Dinsdag 1 mei 2007
41e jaargang no. 8

Henk Takken van 'Wijngoed Kranenburg'
verguld met Parel van Vorden
middels is de vroegere varkensschuur
naast de boerderij omgetoverd tot een
‘proeflokaal’ met zitjes, waar bezoekers de wijn kunnen proeven en waar
lezingen en cursussen kunnen worden gehouden. Hier beginnen en eindigen ook eventuele rondleidingen.
Mensen die gelnteresseerd zijn kunnen op Hemelvaartsdag tussen 10.00 –
17.00 uur terecht. Dan wordt er open
huis gehouden. Voor meer informatie
www.wijngoedkranenburg.nl Maar
eerst ontvangt Henk Takken op maandagavond 7 mei om 20.00 uur de Parel
van Vorden 2006.

Fietsroutes langs koolzaadvelden vielen in de smaak

De wijngaard
Henk Takken is bijzonder verguld dat de Werkgroep Leefbaarheid Vorden
zijn ‘Wijngoed Kranenburg’ de Parel van Vorden heeft toegekend. ‘Ik vind
het leuk dat anderen het leuk vinden dat wij het initiatief tot het oprichten van deze wijnboerderij hebben genomen. Als ondernemer streelt het
je toch’, zo zegt Henk Takken.
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden
reikt ieder jaar ( al vanaf 1979 ) deze
onderscheiding jaarlijks uit. Destijds
was de eerste Parel van Vorden bestemd voor de feestzaal van Hotel Bakker. Behalve dat er in de loop der jaren
diverse ‘parels’ voor nieuwe c.q. gerestaureerde panden werden uitgereikt
kwamen ook instellingen e.d. in het
rijtje parels voor. Zoals bijvoorbeeld in
1995 toen de Vordense Winkeliers Vereniging een parel kreeg toebedeeld
voor de wijze waarop zij het dorp Vorden in de kerstversiering had gestoken. De afgelopen jaren ging de parel
naar het museum voor Heiligenbeelden (2004) en smederij Oldenhave
(2005). Dus nu wat het jaar 2006 betreft, de parel voor het Wijngoed Kranenburg.
Gosse Terpstra, voorzitter van de
Werkgroep over de toekenning : ‘Wij
vinden het initiatief dat Henk Takken
heeft genomen, heel apart. Ik kan mij
voorstellen dat iemand een camping
wil beginnen, maar een wijngaard beginnen is toch wel andere koek. Wijngoed Kranenburg heeft niet alleen de
Kranenburg en Vorden op de kaart gezet, maar in feite de gehele Achterhoek, het trekt toeristen. Dus vinden
wij dat Wijngoed Kranenburg de parel
met recht toekomt’, zo zegt hij. Henk
Takken: ‘Wij hebben in de Achterhoek

circa 35 wijnboeren. Wij hebben met
in totaal elf personen een coöperatie
te weten de Verenigde Achterhoekse
Wijnbouwers opgericht. Dat gebeurde
naar aanleiding van een informatieavond die de Stichting Wijnbouw Achterhoek organiseerde.
Wij hebben toen een cursus gevolgd
over hoe je druiven moet verbouwen,
de planten moet snoeien etcetera. Wij
zijn nog niet zover dat we precies weten hoe je de wijn moet maken. Daarvoor hebben we sinds vorig jaar, in totaal voor vier seizoenen, twee wijnmakers uit Afrika en Duitsland ingehuurd om ons het vak te leren. Zo
rond 2009 moeten we het zelf kunnen. Wel ‘vermarkten’ we met zijn elven de ‘Achterhoek Wijn’. Tot en met
het huidige seizoen worden de druiven van alle 11 wijnboeren in de Kranenburg bij Henk Takken aangeleverd, waar in zijn wijnmakerij 40.000
liter wijn wordt geproduceerd, een capaciteit die de komende jaren zal worden opgevoerd.
Henk Takken: ‘ Dat betekent dat deze
wijnmakerij te klein wordt, bovendien
willen we wat centraler gaan zitten zo
richting Groenlo, Lichtenvoorde. Komende winter worden de tanks en alle andere apparatuur naar de nieuwe
locatie overgebracht. Ik kan nog niet

zeggen waar, we zijn nog in onderhandeling’, zo zegt hij. Dat ook het verbouwen van druiven en alles wat daarbij komt kijken, met ‘vallen en opstaan’ gepaard gaat, ondervond Henk
Takken vorige week aan den lijve. Zegt
hij:’ In de nacht van vrijdag op zaterdag een nachtvorst ( min 3,8 graden )
met als gevolg dat de helft van de bloesems is bevroren. Dat gebeurde ook bij
mijn collega’ s.We kunnen de schade
nog niet precies inschatten, maar we
denken dat er dit jaar de helft van de
productie verloren gaat. Ook van dit
soort tegenslagen leren we weer.
Overigens toen wij begonnen zijn hebben wij onderling afgesproken om na
vijf jaar de balans op te maken. Dan
weten we welke rassen het op de
grond wel of niet doen, hoeveel werk
er in zit, of het lonend is. Momenteel
houden we voornamelijk “hybride rassen’, die zijn minder ziektegevoelig en
bovendien is dit ras drie weken eerder
‘af’ dan de traditionele rassen. Tot dusver zijn we tevreden en lijken de vooruitzichten positief’, zo zegt Henk Takken.
De Vordenaar is van huis- uit bloemist.
In Doetinchem runt hij met een compagnon een bloemenspeciaal zaak.
‘Toen ik een jaar of toen geleden op de
Kranenburg deze boerderij en de bijbehorende vijf hectare grond kocht,
vroeg ik mij af wat ik met de grond zou
gaan doen. Toen de wijnbouw in de
Achterhoek in beeld kwam, was mijn
keuze gauw gemaakt en ben ik een
wijngoed begonnen’, zo zegt hij. In-

Afgelopen week organiseerde Harry Lenselink op persoonlijke titel
de tweede en tevens laatste koolzaadroute. Tijdens de eerste fietsroute met een lengte van circa 30
kilometer, waren er 45 deelnemers.

in onder meer Hengelo en de buurtschappen Wildenborch en Linde. Er
werd tevens een wijnboerderij bezocht
waar uit agrarische producten zoals
bieten en granen, wijn wordt geproduceerd.

Deze week vertrokken er 47 deelnemers. Ook dit keer weer diverse personen die momenteel in Vorden op de
campings verblijven.De start was om
13.00 uur vanaf het marktplein in Vorden. Onderweg werden een zestal in
bloei staande koolzaadvelden bekeken

Aan het eind van de fietsroute, bij de
familie Pardijs in het buurtschap Mossel, werd nog het één en nader verteld
over de teelt en oogst van koolzaad.
Harry Lenselink is van plan om ook in
2008 weer een aantal tochten langs de
koolzaadvelden te organiseren.

Lente in je bol

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 mei 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 mei 10.00 uur ds. D. Westerneng
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 mei 10.00 uur ds. C. Bochanen, Dieren

Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

R.K. Kerk Vorden
Zondag 6 mei 10.00 uur Viering

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 5 mei 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 6 mei 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

Tandarts
5/6 mei G.M. Wolsink, Laren tel 0573 40 21 24. Tussen
17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in
de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer
Tel. 112.
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

VLAAI V/D WEEK

Appel-citroenvlaai
 Complete voeding voor
aankomen/afslanken en goede
energie met persoonlijke begeleiding. Jerna Bruggink (0575)
46 32 05. www.vitalcare.nl

Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

Voorjaarsslofje
met vers fruit

€ 6,50

Puddingbroodje
€ 1,00

 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 RUN2DAY Runners
Vorden. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

 VERMIST: Groene met
chrome step. Waarschijnlijk
in de buurt van het Joostink
of speeltuin het Wiemelink, tel.
55 35 97.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

WEEKEND-AANBIEDING

 Te huur: perceel landbouwgrond. Gelegen tegen
een bosperceel ten noorden
van Vorden, t.g.v. ± 3.400 m2.
Informatie via e-mail:
nij.sla@12move.nl

Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

3 fijn volkoren € 4,25

 Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.

 Ik zoek nog wat werk in
de huishouding op vrijdagmorgen! Tel. 55 29 86.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

€ 6,25

DINSDAG = BROODDAG

 Nordic Walking leren volgens de originele Finse Alfamethode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor

Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

6-8 pers

 Kent u de cm-vreters
van herbalife al? In een
mum van tijd kledingmaten
minder. Nieske Pohlmann
06-54326669 / 0314-6413 09.

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

WEEKBLAD
Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

 Goed uitziende alleenstaande hr. 64 jr. zoekt
vrouw om gezellige dingen
mee te ondernemen. In bezit
van auto. Evt. later relatie.
Brieven met foto onder nr. 5-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
 Te koop: Caravan Chateau Grand Prix Splendid
314 met koelkast, kachel en
voortent (Walker). In goede
staat. Bouwjaar 1979. Vraagprijs € 550,-. D. Wentink, tel.
(0575) 55 24 92.
 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.
 De stichting veiling commissie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.
 Computerproblemen!!!
Doet ie weer eens niet wat u
wilt, ik probeer u te helpen
tegen een kleine vergoeding,
tel. (06) 55 80 03 06.
 Te koop gevraagd: oude
vleessnijmachine met handwiel, tel. (0544) 35 23 48.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Wichmond

B ro n ck h o r s t N o o rd

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond
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Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

CH O D -

ERAKKER - L DE - EDLER -

Wichmond

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Vorden ranenburg
Medler
Linde

Delden

LDE BORCH - DELDE

Colofon

Passage
Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
De advertenties in de krant staan ook Contactjes aanleveren.
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te Op de vernieuwde website vindt u ook
laten doorlinken naar uw eigen web- "Exposities & Musea" en een aantal
site. Het aanleveren van Contactjes ge- interessante sites om te bezoeken.

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwst ad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid
Aanlever en advertenties/beric hten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden
Woensdag 22 november zal J. Berends der meer vertellen over scholtenboeuit Doetinchem voor de vereniging ren, de boerenadel uit deze omgeving,
‘Oud Vorden’ een dialezing houden kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
over het onderwerp ‘Adel en boeren- zaal De Herberg wordt gehouden, be
Hebt u zelf een idee voor uitbreiding adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- gint om 20.00 uur.
van deze sites, laat het ons dan weten.

PCOB lezing over de
Achterhoek

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.
Op donderdag 23 november a.s. houdt
De website www.contact.nl is volledig de PCOB afd. Vorden haar middagbijverzorgd door ons webbureau:
eenkomst om 14.340 uur in het StamWeevers Net.
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

DAG

HE GELO GLD.

no
ember
november

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

Extra
Extra
koopavonden
koopavonden
/ do
wowo do
/ 23novnov
2222 23

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN F AMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de
• NU: iverse 2006 modellen van

collectie v n 2007

GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

KoopKoopzonda g
zondag
nov
2626nov

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Zie in het hart van Con

.00–17.00 uur

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

S I N OnsT magazijnO wordtP teGklein E L E T Deze akties zijn allééngeldig van 22 t/m 26 november!
Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

op onze G EHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZERS NU
T'SH RTS U
BROE E

U

PULLO ERS U

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,--

€ 49,--

2 OOR € 75,--

€ 35.--

2 OOR € 50.--

LANGELER MODE ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Oud Vorden

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

M

M

W

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
liënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

De opbrengst wordt aangewend om Verkoop kleedjes bij de Welfare
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor te handwerken te slijten op de kerst- gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorde deelneemsters te bekostigen.
markt die op 10 december in het Lud- den is daar namelijk met een verkoopDe organisatie hoopt de niet verkoch- gerusgebouw in Vierakker zal worden stand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Extra
Extra
koopavonden
koopavonden
wo / do
do/
wo
23/ nov
nov
22 / 23
22

KoopKoopzondag
zondag
26 nov
nov
26

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

10
10

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

10%

Te . (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10

10
10

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

BROE EN NU
PULLO ERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER ODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

S I N T O P G E LE T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen 10 10
korting
daarom
op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN 10
oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10
10
“Oh, kom er eens kijken”
1010
SCHOENMODE HERMA S 10
Raadhuisstraat 27 .
10
Hengelo (Gld.)

10
10
10

10

CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

ildenborch
ierakker

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE - KRANE BURG -

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
Extra
koopavonden
koopavonden
wo //do
do
wo
22 //23
23 nov
nov
22

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

S I N T O P G E LE T

wordt te klein
%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen 10 10
10%
%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN 10%
10% Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

10%

10%

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU
BROEKEN NU
PULLOVERS NU

€ 75,-€ 20,-€ 49,-€ 35.--

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

Nu
ook op
internet!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nieuw
verkooppunt in
Vorden.
Pure Aloë Vera
produkten.
Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

Dagmenu’s
2 t/m 8 mei 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.)
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 2 mei
Mosterdsoep met spekjes / Zuricher geschnetseltes
met rösti en rauwkostsalade.
Donderdag 3 mei
Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente /
Bavarois met slagroom.
Vrijdag 4 mei
Aspergesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen
en groente.
Zaterdag 5 mei
Italiaanse cordon bleu met frieten en rauwkostsalade / IJs met slagroom (alleen ophalen)
Maandag 7 mei
Gesloten
Dinsdag 8 mei
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Storm

Nienke

van Laake
53 cm
3470 gram

“U bent er alvast
gloeiend bij.”

Alle hartelijkheid, vriendschap, bloemen, kaarten
en jullie aanwezigheid bij het afscheid van onze
dochter en zus

Kiekeboe!

nemen het verdriet niet weg, maar geven ons het
gevoel niet alleen te zijn. Wij danken jullie hiervoor.
Het geeft ons troost en kracht.

25-04-2007
01.26 uur
Blijke van Laake en Stefan Fleming

Wilfried en Lidy Berendsen
Harm, Ruud en Jelle

Almenseweg 29, 7251 HM Vorden
Tel. (0575) 46 04 01

Een goede voorbereiding... De in plakken ontbijtkoek gerolde varkensmedaillons, die gevuld zijn met zontomaat, hebben wij alvast aan de
degen geregen. Daarmee kunt u vast oefenen op de grill, de barbecue
of in de grillpan voor het aanstaande barbecue seizoen.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Baak, mei 2007

Huur
Mister Steam

Herman Bulten en
Annie Bulten-Withag

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf
meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

40 jaar getrouwd.
Wij willen dit op deze dag vieren met onze kinderen
en kleinkinderen.
Wij stellen uw aanwezigheid op onze receptie zeer
op prijs die plaats zal vinden tussen 15.00 en 17.00
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB te
Vorden.
Mei 2007
Prins Bernhardweg 19, 7251 EG Vorden



Op vrijdag 11 mei 2007 zijn wij

Jan en Gerda
Lindenschot-Oldenboom
50 jaar getrouwd.
Graag vieren wij dit feest met onze kinderen en
kleinkinderen.
U bent van harte welkom op onze receptie van
14.30-16.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
7251 BB Vorden.
‘De Zonnehoek’
Nijlandweg 1, 7251 KK Vorden

Ben jij op zoek naar

werk voor de zaterdag
en in de vakanties??
En lijkt het werken in
een winkel jou ook zo leuk?
Solliciteer dan schriftelijk of via e-mail naar:

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
info@vlogman.keurslager.nl

Karin Wentink
Hondenopvoeding
www.karinwentink.nl
(0314) 625183
(06) 25 10 33 12
• puppycursus va. 8 wkn. op zaterdag middag
• vervolgcursussen, zaterdag 11.00, maandag
10.00 / 19.30, dinsdag 19.30 / zaterdag 11.00
• gevorderden 1, zaterdag 10.00
• gevorderden 2, donderdag 19.30
• kind & hond, woensdag 16.30
• privé les voor honden met gedragsproblemen

Mister
Steam
Mister Steam is te huur bij:



nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

Special



Haas op stok

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Kookidee

sinds 1908

Al bijna 100 jaar vakmanschap!
Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

KLARENBEEK (De Kar)

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Voor al uw tuin en straat aanleg.
Tevens verkoop alle soorten
sierbestrating en tuinaccessoires.
NU: Chinees hardstenen tegels,
div. afmetingen,
prijs per m2 v.a. €
=

30,

(zolang de voorraad strekt!)

Tel. 055-3012365
www.kouswijkjansen.nl

"EL ENCUENTRO"
- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of privé,
- intensieve cursus in periode:
21 mei - 9 juli of
23 mei - 4 juli
- reguliere cursussen (15 lessen)
starten in september
ook:
- Nederlands voor
Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen:
Spaans/Nederlands en
Nederlands/Spaans
Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl
emilia@el-encuentro.nl
0575-571946

150 gram

€

100 gram

€

4 Hamburgers +
4 Saucijzen
Samen voor €

grafmonumenten

v. KouswijkJansen

Gebraden rosbief

G.O.G. VORDEN

Marinus J. Hesselink b.v.
Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Vleeswarenkoopje

GRAFSTEENSPECIALIST

2.49
2.25
5.50

Keurslagerkoopje
Aanbiedingen geldig van 30 april t/m 5 mei 2007

Op zaterdag 12 mei a.s. zijn wij

Gepaneerde schnitzels
00
4 stuks €

5.

Maaltijdidee

Zomer zuurkool

300 gram

€

2.49

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Uw uitvaart in vertrouwde handen!
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont
of verzekerd bent!
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
Handwerken
uw hobby

Tel. 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

J. Eppink
Steenderen

A. Ruiterkamp
Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl
e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl
Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en
handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher, De
Ploeg, Ado of Gardisette
zijn onze garantie voor
een modieus en kleurrijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Afslanken/
Aankomen
gratis
begeleiding
Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381

www.contact.nl

Nu ook op internet!
WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Mei

Valtechniek

Zoals al eerder is vermeld organiseert Welzijn
Ouderen op vrijdag 11 mei, om 14.00 uur in
het kader van het project "Laat ouderen niet
vallen" weer een cursus valtechniek voor ouderen.

Dit is naar aanleiding van de landelijke Campagne van Stichting Consument en Veiligheid
die is gestart in het weekend van 31 maart, en
waarin aandacht wordt gevraagd voor het probleem dat zelfstandig wonende ouderen het
risico van een val veel te laag inschatten.
De campagne is gericht op ouders en kinderen
om op zoek te gaan naar informatie over deze
problematiek en samen alert te zijn.
De meeste ongelukken gebeuren in en om de
woning en valincidenten staan boven aan de
lijst. Elke vier minuten heeft ergens een oudere medische hulp nodig vanwege een valpartij.
De gevolgen daarvan kunnen zeer ernstig zijn.
Mensen van boven de 70 die in het ziekenhuis
belanden, b.v. vanwege een gebroken heup
kunnen zodanig in de problemen raken door
de ziekenhuisopname en de daarop volgende
revalidatie dat zij daardoor niet langer zelfstandig kunnen wonen.
In Vorden wordt vanaf 2005 al aandacht besteed aan dit probleem, middels het project
'Halt U Valt". Omdat in Vorden het aantal 65plussers bijna 20% van de bevolking bedraagt,
is er alle reden hieraan aandacht aan blijven te
besteden. Daarom organiseert Welzijn Ouderen wederom in samenwerking met fysiotherapeut Jansen van de Berg een cursus valtechniek. In 2006 is er reeds een middag georganiseerd en dit was een groot succes. Er was veel
belang-stelling en de deelnemers hebben het
als een leerzame en een belangrijke middag
ervaren. De heer Jansen van de Berg laat mensen zien hoe je valpartijen kunt voorkomen en
geeft praktische aanwijzingen.
U kunt zich voor de valtechniek op 11 mei a.s.,
alvast aanmelden bij Welzijn Ouderen Vorden. Nieuwstad 32, telefoonnummer 553405.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Na afloop krijgt u een formulier met een test
over veiligheid in en om uw huis en een boekje getiteld " val niet thuis" met daarin verschillende belangrijke tips.

Maaltijdvoorziening

Wie niet zelf kan of wil koken of voor wie het
moeilijk is om boodschappen te doen, is het
mogelijk om toch dagelijks een warme maaltijd op het menu te hebben.Via Welzijn Ouderen kunt u maaltijden bestellen van Apetito.
Dit is een organisatie die diepvriesmaaltijden
levert. Deze maaltijden worden één maal per
week (op dinsdag) bij u thuis bezorgd. U heeft
een diepvrieskastje nodig om ze te bewaren en
een magnetron om ze te verwarmen. U krijgt
een brochure met duidelijke afbeeldingen en
beschrijvingen van de maaltijden en een setje
bestel-formulieren. Als de maaltijd wordt afgeleverd, geeft u de nieuwe bestelling weer
mee.Bent u een keer door omstandigheden
niet thuis, dan worden de maaltijden afgeleverd bij Welzijn Ouderen en daar in de vriezer

bewaard. U kunt dan in overleg bepalen wanneer u ze daar op-haalt. Heeft u een dieet, dan
kan daar rekening mee gehouden worden.
Wilt u slechts enkele keren per week een kant
en klaar maaltijd hebben, dan kunt u ook één
keer in de twee weken de maaltijden laten bezorgen.
Via Welzijn Ouderen ontvangt u 10 % korting
Een doos bevat zeven maaltijden en kost dan
€ 33,55 Er zijn ook gepureerde maaltijden en
internationale specialiteiten. Vegetarische
maaltij-den kosten € 29.03 en voordelige diners voor € 25,80. Soepen en toetjes kunnen
apart besteld worden.

VOOR WIE IS REGIOTAXI?

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DIEPVRIESMAALTIJDEN?
· Ze worden op de juiste temperatuur bij u afgeleverd en zijn daarna ca. drie maanden te bewaren in de diepvries.
· Bent u onverwacht afwezig door bijv. een ziekenhuisopname of gaat u op familiebe-zoek
dan blijven uw maaltijden veilig bewaard.
· U bepaalt zelf op welk tijdstip u wilt eten.

Progamma mantelzorgsalon

Heeft u belangstelling, neemt u dan contact
op met Welzijn Ouderen. Er komt dan iemand
bij u op bezoek die alles uitlegt en met u regelt
hoe u de maaltijden betaalt. Tel. 553405
U kunt vrijblijvend een mapje komen halen
met de nodige informatie en daarin o.a. de catalo-gus waaruit u de soorten maaltijden kunt
kiezen. Dagelijks een warme maaltijd is erg belangrijk voor uw gezondheid.

Regiotaxi Gelderland:
nieuwe naam en
wijzigingen voor reizigers

In totaal namen er 130 leerlingen aan
deel. Vorige week werd het theoretisch
examen afgenomen en woensdag het
praktijkgedeelte. Er was een fietsroute
vanaf de Kerkstraat door de wijken van
Vorden uitgezet. Onderweg verleenden
op kruispunten e.d. een negental moe-

Op 8 mei Presentatie Sensire.
Ontvangst vanaf 13.30 uur.
Mantelzorgsalon Bronchorst is gevestigd in
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo.
In de gemeente Bronckhorst zijn verschillende
Bezoek en Oppas Service actief.
De vrijwilligers van deze organisaties nemen
af en toe de zorg over van de mantelzorgers.
Dit kan zijn voor een uurtje of voor een dagdeel per week of b.v voor het bezoeken van de
mantelzorgsalon .
Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn Ouderen Vorden. Telefoon 553405.

Alzheimer Café Zutphen
op 16 mei:
Thema: Muziek en dementie.
Iedere eerste woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café geopend. Locatie: "De Born", Oude Bornhof 55-57
te Zutphen, tel. 06-46540141.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is
gratis. Bewoners uit Vorden en omgeving zijn
ook van harte welkom.

Themabuffet
Sensire De Wehme

De laatste dinsdag van de maand wordt er een
buffet verzorgd aan de hand van een thema.
Gasten (buiten De Wehme) van de 'Open Tafel'
kunnen ook deelnemen. De kosten zijn €10,00
per persoon. Als u geen deelnemer van de
'Open tafel' bent, mag u ook aanschuiven. De
kosten zijn dan €14,50 per persoon. U bent
van harte welkom.
Informatie en/of aanmelden via De Wehme,
tel. 0314-357450.

Rijbewijskeuring 70+
via Ouderenbonden in
Vorden

Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keu-ren. Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of informatie,
dage-lijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar
0575 552003. De prijs voor deze medische keuring bedraagt € 25,-

De rijbewijskeuring is op zaterdag: 19 mei.
Deze vindt plaatst in het Woon- Zorg centrum
"de Wehme", Nieuwstad 32, te Vorden
OPENINGSUREN

Het kantoor van WegWijZer en Welzijn Ouderen is gesloten op vrijdag 18 mei a.s.

Per 1 januari 2007 is Regiotaxi
Gelderland van start gegaan.
Hierin werken Rivierenland,
Achterhoek, IJsselstreek en De
Vallei samen. De bij de meeste
mensen bekende Regiotaxi Achterhoek bestaat per diezelfde datum niet meer.
De telefoonnummers zijn veranderd. Het telefoonnummer voor
het reserveren van ritten is veranderd. Vanaf 1 januari 2007
belt u met 0900 02 76 (lokaal tarief). Er zijn reizigers die een vaste ritreservering hebben.
DE HALTES ZIJN VERDWENEN

Vanaf 1 januari 2007 rijdt de Regiotaxi alleen nog van deur tot
deur. Dit wil zeggen dat u thuis
opgehaald wordt en naar de opgegeven bestemming wordt gebracht.
Folder van de vernieuwde Regiotaxi Gelderland zijn verkrijgbaar
bij Welzijn Ouderen en de WegWijZer. U kunt de folder ook
downloden. Folder Regiotaxi.pdf

Verkeersexamen in Vorden:
Alle leerlingen geslaagd!
Wim Klein Kranenbarg, voorheen bestuurslid van Veilig Verkeer Vorden
(inmiddels opgegaan in Veilig Verkeer
Bronckhorst )organiseerde voor de
kinderen van groep 7 van de plaatselijke basisscholen De Vordering,
school Hoge, openbare dorpsschool,
de Kraanvogel (Kranenburg) en De
Garve (Wichmond) een verkeersexamen per fiets.

Het streekvervoer komt niet op alle plaatsen in
Gelderland. Daarom zijn er Regiotaxi's. Ze zijn
een aanvulling op de voorzieningen van het
openbaar vervoer en er wordt gebruik gemaakt van dezelfde zone-indeling om de reiskosten te bepalen. Met de Regiotaxi kunt u
maximaal 5 zones reizen. De Regiotaxi is niet
alleen bedoeld voor reizigers met een Wvg-indicatie. Ook mensen zonder indicatie kunnen
gebruik maken deze gecombineerde taxi voor
vervoer van deur tot deur. De mensen met een
Wvg-indicatie reizen voor een ander tarief dan
de mensen zonder indicatie.

ders en twee vaders hun medewerking
aan dit verkeersexamen. Wim Klein Kranenbarg: ‘ De kinderen zijn allemaal geslaagd, al moesten er wel een paar, overigens met goed gevolg voor het theoretische gedeelte een ‘her’ doen. Waar ik wel
een beetje van ben geschrokken is, dat
sommige ouders hun kinderen met een
fiets naar school laten gaan, waar van alles aan mankeert. Ik hoop dat de ouders
dit ter harte zullen nemen, want een fiets
met gebreken kan voor de kinderen gevaar opleveren’, zo sprak een bezorgde
Klein Kranenbarg die zich overigens zeer
content toonde met de verkeerskennis
van de jeugd. Later op de dag ontvingen
de kinderen op school het behaalde verkeersdiploma.

Nieuwbouwproject
Molenweg/Insulindelaan
Bent u op zoek naar een moderne ruime seniorenwoning met een kleine tuin?
Dan is het nieuwbouwproject aan de Molenweg/Insulindelaan in Vorden
precies iets voor u! Een brochure met plattegronden ligt in onze woonwinkel
in Vorden en is ook te vinden op www.prowonen.nl.
Dinsdag 8 mei bieden we de woningen aan op de huispagina en op onze site.

Wonen aan de Molenweg/Insulindelaan betekent kiezen voor gemak en stijl.
De acht seniorenwoningen hebben een moderne uitstraling, maar passen
prima in de omgeving. De energiezuinige aspecten maken het een bijzondere
woning.
Postadres | Postbus 51 | 7150 AB Eibergen | www.prowonen.nl

BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid

Programma 20 07
5 mei comités
in de gemeente Bronckhorst
Dodenherdenking 4 mei
Wichmond-Vierakker
"VRIJHEID MAAK JE
MET ELKAAR"
Op vier en vijf mei
staan we er in Nederland bij stil dat de vrijheid waarin wij leven,
niet vanzelfsprekend
is. Op vier mei herdenken we diegenen die
onze vrijheid met hun
leven betaald hebben.
In Wichmond doen we dat net als de afgelopen jaren met een herdenking op de begraafplaats en in de Hervormde Kerk.
Vanaf 19.30 uur komen we samen bij de Hervormde Kerk, om vandaar in stille tocht naar
de algemene begraafplaats te lopen.

Daar is om 20.00 uur een korte herdenking,
waarbij een krans zal worden gelegd namens
de gemeente Bronckhorst. Verschillende verenigingen uit Wichmond en Vierakker zullen
bloemen leggen op de 13 oorlogsgraven. Natuurlijk kunt u zelf ook bloemen leggen.
Na afloop van de herdenking op de begraafplaats is er een korte herdenkingsbijeenkomst
in de Hervormde Kerk.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hanteert nog
steeds het thema: Vrijheid maak je met elkaar.
Dit jaar ligt daarbij het accent op vrijheid,
grondrechten en veiligheid. Dit thema zal ook
in de herdenking terugkomen.
Na afloop bent u allen van harte welkom voor
een kop koffie of thee in Withmundi.

Dodenherdenking 4 mei Hengelo
19.45 19.55 uur
19.55 uur

Aan de 4 mei-herdenking wordt in Hengelo
Gld op de volgende wijze inhoud geven.
19.00 uur

Interkerkelijke Gedachtendienst
in de Remigiuskerk.

19.45 uur

Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden gelegd bij het monument, dat
aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap
uit Hengelo; vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de
Regelinkstraat naar het plaatselijk
monument bij het gemeentehuis.

20.00 20.02 uur

4-5 mei Zelhem
Echte vrede en echte vrijheid bestaat pas
als de permanente angst voor oorlog en
onze vrijheid is verdwenen. Daar ligt onze
uitdaging.Z.K.H. de Prins van Oranje, 5 mei
2005.
DODENHERDENKING 4 MEI TE ZELHEM
Waarom we elk jaar
herdenken en 2 minuten stilte in acht nemen en waaraan we
denken wordt misschien wel het beste
tot uiting gebracht
door gedichten van
middelbare scholieren. Hieronder het gedicht van Wendeline
Braaksma:
Twee minuten terug denken
herdenken
meeleven met de slachtoffers
op een plek
waar we geen oorlog willen kennen
Twee minuten terug denken
bedenken
Hoe het voor hen was

wat het voor ons betekent
dat wij
vrijheid kennen
Twee minuten stilte
op een plek
waar
vrijheid is
In Zelhem wordt elk jaar herdacht door mensen die zelf oorlog hebben meegemaakt, maar
ook door veel jongeren. Dit jaar zal een groep
oud-mariniers bij de Zelhemse herdenking
aanwezig zijn.
HET PROGRAMMA VAN DE NATIONALE
HERDENKING TE ZELHEM IS ALS VOLGT:
a. 19.25 uur Herdenkingsdienst in de Lambertikerk met medewerking van een koor, basisscholen (declamatie) en piano en zang.
b. Last Post bij het monument en om 20.00
uur twee minuten stilte.
c. Kranslegging door de wethouder/1e loco
burgergemeester Ab Boers namens de Gemeente Bronckhorst en kransen en bloemen door mensen uit het voormalig verzet, Indiëgangers, Oranjecomité, de straten
(Verzet en Koeriershoek), kinderen van
scholen en andere burgers.
d. De "Stille tocht" over het kerkhof langs de
graven van de vliegeniers en andere oorlogsslachtoffers.

Twee minuten stilte
om te laten zien

Namens het 4 mei comité, Frank Broeder

Het luiden van de klokken.
Kranslegging bij het plaatselijk
monument, waarna zullen worden voorgelezen de namen van de
oud-inwoners van Hengelo en
Keijenborg, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

Dodenherdenking 4 mei
Hummelo

Algemene stilte, waarna een
trompetblazer "The Last Post" ten
gehore zal brengen, gevolgd door
het zingen van het "Wilhelmus"
door een zangkoor.

VRIJDAG 4 MEI
19.15 uur Herdenking en kranslegging op
de oorlogsgraven op de begraafplaats in Hummelo.

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

Daarna gaan we naar Hoog
Keppel, naar het monument
aan de Monumentenweg.

De inwoners worden verzocht
vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.03 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

20.00 uur

Herdenking en kranslegging op
het oorlogsmonument in Hoog
Keppel.

ZATERDAG 5 MEI
19.00 uur Klootschiettoernooi om de “Bevrijdingstrofee 2007” voor teams,
bestaande uit 6 personen vanaf
12 jaar.
Na afloop bal in zaal “De Gouden
Karper”, m.m.v. de bekende muzikale entertainer Tom Meuwese.
In oktober, op nader te bepalen datum:
Playback wedstrijd voor de jeugd.

Dodenherdenking vrijdag 4 mei Vorden
Op vrijdag 4 mei 2007 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.
Het Comité 4 mei Vorden heeft in samenwerking met de Raad van Kerken het programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.
19.00 - 19.40 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de N.H.Kerk te Vorden met medewerking van het Vordens Mannenkoor

19.50 uur

Vertrek vanaf de poort van de algemene begraafplaats te Vorden naar de graven van de geallieerden en het symbolisch graf
van hen die vielen uit Vorden

20.00 uur

Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal

20.02 uur

Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Bronckhorst
- het comité 4 mei Vorden
- Raad van Kerken Vorden
- overige aanwezigen (met kinderen)

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor een lied en zingen we gezamelijk het eerste couplet van het Wilhelmus, waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.
Vanaf 19.45 tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden. Het comité vezoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Burgemeester en wethouders hebben de horeca ondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan
te hebben.

Bij 't Olde Lettink

Touwtrekken in Vorden

Vordense Ondernemers Vereniging
op het culinaire pad
Op woensdagavond 25 april was er
voor de 3e maal dit jaar een kookcursus voor leden van de ondernemers vereniging uit Vorden. Deze
keer werd de kookcursus gegeven
door Henk Klaassen van Restaurant 't Olde Lettink.
Dit maal op een andere locatie dan gewoonlijk, namelijk in de keuken van 't
Olde Lettink. Het weer zat erg mee,
dus de cursisten zijn eerst begonnen
met een drankje op het terras. Meteen
een mooie gelegenheid om de cursisten aan het asperge schillen te zetten,
want dat stond er op het menu. Asperges op allerlei verschillende manieren
klaargemaakt. En ik kan zeggen…. we
hebben hèèrlijk gegeten van verrassende combinaties met asperges. Het
was een fantastische 'zomeravond' in
april, met lekker eten, heerlijke wijn
en gezellige mensen. Zeker voor herhaling vatbaar!

WILDnacht voor de jeugd
op kasteel Hackfort
Zaterdag 12 mei is er speciaal voor
de avontuurlijke jeugd van 8 tot en
met 12 jaar een spannende WILDnacht bij kasteel Hackfort. Deze
nacht, die georganiseerd wordt
door Vereniging Natuurmonumenten, begint om 21.00 uur en
duurt tot ongeveer 23.00 uur.

schien wel laten horen en vleermuizen 'spotten' met een batdetector. Ook
ga je ontdekken of je net zo makkelijk
aan voedsel kan komen als een uil of
een vleermuis, oftewel motten en
muizen vangen! Marshmellows roosteren boven een kampvuur hoort er ook
bij! Doe jij ook mee?

Begeleiding kan beperkt mee. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan
via www.natuurmonumenten.nl , bij
de ledenservice van Natuurmonumenten, tel. (035) 65 59 95 5 of bij
bezoekerscentrum Veluwezoom, tel.
(026) 49 79 100.

WILDZOEKERS
WILDzoekers is dé landelijke natuurclub voor iedereen van 8 tot 16 jaar.
Het is een initiatief van zeven natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten.

NATUURAVONTUUR IN DE NACHT
Durfjewelofdurfjeniet? Tijdens deze
WILDnacht neem je een duik in het
nachtleven! Geen discobezoek, maar
op zoek naar (sporen van) uilen en
vleermuizen. Je gaat uilen uit de tent
lokken, zodat ze hun gave roep mis-

Echte WILDzoekers ondernemen allerlei spannende avonturen in prachtige
natuurgebieden. Hun slogan luidt dan
ook: "Maak dat je buiten komt!"
Meer activiteiten?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
Of ….. www.wildzoekers.nl.

De sterrenhemel in mei

BEWOONBARE PLANEET
ONTDEKT BIJ RODE DWERGSTER
Bij de rode dwergster Gliese 581 in het
sterrenbeeld Weegschaal is een planeet ontdekt waar leven op zou kunnen voorkomen. De ster staat op een
afstand van ruim twintig lichtjaar en
is niet met het blote oog te zien. Dit
volgens European Southern Observatory (ESO ) in zuid Chili . De nieuw ontdekte planeet is vijf keer zo zwaar als
de aarde en anderhalf keer zo groot,
en draait in dertien dagen rond de ster
op een afstand van slechts elf miljoen
kilometers. De aarde staat op een afstand van 150 miljoen km . van de zon
en draait in een jaar erom heen. De
temperatuur op de nieuw ontdekte
planeet bedraagt ca. 0 tot 40 graden
Celsius, zodat er op het rotsachtige hemellichaam in principe water zou
kunnen voorkomen.

De avonden in de maand mei zijn lang
licht. Begin mei gaat de zon pas om 21
uur onder en eind mei nog eens drie
kwartier later . Alleen halverwege de
maand is rond middernacht de hemel
korte tijd donker en maanloos. De helderste sterrenbeelden kunnen we echter reeds eerder waarnemen . Te denken valt dan aan de sterrenbeelden :
De Grote Beer, Boôtes met de heldere
ster Arcturus, het fraaie sterrenbeeld
de Noorderkroon, en Hercules met
een open sterrenhoop M13.

PLANETEN
Mercurius de planeet op 50 miljoen
km afstand van de zon is vanaf half

mei s'avonds zichtbaar, met een verrekijker en vrij uitzicht op de horizon,
kunnen we hem in het westen niet
missen.
Verwar Mercurius niet met de veel helderder planeet Venus, die zich verder
van de zon bevindt, tussen het westen
en noordwesten. Jupiter komt in de late avond op en blijft zichtbaar tot aan
het aanbreken van de dag. Saturnus is
nog steeds zichtbaar in het zuidwesten.
DE MAAN
Volle maan is het op 2 mei, laatste
kwartier op 10 mei en eerste kwartier
op 23 mei. Drie dagen later op zaterdag is Phoenix geopend en er zal zeker
dan naar de maan gekeken worden,
die om16.21 u opkomt en in het zuiden staat om iets voor 22.u . Het is net
alsof je boven de maan zweeft horen
we vaak van onze bezoekers als ze
voor het eerst van hun leven door een
telescoop de maan aanschouwen.
In mei is sterrenwacht Phoenix, Vordenseweg 6 te Lochem, voor iedere belangstellende geopend elke zaterdagavond. Aanvang van het programma
voor jong en oud, ca 20 uur en duurt
tot ca 22.30 uur. De telescopen worden
zomogelijk, als de bewolking meewerkt, op de sterrenhemel gericht.
Voor groepen zijn andere dagen mogelijk na afspraak.
Ook scholen zijn van harte welkom.
Inlichtingen tel. (0573) 25 49 40,
www.sterrenwachtphoenix.nl

Bridge
MAANDAG 23 APRIL:
Groep A:
1 Mw. Hendriks / Dhr. Bergman 64,58%
2 Mw. den Ambtman / Thalen 56,77%
3 Mw. van Druten / Hulleman 54,17%
Groep B:
1 Mw. den Elzen / Mw. Matser 65,63%
2 Dhr. Hissink / Dhr. den Elzen 60,94%
3 Dhr.Veenhuis / Dhr. Schipper 54,69%
Groep C:
1 Mw. de Bruin / ter Schegget 56,25%
1 Mw. Tigchelaar / Wortelboer 56,25%
3 Dhr. den Ambtman / Dhr. Kip 55,56%
WOENSDAG 25 APRIL:
Groep A:
1 Dhr. den Elzen / Dhr. Hissink 58,33%
2 Mw. Vruggink / Mw. Hoftijzer 56,77%
3 Mw. Simonis / Mw. Webbink 55,63%
Groep B:
1 Mw. / Dhr. Koekkoek 74,31%
2 Mw. van Manen / Mw. Albers 56,25%
3 Mw. ter Schegget / de Bruin 53,47%

Vo e t b a l
Ratti 1 - Neede 1 (dames)
Afgelopen donderdagavond stond de
inhaalwedstrijd tegen Neede op het
programma. De forse dames van Neede stonden sterk in het duel en Ratti
moest even wennen aan dit fysieke geweld. Naarmate de wedstrijd vorderde
kreeg Ratti meer grip op de wedstrijd.
In de 20e minuut was het raak. Een
hangende bal belandde tussen de laatste vrouw van Neede en de keepster.
Spits Gerrie Brummelman reageerde
alert en kwam goed tussen beide
waarna ze de bal in het net tikte. 1-0.
In de eerste helft verrichte keepster
Wencke Olthuis nog een paar mooie
reddingen waarmee ze Ratti in de
wedstrijd hield. De rust werd bereikt
met een magere 1-0 voorsprong. Na
rust ging Ratti meteen vol aan de bak.
Een mooi opgezette aanval was het resultaat. Van achteruit verzorgde Annemie Nijhof een prachtige bal op Gerrie
Brummelman. Zij speelde vervolgens
door op Marielle Peters die vanuit het
middenveld op kwam. Vanuit de tweede lijn vuurde zij een schot op het doel
en deze belande in de rechterbovenhoek. 2-0. Hierna liet Neede zich meer
terugzakken waardoor Ratti druk kon
blijven zetten. Dankzij een cornerbal
van Gerrie Brummelman kon Mikkie
Steenbreker de bal binnen koppen
waardoor zij de voorsprong verder
wist uit te breiden. 3-0. Ratti zou de
wedstrijd nu toch rustig uit moeten
spelen. 10 minuten voor tijd werd een
cornerbal van Neede niet goed weggewerkt en scoorde ze de 3-1. Kort hierna
werd de bal wederom niet zorgvuldig
weggewerkt en kregen ze een cadeautje 3-2. Neede kreeg in de laatste drie
minuten weer de kracht om een gelijkspel eruit te halen, maar Ratti hield
voet bij stuk en de stand bleef 3-2.
Drie punten in de pocket!

Zondag 6 mei wordt op het terrein
van de Touwtrekvereniging Vorden
aan de Ruurloseweg in het buurtschap Medler de vierde competitiedag van het gewest Oost gehouden.
Dat betekent dat die dag circa 500
touwtrekkers naar Vorden zullen
komen.
De wedstrijden beginnen om 10.00
uur en duren tot circa 15.30 uur. Zondagmorgen komen de touwtrekkers
die actief zijn in de 680 kilogram in actie. De dames en de jeugd trekken
eveneens op de zondagmorgen. In het

middagprogramma zijn de klassen
640 kg en 720 kg actief. Hoewel er in
Vorden en in Zelhem (Oosterwijk)
twee zelfstandige touwtrekverenigingen zijn, hebben beide clubs in competitieverband (gewest Oost) de handen
inéén geslagen en vormen zij een combinatieteam.
Dat betekent voor zondag 6 mei dat in
het ochtendprogramma in de B- klasse
680 kilogram onder de naam ‘Vorden’
wordt gespeeld en s’ middags het gemengde team in de klasse 720 kilogram onder de naam “Oosterwijk’ uitkomt.

De Knupduukskes ontvangen gasten
uit Noorwegen en Zweden
De Vordense folkloristische dansgroep De Knupduukskes krijgt in
het weekend van Hemelvaartsdag
bezoek van de dansgroep ‘Gamaldansen’ uit Oystese in Noorwegen.
Een plaats in de buurt van het
prachtige Hardanger Fjord.

den komen een dag later. Het ligt wel
in de bedoeling dat er enkele optredens zullen worden gehouden zoals
bij de Wehme en eveneens samen met
De Knupduukskes een optreden op
het marktplein. Tijd en dag worden
nog nader bekend gemaakt.

Verder komt uit Emmaboda, dat in
het zuid- oosten van Zweden ligt, de
groep ‘Vissefjarda folksdanslag’ naar
Vorden. Beide dansgroepen zijn hier al
eens eerder geweest. Het wordt dit
keer geen festival maar moet het gezien worden als een bezoek aan goede
dansvrienden. De Noren arriveren in
de loop van donderdag 17 mei, de Zwe-

Eind september gaan een aantal leden
van De Knupduukskes samen met de
dansgroep uit Westervoort naar de Almabtrieb in Oostenrijk. In oktober
brengt de Vordense dansers een bezoek aan een groep op eiland Fyn in
Denemarken. Dit in verband met het
zilveren jubileum dat de Denen in die
maand vieren.

Welzijn Ouderen

Valtechniek
Welzijn Ouderen Vorden organiseert op vrijdag11 mei, om 14.00
uur in het kader van het project
"Laat ouderen niet vallen" weer een
cursus valtechniek voor ouderen.
Dit is naar aanleiding van de landelijke Campagne van Stichting Consument en Veiligheid die is gestart in het
weekend van 31 maart, en waarin aandacht wordt gevraagd voor het probleem dat zelfstandig wonende ouderen het risico van een val veel te laag
inschatten.
De campagne is gericht op ouders en
kinderen om op zoek te gaan naar informatie over deze problematiek en
samen alert te zijn. De meeste ongelukken gebeuren in en om de woning
en valincidenten staan boven aan de
lijst. Elke vier minuten heeft ergens
een oudere medische hulp nodig vanwege een valpartij. De gevolgen daarvan kunnen zeer ernstig zijn. Mensen
van boven de 70 die in het ziekenhuis
belanden, b.v. vanwege een gebroken
heup kunnen zodanig in de problemen raken door de ziekenhuisopname en de daarop volgende revalidatie
dat zij daardoor niet langer zelfstandig kunnen wonen.

In Vorden wordt vanaf 2005 al aandacht besteed aan dit probleem, middels het project 'Halt U Valt". Omdat in
Vorden het aantal 65-plussers bijna
20% van de bevolking bedraagt, is er
alle reden hieraan aandacht aan blijven te besteden. Daarom organiseert
Welzijn Ouderen wederom in samenwerking met fysiotherapeut Jansen
van de Berg een cursus valtechniek. In
2006 is er reeds een middag georganiseerd en dit was een groot succes. Er
was veel belangstelling en de deelnemers hebben het als een leerzame en
een belangrijke middag ervaren.

De heer Jansen van de Berg laat mensen zien hoe je valpartijen kunt voorkomen en geeft praktische aanwijzingen. Na afloop krijgt u een formulier
met een test over veiligheid in en om
uw huis en een boekje getiteld " val
niet thuis" met daarin verschillende
belangrijke tips.

U kunt zich voor de valtechniek op 11
mei a.s., alvast aanmelden bij Welzijn
Ouderen Vorden. Nieuwstad 32, telefoonnummer 553405. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. L. van
Uden- te Woerd.

Expositie in de Wehme
Bertha Stern-Hillebrants uit Lochem exposeert vanaf 10 april tot 4
juni 2007 in "de Wehme " in Vorden. De op 23 augustus 1923 geboren en getogen in Lochem, Bertha
Stern-Hillebrandts, is pas op 70 jarige leeftijd begonnen met een
aquarelcurcus bij "De Garve" in Lochem.

"De Woonplus" Barchem, "De hoge
Weide" Lochem.

De schildertechniek aquarel is voor
haar dan ook de meest boeiendste.
Daarnaast ook wel acryl, pastel, houtskool, pen en potlood, maar toch het
liefst aquarel.

Op 80 jarige leeftijd heeft ze meegedaan aan de bekende schilderwedstrijd "Kleurenpalet van de Achterhoek", waarmee ze een 1e prijs in de
bronsklasse en een stapje hoger in de
zilverklasse de 2e prijs, de aanmoedigingsprijs heeft ontvangen. Ook heeft
ze al een aantal jaren achter elkaar
haar werk geëxposeerd tijdens de
kunstroute van Lochem. Deze is gehouden bij diverse locaties tijdens de
paasdagen jl.

Ze mengt zelf haar kleuren, wat zorgt
voor een uniek kleurgebruik waaraan
men haar werk kan herkennen.

Het motto "je bent nooit oud genoeg
om iets te leren…" is bij haar wel van
toepassing.

De onderwerpen zijn zeer divers. Haar
werk was eerder te zien o.a. bij "De
Garve" Lochem. "De Warkense Molen"
Warnsveld, Galerie, "Thoma Lochem",

Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met Bertha Stern, telefoonnummer: (0573) 25 15 80. Graag na
18.00 uur.

BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

KENNISGEVING

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mede dat zij
op grond van artikel 16 van de Natuurbeschermingswet
vergunning hebben verleend aan Stichting de
Wildenborch voor de aanleg en het gebruik van
een klein zwembad binnen de begrenzing van het
Beschermd Natuurmonument De Wildenborch.
Het betreft de aanleg van een zwembad van 12 bij
4 meter en van een leiding van circa 25 meter in een
matig voedselrijk graslandperceel in het privégedeelte
van de bewoners van Wildenborchseweg 20.
Daarnaast betreft de aanvraag het gebruik als
zwembad voor privédoeleinden van genoemde
bewoners. Aan de vergunning zijn voorschriften
verbonden, onder andere ten aanzien van het ontzien
van broedvogels, inpassing in de omgeving, toepassing,
aanvoer en opslag van bouwmaterialen, gebruik en
minimalisatie van belasting van de omgeving.

Inzage
De vergunning en bijbehorende stukken liggen van
3 mei t/m 13 juni 2007 ter inzage bij de Centrale
Bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 11 te
Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur en bij
de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar
gebruikelijke openingsuren.
Bezwaar
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit op de
voorgeschreven wijze bekend is gemaakt bezwaar
maken bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, ter
attentie van de griffier van de Commissie bezwaar- en
beroepschriften, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 12 mei 2007

Natuurbeschermingswet en Algemene wet
bestuursrecht

Arnhem, 23 april 2007
zaaknr. 2006-021552

De Heesterhof Tuinplanten

prov i ncie

GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.) nabij de Varsselring
Tel.: 0575-462892 of 06-53362300
Openingstijden:
Ma/vrijdag van 13.00 tot 17.00 / Zat van 08.00 tot 17.00 uur

Een groot aanbod in prachtige tuin planten.
Wij verkopen ook DCM meststoffen.

Relaxen op maat
zitten
Ook proef !
aan huis

Wij halen
voor U uw recht
Schakel Juridisch
Adviespunt in.
Betaalbaar en bij u
in de buurt.
juridisch

Vanaf 28 april bloemetjes markt

De Molenkolk

AdviesPunt

• Exclusief sierhekwerk

0575 51 15 74
www.adviespunt.info

• Automatische poorten

voor goede zaken

t

• Inrijpoorten

• Bestaande poorten aanpassen
(o.a. elektrische bediening)
• Restauratie hekwerk
• Maatwerk

Heb je nu les op
TL- of HAVO-niveau
en is dat te
moeilijk?

Kom proefzitten in onze onovertroffen relaxfauteuils en
zitbanken en ontdek wat maatwerk voor uw zitcomfort
betekent. Kies niet alleen uit diverse maten, hardheden,
rughoogtes, modellen, lederkwaliteiten, stoffen en
kleuren... maar ontdek ook alle elektrische opties die het
leven veraangenamen. Van sta-op hulp tot massagefunctie. U beleeft het allemaal in onze relaxstudio.
En... van òns krijgt u een eerlijk en uitgebreid advies!

Dé specialist in zitcomfort.
Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Kijk dan naar de
mogelijkheden op
GTL- of KL-niveau
van 't Beeckland

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06
demolenkolk@planet.nl

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing
van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering
Voorlichtingsavond
voor leerlingen en hun
ouders/verzorgers
15 mei 20.00 u
Het Hoge 41 • Vorden

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen •
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

'Iedere klant moet het pand tevreden verlaten'!

Nieuwe eigenaars Free Wheel

Dubbel gevoel
bij Gelderse verkeersveiligheidscijfers
Totaal aantal verkeersslachtoffers
daalt sterk, maar aantal verkeersdoden niet
Het totaal aantal slachtoffers ten gevolge van een verkeersongeval in Gelderland is in 2006 verder afgenomen.
Volgens de door de politie geregistreerde ongevalscijfers vielen er in
2006 in het Gelderse verkeer 1308
slachtoffers (doden en zwaar gewonden).
Ten opzichte van 2005, toen het aantal
slachtoffers 1471 bedroeg, betekent
dit een afname van 11%. Deze afname
is echter alleen zichtbaar bij de zwaar
gewonden. Het aantal verkeersdoden
is niet verder gedaald en vertoont zelfs
een lichte stijging. Deze cijfers zijn bekend gemaakt door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland
(ROVG).
Het ROVG is blij met de forse daling
van het totaal aantal slachtoffers,
maar ook bezorgd over de stagnerende ontwikkeling van het aantal doden.
In 2006 vielen er in Gelderland 121
verkeersdoden, 12 meer dan in 2005.
Het aantal zwaar gewonden in 2006
bedroeg 1187, 175 minder dan in 2005.

De nieuwe eigenaars Raymond Mars en Arjan Mombarg.

Raymond Mars en Arjan Mombarg, sinds 1 mei 2007 de nieuwe eigenaars
van Free Wheel, zijn er rotsvast van overtuigd dat er in de toekomst in hun
branche een goede boterham is te verdienen. ‘Omdat, zo zegt Raymond
Mars, wij een vrij uniek concept hebben. Er zijn in Nederland vrijwel geen
sportzaken te vinden die op het gebied van schaats- en skeeler producten
zoveel specialisme in huis hebben als wij. De service staat bovendien hoog
in het vaandel. Onze slogan luidt: iedere klant die bij ons binnen stapt
moet het pand weer tevreden verlaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat 95
procent van de consumenten die hier komen al besloten heeft om schaatsen of skeelers te kopen. Wij spelen daarop in, we nemen alle tijd voor de
klant. Eerst een praatje om te informeren naar zijn of haar wensen.
Zowel Arjan Mombarg als ik weten uit
ervaring hoe dat werkt. We beoefenen
allebei de schaats- en skeelersport. Arjan op het hoogste niveau, hij weet
dan ook exact welke eisen een topsporter aan het materiaal stelt. Zo maken
we bijvoorbeeld de schaatsschoen ‘pasklaar’, de schoen wordt verwarmd,
een pomp zuigt de schoen als het ware om de voet heen. Na afkoeling zit de
schoen dan als gegoten. De klant mag
van ons de schaats ook eerst op de ijsbaan uitproberen. Zijn er dan nog bepaalde wensen dan voldoen we daar
aan. Bij de skeelers dezelfde procedure, ook eerst proberen en daarna kopen. Het verschil in de verkoop van
schaatsen is de seizoen’ s gebondenheid, skeeleren kun je bijna het gehele jaar door.

Van ons van groot belang dat de mensen blijven skeeleren, dat ze hun naaste omgeving ook enthousiast krijgen.
De mensen weten dan al snel dat je bij
Free Wheel het product eerst kunt testen, vervolgens oefenen en dan pas kopen. Ik zal je eerlijk vertellen dat,
mocht een klant ontevreden zijn, ik er
niet van slaap. Gelukkig hebben we
tot nu toe heel sporadisch een ontevreden klant’, zo zegt Raymond Mars. Na
de middelbare school heeft Raymond
Mars een opleiding aan het CIOS gevolgd met als voorkeurvakken volleybal, tennis, recreatie en massage en gehandicaptensport. Hij heeft zelf vele
jaren in competitieverband volleybal
gespeeld. Ook heeft hij lange tijd aan
verschillende clubs tennisles gegeven.

Hij kwam via de ijsbaan in Deventer,
waar Raymond een sportzaak runde,
in contact met Martien Pater. Dat leidde ertoe dat hij enkele jaren op freelance basis bij Pater ging werken, om
vervolgens in 2000 compagnon te worden in het bedrijf Free Wheel. Inmiddels heeft Martien Pater zijn eigen
aandeel in het bedrijf per 1 mei 2007
aan Arjan Mombarg verkocht, zodat
Raymond Mars en Arjan Mombarg

vanaf die datum op fifty- fifty basis eigenaar van de sport- speciaalzaak Free
Wheel zijn geworden. Arjan Mombarg: ‘ Ik ken het bedrijf Free Wheel en
Martien Pater ook al bijna tien jaar.
Eind jaren negentig werd ik door hem
gesponsord. Sedert een paar jaar werk
ik op zaterdag bij Free Wheel en hield
ik mij bezig met de verkoop, service en
eventuele reparaties van schaatsen en
skeelers. Vragen en wensen van klanten kan ik vrijwel altijd oplossen.
De jarenlange ervaring op alle soorten
ijs ( schaatsen ) en wegen ( skeeleren )
komen goed van pas. Raymond zei het
zo straks al, service verlenen en goed
advies geven is het belangrijkste aspect in onze zaak’, zo zegt Arjan die
ook regelmatig op skeelergebied clinics verzorgt. Dat Arjan Mombarg ooit
nog eens samen met Raymond Mars
een sportspeciaalzaak zou gaan runnen, stond bij hem absoluut niet in de
sterren beschreven. Arjan: ‘Ik kom uit
de agrarische sector, het stond voor
mij als een paal boven water: ‘ ik wil later boer worden’!. Dus was het logisch
dat ik de lagere- en middelbare landbouwschool ging bezoeken. Daarna
veel praktijkervaring opgedaan. Ooit
bij een bedrijf gewerkt waar ik dagelijks duizend varkens moest voeren en
uiteraard ben ik thuis in de veehouderij. Prachtig werk om te doen’, zo zegt
Arjan. Sedert een aantal jaren heeft
hij samen met zijn broer René en vader Henk een maatschap, met onderling goede afspraken. Daar verandert
in de toekomst niets aan, alleen wel de
praktische invulling want Arjan zal
zijn werk verdelen tussen thuis op de
boerderij en een aantal dagen per
week bij Free Wheel. Behalve de verkoop van producten staat Free Wheel
bekend als sportorganisatiebureau.
Men kan er individueel of in groepsverband steppen, skeeleren, mountainbiken, Nordic walking, handboogschieten noem maar op. Wil men een
tocht op een oude Solex maken? Ook
dat kan geregeld worden. Er zijn ook

diverse skeelerroutes uitgestippeld.
Op zoek naar een sensationele dag?
De ‘Highland Games’ garanderen succes!

Overigens is het ROVG van mening dat
de cijfers over een langere periode bekeken moeten worden om een oordeel
over het gevoerde verkeersveiligheidsbeleid te kunnen geven. Wanneer dat
gedaan wordt is te zien dat er op het
gebied van de verkeersveiligheid veel
is bereikt. Aan het begin van de jaren
'80 vielen er jaarlijks nog zo'n 300 do-

den in het Gelderse verkeer. Inmiddels
naderen we dus de 100. De ontwikkeling van het aantal ziekenhuisopnamen kent een vergelijkbaar beeld: van
ca. 2500 aan het begin van de jaren '80
tot minder dan 1200 nu.

De afgelopen jaren zijn tal van maatregelen getroffen ter verbetering van
de verkeersveiligheid. Zo hebben de
wegbeheerders de infrastructuur veiliger gemaakt, bijvoorbeeld door de
aanleg van rotondes en verblijfsgebieden (30 en 60 km zones).

De politie controleert vaker en intensiever. Daardoor is het verkeersgedrag
verbeterd. Weggebruikers houden
zich beter aan de snelheid, gebruiken
de gordel beter, rijden minder vaak
onder invloed en minder vaak door
rood.

Ook op het gebied van verkeerseducatie is veel gedaan. Bijvoorbeeld door
verkeerslessen op scholen, bromfietscursussen, verbetering van de rijopleiding, rijvaardigheidstrainingen voor
ouderen en diverse voorlichtingscampagnes.

Hoewel er dus al veel is gebeurd ziet
het ROVG hierin geen aanleiding om
achterover te leunen. Nog steeds vallen er elke maand in het Gelderse verkeer 10 doden en 100 zwaar gewonden. Kille cijfers, waarachter onnoemelijk veel leed schuilgaat. Dat maakt
het de moeite waard om de inspanningen voor verkeersveiligheid onverminderd voort te zetten.

Bibliotheek West-Achterhoek
presenteert zich

De zes bibliotheken van Doesburg, Doetinchem, Hengelo Gld, Vorden,
Wehl en Zelhem, hebben zich verenigd in Bibliotheek West-Achterhoek.
De fusie is afgelopen januari van kracht geworden en nu de startfase is afgerond is het tijd voor een presentatie.

de collecties uit te wisselen. En wie
daar niet op wil wachten, kan met zijn
lenerspas gewoon in iedere vestiging
terecht.

Deze week wordt in het verzorgingsgebied van de nieuwe bibliotheek huisaan-huis de eerste editie van de Bibliotheekkrant West-Achterhoek bezorgd.
Met aandacht voor het ontstaan, de
veranderingen en vooral ook de voordelen voor de lezers.
De voordelen van de fusie zijn groot.
Centraal wordt nu de collectie samengesteld, wordt bijvoorbeeld de boeken-

Het abonnement heeft eveneens een
aanpassing ondergaan. Wie veel leest
betaalt meer dan wie bijvoorbeeld alleen in de vakantie leest. Van miniabonnement, basis-abonnement tot
groot-abonnement. De jeugd tot 18
jaar betaalt voor het abonnement helemaal niets. "Maatwerk", wordt het
genoemd. "Omdat de bibliotheek er
immers is voor iedereen."

week georganiseerd en worden contacten onderhouden en plannen gemaakt met scholen.
Leden hebben door de fusie toegang
tot het aanbod van alle vestigingen.
Vanachter de eigen computer kan een
boek worden gereserveerd en meestal
de volgende dag is het beschikbaar.
Vier keer per week rijdt er een bus tussen de verschillende vestigingen om
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vé’, een hoed die aan de ene kant van
het gelaat schuin naar boven oploopt
en aan de andere kant van het gelaat
schuin naar beneden, a- symetrisch
dus. In feite kunnen de hoeden van
Maxima als modern en toch ook weer
als klassiek getypeerd worden.
En wat in de hoedenbranche duidelijk
invloed heeft is inderdaad hetgeen de
mensen op TV zien. Neem bijvoorbeeld Koninginnedag of de derde dinsdag in september ( Prinsjesdag ).

Gerrie met de neuze in de krante:
“Ik begriepe dat onzen wetholder
van Bronckhorst, die onze centen
beheert, geld te kort kump. Wat
liekt mien dat een moeilijk wark.
Al die mensen in de gemeente, ze
waren het anders gewend en no op
een en de zelfde manier te behandelen.
Het kan neet anders dan bunt er
een hoop ontevreden. Het liekt
mien zonnen aardigen man, hij
mag Boers heten, maor ik vind um
n’n echte heer. “Gert least ok zo is
efkes wat er van steet en hef een andere gedachte.
Gert: ”Ze hadden de V.V.D. der biej
motten hebben in het dagelijks bestuur van Bronckhorst. Zakenleu
en boern dat bunt mensen die kunt
better met geld ummegaon. De
C.D.A. en de Rooien, schoolmeisters
en ambtenaarn die wilt altied te
vulle leuke dinge doon die onze gemeente vulle geld kost. Wacht maor is af wat er in onze landelijke politiek gebeurt.
In de korste kearn schiet ze Wouter
Bos gaten in zien begroting en kriege wiej wear te korten. Dat soort
mensen kan neet hard wezzen en
gewoon nee!! zeggen tegen hun politieke vrienden. Boers van Bronckhorst den wil de kleine ondernemer in 2008, 30% mear onroerend

goed belasting laoten betalen schrif
hier de krante. Oew huus breg mear geld ai verkoopt? (Nooit van plan
um te verkopen) Mooi, dan al vast
mear belasting betalen. Al oew spaorgeld stop iej as kleine man in een
hoop stene en daor heb iej al earder
inkomsten belasting van betaald.
Niks met te maken. Dat is, volgens
Boers het enige middel, umme de
begroting rond te kriegen. Hij wol
ze allemaol graag mear laoten dokken maor kon dat neet veur mekare kriegen.

stemd, umdat ze het zonnen aardigen jongen vond. Ze zol um graag
as schoonzunne willen. Hij zal dan
wel neet fel en hard genog nee!!
kunnen zeggen. Ja dat kon de V.V.D.
minister Gerrit Zalm zeker better.
Ton wollen ze die onroerend goed
belasting al helemaol afschaffen en
neet allenig biej de huurders. Het
geld mot dan uut de grote pot kommen. Dan betale wie allemaol. Volgens Gerrie dech Gert altied in geld
en zij geet mear naor ’t gevuul te
wark.

Enige argument, anderen betaald
in Gelderlang nog mear belasting.
Volgens Boers is er een te hoog ambitieniveau in de gemeente Bronckhorst. Met ander woorde; ze wilt te
vulle. Dat is bekend van het C.D.A.
en de Rooie Rakkers. En dan een ander d’r veur laoten betalen. 30 000
afvalcontainers vervangen. Waren
die versleten? Wat brengt dat zootjen nog op? Ze hebt veur drie en
een half miljoen an wensen en dik
een half miljoen in kas umme dat
te betalen. En nog niemand hef
kunnen uutleggen waorumme de
kleine ondernemer en huis eigenaar in Bronckhorst mot betalen
veur de mooie plannen van onze
gemeente.”

Is vraogen of Gert mee geet naor de
paerdemarkt in Hengel. Alle soorten pearde bunt er te ziene en vulle
alternatieve etterieje. Howel, ze pas
nog leazen dat die alternatieve kost
in wezen niks better is.

Gerrie is d’r neet van onder de indruk. Gert zal wel geliek hebben
maor zij hef op Wouter Bos ge-

Het kost heel wat mear, maor de
moderne boer en tuinder hef zien
leaven zovulle verbetterd dat ok de
gewone kost in de winkel gin resten
gif bevat. Ze probeart ons wat wies
te maken anders verkoopt ze het te
dure fruit en greunte neet veur mear geld.
Zol Gert mee willen kieken naor
die olde trekkers optocht?. Een trekker acht kastelen tocht in de plaatse van altied dat fietsen. Er is van alles te zene de kommende dage biej
ons in Bronckhorst.
De Baron van Bronckhorst

'Goed gemutst weekend bij haar hoedenatelier

Frida Pelgrum weet alles van 'de hoed en de rand'

Zelf keek ik altijd graag naar een type
als Erica Terpstra, ze had op hoedengebied altijd wat verassend te bieden’.
Frida Pelgrum kan er uren over vertellen.
Zij weet in feite alles over ‘de hoed en
de rand’. In de loop der jaren heeft zij
in haar atelier aan de Hamminkweg
in het buurtschap Delden, honderden
hoeden ontworpen. Prachtige hoeden
waarvan een aantal tijdens het open
huis op 5 en 6 mei geëtaleerd zullen
worden. Uit hoofde van haar werk als
hoedenmaakster volgt Frida via vakbladen en TV ‘de markt’.
Zij is tevens lid van de Nederlandse
Hoeden Vereniging. Daar zijn mensen
bij aangesloten die hoeden maken,
maar ook die hoeden dragen. Het is
een vereniging die het ‘hoeden dragen’ wil bevorderen. Frida: ‘ Momenteel is de mode veelal de groene en gele tint.
Ook de rode hoeden doen het goed.
Het beste voorbeeld daarvan is de ‘Red
Hat Groep’: paarse kleding met daarbij een rode hoed. Een leuke combinatie’, zo vindt Frida Pelgrum. Eén van
de prettigste kanten van haar werk
ligt op het adviserend vlak.

Vrouwen zijn dikwijls ook te behouden en velen willen door het dragen
van een hoed liever niet in de picture
staan. Anderen daarentegen wel hoor !
Toch vind ik het leuk dat vrouwen het
uiteindelijk toch aandurven om een
hoed te dragen. Mannen geven vrouwen die een hoed dragen ook eerder
een compliment dan vrouwen onder
elkaar. Vrouwen kijken wel naar wat
de andere draagt maar zijn daarbij
ook wel wat afgunstig’, zo zegt Frida
Pelgrum lachend. Haar eigen favoriete
hoeden: een mooie vouwhoed c.q. een
cocktailhoedje.

Het gehele jaar door is zij op diverse
beurzen met een stand aanwezig, zoals bijvoorbeeld bij ‘Leven in t’Groen
in Ede, de beurs ‘Fleurig’ bij Haarzuilen, Park Sonsbeek in Arnhem en ook
in België en Duitsland, waaronder de
kerstmarkt in Rhede.

In het weekend van zaterdag 5 mei en
zondag 6 mei is Frida Pelgrum organisator en gastvrouw tijdens het ‘Goed
gemutste weekend’ bij haar eigen hoedenatelier’.

Frida: ‘ Zelf leg ik die dagen uit hoe
hoeden gemaakt worden, welke materialen ik gebruik, het passen van een
hoed. Dan krijgen de bezoekers een
idee wat er allemaal bij komt kijken
om een hoed te maken. Dan krijgen ze
tegelijk een beeld hoeveel tijd er in
gaat zitten en over de prijzen van de
hoeden’, zo zegt zij.

Toen destijds bij Frida Pelgrum het
idee ontstond om een open huis te
houden, was haar eerste ingeving ‘dat
doe ik niet alleen’. Frida: ‘ Toen ontstond het plan voor een kunst en ambachtsmarkt.

‘Als vrouwen mij bellen en zeggen dat
ze een hoed willen kopen en daarbij in
mijn atelier een kijkje willen nemen,
dan verzoek ik ze altijd om kleding en
accessoires mee te brengen die ze bij
de hoed willen dragen. Dan heb ik een
goed beeld en kan ik een deskundig
advies geven.

Het wordt dan ook een open huis met
een breed pakket aan kunst en ambacht. Deelnemers die het publiek van
alles kunnen laten zien en demonstreren. Om er een paar te noemen: kantklossen, beeldhouwkunst, glas- in
lood, handboekbinderij, houtsnijwerk, manden maken, zilver smeden
etc. etc.

Er zijn diverse vrouwen die wel een
hoed willen gaan dragen, maar geen
idee hebben over het type hoed en
kleur. Wanneer zij haar man meebrengt dan zegt die vaak ‘die hoed
moet je nemen, die staat je goed’.

Dat alles in- en rondom de boerderij in
party tenten ( ‘je weet maar nooit in
Nederland of we het droog houden’),
kortom twee dagen van 10.00 tot 17.00
uur veel bedrijvigheid en gratis toegang.

In de koeienstal van haar ouders

Expositie
Ans Hiestand-Pelgrum

Tijdens het goedgemutst weekend exposeert Ans Hiestand met enkele
van haar schilderijen in de koeienstal waar vroeger haar ouders de koeien hadden staan . Ze is opgegroeid in en rondom de boerderij waar nu het
hoedenatelier van Frida Pelgrum(schoonzus) is gevestigd.
Hoed staat Frida goed
‘Ik heb het gevoel dat de Nederlanders toch wat afstandelijk tegen koningin Beatrix aankijken. Prinses Maxima is wat toegankelijker, zij kan veel
verschillende types hoeden dragen. Zij heeft een goede kijk op haar kleding in combinatie met haar hoeden.

Wat ik persoonlijk soms wel jammer
vind is dat ze een hoed ‘te diep in haar
gezicht draagt’. Maxima heeft een duidelijke voorkeur voor het type ‘Rele-

Ze begon rond de jaren 90 met tekenen schilderslessen te volgen en heeft
sindsdien verschillende cursussen en
workshops gevolgd. Ze werkt met olie
en acryl zowel abstract als realistisch.
Als boerendochter heeft ze een voor-

keur voor koeien die vind je dan ook
regelmatig in haar werk terug. Haar
schilderijen zijn al op diverse plaatsen
te zien geweest maar exposeren met
haar "koeien" in DE echte stal is wel
heel speciaal. www.anshiestand.tk.
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zondag 6 mei ONK motorrace in Hengelo

Uitslagen trimloop Baak

weg te gaan naar de zege, maar pech
gooide roet in het eten. Smees moest
in leidende positie zijn motor vroegtijdig aan de kant zetten. De winst ging
nu naar Randy Gevers (Berlicum), voor
Jan Roelofs (Sint Michielsgestel) en Erwin Postmus (Gieten). Met een vijftiende plaats pakte Hamove-penningmeester Tonny Wassink het laatste ONKpuntje. De 250cc-rijders zijn stuk voor
stuk gebrand op een goed resultaat in
Hengelo, want de best geklasseerden
van het ONK mogen een uitnodiging
tegemoet zien om op 30 juni aan de
TT deel te nemen.

Op de bijeenkomst werd de pers gelnformeerd door de Hamove, over de ONK motorraces op
zondag 6 mei
Een sterk deelnemersveld verschijnt zondag 6 mei aan de start tijdens de
internationale motorraces op circuit de Varsselring in Hengelo Gld. De organiserende Hamove is er ook nu weer in geslaagd, om de veertigste editie, het publiek een uitgebalanceerd programma voor te schotelen. Een
Nederlands primeur is de International Classic Grand Prix. Na enkele jaren is de 3 Landen Cup al een vertrouwd en vaste verschijning op de Varsselring. Uiteraard zijn er ook weer enkele klassen waarin wordt gestreden
om de punten voor het Nederlands kampioenschap, oftewel het ONK. Om
ONK-punten wordt gevochten in de klassen 250cc, Superstock 600, Supersport, Superbike en zijspan.
Door de jaren heen is circuit de Varsselring steeds verbeterd. Het bestuur
van de Hamove, daarbij geholpen door
de enthousiaste leden, heeft steeds
goed om zich heen gekeken en overal
ideeën opgedaan om de veiligheid op
– en vooral langs – de Varsselring
steeds verder te verbeteren. Een goed
voorbeeld is de aanleg van de Parallelweg, achterop het circuit. Die weg
kwam er om de snelheid op het snelste gedeelte van het circuit naar beneden te brengen. Dat is uitstekend gelukt. Maar de aanleg van de Parallelweg had nóg een gunstig effect: er is
een serie fraaie slingers ontstaan
waardoor de aantrekkelijkheid van
het circuit voor zowel de coureurs als
de toeschouwers sterk is toegenomen.
Andere zaken waardoor de veiligheid
is verbeterd, zijn de aanleg van een
grindbak bij het uitkomen van de eerste bocht en het plaatsen van een airfence. En al heel lang geleden werden
de haakse hoeken aan de binnenzijde
afgerond waardoor de coureurs veel
vloeiender door de bochten konden
racen.
Dat nagenoeg alle coureurs graag
naar Hengelo komen heeft niet alleen
te maken met het circuit. Ook de gezelligheid en de ongedwongen sfeer
spelen een rol. Het gaat uiteraard in
de eerste plaats om het racen, maar
een gezellige ambiance is leuk meegenomen. Tot die ambiance draagt bij
dat het publiek in vergelijking met Assen redelijk dicht op de baan zit (maar
wel op een veilig afstand!), waardoor
de coureurs in hun ooghoeken kunnen zien dat vele duizenden mensen
de Varsselring omzoomen. De toeschouwers worden voor, tijdens en na
de race op een prima wijze op de hoogte gehouden van de stand van zaken
op het circuit. Al sinds enige jaren zet
de Hamove twee omroepers in. Diederick de Vries (bekend van zijn commentaar bij motorwedstrijden op Eurosport) zit in de omroepcabine ter
hoogte van start en finish. Wim de
Ruiter wordt achter op het circuit gestationeerd.
Het rennerskwartier bevindt zich ter
hoogte van start en finish en is vrij toegankelijk. De coureurs krijgen per
klasse een plek toegewezen, zodat alle
rijders van een bepaalde klasse bij elkaar staan.

jaar wordt als extra service voor de toeschouwers op de tribune bij start en finish en de aanwezigen in de VIP-tent
aan de binnenzijde van het circuit een
Vidiwall geplaatst. Dit is een meters
groot videoscherm waarop het verloop van de wedstrijden kan worden
gevolgd. Er zullen beelden te zien zijn
van de doorkomst door de Veldermansbocht, de eerste bocht na de
start. Vanaf de tribune is het circuit tot
aan de bocht te volgen. Nu kan iedereen op het grote beeldscherm ook de
doorkomst door de bocht volgen. Ook
staat er een camera opgesteld bij de
spectaculaire Parallelweg. Zo nu en
dan zal – door een directe verbinding
met de tijdwaarneming – de actuele
stand in de wedstrijd op de Vidiwall
worden getoond, zodat iedereen precies kan zien wat de onderlinge verschillen tussen de coureurs zijn.

De Hamove is altijd in voor iets
nieuws. Is het niet in een nieuwe raceklasse, dan is het wel iets anders. Dit

In de 250cc-klasse heeft Nederlands
kampioen Hans Smees (Harreveld) iets
goed te maken. Hij leek in Assen op

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de race op de Varsselring is
er een reünie voor oud-coureurs. Dit
wordt een heel speciale reünie, want
daarvoor zijn uitgenodigd de deelnemers van de eerste wedstrijd in 1967.
Bijna twintig voormalige Hengelodeelnemers reageerden enthousiast
op de uitnodiging. De meest opvallende aanwezigen is de voormalige Amsterdammer Piet Zijlstra. Hij woont nu
namelijk in de Verenigde Staten, waar
hij werkzaam is bij het fameuze motormerk Harley-Davidson.
Bij de 3 Landen Cup mogen deelnemers meedoen met een racemotor tot
maximaal 1200cc. Uit elk land van de
drie landen ( Nederland, België en
Duitsland) komen tien rijders aan de
start. Per wedstrijd komen de deelnemers aan de 3 Landen Cup twee keer
aan de start. Dat betekent dat er in totaal in Hengelo, Oostende en
Frohburg zes races worden verreden.
Per race ontvangen de rijders punten.
Na afloop wordt er een eindklassement opgesteld en daar is een goed gevulde prijzenpot aan verbonden.
De International Classic Grand Prix is
een klasse waarin met originele racemotoren uit de jaren zeventig wordt
gereden. Er wordt geracet in twee categorieën: 250cc en 350cc. Beide klasse
komen gelijktijdig aan de start.

In de Superstock 600 wordt met nagenoeg standaardmotoren gereden.
Slechts lichte aanpassingen op het gebied van de veiligheid (verwijderen
knipperlichten en verlichting) zijn toegestaan.
Bij de Supersport is de grote favoriet
op de Varsselring Arie Vos. Maar Joan
Veijer zal hem dwingen tot het uiterste te gaan, omdat de inwoner van
Staphorst zich altijd heel goed thuis
voelt op stratencircuits.
Bij de Superbikes zullen David
Johnson, Arie Vos en Bob Withag de
strijd aan gaan voor de eerste plek. Andere kanshebbers op hoge klasseringen zijn Ronald ter Braake (Nijeveen),
Harry van Beek (Wezep), Paul Mooijman (Den Haag), Bas Winkel (Vriezenveen) en Peter Politiek (Enschede).
Voor de zijspannen is het de eerste
wedstrijd van het jaar. Over de krachtsverhoudingen is derhalve nog geen
zinnig woord te zeggen. Zeker lijkt wel
dat er een open strijd mag worden verwacht nu Martin en Tonny van Gils
zijn gestopt. Vader en zoon Van Gils
waren jarenlang een maat te groot
voor de andere Nederlandse equipes.
De Hamove is een bloeiende vereniging met heel veel leden. Het merendeel van de leden komt langs de baan
in actie om allerlei werkzaamheden te
verrichten voor, tijdens en na de races.
Een aantal van die leden neemt in het
raceweekend een speciale plek in,
want zij hoeven geen dienst te doen
tijdens de trainingen en de races. Dat
zijn namelijk de racende leden, op
Bob Withag na (Borne), allen woonachtig in de nabijheid van de Varsselring. De racende leden zijn: Dutch Superbikes: Bob Withag en Stefan Scholten. Supersport: Mile Pajic, Swen Ahnendorp, Fabian Heusinkveld en Stefan Scholten. 250cc: Hans Smees en
Tonny Wassink.
De Hamove maakt het bezoekers die
het hele weekend naar de Varsselring
willen komen erg gemakkelijk. Naast
het rennerskwartier wordt een camping ingericht. Daar kan men tent, caravan of motorhome plaatsen. Voor
deze service van de Hamove hoeft
niets te worden betaald!
Voor de motorliefhebber is het geluid
van de racemotoren natuurlijk de
mooiste muziek die er denkbaar is.
Toch kan er ook van andere muziek
worden genoten. Op zaterdagavond is
de inmiddels fameuze Hamove Party.
De band ‘Monnyards’ trapt om 20.00
uur af en later wordt de muziek verzorgd door ‘Kas Bendjen’, een groep
die in de Achterhoek en wijde omgeving geen nadere introductie behoeft.
De races vormen uiteraard het belangrijkste vertier in het weekend van 5 en
6 mei, maar er is meer te doen op de
Varsselring. Op zondag is er aandacht
voor de allerkleinsten onder de bezoekers. In het rennerskwartier is een mini-crossbaan uitgezet. Daar kunnen zij
onder deskundige begeleiding op een
minimotor rijden. En wie nog niet op
een motor wil of durft te stappen, kan
terecht op een springkussen of in een
draaimolen. Rallyrijder (in auto’s) Jan
de Winkel verzorgt in de pauze een
spectaculaire demonstratie. Ook komt
er een Ferrari in actie op de baan. Als
tegenwicht is er een racewagen uit de
jarig zeventig.
RTL7 besteedt in het programma RTL
Motorsport veel aandacht aan de motor- en autosport. Ook dit jaar komt
een team van dit programma naar
Hengelo om een reportage te maken.

De route van de 5 kilometer voerde een stuk door het bos van Baak

Op zondag 22 April 2007 werd de halfjaarlijkse trimloop gehouden van
DOG Baak. In totaal gingen 124 deelnemers van start, het zonnetje scheen
over het parcours. Slechts twee lopers vielen uit. Joop Verschuur uit Baak
liep voor de 25st keer mee! Hij kreeg van de organisatie een fraaie bos
bloemen om dit jubileum te vieren.
DE UITSLAGEN:
10 km:
1 Maarten v.d. Heuvel, m, Warnsveld
(36,12); 2 Ronald Derksen, m, Beekbergen (36,50); 3 Marco Rutgers, m, Doetinchem (38,15); 4 Ap Overkamp, m,
Zutphen (41,37); 5 Gerard Markvoort,
m, Ruurlo (41,57); 6 H. Rouwen, m, Vierakker (42,04); 7 Hans Legebeke, m,
Doetinchem (42,33); 8 Corrie Nusselder, v, Hummelo (43,30); 9 Arend-Jan
Louzeman, m, Olst (43,31); 10 Bas Waterham, m, Doetinchem (44,04); 11
John Nijhof, m, Warnsveld (44,17); 12
Fons Jansen, m, Vorden (44,20); 13 Els
Moorman, v, Doetinchem (44,22); 14
Peter Luimes, m, Zutphen (44,41); 15
Eric Groenwold, m, Vorden (44,47); 16
Eddy Groen, m, Warnsveld (44,58); 17
Zwier Heijink, m, Vorden (45,10); 18
Wilko Linnenbank, m, Wehl (45,30);
19 Theo Mocking, m, Warnsveld
(47,21); 20 Louis Hemink, m, Warnsveld (47,23); 21 Gideon Bouwman, m,
Arnhem (47,25); 22 Ton Plagman, m,
Zutphen, (47,33); 23 Harry Sasse, m,
Keijenborg, (47,39); 24 B. H. Nusselder,
m, Hummelo (47,45); 25 Roelf Eding,
m, Doetinchem (48,56); 26 Sietske
Haans v, Zutphen, (49,02); 27 Rene
Wissink, m, Warnsveld (49,08); 28
Hendrien Minkhorst, v, Hummelo
(49,12); 29 Herbert Eggink, m, Zutphen (49,15); 30 Gerard Jansen, m,
Rheden (49,16); 31 Liesbeth Brinkman,
v, Gorssel (50,06); 32 Jan Kok, m, Olst
(50,19); 33 Wilma Fraas, v, Laren
(50,33); 34 Dhr. Kok, m, Zutphen
(50,38); 35 Alfred Wijnen, m, Olburgen
(51,58); 36 Heleen Schuld, v, Zutphen
(52,07); 37 Bibi Kok, v, Deventer (52,07);
38 Paul Scholten, m, Gorssel (52,11); 39
Wim Jansen, m, Bathmen, (52,14); 40
Willem Naujoks, m, Apeldoorn
(52,21); 41 Fred Tacke, m, Brummen
(52,24); 42 Jochem Derks, m, Groningen (52,28); 43 Joop Verschuur, m,
Baak (52,38); 44 Henry Wijgerse, m,
Dieren (52,41); 45 Vera Hemink, v,
Warnsveld (52,42); 46 Mark Bassie, m,
Doetinchem (53,10); 47 Jean van Cleef,
m, Zutphen (53,21); 48 Benno Huntink, m, Doetinchem, (53,25); 49 Jaap
v.d. Heuvel, m, Warnsveld, (53,41); 50
Jos Siemelink, m, Deventer (53,48); 51
Germa Weers, v, Zutphen (53,51); 52
Ruud Engelaar, m, Doetinchem
(54,04); 53 Albert Mesland, m, Doetinchem (54,24); 54 Willy Pasman, m,
Steenderen (55,36); 55 Rinus Bouwman, m, Dieren (56,20); 56 Frans Ratelband, m, Utrecht (56,46); 57 Grada Asta, v, Eerbeek (57,02); 58 Michel van Pijlen, m, Vorden (58,03); 59 Wilma
Markvoort, v, Eerbeek (58,11); 60 S. E.
Groot, v, Doetinchem (59,46); 61 Ellen
Hubers, v, Doetinchem (59,47); 62 Ria
Schoolderman, v, Eefde (1.00.17); 63
Gerrie de Greeff, v, Joppe, (1.00,18); 64
Ad v.d. Donk, m, Wageningen (1.01,05);
65 Mandy Mennink, v, Baak (uitgev.).

5 km:
1 Guido Engelen, m, Zevenaar (16,43);
2 Gerard Hendriks, m, Ruurlo (16,58);
3 Kees Faasse, m, Doetinchem (17,08); 4
Niels Weijers, m, Doetinchem (17,49);
5 Jos Slutter, m, Varsselder (18,14); 6
Wil van Londen, m, Apeldoorn (18,42);
7 Jan Hollak, m, Apeldoorn (18,46); 8
Theo Klein Bleumink, m, Warnsveld
(18,49); 9 Marco Bremer, m, Steenderen (19,06); 10 Henk Terhaard, m, Westervoort (19,11); 11 Ruud Hendricksen,
m, Didam (19,13); 12 Leen Dekker, v,
Deventer, (19,22); 13 Willy Elshof, m,
Didam (19,25); 14 Willy Weijers, m,
Doetinchem (19,35); 15 Godfried Wopereis, m, Lichtenvoorde, (19,55); 16
Rob Prins, m, Hengelo gld. (20,24); 17
Wim Seegers, m, Doetinchem (20,26);
18 Maurice Vos, m, Zevenaar (20,53);
19 Henk Veeneman, m, Drempt
(21,09); 20 Arnold Timmer, m, Doetinchem (21,20); 21 Coen v.d. Rakt, m, Zelhem (21,21); 22 Rob Bakker, m, Zevenaar, (21,35); 23 Frans van Megen, m,
Doesburg (21,45); 24 Sander Bremer,
m, Doetinchem, (21,48); 25 Marcel
Husken, m, Baak (22,06); 26 André van
Zutphen, m, Zutphen (22,13); 27 Christiaan Hemeltjen, m, Zutphen (22,22);
28 Paul de la Combé, m, Doesburg
(23,00); 29 Jan Hiddink, m, Hengelo
gld. (23,25); 30 Famke Mölenberg, v,
Dieren (23,26); 31 Constant Volmeijer,
m, De Steeg (23,27); 32 Ruud Sanders,
m, Wichmond, (23,31); 33 Annie Seegers, , v, Doetinchem, (23,50); 34
Anouk Leisink, v, Doetinchem (24,25);
35 Maria Schotman-Harmsen, v, Steenderen (25,25); 36 Theo Janssen, m,
Baak (25,37); 37 Geraldine Hemeltjen,
v, Zutphen (25,57); 38 Jolanda Freriks,
v, Toldijk (27,11); 39 Annemieke van
Dijke, v, Brummen (27,23); 40 Evelyn
Plagman, v, Zutphen (27,53); 41 Marloes Hofenk. v, Hengelo gld. (29,49); 42
Hélene Stornebrink, v, Brummen
(30,28); 43 Ineke Dekker, v, Brummen
(31,20); 44 Jan de Wit, m, Apeldoorn
(34,33); 45 G. Drost, m, Zelhem (37,25);
46 Leonie Aalbers, v, Baak (Uitgev.).

2,5 km:
1 Matthijs Weijers, m, Vethuizen, 14
(8,13); 2 Mirthe Overkamp, v, Zutphen,
12 (9,12); 3 Adne Veeneman, m,
Drempt, 10 (10,52); 4 Laura van Megen,
v, Doesburg, 11 (11,21); 5 Amy de la
Combé, v, Doesburg, 9 (12,55); 6 Thomas de la Combé, m, Doesburg, 11
(15,54);

1,25 km:
1 Sven Janssen, m, Baak, 9 (4,29); 2
Thomas Schiphorst, m, Toldijk, 8
(4,40); 3 Jurre Klein Bleumink, m,
Warnsveld, 8 (4,43); 4 Ilse Berns, v,
Baak, 10 (5,00); 5 Jesper van Zutphen,
m, Zutphen, 6 (5,04); 6 Casper Schiphorst, m, Toldijk, 6 (5,30); 7 Maaike
Mulder, v, Toldijk, 9 (5,33).
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AHC CAWI produceert stalinrichtingen en installeert
voederautomatiseringssysemen voor de varkenshouderij. Tevens verzorgd AHC CAWI het ontwerp of de
planning en staat borg voor de montage, het onderhoud en nazorg door haar eigen servicedienst.

... zon, zon en nog eens zon ...

AHC CAWI ZOEKT EEN

MONTEUR STALTECHNIEK

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit)

w w w. a h c c a w i . n l

Je wordt ingezet voor montage en onderhoud van
stalinrichtingen en voederautomatiseringssystemen.
Jouw werkgebied omvat projecten in Nederland en/of
buitenland. Daarom is kennis van de Engelse en
Duitse taal belangrijk. Je hebt technisch inzicht en
kunt goed samenwerken in klein teamverband.
Ervaring in de sector is uiteraard een pré.

Heerlijk dat zonnetje, maar dan wél buiten! Binnen wilt u het lekker
koel houden. Wij kunnen u helpen dat te bereiken, want wij leveren
zonwering in diverse uitvoeringen, momenteel met speciale actie!

Uitval (cm)

250

200

750,-

300

250

935,-

350

250

965,-

400

250

1030,-

450

250

1065,-

500

250

1130,-

550

250

1160,-

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

350

300

1030,-

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

400

300

1075,-

à contant + RDW-vrijwaring

450

300

1105,-

500

300

1190,-

Ben je geïnteresseerd in deze boeiende job schrijf
dan een brief met CV naar:
AhcCawi STALTECHNIEK b.v. Molenenk 8, 7255 AX Hengelo (Gld)
Voor meer informatie kun je bellen: 0575 46 34 31

AHC CAWI.
INNOVATIEF IN STALTECHNIEK.

André Boschker

Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit 15 streepdessins.
Andere afmetingen leverbaar.

de Bos Makelaardij
biedt aan:
Keijenborg
Poelsweg 3

Prijs nú

Breedte (cm)

Wij leveren ook: rolluiken, screens, markiezen en uitvalschermen.

P.B. Totaal
Velswijk
ingg
nem
min
HHaannddeelslsoonnddeerrne
inkk
Waaeennin
W
Wililliliee W

voor al uw

Al 25 jaar hèt adres voor:

schilderwerk
en diverse
timmerwerkzaamheden
06-22685297
Vraagprijs ? 169.000,- k.k.

In het centrum van het dorp, in rustige en
prettige buurt gelegen, leuke gerenoveerde
eengezinswoning met grote stenen berging en
diepe zonnige achtertuin.
Indeling: hal met plavuizen, gemoderniseerd toilet,
kelderkast met nieuwe groepenkast, doorzon
woonkamer met laminaatvloer, nette open keuken
met toegang tot circa 18 meter diepe achtertuin.
1e Verdieping: overloop, moderne lichte
badkamer met douche, urinoir en vaste wastafel.
2 Slaapkamers van 8 en 11 m² en betegelde
wasruimte met was- en droogaansluiting. Via een
luik is de zolderberging bereikbaar. De in 2004
gebouwde berging is uitgevoerd in spouw en
geïsoleerd. De berging is circa 32 m² en uitstekend
toegankelijk voor bv een motorfiets. Verwarming
d.m.v. HR combiketel Nefit.

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

•
•
•
•

Spachtelputz ( ook in kleur)
Spackspuiten
Pleister en schuurwerk
Lijsten en ornamenten

d moet zijn!
Als het goe
Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Fhe\[ii_ed[b[
fWhjd[hleeh
Wbb[j[Y^d_[a$

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.
OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.
Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax
Mobiel

: 0575 - 46 22 21
: 06 - 50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg

:eehZ[je[d[c[dZ[m[hapWWc^[Z[dpe[a[dm[aWdZ_ZWj[dleehZ[
leb][dZ[\kdYj_[i0

 7bb#hekdZbeeZ]_[j[hYl#cedj[h
 B[[hb_d]BeeZ]_[j[hYl#cedj[kh

?dijWbbWj_[X[Zh_`\7h[dZi[d
b[l[hjWbi\kbb#i[hl_Y[_dijWb#
bWj_[X[Zh_`\fhe\[ii_ed[[b

 9WbYkbWjeh%m[haleehX[h[_Z[h
LeehZ[p[\kdaj_[pe[a[dm_`[[daWdZ_ZWWjefCJId_l[Wkc[j[hlWh_d]
c[j^[jIodj[iiie\jmWh[fWaa[j[dc[jIjWX_YWjbj$

_dijWbbWj_[m[haleehd_[km#
Xekm"l[hXekm[dedZ[h#
^ekZ$LWaakdZ_]"l[_b_][d
X[jhekmXWWh$

Leehc[[h_d\ehcWj_[akd`[X[bb[dc[jH_Y^WhZ7h[dZi[d"j[b[\eed&+-+#
*,(+''$8[d`[][dj[h[ii[[hZ_ddlWdXel[dijWWdZ[\kdYj_[i5
IjkkhZWdpeid[bce][b_`a`[iebb_Y_jWj_[dWWh?dijWbbWj_[X[Zh_`\7h[dZi[d"
j$W$l$H_Y^WhZ7h[dZi[d"HWWZ^k_iijhWWj'*#-(++8C>[d][be=bZ$
CW_b[dcW]eea0_d\e6_dijWbbWj_[X[Zh_`\#Wh[dZi[d$db

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Telefoon 0575 - 51 66 35 Internet www.debos.nl

HWWZ^k_iijhWWj'*>[d][be=bZ$J[b$&+-+*,(+''
9L=WiMWj[h;b[YjhWIWd_jW_h:WaX[Z[aa_d]
BeeZ]_[j[him[haEdZ[h^ekZ(*#kkhi#i[hl_Y[
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Cadeaus en kortingsbonnen in de maand mei

Op 11 en 12 mei

Passchier Haarmode bestaat 30 jaar Slaatjesactie Crescendo
Zoals gebruikelijk organiseert de
christelijke
muziekvereniging
Crescendo ook dit jaar weer een
slaatjesactie en wel op vrijdag 11 en
zaterdag 12 mei a.s. Crescendo
hoopt met deze actie de verenigingskas weer te kunnen aanvullen.
De slaatjes worden door de leden en
supporters op vrijdagavond 11 mei gemaakt in samenwerking met Partycentrum Langeler. De verkoop start op
vrijdag om 19.00 uur en op zaterdagochtend om 09.00 uur. De verse slaa-

tjes kosten drie euro per stuk. Wie
voor 100% verzekerd wil zijn van slaatjes kan deze ook op zaterdag ochtend
afhalen bij Partycentrum Langeler, ingang Veemarktstraat.

Op bestelling worden er ook grote, opgemaakte salades gemaakt voor 15 euro. U kunt deze telefonisch bestellen
op vrijdagavond 11 mei tussen 18.00
en 20.00 uur, tel. 0575-461701.

Voor een ieder die met moederdag niet
al te lang in de keuken wil staan, zijn
deze salades een prima alternatief!

Nieuw in de Achterhoek!

www.allesvanbronckhorst.nl

Medewerkster Cindy xx leert de nieuwste kniptechnieken van Patrick Kalle, ontwerper van de Nederlandse modelijn.
Passchier Haarmode in Hengelo bestaat in mei 30 jaar. Eigenaren Frans
en Yvonne Passchier hebben in al die jaren heel wat haartrends voorbij
zien komen. De kracht van het bedrijf is dat de nieuwe trends snel worden
oppakt. Daartoe wordt het personeel al 27 jaar getraind door toonaangevende haarstylisten. Zo leert Patrick Kalle, één van de ontwerpers van de
Nederlandse modelijn, de medewerkers iedere maand de nieuwste knipen kleurtechnieken.
Hoewel klanten van Passchier Haarmode altijd worden verwend met de
beste haarverzorging, zijn er in de jubileummaand mei éxtra traktaties.
Voor iedere klant ligt dan een leuke at-

tentie klaar in de zaak aan de Spalstraat. Daarnaast worden er vier weken lang aantrekkelijke bonnen cadeau gegeven. Zo zijn er kortingsbonnen op kleurbehandelingen, tegoed-

bonnen voor gratis wassen en model
drogen én bonnen voor gratis makeup. Ook krijgen alle klanten een kraslot waarmee ze kans maken op prijzen als airstylerföhns, Suncare haarverzorgingsets én een jaar lang gratis
knippen. Vier het jubileum dus mee
tussen 1 en 31 mei bij Passchier Haarmode aan de Spalstraat 17 in Hengelo.
Bekijk voor meer informatie de advertentie van Passchier Haarmode
elders in dit blad.

Allesvan.nl Regio Marketing Adviseurs uit de Achterhoek: René Arentsen (Bronckhorst),
Erna Hiddink (Aalten), Allard Grevink (Doetinchem), René te Kaat (Oude IJsselstreek).
René Arentsen is de man achter allesvanbronckhorst.nl, onderdeel
van de landelijke site allesvan.nl.
Steeds meer mensen maken kennis met hem. Hij was aanwezig bij
evenementen zoals het midwinterfeest in Toldijk en het paasvuur in
Baak, hij was op bezoek bij Ideaal,
hij wandelde de kunstwandelroute
in Hummelo en bezocht al vele kernen.
Allesvan.nl bestaat al sinds maart
2006.
Eerder heette het hetbestevan.com,
een letterlijke vertaling van de oorspronkelijk Engelse site thebestof.co.uk
Initiatiefnemer Tom Koster van Global
Living Vision in Silvolde kocht de rechten voor het exploiteren van deze site
in Nederland.
De landelijke internetsite allesvan.nl
is onderverdeeld in vele regio’s. Ook in
de Achterhoek is per regio een Regio
Marketing Adviseur aangesteld.
In Aalten en Dinxperlo: Erna Hiddink;
Doetinchem: Allard Grevink; Oost Gelre, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk: Erik Nijenhuis; in Oude IJsselstreek: René te Kaat. En in de gemeente Bronckhorst is het René Arentsen.
René heeft een baan als Cad-tekenaar
bij een installatiebedrijf in Lichtenvoorde en werkt sinds half januari
2007 ook voor allesvan.nl
Zijn Ravarim Internet Marketing bedrijfje verzorgt de presentatie op allesvanbronckhorst.nl
Vooral in de avonduren is hij telefonisch te bereiken en verder via de
email, Bronckhorst@allesvan.nl

Passchier Haarmode aan de Spalstraat 17 bestaat 30 jaar.

“Het is dé locale digitale krant van
Nederland,” legt hij uit. Daarom pro-

beert hij de diverse evenementen te
bezoeken. “Ik maak dan zelf foto’s die
ik voor de site kan gebruiken. Je kunt
niet zomaar van anderen foto’s gebruiken in verband met de copyright.
Wel gebruik ik foto’s die met informatie worden meegestuurd, daar heb ik
dan toestemming voor van de maker
van de foto.”
René Arentsen verzamelde in de afgelopen maanden al veel informatie
voor de site. “Maar het is nog lang niet
compleet,” voegt hij eraan toe.
“Verenigingen, Stichtingen, buurten,
eigenlijk alles non-profit of profitvoor-een-goed-doel, kunnen gratis
hun informatie, zoals logo’s, foto’s
en/of tekst op allesvanbronckhorst.nl
laten zetten.
Bedrijven kunnen daarnaast ook adverteren, waarbij de kosten afhangen
van het abonnement wat wordt gekozen.”
Allesvanbronckhorst.nl heeft vaste rubrieken, waaronder Nieuws, Bedrijfsindex, Publieksindex, Agenda, Plaatsen in deze regio, Weersverwachting
en Contact.
In de agenda bijvoorbeeld staan allerlei activiteiten van sport- en muziekverenigingen, optredens van bands,
evenementen, koopzondagen en andere. Aanmelden kan door bij ‘Contact’
het reactieformulier in te vullen.
In de maandelijkse Nieuwsbrief staan
diverse wetenswaardigheden over de
regio, die een extra aanvulling zijn op
allesvanbronckhorst.nl, er is plek voor
een mopje en de prijswinnaars van
het bubbles spel worden bekend gemaakt.
René Arentsen,
www.allesvanbronckhorst.nl
telefoon (06) 29 40 04 01,
email bronckhorst@allesvan.nl
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30 jaar Passchier Haarmode. Dat betekent dat we de hele maand mei trakteren op aantrekkelijke kortingen, voordelige arrangementen en verrassende geschenken in onze krasloten-aktie.

meimaand jubileummaand
gratis krassen voor leuke prijzen
iedere week voordelige aanbieding

Deze week ontvangt u bij
een kleurbehandeling:

ab[kh#aehj_d]iXed
j$m$l$+[khe
Geldig van 2 t/m 8 mei 2007

www.contact.nl

Nu ook op internet!
WEEKBLAD

Spalstraat 17 Hengelo Gld. tel (0575) 464017

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels
De beste kwaliteit tegels,
tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 40.000 m2.

Dus kijk snel op www.contact.nl

u
Goedkoper kunt
zelfs
nergens kopen,
ns.
niet over de gre

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl
N18
Eibergen
Enschede

Eibergseweg

Ve l d

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.
vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

Vrijblijvend
advies
voor blijvend
plezier!
Hanzeweg 67, LOCHEM
Telefoon (0573) 25 82 09

www.badenbouwcentrum.nl

B &R
Den Sliem
STURKO

Den Sliem

Lichtenvoorde
Doetinchem

Vredenseweg

Twente-route
N18
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DURE TIJDEN
GOEDKOPER
TANKEN

Uw tuin is
een vakman waard
Wij helpen U verder met:

• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

3NEL MAKKELIJK VEILIG mN GOEDKOOP
Sanitiem nu ook in hengelo
"IJ &IREZONE TANKT U BENZINE EN
DIESEL TEGEN BODEMPRIJZEN 5
BETAALT MET UW BANK GIROPASJE EN
UW EIGEN PINCODE



%R IS ALTIJD WEL EEN &IREZONE BIJ U IN DE BUURT
6ORDEN $IENSTENWEG 
"AAK :UTPHEN %MMERIKSEWEG 



(ARFSEN ,OCHEMSEWEG  #



Eindelijk één adres !
Voor badkamers en tegels tot en met volledige
wellnessruimte. Modern of klassiek,van tegelvloer
tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.
Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler
maakt,nu bij u in de buurt.



Een uniek installatiebedrijf





 UUR PER DAG
 DAGEN PER WEEK

Heegt installatie heeft alles in huis om u van dienst te
zijn;apparatuur,inrichting en techniek. Als installatie
bedrijf weten wij wat voor u van belang is.
Gebruiksgemak,de zekerheid van kwaliteit,design
met een persoonlijk accent: Onze adviseurs hebben
het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk
advies maken Heegt uniek.

Aan u de keus

"EVRIJDINGS
KORTING
+OMEND WEEKEND EXTRA KORTING
$E KOMENDE DAGEN STAAN WEER IN HET TEKEN VAN HERDENKING EN VIERING .A
DE BEDACHTZAME  MINUTEN STILTE OP VRIJDAGAVOND KAN OP ZATERDAG DE VRIJ
HEID WEER TOT IN DE KLEINE UURTJES GEVIERD WORDEN )N HET HELE LAND STAAN
PARKEN EN PLEINEN WEER VOLGEPAKT MET VROLIJK FEESTVIERENDE MENSEN DIE
GENIETEN VAN HUN FAVORIETE BANDJES ZANGERS EN ZANGERESSEN
%N OM IEDEREEN OOK NOG EENS EXTRA GOEDKOOP OP DE PLAATS VAN BESTEMMING
TE KRIJGEN VERLAAGT &IREZONE DIT WEEKEINDE HAAR TOCH AL LAGE BRANDSTOFPRIJ
ZEN ,ANG LEVE DE VRIJHEID

VRIJDAG  MEI
TM ZONDAG  MEI

VRIJDAG  MEI
TM ZONDAG  MEI

 



EUROCENT £  PER LITER

EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP BENZINE

KORTING OP DIESEL

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

!L ONZE STATIONS ZIJN TE VINDEN OP WWWFIREZONENL

Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal
balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen, laten doen
Sanitiem biedt u de keus

Openingstijden: ma 13.00-17.30 di t/m vrij 8.00-17.30
vrijdag koopavond Za 8.00-16.00
Winterswijk is op zaterdag gesloten

www.sanitiem.nl
Wij zijn een innoverend
installatiebedrijf en gevestigd
in Winterswijk.
Sinds juni 2006 zijn wij ook
gevestigd in Hengelo (Gld).
Hier hebben wij de beschikking
over een 200 m2 nieuwe sanitaire
showroom en afhaalbalie t.b.v.
de doe het zelver.
Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

Heegt Hengelo Molenenk 6 7255 AX Hengelo Tel:0575-465258
Heegt Winterswijk Tinbergenstraat 42 7102JL Winterswijk Tel:0543-518474
www.heegt.nl

Jaargang 3
Nr. 18, 1 mei 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.
(B en w, directie, bouwen en milieu,
APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken
en de afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Financiën en belastingen, Openbare werken, Bestuursen managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en
Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00
uur), vr 8.30 -12.30 uur

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (ouderenzorg, volksgezondheid en jeugdbeleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en
automatisering
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

College van gemeente Bronckhorst omarmt
uitkomsten breedbandonderzoek
De Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen heeft in opdracht van de
gemeente Bronckhorst een
haalbaarheidsonderzoek naar de
behoefte en mogelijkheden voor
betere breedbandverbindingen in
het buitengebied van Bronckhorst
uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt
dat 80% van de bewoners in het buitengebied op termijn aansluiting wil
op een breedbandverbinding. Samen met de gemeente Berkelland,
de provincie Gelderland en SEO
Achterhoek wil de gemeente
Bronckhorst verkennen of een
grensoverschrijdende pilot naar
breedband mogelijk is.
Door het SEO Achterhoek is in 2005
een onderzoek uitgevoerd naar
Breedband in de Achterhoek. Hieruit
is gebleken dat Bronckhorst door
haar omvangrijke oppervlakte
landelijk gebied een 'witte vlek' was
op de Breedbandkaart. Na de zomer
2006 is in opdracht van de gemeente
Bronckhorst en met cofinanciering
van SEO Achterhoek en de provincie
Gelderland gewerkt aan het opstellen van een vraagbundelingsonderzoek Bronckhorst.
Door de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) is onder leiding van

dat zij toch gebruik zou willen
maken van deze dienst, en dus
aansluiting op het breedbandnetwerk wenst.

prof. ir. Jaap van Till het onderzoek
uitgevoerd. Aangezien met name
aandacht moest worden besteed
aan de problematiek van het
omvangrijke buitengebied van de
gemeente, heeft het onderzoek zich
hierop verder toegespitst. In het
onderzoek is door middel van een
telefonische steekproefsgewijze
enquête onder de bevolking in het
buitengebied een duidelijk beeld
naar voren gekomen. 55% van de
ondervraagden was meteen
enthousiast. Daarnaast was een
kwart van de ondervraagden niet op
de hoogte van de mogelijkheden van

Startersmarkt ondernemers 10 mei

Uit de raad
Commissies Beleidsontwikkeling
en Evaluatie en controle 9 mei
a.s.
Op 9 mei a.s. vergaderen de
commissies Beleidsontwikkeling
en Evaluatie en controle
gezamenlijk in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur en
u bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan de Jaarstukken 2006,
Eerste voortgangsrapportage 2007
en de Perspectiefnota Bronckhorst
2008-2011. Meer informatie over
deze onderwerpen vindt u volgende
week op deze gemeentepagina's.
Commissies Beleidsontwikkeling
en Evaluatie en controle 10 mei
a.s.
Op 10 mei a.s. is er ook een
gecombineerde vergadering van de
commissies Beleidsontwikkeling
en Evaluatie en controle in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Ook deze openbare vergadering
begint om 20.00 uur. U bent van
harte welkom om de vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende
onderwerpen:
• Planschadevergoedingen
Hoog-Keppel (AG Noyweg 9,
Monumentenweg 21a en Burg.
Vrijlandweg 42)
• Bestemmingsplan Buitengebied
2005 Handwijzersdijk in Hengelo
Gld.
• Voorbereidingsbesluit Klaverdijk
11a in Halle
• Programma van eisen
nieuwbouw gemeentehuis
Bronckhorst

een dergelijke breedbandverbinding.
Na een goede voorlichting zou deze
groep de overstap alsnog overwegen. De overige 20% valt in twee
categorieën op te delen. 15% vindt
zichzelf te oud voor een dergelijke
verbinding en 5% wil om uiteenlopende redenen absoluut geen
andere verbinding. Hieruit kan de
conclusie worden getrokken dat
tot 80% van de bewoners van het
buitengebied op termijn aansluiting
wil op het breedbandnetwerk. Als
zorg-op-afstand een van de aangeboden diensten zou worden, gaf
een deel van de groep senioren aan

Pilot netwerk
Voordat tot aanleg kan worden
besloten, moeten nog de nodige
vragen worden beantwoord. Dit
betreft een groot scala aan vragen,
die niet alleen betrekking hebben
op het netwerk, het beheer en het
gebruik ervan, maar ook hoe innovatief de aanleg kan zijn en in
hoeverre dit hoogstaande netwerk
een aanjager kan zijn voor
vernieuwingen op het gebied van
wonen en werken in Bronckhorst.
De schrijvers van het rapport
adviseren om op korte termijn te
besluiten tot het laten aanleggen
van een pilot netwerk. Hiervoor zou
de weg Vorden- Ruurlo als uiterste
grens genomen kunnen worden.
Uit het onderzoek blijkt dat aan deze
weg een aantal innovatieve bedrijven
ligt dat veel baat zou hebben bij
deelname aan dit project. Voor
de financiering moeten nog
oplossingen gezocht worden.
Meerdere partijen hebben al te
kennen gegeven dat zij dit project
op de een of andere wijze willen
steunen.

• Kadernotitie woon(milieu)visie
• Notitie kaderstelling
ontwikkeling vrijwilligersbeleid
• Inrichting jongeren- en
oudersteunpunt in Hengelo Gld.
Ook over deze onderwerpen vindt u
volgende week uitgebreidere
informatie op deze gemeentepagina's.
Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf
minuten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt
spreken, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Zoals u wellicht weet, ontvangt de raad
tijdens raadsvergaderingen VIP-gasten.
Inwoners kunnen zich hiervoor opgeven
bij de griffie.

Plannen om voor uzelf te beginnen?
Kom dan naar de Startersmarkt van
de Kamer van Koophandel op 10 mei
a.s. van 19.00 tot 22.00 uur in het
Ondernemingscentrum in
Doetinchem. Op de Startersmarkt
vindt u alle informatie die u nodig
heeft om een eigen bedrijf te
beginnen. Er zijn diverse partijen
aanwezig waarmee u als startende
ondernemer te maken kunt krijgen.
Onder meer CWI, gemeenten, ROC
Graafschap College, Rabobank en

Van Weeghel Doppenberg Kamps
Notarissen. Ook worden tijdens
de avond diverse presentaties
gehouden waar u in korte tijd veel
praktische kennis kunt opdoen.
Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst geven
een presentatie. De toegang voor
de markt is gratis. Vooraf aanmelden is gewenst. Aanmelden kan via
www.kvk.nl/startersmarkt.
Hier vindt u ook een routebeschrijving.

Tuin(ontwerp)

Als u uw tuin laat ontwerpen, maak de hele tuin dan waterdoorlatend. U
kunt uw terras en paden bijvoorbeeld maken van grind, gravel of cacaodoppen. Regenwater kan beter niet in het riool, omdat het beter is om dit
water in de tuin te houden. Meer weten over het riool? Kijk op onze website www.bronckhorst.nl of op www.riool.info.

Reclame maken voor evenementen,
hoe zit dat in Bronckhorst?

Organisatoren van evenementen
willen graag reclame maken voor
hun activiteit. De laatste tijd wordt
deze reclame echter steeds
opzichtiger. De gemeente vindt het
belangrijk dat reclame past in het
straatbeeld en de omgeving niet
verstoort. Daarom heeft de
gemeente regels opgesteld over
wat wel en niet mag als het gaat
om tijdelijke reclame-uitingen
voor evenementen.
Tijdelijke reclame-aanduidingen zijn
driehoeksborden/sandwichborden
en spandoeken om een evenement/
activiteit te promoten. Voor deze
reclame-uitingen moet een vergunning aangevraagd worden bij de
gemeente. De gemeente heeft
regels voor onder andere de toegestane grootte van uitingen en de

maximale duur van het plaatsen van
borden en spandoeken (4 weken).
Verder is tijdelijke commerciële
reclame alleen toegestaan voor
evenementen of activiteiten die
plaats vinden in de gemeente
Bronckhorst of niet commerciële
reclame, bijvoorbeeld landelijke
collectes. Voor de plaatsing van de
borden aan/om lichtmasten zijn
lantaarnpalen aangewezen door de
gemeente. Een reclame-uiting
waarvoor geen vergunning is aangevraagd, is illegaal en pakt de
gemeente aan. Ook wildplakken (het
aanplakken van posters en aankondigingen op bijvoorbeeld straatmeubilair, schakelkasten etc.) verstaan
we hieronder.
Evenwicht
De gemeente biedt organisatoren
mogelijkheden voor tijdelijke
reclame-uitingen zonder dat de
kwaliteit van dorp of landschap en
de verkeersveiligheid wordt aangetast. Het economisch belang verliest de gemeente daarbij niet uit het
oog. Door de nieuwe regels komt er
een beter evenwicht. Voor meer informatie zie de publicatie onder
Openbare bekendmakingen of
bel met de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving,
tel. (0575) 75 02 29.

Huiselijk geweld: zo veel vormen

Huiselijk geweld is de omvangrijkste vorm van geweld in onze
samenleving. Bijna de helft van alle
Nederlanders maakt ooit in zijn of
haar leven op enige wijze geweld in
de thuissituatie mee. Mensen zijn –
zeggen de cijfers – nergens zo
onveilig als thuis. De gevolgen van
thuisgeweld kunnen ernstig zijn:
bijvoorbeeld verscheurde gezinnen,
psychische en psychiatrische
problemen, middelengebruik en
verslaving en werkverzuim.

Anita: "Een paar jaar geleden was ik
nog heel gelukkig met mijn leventje.
Toen kwam ik nog buiten de deur,
had vriendinnen, zag mijn familie
vaak. Piet wil dat nu niet meer. Hij
zegt dat hij heel veel van mij houdt
en dat wij samen verder niemand
nodig hebben. Hij zorgt ook heel
goed voor me, doet alle inkopen en
zo. Vroeger sprak ik nog wel eens
met mijn zus af in de stad, maar dat
kan niet meer. Hij neemt ook altijd
de telefoon mee als hij weggaat, dus
ik kan niet bellen. Hij is ook zo
jaloers. Ik doe de deur niet meer
open als de postbode aanbelt. En als
hij jaloers is, is hij best wel eng.
Toch komt het natuurlijk door zijn
liefde voor mij. Ik doe erg mijn best
om hem niet te irriteren. Wat kan ik
anders?"

Truus: "Ik schaam me zo enorm dat
mij dit overkomt. Niemand weet
ervan. Iedereen vindt Sjors zo'n fijne
man. In de buitenwereld gedraagt hij
zich ook altijd heel joviaal: hij staat
voor iedereen klaar, zit in het
bestuur van de voetbalclub, brengt
en haalt de jonge spelertjes voor

wedstrijden, klust bij iedereen die
hem vraagt. Maar thuis verandert hij
soms in een beest. Ik moet het dan
ontgelden. Hij reageert al zijn
frustraties op mij af en ik kan niks
doen om het te voorkomen. Hij slaat
me op plekken waar niemand het
kan zien en soms dwingt hij me
dingen te doen die ik niet wil. Ik
ben een wrak. Ik ga vaak naar de
huisarts met allerlei klachten, en hij
zegt dat het psychisch is. En ik durf
het niet te vertellen, want niemand
zal me geloven."
Rob belt naar het steunpunt huiselijk geweld: "De politie gaf mij uw
nummer. Afgelopen weekend is het
thuis helemaal uit de hand gelopen.
Mijn vrouw en ik hebben gevochten.
De kinderen zijn in paniek naar
familie gevlucht. De buren belden de
politie. Die hebben ons uit elkaar
gehaald. We hebben vaker ruzie.
Maar zo erg als nu, dit kan echt niet.
Achteraf schamen we ons. We
durven bijna niet meer op straat.
Bang dat de buurt ons erop aankijkt.
De kinderen zijn anders, sinds het
weekend. Ze zijn stil en doen alles
wat we zeggen. We zijn allemaal
down, hoe moet dat nu verder? De
politie vertelde dat we hulp moeten
zoeken, omdat het anders nog meer
uit de hand zal lopen en iemand van
ons in de gevangenis zal komen."
Help jezelf, help de ander
Huiselijk geweld is niet normaal!
Hulp is dichterbij dan je denkt. Bel
het advies- en steunpunt huiselijk
geweld, tel. (0900) 126 26 26 (5 cent
per minuut) of kijk op de website
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.

De zwembaden zijn weer open:
hoogste tijd voor een verfrissende duik!

De verwarmde buitenzwembaden
van de gemeente Bronckhorst zijn
weer open. In het Burg. Kruijffbad
in Steenderen, het Hessenbad in

Hoog-Keppel en Het Elderink in
Hengelo Gld. kunt u terecht voor
een verfrissende duik. Heerlijk
natuurlijk met dat mooie weer.

Zwemmen is één van de leukste
en voordeligste uitjes voor het
hele gezin. Voor iedereen van jong
tot oud is er in het zwembad veel
leuks te beleven. Lekker baantjes
trekken, spelen met vriendjes en
vriendinnetjes of ontspannen
dobberen in het water. De baden
zijn vanaf 's ochtends vroeg,
verschillende avonden in de week
en op zaterdag en zondag open.
De baden hebben een kleuterbad,
ondiep en diep bad en liggen in
een mooie groene omgeving.
Wij begroeten u graag!

Ronde van Gelderland in Zelhem!
Op 23 juni a.s. komt Radio
Gelderland naar Zelhem. Radio
Gelderland bestaat 25 jaar. Om dat
te vieren presenteren Laurens Tijink
en René Arendsen iedere week een
spectaculaire radioshow in een
dorp, stad of wijk in Gelderland.

gespeeld door 1 inwoner van
Zelhem
4. de Muziekquiz. De muzikale
gasten spelen nummers en het
publiek moet de titel en de artiest
raden
5. haal zoveel mogelijk bezoekers
naar de uitzending

Programma
Van 10.00 uur tot 13.00 uur staat
Zelhem op 23 juni centraal. Er
worden gesprekken gevoerd over
specifiek Zelhemse onderwerpen.
Daarnaast is er de kans voor
muzikale Zelhemse talenten om
voor honderdduizenden luisteraars
door te breken. De uitzending vindt
plaats vanuit De Brink in Zelhem. U
bent van harte welkom om deze bij
te wonen!

restauratie van de kerk, of voor het
behoud van de dorpsschool, het
opknappen van het dorpsplein of
voor het organiseren van een grote
buurtbarbecue. Iets waar een grote
groep inwoners iets aan heeft.

Project in Zelhem
Wie jarig is, trakteert. Radio
Gelderland biedt hulp bij een project
in de plaats waar zij de uitzending
verzorgt. Heeft u een hele dag een
vakman nodig voor een restauratieproject, moet het dorpsplein van
bloemperken worden voorzien of is
er nog geen bier geregeld bij de
buurtbarbecue. Radio Gelderland
regelt dat voor u. Zij doet daar ook
nog een geldbedrag van 500 euro
bovenop. Bijvoorbeeld voor de

Opdrachten
Om de prijs in de wacht te slepen,
moeten verschillende opdrachten
worden volbracht:
1. de grote doe-opdracht: Een
groepje deelnemers of de hele
wijk/het hele dorp moeten tijdens
de drie uur die het programma
duurt, een opdracht volbrengen
2. de Actualiteitenquiz met vragen
over het Gelders Nieuws van de
afgelopen week.
3. een kennisquiz over Gelderland,

Meepraten
Op 4 april jl. heeft een kleine groep
mensen nagedacht over de inhoud
van het programma. Op 9 mei a.s.
wordt om 20.00 uur in De Brink een
bijeenkomst gehouden om het
programma nader vorm te geven en
uit te werken. Wanneer u denkt een
inbreng te kunnen leveren aan het
programma, bent u van harte
welkom! Om een inschatting te
kunnen maken van het aantal
mensen dat meepraat, vragen wij u
om even een berichtje te sturen naar
ingrid.oonk@bronckhorst.nl als u
van plan bent om te komen.
Inlichtingen
Heeft u vragen over het radioprogramma, of over de bijeenkomst
op 9 mei a.s., dan kunt u contact
opnemen met Ingrid Oonk, tel (0575)
75 03 64.

Officieel
Met verschillende partijen is de
gemeente onlangs aan de slag
gegaan om een masterplan voor
het centrum van Hengelo Gld. op te
stellen. "Terrasjes rond het
kerkplein en een compact en
kwalitatief goed winkelgebied op
loopafstand", zo moet volgens
André Baars, wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
het centrumgebied van Hengelo
er in 2015 uitzien. Op 25 april
tekenden de Hengelose ondernemersvereniging, wooncorporatie
ProWonen, Giesbers vastgoed en de
gemeente een intentieovereenkomst om hun samenwerking
officieel te bevestigen.
Met het masterplan wil de gemeente
de kwaliteit van het Hengelose
centrum een slag verder brengen.
De belangrijkste onderdelen van het
masterplan zijn:
• herontwikkeling Edah-locatie en
omgeving
• locatie Rabobank
• herontwikkeling locatie huidige
gemeentehuis Raadhuisstraat
• herontwikkeling BleekstraatRuurloseweg
• inrichting ring rond de kerk
(verblijfsgebied met horeca)
• herontwikkeling hoek SpalstraatRaadhuisstraat
Het masterplan gaat de toekomstige
mogelijkheden weergeven waarbinnen planmakers, ondernemers,
bewoners en de gemeente moeten
werken.

De belangrijkste doelen van het masterplan en daarmee voor het
Hengelose centrum zijn:
• het compacter maken van het centrum aan de noordzijde
(Raadhuistraat)
• het verbeteren van de verblijfskwaliteit rond de St. Remigiuskerk
(horecaconcentratie)
• het ontwikkelen van betere looproutes (circuit RaadhuisstraatKerkstraat-Spalstraat)
• het geven van een nieuwe functie aan de locatie van het huidige
gemeentehuis aan de Raadhuisstraat
• het compacter maken van het centrum aan de zuidzijde (Spalstraat,
Welkoop en Super de Boer)
Uw mening
Via regelmatige berichtgeving in
Contact houden de initiatiefnemers
u op de hoogte van het masterplan
waar nu aan gewerkt wordt. Als het
masterplan in concept klaar is,
organiseert de gemeente een
informatieavond om met u, als

inwoner en gebruiker van de winkels
en horeca in Hengelo, in gesprek te
gaan over de plannen. Ook volgt de
gemeente een officiële inspraakprocedure waarin u uw mening kunt
geven. Via Contact krijgt u hierover
tezijnertijd meer informatie.

Veel gestelde vragen over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2007
De aanslagen gemeentelijke belasting/WOZ-beschikking 2007 zijn
verstuurd. Verschillende mensen
hebben hierover vragen. Deze week
vindt u op enkele veelgestelde
vragen een antwoord. Volgende
week deel 2 met veelgestelde
vragen en antwoorden.
Ik ga mijn huis in 2007 verkopen of
ik heb mijn huis in 2007 verkocht,
krijg ik nu vermindering voor
de aanslag onroerende-zaakbelastingen?
Nee, u ontvangt geen vermindering.
De aanslag onroerende-zaakbelastingen is een tijdstipbelasting. Dit
houdt in dat de situatie op 1 januari
2007 bepalend is voor het gehele
belastingjaar. Verkoop na 1 januari
2007 heeft voor 2007 geen effect op

het verschuldigde aanslagbedrag.
Wel is het gebruikelijk dat de notaris
het eigenaarsdeel verrekent met de
nieuwe eigenaar. Dit is echter een
afspraak tussen u en de nieuwe eigenaar. De gemeente staat hier
buiten.
Ik ga verhuizen naar een andere
gemeente, krijg ik nu een
vermindering voor de aanslag
gemeentelijke belastingen?
Voor de onroerende-zaakbelastingen ontvangt u geen vermindering.
De situatie op 1 januari 2007 is
bepalend voor het gehele
belastingjaar. Een na 1 januari 2007
optredende situatie zoals verhuizing
heeft voor 2007 geen invloed op het
verschuldigde aanslagbedrag.

Voor het rioolrecht en de
afvalstoffenheffing ontvangt u wel
een vermindering. Verhuist u naar
een andere gemeente, dan krijgt u
automatisch vermindering voor de
resterende maanden van het
kalenderjaar. De datum waarop uw
verhuizing is geregistreerd in de
gemeentelijke basisadministratie is
hierbij bepalend. U krijgt bericht van
een vermindering.
Ik ben verhuisd binnen de
gemeente, heeft dit gevolgen?
Nee, bij een binnengemeentelijke
verhuizing krijgt u geen vermindering. Uw aanslag geldt voor het hele
jaar. Er wordt voor het nieuwe pand
in 2007 geen aanslag opgelegd.
Alleen de afvalstoffenheffing kan
wijzigen als uw huishouding
verandert van een eenpersoonsnaar een meerpersoonshuishouden
of andersom.
Hoe kan ik de aanslag die ik op
31 maart jl. heb ontvangen,
betalen?
Dit kan op twee manieren:
1. met de acceptgirokaart(en)
wie niet voor automatische incasso heeft gekozen, moet zelf de
betaling regelen. Voor de betaling
kunt u kiezen uit betaling van de
aanslag ineens of betaling van de
aanslag in twee gelijke delen.
Hiervoor zijn twee acceptgirokaarten bij de aanslag gevoegd.
Uiterlijk 30 juni 2007 moet de
aanslag zijn voldaan!

2. via automatisch incasso
hebt u voor de betaling van de
gemeentelijke belastingen een
machtiging verleend tot automatische afschrijving dan hoeft u geen
actie te ondernemen. De machtiging blijft doorlopen tot u de
machtiging schriftelijk intrekt.
Het aanslagbedrag op het
aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen/WOZ-beschikking
wordt in tien gelijke termijnen van
uw bank- of girorekening
afgeschreven. De eerste termijn
vervalt 30 april 2007. Elke
volgende termijn vervalt steeds
één maand later. Een termijnbedrag wordt steeds aan het eind
van iedere maand van uw rekening
afgeschreven. De laatste termijn
eindigt op 31 januari 2008.

verstreken vervaldatum, dan zal de
belastingaanslag in het aantal nog
resterende volle kalendermaanden
worden afgeschreven (in negen
termijnen of minder). Bijvoorbeeld
een aanslag waarvoor op 3 mei 2007
een machtiging wordt afgegeven,
wordt in de resterende negen
termijnen afgeschreven.

Kan ik de gemeente, na het
verstrijken van de eerste of
volgende betaaltermijn van de
aanslag 2007, nog machtigen tot
automatische incasso?
Ja, als u voor de aanslag gemeentelijke belastingen 2007 gebruik wilt
maken van de mogelijkheid om de
aanslag via automatische incasso te
betalen, dan kunt u de gemeente
alsnog machtigen tot automatische
incasso. U kunt hierbij gebruik
maken van de machtigingskaart op
pagina 17 van de 'Belastinggids
2007'. Het aantal termijnen is
afhankelijk van het moment waarop
u de kaart instuurt. Ontvangt de
gemeente uw machtiging na een

NB. Hebt u een automatische
incasso lopen bij de gemeente en
verandert uw bank- of girorekeningnummer, geef deze wijziging dan
altijd schriftelijk door.

Is de afgegeven machtiging tot
automatische afschrijving een
doorlopende of eenmalige
machtiging?
De machtiging tot automatische
incasso is een doorlopende
machtiging. Deze machtiging geldt
voor meerdere jaren en blijft
doorlopen tot de gemeente een
schriftelijke intrekking (rode
intrekkingskaart) ontvangt.

Meer weten?
Als u nog vragen heeft over de
belastingaanslag en/of WOZbeschikking, dan kunt u natuurlijk
ook bellen met een medewerker
van de afdeling Financiën en
belastingen. De telefoonnummers
hiervoor staan in de bij de aanslag
gemeentelijke belastingen en/of
WOZ-beschikking 2007 gevoegde
'Belastinggids 2007'.

Openbare bekendmakingen
Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch een
afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van uw
vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben.

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, Achterhoek wandeltocht op 23 juni 2007, avondwandelingen op 5 en 26 juli en
16 augustus 2007, Y.M.C.A. Doetinchem
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor kasteelfair De Steeg, 29 mei t/m
10 juni 2007, Hoffman Outdoor Media
• Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik, volksfeest, 29 augustus t/m 4 september 2007,
vereniging Volksfeesten Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik
• Hummelo, sponsorloop, 2 juni 2007 van 13.00 tot 16.00 uur en afsluiten gedeelte Beatrixlaan,
gedeelte Groeneweg, Margrietlaan en Stokhorsterweg, 2 juni 2007 van 13.00 tot 16.00 uur,
aktie Kerkrestauratie
• Vorden, afsluiten van De Stroet, 29 juni vanaf 18.00 uur t/m 1 juli 2007 10.00 uur en activiteiten
buurtfeest op 30 juni 2007, buurtvereniging De Stroet
• Zelhem, aanvraag Drank- en Horecavergunning voor de inrichting Stationsstraat 2, eetcafé
De Groes
• Zelhem, afsluiten Bergstraat i.v.m. langste ontbijt van de Achterhoek, 7 juli 2007 van 06.00 tot
13.00 uur, Super De Boer Hollak V.O.F.
• Zelhem, Burgemeester Langmanweg, bedrijfsfeest i.v.m. opening nieuwe hal op 30 juni 2007
van 19.30 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning bedrijfshal, transportbedrijf Gesink
• Zelhem, Heidenhoek, buurtfeest met diverse volksspelen op 29 juni t/m 1 juli 2007, afsluiten
Heidenhoekweg op 30 juni 2007 van 12.00 tot 17.00 uur, buurtvereniging Heidenhoek
• Zelhem, Heidenhoek, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 29 juni t/m 1 juli 2007, café/restaurant
Nijhof
• Zelhem, Meindert Hobbemastraat, afsluiting fietstocht en barbecuefeest op 3 juli 2007 van
16.00 tot 20.00 uur en afsluiten Meindert Hobbemastraat op 3 juni 2007 van 16.30 tot 18.30 uur
en 3 juli 2007 van 16.00 tot 20.00 uur, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat
• Zelhem, aanvraag Drank- en Horecavergunning voor de inrichting Vincent van Goghstraat 72,
kantine sporthal De Pol
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halle, Bielemansdijk 24, bouw schuur/garage
Halle, Klaverdijk 11a, vergroten woning
Hengelo Gld., Handwijzersdijk 4, bouwen groepsaccommodatie
Hengelo Gld., Mokkinkdijk 1, 1a, gedeeltelijk veranderen woning
Hengelo Gld., Spalstraat 3, vernieuwen dakbedekking
Hengelo Gld., Steenderenseweg 16, bouw woning
Hengelo Gld., Zelhemseweg 43, bouw woning
Keijenborg, Koepelweg 7b, bouwen woning
Keijenborg, Teubenweg 27, verbouw woning
Vorden, Margrietlaan 11, gedeeltelijk vergroten woning/aanbouwen erker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorden, Nieuwstad 24, bouw schuur
Vorden, Nijlandweg 3, bouw schuur
Steenderen, de Berken 13, vergroten woning
Zelhem, Abraham Kuyperstraat 16, bouwen carport
Zelhem, Ardinckhoek 50, gedeeltelijk vergroten woning
Zelhem, Dr. Grashuisstraat 9, bouw woning met bijgebouw en bedrijfshal
Zelhem, Papaverstraat 44, bouwen kap op garage
Zelhem, Soerlant III, bouw woning
Zelhem, Stikkenweg 15, vergroten bedrijfshal
Zelhem, Wassinkbrinkweg ong., bouwen loods

Voorgenomen vrijstellingen
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Schapendijk 6, vrijstelling om een werkplaats-opslag-koeienstal geheel te
mogen vernieuwen/vergroten, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 17 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Vierakker, Koekoekstraat 5, vrijstelling om een bedrijfshal te mogen vergroten, het betreft
een vrijstelling met toepassing van artikel 17 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Deze bouwplannen liggen vanaf 3 t/m 30 mei 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Snethlageweg 10, vrijstelling om een woning te mogen vergroten, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 8, sub b van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Hengelo dorp 1995'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Berkenlaan 69, vrijstelling om een garage/berging uit te mogen breiden c.q.
vrijstelling om een carport te mogen plaatsen en een dakkapel te mogen wijzigen, het betreft
een vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Oosterwijkse
Vloed 1992'
Deze bouwplannen liggen van 3 mei t/m 13 juni 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Drank- en Horecawet
B en w zijn van plan, ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, aan sportvereniging
Keyenburgse Boys in Keijenborg vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Pastor Thuisstraat 21. Aan de te verlenen vergunning worden beperkingen
en/of voorschriften verbonden.
Zienswijze indienen
Tegen dit voornemen kan een belanghebbende binnen vier weken na de dag van bekendmaking
van het voornemen schriftelijk zijn zienswijze indienen bij b en w.
In de schriftelijke zienswijze moet u de dagtekening, uw naam en adres, een omschrijving van het
voornemen waartegen u uw bezwaar richt en de gronden van uw zienswijze vermelden. Ook moet
u de brief ondertekenen.

• Zelhem, Hengeloseweg 44, bouw berging/carport, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 25 april 2007:
• Hummelo, Beatrixlaan 19, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Lieferinkweg 6, gedeeltelijk vernieuwen loods/dierenverblijf

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 25 april 2007
• Wichmond, Lankhorsterstraat 30, gewijzigd uitvoeren bijgebouw
• Zelhem, Ericaweg 2, veranderen bedrijfspand

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 24 april 2007:
• Olburgen, Olburgseweg 9, voor het terugbrengen van de oude deeldeuren in de achtergevel
van de woning

Monumenten

Ontheffing artikel 13, lid 1 van de Wet op de openluchtrecreatie

Ontwerpbesluit (art. 11 Monumentenverordening Bronckhorst en afd. 3.4
Awb)

Verzonden op 24 april 2007:
• Zelhem, Everhardinkweg 3a, voor het plaatsen van maximaal tien extra kampeermiddelen
tijdens maximaal zeven dagen in de periode van 17 t/m 28 mei 2007 op voornoemd perceel
tijdens de Achterhoekse Paardedagen

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 3 mei
t/m 13 juni 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:

Kapvergunningen
• Toldijk, Hoogstraat 34, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en restauratie van
de boerderij

Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet 1988 en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf
3 mei t/m 13 juni 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 44, De Muldersfluite, aanvraag monumentenvergunning voor de
verbouw en restauratie van de woonboerderij

Verzonden op 26 april 2007:
• Halle, Varsseveldseweg 5, vellen van één eik, geen herplantplicht
• Vorden, Boonk 17, vellen van één beuk, geen herplantplicht

Drank- en Horecawet (art.3)
Verzonden op 25 april 2007:
• Vorden, aan mevrouw P.R. Huisintveld is vergunning verleend voor het uitoefenen van een
horecabedrijf in de inrichting Ruurloseweg 64

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van deze ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder kenbaar worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 14 juni 2007. Indien u
dat wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet
bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact
opnemen met de heren W. Hagens of C. Hofs tel. (0575) 75 03 53/52.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden, kunnen later
(ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 19 april 2007:
• Hengelo Gld., afsluiten gedeelte Spalstraat en Tramstraat, paarden- en ponymarkt en markt
met biologische streekproducten, 28 april 2007 van 07.00 tot 15.00 uur, Marktvereniging
Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., Veldermansweg 3, verkoop van zwak-alcoholische dranken op 5 en 6 mei 2007,
J.H. Buchter
Verzonden 20 april 2007:
• Hengelo Gld., internationale wegraces op de Varsselring op 5 en 6 mei 2007 van 08.00 tot
19.00 uur en live-muziek op 5 mei in de feesttent van 19.00 tot 01.00 uur, diverse verkeersmaatregelen en plaatsen twee reclameborden in de periode van 5 april t/m 7 mei 2007,
Hamové
Verzonden 24 april 2007:
• Keijenborg en Zelhem, plaatsen van drie reclameborden i.v.m. Koningschieten van 5 april t/m
7 mei 2007, voormalig schoolplein aan de Kerkstraat, Koningschieten op 6 mei 2007 van 12.30
tot 21.00 uur, stichting Evenementen Schuttersgilde St.Jan
• Steenderen en Hengelo Gld., plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor theaters Deventer,
Zutphen en Lochem, 7 t/m 20 mei 2007, Driehoek Buitenreklame Benelux
• Vorden, Hamminkweg, kunst- en ambachtsmarkt en open huis atelier op 5 en 6 mei 2007 van
10.00 tot 17.00 uur en ontheffing winkeltijdenwet op 6 mei 2007 van 10.00 tot 17.00 uur,
F. Pelgrum
• Vorden, terrein Ruurloseweg 110, touwtrektoernooi op 6 mei 2007 van 09.00 tot 18.00 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 6 mei 2007 van 10.00 tot 18.00 uur, touwtrekvereniging Vorden
• Vorden, terrein aan de Dorpsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2007
van 08.00 tot 00.30 uur, W. Vrieler
• Vorden, terrein kasteel Vorden, taxatiedag op 5 mei 2007 van 13.00 tot 17.00 uur en kunst- en
antiekveiling op 19 mei 2007 van 09.00 tot 18.00 uur, commissie Veiling Kunst10daagse
• Vorden, terrein Kerkstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent in verband met Koninginnedag,
30 april 2007, H.L. Klaassen
Verzonden 25 april 2007:
• Olburgen, diverse locaties, plaatsen van permanente bewegwijzeringsborden t.b.v. Hanzeroute
door ANWB

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 20 april 2007:
• Halle, Varsseveldseweg 2, bouw bergruimte, verleend met toepasssing van artikel 50, lid 4 van
de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Hengelo Gld., Torenzicht 11, bouw carport
• Vorden, Molenweg 7, vergroten woning
Verzonden op 25 april 2007:
• Halle, Nijmansedijk 26, bouwen twee overkappingen
• Zelhem, Bergstraat 40, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Orchideestraat 27, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 20 april 2007:
• Vorden, Joostinkweg 2, gedeeltelijk vernieuwen bergruimte
• Vorden, Wildenborchseweg 20, bouwen zwembad

• Wichmond, op 12 mei van 14.00 tot 19.30 uur zijn de Baron van der Heijdenlaan, Dorpsstraat,
tussen de Baron van der Heijdenlaan en de Lankhorsterstraat, Lankhorsterstraat, vanaf de
Dorpsstraat tot de rotonde op de Baakseweg, Baakseweg, vanaf de rotonde tot de Hackforterweg, en de Hackforterweg, vanaf de Baakseweg tot de Baron van der Heijdenlaan, afgesloten
voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, op het gedeelte van de parkeerplaats aan het Stationsplein geldt een parkeerverbod
vanaf de muziekkoepel richting de Burgemeester Rijpstrastraat op 12 mei 2007 van 07.30 tot
15.00 uur
• Zelhem, Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg en de Jan Steenstraat, is op 8 mei 2007
van 08.30 t/m 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen en bouwvergunningen), Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (monumentenvergunning), of Openbare werken (kapvergunningen). In het
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van
het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ''t Soerlant IV'
Het ontwerpbestemmingsplan ''t Soerlant IV' en de daarop betrekking hebbende stukken,
waaronder het beeldkwaliteitplan, liggen van 3 mei t/m 13 juni 2007 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van woonwijk 't Soerlant IV, waarmee een
uitbreiding van de kern Zelhem wordt gerealiseerd. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Inspraak beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitplan ‘'t Soerlant IV’ maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en de
Welstandsnota. Het heeft tot doel een kader te bieden waarbinnen de gewenste stedenbouwkundige en architectonische uitwerking moet plaatsvinden. Een ieder kan gedurende de termijn
van terinzagelegging van het ontwerpplan tevens een inspraakreactie op het beeldkwaliteitplan
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen.
Voorgenomen vrijstelling
B en w zijn van plan voor deze ontwikkeling, vooruitlopend op het bestemmingsplan, vrijstelling
te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Een
ontwerp vrijstellingsbesluit ligt bij de stukken ter inzage. Indien Gedeputeerde Staten van
Gelderland en de VROM-Inspectie regio Oost op verzoek van b en w daartoe een verklaring van
geen bezwaar afgeven, worden zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan tevens beschouwd
als zienswijzen op de voorgenomen vrijstelling. Deze worden dan betrokken bij het besluit van
b en w omtrent de vrijstelling. De vrijstelling wordt vervolgens meegenomen in de actualisering
van het bestemmingsplan Zelhem Dorp.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Wet milieubeheer

Jaarstukken gemeente Bronckhorst 2006

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)

B en w delen mee dat de Jaarstukken 2006 aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Genoemde
stukken liggen vanaf heden voor een ieder op het gemeentekantoor, afdeling Financiën en belastingen, ter inzage en zijn bovendien voor een ieder tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
3 mei t/m 13 juni 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een bedrijf voor het houden van rundvee
• Steenderen, Leemstraat 1, een veranderingsvergunning voor een bedrijf voor het houden van
rundvee
• Baak, De Veersweg 5, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een bedrijf
voor het houden van rundvee
• Vorden, Kostedeweg 7, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
bedrijf voor het houden van paarden en het exploiteren van een groepsaccommodatie
Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de
vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van
ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 14 juni 2007. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving tel. (0575) 75 03 00.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst
2007
B en w hebben op 17 april 2007 de Uitvoeringsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening
gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk, omdat per 1 juli 2007 gestart wordt met de gewenningsperiode voor het nieuwe volumesysteem. Vanaf 1 januari 2008 wordt het volumesysteem
ingevoerd.
De Uitvoeringsbesluiten liggen gedurende zes weken vanaf de dag van deze bekendmaking ter
inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, en zijn
tegen betaling verkrijgbaar.
Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij b en w van Bronckhorst, Postbus
200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Het bezwaarschrift dient het volgende te bevatten: de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gronden van het bezwaar en uw ondertekening. Voor een nadere toelichting is
een gesprek mogelijk. Als u dat wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 03 13.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift, of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inspraak uitvoeringsprogramma tijdelijke
reclame-uitingen
De burgemeester van Bronckhorst heeft op 24 april 2007 het uitvoeringsprogramma tijdelijke
reclame-uitingen (driekhoeks-/sandwichborden en spandoeken) gemeente Bronckhorst in
concept vastgesteld. In deze nota worden de regels weergegeven waaraan een tijdelijke
reclame-uiting moet voldoen. Voor meer informatie zie ook elders op deze gemeentepagina’s.
Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens
de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, vanaf 1 t/m 29 mei 2007. Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar mening
over dit beleid geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. Visschers, afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 02 50.

Inzage is mogelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden. Andere tijden op afspraak. Voor inlichtingen of een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën en belastingen, de
heer J.H.M. Tiemessen, tel (0575) 75 04 28.

Afgegeven ontheffingen Wichmondseweg in
Hengelo Gld.
B en w hebben op 6 maart 2007 ontheffingscriteria voor de Wichmondseweg vastgesteld. Deze
criteria bieden aanwonenden van de Wichmondseweg, tussen de Koningsweg en de
Lankhorsterstraat, de Koningsweg, tussen de Wichmondseweg en de Beekstraat, en de
Beekstraat de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen van het verbod voor motorvoertuigen op
de Wichmondseweg, tussen de Meeninklaan en de Koningsweg, en parallelweg Rondweg N316.
Op 24 april 2007 zijn de volgende ontheffingen aan aanvragers bekend gemaakt:
de heer M.M. Arendsen
Koningsweg 2b
7255 KR
35-XD-HL
de heer E. Stege
Beekstraat 3
7255 KS
01-VZ-GK
de heer T.G. Hiddink
Beekstraat 2
7255 KS
GL-ZD-58
mevrouw A.J.Bretveld- Harmsen
Beekstraat 14
7255 KS
NF-LN-81
de heer T.G. Hiddink
Beekstraat 2
7255 KS
79-FL-HD
de heer G.A.M. Wolbrink
Beekstraat 10
7255 KS
RX-FP-08
mevrouw J.H.M. Wolbrink- Mentink
Beekstraat 10
7255 KS
RX-FP-08
de heer G.A. Heijink
Wichmondseweg 32 7255 KZ
92-HB-BJ
de heer G.A. Heijink
Wichmondseweg 32 7255 KZ
LT-VP-64
mevrouw R.H.M. Heijink- Wissink
Wichmondseweg 32 7255 KZ
92-HB-BJ
mevrouw R.H.M. Heijink- Wissink
Wichmondseweg 32 7255 KZ
LT-VP-64
de heer G.W. Schuerink
Koningsweg 4
7255 KR
NN-JD-10
de heer G.W. Schuerink
Koningsweg 4
7255 KR
VS-23-LL
de heer D. Weustenenk
Wichmondseweg 55 7255 KZ
02- FK-ZN
mevrouw H.M. Arendsen- Herwers
Koningsweg 2b
7255 KR
83-GD-SF
de heer Th.H.F. Jansen
Wichmondseweg 47a 7255 KZ
90-TH-XR
de heer B.J. Weustenenk
Wichmondseweg 51 7255 KZ
15-PN-XK
de heer E.J. Wullink
Wichmondseweg 34a 7255 KZ
95-JX-TL
mevrouw R. van de Braak
Beekstraat 4
7255 KS
70-SR-ZX
de heer H.J. Smit
Koningsweg 4a
7255 KR
47-BP-HS
de heer G.J. te Slaa
Wichmondseweg 53a 7255 KZ
44-JF-PX
de heer G.M. Menkhorst
Beekstraat 3a
7255 KS
17-BP-JS
de heer G.M. Menkhorst
Beekstraat 3a
7255 KS
44-SR-BD
mevrouw W.P. Eikelboom
Beekstraat 3a
7255 KS
05-RX-TP
de heer H. Schouten
Beekstraat 12
7255 KS
TF-BL-87
de heer E.A. Schouten
Beekstraat 12
7255 KS
79- DS-VV
de heer E.A. Schouten
Beekstraat 12
7255 KS
18- VDV-8
de heer M. Riethorst
Wichmondseweg 34 7255 KZ
ZN- FJ-16
mevrouw J. Bretveld
Beekstraat 14
7255 KS
RX-ZB-14
mevrouw M.C. Rouwenhorst
Koningsweg 2
7255 KR
ZB- FN- 86
mevrouw A.H.M. Maalderink- Wolbrink Beekstraat 8
7255 KS
ND-NJ-91
De ontheffingen zijn geldig tot 1 mei 2008. Evaluatie moet uitwijzen of
• de ontheffingen omgezet worden in een definitieve vorm of
• dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn of
• dat de ontheffingscriteria worden ingetrokken.
Mogelijkheden tot bezwaar
Tegen voornoemde besluiten (ontheffingen) kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255
ZJ Hengelo Gld.
In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening
onder het bezwaarschrift te zetten.
U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden terwijl wij uw bezwaarschrift
behandelen. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend
maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of
een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt
dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd.

Vloer- en wandtegels
Vensterbanken

WEEKBLAD

Hardsteen dorpels

Uw makelaar voor deze regio,

Keukenbladen etc.

voor verkoop / aankoop van uw woning.
Vierakkersestraatweg 26 registertaxateur / rentmeester
7233 SG Vierakker
www.lomanvastgoed.nl
Tel: 0575-441331
www.taxatielandelijkvastgoed.nl

Stijlvolle
Grafmonumenten

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

Bronckhorst Noord

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

ildenborch
ierakker

CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER -

Wichmond

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Vorden ranenburg
Medler
Linde

Delden

LDE BORCH - DELDE

Colofon

Passage
Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwst ad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid
Aanlever en advertenties/beric hten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
Woensdag 22 november zal J. Berends der meer vertellen over scholtenboede redactie, dan is het nu mogelijk om
uit Doetinchem voor de vereniging ren, de boerenadel uit deze omgeving,
een logincode aan te vragen voor een
‘Oud Vorden’ een dialezing houden kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
afgeschermd deel van de website
over het onderwerp ‘Adel en boeren- zaal De Herberg wordt gehouden, be
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed beurt nu op verschillende manieren, Hebt u zelf een idee voor uitbreiding adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- gint om 20.00 uur.
heeft op de opmaak van het artikel. aan de balie, telefonisch, via e-mail of van deze sites, laat het ons dan weten.
Tevens heeft u een overzicht van alle post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
artikelen die u via dit systeem heeft alleen een mogelijkheid bijgekomen, E-paper is voor Drukkerij Weevers een
aangeleverd.
want u kunt nu ook via de website van nieuw product. Komt u foutjes of verbeterwww.contact.nl heel eenvoudig uw punten tegen, laat het ons weten op ons
De advertenties in de krant staan ook Contactjes aanleveren.
e-mailadres: info@contact.nl.
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de mogelijkheid om de advertentie te Op de vernieuwde website vindt u ook De website www.contact.nl is volledig de PCOB afd. Vorden haar middagbijlaten doorlinken naar uw eigen web- "Exposities & Musea" en een aantal verzorgd door ons webbureau:
eenkomst om 14.340 uur in het Stamsite. Het aanleveren van Contactjes ge- interessante sites om te bezoeken. Weevers Net.
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
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Bazaar Welfare Rode Kruis

HE GELO GLD.

Zie in het hart van Con

20%

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de
• NU: iverse 2006 modellen van

collectie v n 2007

GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor hethele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S

Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

BLAZERS NU
T'SH RTS U
BROE E U

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,-2 OOR € 75,--

PULLO ERS U

€ 35.--

2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

M

M

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
liënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

De opbrengst wordt aangewend om Verkoop kleedjes bij de Welfare
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor te handwerken te slijten op de kerst- gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorde deelneemsters te bekostigen.
markt die op 10 december in het Lud- den is daar namelijk met een verkoopDe organisatie hoopt de niet verkoch- gerusgebouw in Vierakker zal worden stand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo / do
/
22 / 23
/ nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

10%

Te . (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

10
10

midden in het hart van Bronckhorst

10

10
10

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROE EN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER ODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

SINT OPGELET

wordt te klein
10 OnsWijmagazijn
gaan verbouwen 10 10
10
10 daarom
korting
op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN 10
oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10
10
“Oh, kom er eens kijken”
1010 SCHOENMODE HERMA S 10
Raadhuisstraat 27 .
10
Hengelo (Gld.)
10

CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE - KRANE BURG -

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

SINT OPGELET

wordt te klein %
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen 10 10
10%
%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN 10%
10% Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur 10
%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

10%

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU
BROEKEN NU

€ 20,-€ 49,--

2 VOOR € 125,--

2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,--

PULLOVERS NU € 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

Nu
ook op
internet!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Dus kijk snel op www.contact.nl
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Kinderboerderij

FELTSIGT

MEI activiteiten

ADVERTEREN
IN DE
ACHTERHOEK?
NUMMER

8 - 2006

Zaterdag

26 augustu

s t/m vrijdag

15 septemb

er 2006

•

•
•

17 mei hemelvaartsdag; je kunt van 8.00 tot
10.00 uur komen ontbijten en aansluitend
gezamenlijk de dieren voeren.
27 en 28 mei = 1ste en 2de pinksterdag zijn
we geopend van 13.00 tot 18.00 uur.
Wil je een origineel kinderpartijtje of schooluitje vraag dan naar de vele mogelijkheden.

Bekveldseweg 5 7255 KG Bekveld
Tel./ fax. 0575- 462828
e-mail: info@feltsigt.nl
website: www.feltsigt.nl

FA B R I E K S V E R K O O P
DIV. GOEDEREN:

o.a.

• decoratie • tuinartikelen
• div. keukens en badkamers
• burostoelen
• schilderijen en
• div. restpartijen

Bijna grootste

Uitgave: Drukkerij

van de wereld
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De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via 400
afhaalpunten in de Achterhoek
zoals alle VVV’s, hotels,
bungalowparken, campings,
restaurants en attractieparken
en verschijnt 9x in de periode
van 1 april t/m 31 oktober.

32 Appartementen

Informatie?

avk@weevers .nl

Meindershof

Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo,
Weekblad Elna,
Groenlose Gids en
Contact Warnsveld!

Wonen in het gezellige centrum van Hengelo

Wilt u meer weten over het huren van
één van de appartementen? Kom dan naar
de inloopbijeenkomst op woensdag 9 mei
van 14.00 - 17.00 uur bij Hotel Leemreis,
Spalstraat 40 in Hengelo.

HIVA ZELHEM
Industriepark 5a

Verkoop donderdag
van 15.00 tot 21.00 uur
of telefonische afspraak 0314-624316

dr ukkerij Weever s
Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
Postadres | Postbus 51 | 7150 AB Eibergen | www.prowonen.nl

HENGELO HET GROOTSTE VOORDEEL VAN NEDERLAND
BAKE-OFF

OVENHEERLIJK BROOD
volkoren, bruin

1.

40

stuk 800 gram nu

HUGGIES
SUPERFLEX
doos 105 stuks

van 19.98
voor

14.

28

GALA MELOEN
stuk van 1.99 voor

AARDBEIEN
500 gram nu

WERELD DEALS

50 ARTIKELEN TOT 50% KORTING!!!
o.a. WHITE LION WHISKEY
fles 0.70 cl van 11.29 voor
ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

AH KIP- OF
VARKENS90 ROLLADE

7.

pak 3 stuks

di. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 19.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

5.

99

HENGELO (G)

TEL (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. 8.00 - 13.00 uur

1.
99
0.
25

kg van 7.49 voor
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Bedrijvenkring Bronckhorst een feit

Fiets de Boer op! - Hemelvaartsdag

Gezamenlijke bijeenkomst IKB - IKZ

Dauwtrappen per fiets met ontbijt
vooraf. Dat kan op Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei a.s. Op die
dag zetten verschillende bedrijven
hun deuren weer open voor publiek. Start en ontbijt bij boerderij
“de Vrendenberg” aan de Beukenlaan 18 in Baak.
De ca. 26 km lange route is duidelijk
beschreven en leidt ook dit jaar weer
langs verrassende paden. Onderweg
bent u welkom bij een biologisch varkensbedrijf en een wijnproeverij. Verder een proefboerderij en een kinderboerderij en een modern koeienbedrijf
met schoonmaakrobot. Ook bezoekt u
een bedrijf waar ze kinder(thema)feesten verzorgen. Fiets de Boer op! wordt
jaarlijks georganiseerd door de werkgroep agrarische vrouwen uit Humme-

lo-Keppel en Steenderen. De routebeschrijving is op de dag zelf bij de start
verkrijgbaar. Deelname is inclusief ontbijt en routebeschrijving. Kinderen onder begeleiding tot 12 jaar gratis. Er is
voldoende parkeerruimte bij de start.
Ontbijt vanaf 8.00 uur tot 11.00 uur. U
hoeft geen eten mee te nemen want
halverwege de route is er de mogelijkheid om wat te eten en te drinken bij
de kraam van de plattelandsvrouwen.
De bedrijven zijn tot 16.30 uur open. De
route is eventueel in te korten tot 20
km en is ook prima te wandelen. Bij de
start zijn speciale autoroutes beschikbaar voor diegenen die de tocht per auto willen maken. Informatie: Marijke
Beuwer in Baak, 0575-441032 of Hennie
Harenberg in Hummelo, 0314-381431.
Op de dag zelf is de organisatie bereikbaar: 06-28635276.

Perspectief voor de gemeente Bronckhorst in 2008?

Niemand minder dan burgemeester Henk Aalderink verrichte de aftrap
voor de vergaande samenwerking tussen de Bedrijvenkring Bronckhorst
(BKB), Industriële Kring Zelhem (IKZ) en de Industriële Kring Bronckhorst. De 3 kringen gaan o.a. één gesprekspartner vormen naar de gemeente toe. "Ik feliciteer u allen met deze stap, die door de gemeente
wordt begroet" begon de burgemeester.
Aalderink hield daarna een vlammend betoog over de ontwikkeling en
de kansen van de gemeente Bronckhorst. Trots noemde hij een aantal van
de vele sportieve en culturele evenementen die er in Bronckhorst georganiseerd worden, zoals de Achterhoekse Paardedagen in Zelhem, de motorraces in Hengelo en de Achterhoek
spektakeltoer. Daarmee wordt ook
weer Bronckhorst positief op de kaart
gezet. "En dat helpt dan ook weer de
bedrijven om zich te kunnen profileren", aldus Aalderink. Want dat we alleen gezamenlijk in staat zijn van
Bronckhorst iets nog mooiers te maken staat als een paal boven water.
Daarbij speelt ook de industrie een
grote rol. "Erg belangrijk dat de diverse industriële kringen en de bedrijvenkring nu gaan samenwerken. Met één
krachtige partner kunnen we snel en
doeltreffend schakelen". IKB voorzitter
Marcel Fortuin op zijn beurt roemde
de gemeente: "In Bronckhorst zoekt
men het contact met de bedrijven al
in een vroeg stadium, o.a. als het gaat
om economisch beleid en verkeer. En
dat is een heel positieve ontwikkeling." Fortuin benadrukte, dat de IKB
zowel op beleidsniveau met de gemeente wil gaan samenwerken, maar
zeker ook met concrete voorstellen en
acties wil komen. Wat het eerste betreft, stelde Aalderink voor om toch
eens samen naar Brussel te gaan. "Bij-

na niemand weet, dat inmiddels ruim
70% van de wet- en regelgeving uit
Brussel komt. Het is belangrijk om
ook daar eens in de keuken te kijken."
Fortuin beloofde daar binnenkort
graag op terug te willen komen. Concreter zijn de acties om de bedrijventerreinen beter te beveiligen. Binnen
het IKB is inmiddels huiswerk verricht, nu gaat het erom samen met de
gemeente de voorstellen om te zetten.
Voor de aanwezige ruim 60 leden
hield daarna Erik Lievers van de Kamer van Koophandel een voordracht
over de initiatieven van de KvK om ondernemers te helpen besparen op hun
energiekosten. Hiervoor hebben vorig
jaar ruim 60 bedrijven hun energiebehoefte gebundeld om zo een grote partij te zijn op de markt. Met steun van
de KvK is het offerte-traject opgezet.
"Het resultaat was, dat alle bedrijven
besparingen hebben op hun energienota. Dit varieert van 400 tot 10.000
euro per bedrijf" aldus Lievers. Ook
hier leidt samenwerken tot voordelen.
Net als bij de beveiliging van bedrijventerreinen. Mark van Mast van het
adviesbureau BMD had ook hier een
aantal voorbeelden van bedrijventerreinen die ons al zijn voorgegaan. Afgesproken werd, dat het bestuur het
interesse bij de aangesloten leden gaat
inventariseren. En dat wordt snel gebundeld zodat hier actie kan worden
genomen. De eerste gezamenlijke ver-

gadering werd door iedereen als erg
positief ervaren en kan daarmee succesvol worden genoemd. De aansluitende borrel werd vooral gebruikt om
elkaar te leren kennen. Dit wordt
voortgezet tijdens de Achterhoekse
Paardedagen op 28 mei in Zelhem.
Hier organiseert het IKB een ondernemersbrunch voor de alle leden van
IKZ, BKB en IKB. De uitnodigingen
hebben de leden inmiddels allemaal
ontvangen.
Het secretariaat van het IKB, IKZ en
BKB is nu gebundeld bij het IKB. Nadere informatie is te krijgen bij de secretaris Onno Rodink, tel: 0314-627771 of
per mail: o.rodink@ik-b.nl

Op de openbare bijeenkomst van
maandag 7 mei a.s. bij café Langeler zal het perspectief van de gemeente Bronckhorst voor de jaren
2008 tot en met 2011 aan u worden
voorgelegd door de VVD. Deze partij is namelijk benieuwd naar uw
standpunt als inwoner van Bronckhorst.
Het college heeft een perspectiefnota
geschreven die o.a. een vooruitblikt op
de begroting voor de toekomstige jaren. Dus niet alleen nieuw beleid
wordt gepresenteerd maar ook hoe
men dit denkt te gaan betalen. Welke
consequenties heeft dit bijvoorbeeld
voor de OZB en andere gemeentelijke
heffingen?
Als u geabonneerd bent op de raadsstukken dan heeft u deze nota afgelopen week ontvangen. Zo niet, dan is
de nota door iedere inwoner bij de afdeling Financiën van de gemeente op
te vragen tegen een kleine vergoeding.
Als u vragen of opmerkingen over de-

ze onderwerpen heeft dan kan de VVD
die stellen tijdens de volgende commissievergaderingen op 9 en 10 mei.
Ook als u wilt weten hoe en wanneer
erover beslist wordt kunt u op 7 mei
a.s. bij de VVD terecht. Neem gerust iemand uit uw kennissenkring mee.
Op deze avond kan men vanzelfsprekend ook over de andere onderwerpen
van de commissie- en raadsvergaderingen vragen stellen of standpunten laten horen. Zie ook de actuele agenda
in het Contact op de gemeentelijke pagina of kijk bij www.bronckhorst.nl
voor de onderwerpen.
De VVD afdeling Bronckhorst is initiatiefnemer van deze avond en zorgt dat
er koffie klaar staat. De toegang staat
voor iedereen open, dus niet alleen
voor leden. Aanmelding vooraf is niet
nodig, u kunt gewoon binnen komen
lopen. Heeft u een mening hierover?
Kom dan maandag 7 mei a.s. om 20.00
uur bij Café Langeler. Voor meer informatie kunt u terecht bij: D. Mulderije,
telefoon 0575-553254.

Ria Haggeman en Renske Roelofsen

Praktijk voor Verloskunde overgedragen

Goed begin voor STH-racingteam
Op tweede paasdag werden weer de
eerste races van het nieuwe seizoen
verreden op circuit ‘De Polderputten’ in Ter Apel. René Teerink (coureur) uit Halle, moet net als vorig
jaar ook dit jaar weer zijn Nederlands kampioenschap verdedigen.
Tijdens de training op zaterdag bleek
al gauw dat op het vernieuwde circuit
hogere snelheden gehaald werden
dan vorig jaar. Ook de diverse aanpassingen aan de auto die in de winterstop zijn uitgevoerd maakte hier deel
van uit. De Sprint 2000 klasse was
voorzien van rijders uit diverse landen, waaronder België, Duitsland en
Nederland. Ook Henk Mennink uit
Halle, die normaal gesproken actief is
in de autocross, had zijn auto voor deze gelegenheid aangepast om mee te
rijden op het vernieuwde asfalt. Aangezien René vorig jaar Nederlands
kampioen is geworden moest hij de
eerste manche achteraan starten. Bij
de start wist René zich al gauw in het
drukke rijdersveld naar voren te rijden. Het was flink strijden, waarbij

mooie inhaalmanoeuvres ontstonden.
Naar tien ronden wist René als eerste
over de finish te komen. De tweede
manche was eveneens spannend.
René Hofstra (Friesland), Klaus
Fehrmann (Duitsland) en René Teerink
vochten de gehele manche om de eerste plaats. Het was Hofstra die als eerste over de finisch kwam, gevolgd door
René Teerink. In de derde manche waren er al enkele uitvallers, die vanwege
mechanische problemen niet meer
mee konden rijden. René wist ook de
derde manche te winnen. Ook in de
vierde manche werd er weer van achteraan gestart. Het was eveneens een
spannende strijd. René wist de vierde
manche als tweede te finishen. René
Teerink had deze dag de meeste punten weten te behalen en werd daarmee
dagwinnaar. Tevens staat hij hiermee
bovenaan in het Nederlands kampioenschap van 2007. Henk Mennink uit
Halle die voor het eerst meedeed, wist
de vijfde plaats te behalen over de gehele dag en zette hiermee ook een
knappe prestatie neer.

Ria Haggeman (l.) draagt haar verloskundigenpraktijk in de regio Vorden/Steenderen en Lochem en omstreken over aan Renske Roelofsen.
Ria Haggeman uit Baak draagt haar verloskundigenpraktijk in de regio
Vorden/Steenderen en Lochem en omstreken over aan Renske Roelofsen
uit Lochem. Vanaf 14 mei 2007 zal Renske samen met een nieuwe compagnon de praktijk gaan runnen.
Ria Haggeman, net 60 jaar geworden,
werkt als ze in mei afscheid neemt,
precies 18 jaar als zelfstandig verloskundige. Door allerlei nieuwe ontwikkelingen in de verloskunde zal zij vanaf 14 mei haar taken neerleggen. De
twee zelfstandige verloskundigen Ria
Haggeman en Renske Roelofsen werkten de laatste maanden goed samen.
“Ik heb het volste vertrouwen in Rens-

ke en haar collega/studiegenote,” aldus Ria Haggeman. “Haar nieuwe
compagnon zal zeer bekwaam zijn.”
Renske Roelofsen volgde haar 4-jarige
HBO opleiding tot verloskundige in
Maastricht, en werkte in Zutphen,
Winterwijk en Borculo. Zij houdt
spreekuren, begeleid bevallingen en
geeft nazorg na de bevalling.

Zij houdt op drie locaties spreekuur:
de praktijkruimte aan de Wichmondseweg 22 in Baak, in Lochem aan de
Zwiepseweg 8 en in Vorden in het Yuniogebouw aan het Wiemelink 40.

“Als je naar de verloskundige wilt heb
je geen verwijzing nodig van je huisarts, je kunt rechtstreeks een afspraak
maken voor de eerste controle,” aldus
Renske.

Renske Roelofsen, regio Vorden/Steenderen en Lochem, email renskeroelofsen@hotmail.com, tel. (06) 128 714 27.

Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, Bezoekadres: Markt 11, T (026) 359 90 00,
post@gelderland.nl, kijk ook eens op www.gelderland.nl

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Ruimte voor molens
Internetforum

Op zaterdag 12 mei is het molendag. Het
is de bedoeling dat dan alle windmolens

Provinciale Staten hebben een digitaal

in Nederland draaien. In Gelderland

forum www.vertelhetps.nl. Discussie-

zijn er 122. Ze worden veel beheerd door

thema’s dragen bezoekers of statenleden

vrijwilligers, maar er zijn ook nog mole-

zelf aan. Het ging al over recreatiewonin-

naars die leven van de wind. De molens

gen, het onmisbaar zijn van de provincie,

moeten natuurlijk wel kúnnen draaien.

de A18, virtueel Apeldoorn. Vragen stellen
aan Provinciale Staten kan ook. Tot ziens

‘Een molen die niet draait, zakt in

op deze site!

elkaar. Rust roest. Vooral wieken zijn
onderhoudsgevoelig’, vertelt Jos van
de Zande van de provincie. Daarvoor is
wel ruimte nodig. Zodat de wind bij de
wieken kan.
Er komt steeds meer bebouwing rond
molens. ‘Winkels of woningen belem-

Molen 'De Hoop' in Lunteren.

Foto's Marco Vellinga

meren niet alleen het zicht, ze vormen

De vergadering van Provinciale
Staten is altijd live op internet te
volgen. De eerstvolgende is op
29 mei 2007.

vooral ook een probleem voor de wind-

Bovendien bewaakt de provincie de

houden rekening met de identiteit van

toevoer’, gaat Van de Zande verder.

omgeving van molens. Volgens de

een plek. Met respect voor het verleden’,

De provincie geeft subsidie voor restau-

provinciale molenverordening mag bin-

zegt Van de Zande.

ratie en onderhoud. Ook zijn er draai-

nen een straal van vierhonderd meter

premies, een soort stimuleringsregeling

om de molen niets worden gebouwd

Meer informatie

om te zorgen dat de molens minstens

dat de windvang in gevaar brengt. ‘We

Jos van de Zande, T (026) 359 92 95

een dag per week draaien.

zijn niet tegen ontwikkelingen, maar

j.vande.zande@prv.gelderland.nl

MOLENDAG

‘Wat je nu vernielt, is over vijftig jaar nog kapot’
duur om de kosten alleen te dragen. Dus
ligt de boel sinds die tijd stil. En dat is te

www.gelderland.nl

merken. ‘Buiten is alles van hout aan het
rotten.’ Top verwacht dat de eigenaar de
molen verkoopt aan de gemeente Ede.
‘Dan komt het wel weer goed’, zegt hij
hoopvol. Pessimistischer is hij over de

Prijsvraag

windvang. ‘Die is al slecht door de woningen die hier vlak achter staan.

De vraag van deze maand luidt:

En er is ook nog woningbouw gepland

omschrijf in maximaal tien woorden wat

op de Zuid-Oost-kant.’

mediation is.

De molen staat op een heuvel. De wind

Stuur je antwoord voor 18 mei 2007 naar

komt nu nog redelijk makkelijk over de

de provincie Gelderland, t.a.v. Ingrid Koch,

lege bedrijfsgebouwen aanwaaien.

Antwoordnummer 411, 6800 WC Arnhem.

Zuinig op zijn

Een postzegel is niet nodig.

De woningen die daar moeten komen

Onder de goede inzenders verloten we twee
toegangskaartjes voor het concert van

Vrijwillig molenaar Eep Top: 'Te zien hoe het mechaniek tot leven komt.'

zijn drie of vier verdiepingen hoog.
Weg wind, vreest Top. De plannen waren

André Rieu in Gelredome op zaterdag

‘De Hoop’, zo heet de molen in Lunteren.

zijn zestiende in Lunteren. Hij bleef ko-

al bijna rond, maar de molenaar diende

En hoop blijft vrijwillig molenaar Eep

men en de molenaar leerde hem alles over

bezwaar in. Dankzij de provinciale

In het aprilnummer was de vraag hoe het

Top houden op een goede toekomst. De

het vak. Toen de man overleed, vroeg de

molenverordening ligt alles nu stil.

apparaatje heet dat in schoolklassen de

omstandigheden zijn niet goed. De molen eigenaar Top het malen over te nemen.

luchtkwaliteit meet.

staat al ruim drie jaar stil. De wieken en

In 2003 moest een onderdeel van het krui-

‘Windvang kun je maar één keer ver-

De kwaliteit van de lucht wordt gemeten

de staart vertonen rotte plekken. En in de

werk vervangen worden.

nielen’, merkt de molenaar op. ‘Wat je

met ventilight. Dat is het goede antwoord.

directe omgeving bedreigt steeds meer

Er waren bijna 500 inzenders en uit de

bebouwing de windvang.

Kosten

Molens horen bij de geschiedenis van

goede oplossingen kwam de familie A.H.

Top (49) is gek op molens. ‘Het werken

De lange schoren bleken verrot en braken

Nederland, benadrukt hij.

Reinds uit Colmschate te voorschijn. Na-

met de wind. Te zien hoe het mechaniek

spontaan. De gemeente wilde niet bijdra-

‘Ze hebben Nederland mee groot ge-

mens de redactie van harte gefeliciteerd!

tot leven komt.’ Per toeval kwam hij op

gen, aldus Top, en het werd de eigenaar te

maakt. Daar mag je best zuinig op zijn.’

15 september 2007.

De procedure is nog niet afgewikkeld.

vernielt, is over vijftig jaar nog kapot.’

ACTUEEL

ACTUEEL

Mediation moet overbodige gang naar rechter tegengaan
Gelderland maakt het verschil

Ruzie met de provincie?

De provincie Gelderland heeft een
nieuw dagelijks bestuur. In maart

Stel, de provincie Gelderland wil alle

bij de verkiezingen zijn Provinciale

bomen langs de provinciale weg kappen

Staten van Gelderland gekozen. De

terwijl u er zo aan gehecht bent. Of

grootste partij werd het CDA dat het

uw toneelvereniging krijgt de volgens

voortouw nam om tot een dagelijks

u mondeling toegezegde subsidie niet

bestuur te komen. Dat is onlangs

waar de hele begroting op is afgesteld.

gelukt. Het CDA vormt samen met

U kunt dan een bezwaarschrift indienen

PvdA en ChristenUnie het college van

waarna in het ergste geval een slepende

Gedeputeerde Staten. In navolging

juridische procedure begint. Een proces

van de landelijke politiek zou je kun-

waar weinig aandacht is voor achterlig-

nen denken. De zes gedeputeerden

gende emoties en belangen. Dit is voor

maken samen met de ambtenaren

beide partijen vaak onbevredigend.

de voorstellen waarover Provinciale

Omdat er betere manieren zijn om een

Staten beslissen.

conﬂict te beslechten, wil de provincie

Het bestuursakkoord 2007-2011 met

meer gebruik gaan maken van media-

Het Gerechtshof in Arnhem met de sculptuur Salomo’s oordeel: mediation is ‘uitgevonden’ om langdurige

als titel ‘Gelderland maakt het ver-

tion, een soort bemiddeling.

juridische strijd te vermijden.

schil’ is gebaseerd op vier pijlers die

Foto Dick Brouwers Fotograﬁe.

sterk samenhangen: daadkrachtig
partnerschap, sociale samenhang,
duurzame leefomgeving en verbin-

Mediation in de praktijk

den door mobiliteit. Met deze keuzes
willen de drie partijen de provincie

Iedereen die een bezwaar-, beroep- of

niet geschikt.

houding iedereen het achterste van zijn

als democratisch gekozen bestuur

klaagschrift indient bij de provincie,

Wanneer beide partijen bereid zijn om

tong kan laten zien waardoor achterlig-

weer zichtbaar maken voor de inwo-

krijgt vanaf eind mei een telefoontje

mee te werken, wordt een onafhankelijke,

gende belangen en emoties duidelijker

ners van Gelderland. Om alles te kun-

waarin met een paar vragen duidelijk

deskundige conﬂictbemiddelaar gezocht.

worden. In een aantal pittige gesprekken

nen doen wat in het akkoord staat,

moet worden of het beroep of de klacht

De partijen moeten tekenen voor een

kan zo de lucht worden geklaard.

trekken de drie partijen een extra

zich leent voor mediation. Strafbare

geheimhoudingsplicht ook wanneer de

Zo ontstaat vaak wederzijds begrip en

investering uit van ruim 260 miljoen

feiten of conﬂicten met veel verschil-

mediation niet tot een oplossing leidt.

ruimte voor een oplossing.

euro voor de komende vier jaar. Het

lende belanghebbenden zijn meestal

Ervaring heeft geleerd dat door de geheim-

geld komt uit het normale huishoudboekje van de provincie en uit het te
verwachten Nuondividend.

Alleen maar winnaars

Gedeputeerde Staten van Gelderland
in nieuwe samenstelling

Provinciaal medewerkers Jan Willem van

rechter niet haalt omdat deze door media-

Donselaar en Betty Bosman hebben in

tion zijn opgelost. ‘Dat vraagt een omslag

Theo Peters (CDA): woonbeleid,

het verleden veel ervaring opgedaan met

in het denken. Ook hier bij ons. Zo kan een

regionale samenwerkingsprogram-

beroep- en bezwaarprocedures tegen

ambtenaar juridisch gezien gelijk hebben

ma’s als regionale contracten, grote

de provincie. ’Gemiddeld komen er zo’n

als hij een subsidieverzoek niet honoreert.

en kleine stedenbeleid, sleutelprojec-

tweehonderd per jaar langs. De procedures Maar is er misschien met een ander potje

ten, algemeen bestuur, ﬁnanciën en

kosten veel tijd, emotie en frustratie en

wel tegemoet te komen aan de vermeende

nieuwbouw provinciale huisvesting.

zijn nog improductief ook’, zegt Donselaar.

toezegging’. Een ander voorbeeld is een

‘Een rechter kijkt altijd terug en wijst een

ruilverkaveling waarbij iemand mis-

verliezer of een winnaar aan. Mediation

schien gecompenseerd kan worden met

Binnenkort is de brochure Mediation
beschikbaar

Hans Esmeijer (CDA): jeugd en gezin, zorg en welzijn, cultuur, sport en
regie handhaving.

een andere dienst als het ongunstig voor

milieubesluiten. Ook al lopen de belangen

Marijke van Haaren (CDA): weg-

hem uitpakt. Een rechter kan dat soort

uiteen, dan nog is er via mediation vaak

infrastructuur, openbaar vervoer,

oplossingen niet aandragen, een mediator

een oplossing mogelijk."

ﬁetsbeleid, economische zaken.

Oplossing

wel.’ Bosman vertelt dat mediation zelfs

Meer informatie

Harry Keereweer (PvdA): landelijk

Zijn collega Betty Bosman vertelt dat het

mogelijk is in zaken waarbij derde-belang-

www.gelderland.nl/bureaumediation,

gebied, kleine kernen, water, aan-

de bedoeling is dat in vier jaar tijd de helft

hebbenden betrokken zijn en waar de pro-

T (026) 359 84 75

deelhouderschappen en IPO-bestuur.

van de beroep- en bezwaarschriften de

vincie de handhavende partij is, zoals bij

of mediation@prv.gelderland.nl

Co Verdaas (PvdA): ruimtelijke

is op de toekomst gericht en kent alleen
maar winnaars.’

ordening, omgevingsvergunningen,
onderwijs-arbeidsmarkt.
KALENDER MEI 2007

Voor bevrijdingsfeesten zie VVV-agenda’s

Annelies van der Kolk (Christen-

7

Ochtendworkshop ‘wilde groenten’ Beekbergen

17

Nationale stroomtreindag Apeldoorn

Unie): klimaat en milieu, cultuur-

7

Kerkenﬁetstocht Nijmegen

17

24e kastelenwandeltocht Wijchen

historie, recreatie en toerisme, com-

2

Voorjaarsﬁetstocht Ede

8

Hardloopwedstrijden Epe

18/19 Open atelierdagen Doornspijk

municatie, personeel en organisatie,

2

Demonstratie in Wildpark Het Aardhuis

9

Wandeling Kernhem Ede

19

Torenbeklimming Lochem

facilitaire zaken en gemeenteﬁnan-

Hoog Soeren

10 IVN Fotograﬁe excursie Bennekom

19

Voorjaarsmarkt Renkum

ciën.

2

Fietstocht met het ﬁetsgilde Apeldoorn

10 Stadswandeling Visserijroute Harderwijk

20 Marikenloop Nijmegen

3

Huifkartocht ’s Heerenberg

11

20 Harleydag Arnhem

3

Wandeling excursie A. Vogeltuinen ’t Harde

11/13 Huntenkunst 2007 Doetinchem

21/24 Avondvierdaagse Eerbeek

3

Wild(e) ﬁetstocht Emst

12

Moederdagmarkt Zutphen

25 Jazz in the woods Apeldoorn

woensdag 9 mei 2007

3/7 Nordic Walking vierdaagse Beekbergen

12

Excursie Fliegerhorst Deelen

26 Ringsteken met paard en wagen Wapenveld

• Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen

4

Openstelling volkssterrenwacht Bussloo

12

VVV Fietsdag Nijkerk

26 Kunstmarkt Arnhem

en Milieu 9:30 uur, provinciehuis, Statenzaal

5

Everzwijnexpeditie Apeldoorn

12

Open dag Klei allerlei Ophemert

26 Sjoks(muziek)festival Aalten

• Commissie Landelijk Gebied en Water

5

3e Clubcross Ermelo

12

Historische excursie Grebbeberg Rhenen

27 Parkendag Arnhem

9:30 uur, gebouw Rijnstate zaal 3.1

Bevrijdingsbraderie Wageningen

e

AGENDA

5

Lampionoptocht Elburg

12

28 Capitulatiewandeltocht Wageningen

28 Fietstocht jeneverbessenbos Ede

•Commissie Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en

5

Tuigpaardenconcours Doornspijk

13

Eikenstrubbenwandeltocht Ermelo

30 Feestmarkt Scherpenzeel

Cultuur 14:00 uur, gebouw Rijnstate zaal 3.1

6

Reptielenbeurs Nijmegen

15

Muziek try-out Podium Nijmegen

• Commissie Mobiliteit en Economische

6

Schaapskooi natuurwandeling Ermelo

17

Concours Hippique Bennekom

Zaken 14:00 uur, Statenzaal

6

Kelder Concert Doetinchem

17

Dauwtrapﬁetstocht Laren

•Commissie Algemeen Bestuur en Financiën 17:30 uur, gebouw Rijnstate zaal 3.1

dinsdag 29 mei 2007
Provinciale Staten

Gld. nieuws is een uitgave van de provincie
Gelderland. Voor meer informatie:
afdeling Communicatie, T (026) 359 90 00,
Markt 11, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem,
www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

10:00 uur, provinciehuis, Arnhem
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De mooiste tuin van Nederland
Kampioenen openen Roll-over
Bronckhorst en Zonnebloemcampagne Buitenplaats de Wiersse

in de Achterhoek

De Wiersse: 16 ha tuinen in de Achterhoek, in familiebezit sedert 1678.

Donderdagavond 10 mei om half zeven, bij sporthal de Lankhorst in Wichmond. Daar gebeurt het! Dan wordt het startsein wordt gegeven voor de
derde editie van de rolstoel-wandeldriedaagse van 'de Zonnebloem', Rollover Bronckhorst.
Deze start vormt tegelijk ook de aftrap
van de landelijke Zonnebloemcampagne "De Zonnebloem kleurt je wereld". Twee voetballers van de Graafschap, aanvoerder Joost Volmer en
middenvelder Reinier Robbemond
hebben hun medewerking toegezegd.
SUPEROPENING!
De organisatie van "De Zonnebloem"
verklaart bij monde van voorzitter Jan
Visser erg blij te zijn met de medewerking van de beide superboeren. "Met
twee kampioenen bij de start zal het
evenement alleen maar winnaars kennen", zo laat hij weten. De beide Graafschappers zullen op een ludieke wijze
meewerken aan de start van Roll-over
en de landelijke Zonnebloemcampagne. Op welke wijze dit gebeurt zal op
10 mei duidelijk worden.

gepaste toiletten, voldoende hulp en
natuurlijk een medaille als beloning.
Vermoedelijk zal zaterdag de eerste

medaille worden uitgereikt door burgemeester Aalderink.
Deelnemers zijn van harte welkom en
kunnen zich melden bij een plaatselijke Zonnebloemafdeling en bij de start.
Het is zowel mogelijk drie dagen mee
te wandelen als een of twee.

De eerste open dag in 2007 vindt
plaats op donderdag 17 mei (Hemelvaart). Vroege vaste planten
bloeien in de 'Lage tuin' en zijn te
koop op het voorplein, gevolgd
door open dagen op zondag 27 mei
en maandag 28 mei (Pinksteren).
Varens ontluiken in de 'Wilde tuin',
schaduwborders en stapelmuren. Verkoop van varens, alsmede vaste planten. De 'Wilde tuin' is bekend om de

FriescheBrok groot succes!

ZAAI, OOGST, DEEL UIT
Bedoeling van de campagne "De Zonnebloem kleurt je wereld"is dat overal
in het land zonnebloemen worden gezaaid. Natuurlijk door vrijwilligers
van de Zonnebloem, door donateurs
en door Zonnebloemafdelingen. Maar
ook gemeenten en scholen kunnen
meewerken, zaden bestellen bij het
hoofdkantoor in Breda en perken inzaaien.
De zonnebloemen zijn van een klein
soort - ongeveer 60 centimeter hoog en daarom vooral geschikt om te oogsten en uit te delen. En dat is precies
de bedoeling! Al die zonnebloem kunnen in 'de week van de Zonnebloem' van 3 tot 9 september - aan zieken, gehandicapten en ouderen gegeven worden.
WICHMOND, VELSWIJK, VORDEN
Er wordt drie dagen gewandeld. Donderdagavond 10 mei wordt tussen half
zeven en zeven uur vertrokken vanaf
de Lankhorsterstraat in Wichomond.
Vrijdagavond 11 mei op dezelfde tijd
vanaf dorpshuis "D'n Draejer" aan de
Velswijkweg in Velswijk Zaterdagmiddag 12 mei wordt tussen 2 uur en half
3 vertrokken vanaf sporthal 't Jebbink'
anan het Jebbink in Vorden.

bloei van zijn rhododendrons en azalea's in mei en om de zich zaaiende koningsvarens die elders zeldzaam zijn
geworden. Ook andere bijzondere varensoorten ontluiken in de 'Wilde
tuin', in de schaduwborders en op de
stapelmuurtjes van de 'Lage tuin'. Gedurende het hele jaar zijn er steeds andere combinaties van vaste planten,
klimplanten, heesters, vruchten en
groentes in de 'Lage tuin' en de moestuin te ervaren. Op de open dagen met
Pinksteren zijn de ontluikende varens
niet alleen in de tuin te bewonderen,
maar zijn zij ook te koop bij de varenexpert en kweker Wouter van Driel uit
Eelde op het voorplein van de Wiersse.
Ook Nicole Peters-van Neijenhof van
kwekerij Hof te Dieren (gespecialiseerd in bijzondere vaste planten)
staat op alle drie de dagen klaar voor
advies en verkoop.
De Wiersse is tijdens de open dagen
van 10 tot 17 uur te bezoeken. Open
dagen vinden ook plaats op 22, 29 en
30 juli en op 21 oktober. Vanaf de
N319, bij km 16,7 tussen Vorden en
Ruurlo, is de inrit aangegeven. Honden worden niet toegelaten. Tijdens
de open dagen worden er lichte maaltijden geserveerd. Tuinrondleidingen
vinden elke donderdag plaats van 12
april t/m 20 september om 10.30 uur,
(m.u.v. dond. 17 mei - open dag). De
zeer geslaagde film over de Wiersse in
de serie 'Groene Monumenten' wordt
op zaterdag 12 mei om ± 9.00 uur herhaald in AVRO's 'Panorama'. Voor meer
inlichtingen en een afspraak voor een
speciale rondleiding (evt. met lunch of
thee) voor geval dat bezoekers met
een groep buiten de open dagen willen komen: tel.: 0573 451409, fax: 0575
556240, e-mail: wiersse@xs4all.nl,
website: www.dewiersse.nl

Kaartclub
Vorden 55+

Het kaartseizoen klaverjassen en
jokeren zit er weer op.Op maandag 16 april heeft de laatste competitiemiddag plaatsgevonden.

Op maandag 23 april werden de resultaten bekend gemaakt.

De muzikale intocht vindt zaterdagmiddag plaats na 4 uur door het centrum van Vorden naar eindpunt "t Jebbink".

Tijdens de Friese Hengstenkeuring in Leeuwarden afgelopen januari is de
FriescheBrok met veel succes ontvangen door de Friese paardenhouders.
De showavond stond in het teken van de FriescheBrok waarbij de winnaars van 2 tuigpaardenrubrieken beloond werden met een mooie FriescheBrok deken. Tevens hebben 2 bezoekers van de hengstenkeuring, na
meegedaan te hebben aan de actie die in de FriescheBrok stand gehouden
werd, zo'n mooie deken mogen ontvangen.

DOE MEE!
Roll-over Bronckhorst is een evenement dat bedoeld is voor rolstoelgebruikers met begeleiders (duwers) en
voor degenen die gebruik maken van
een scootmobiel. Voor beide groepen
wandelaars zijn op alle drie dagen
aparte routes van 7 en 15 kilometer
uitgezet. Uiteraard wordt gezorgd
voor versnaperingen onderweg, aan-

De FriescheBrok is een krachtvoer,
welke in samenwerking met Wageningen Universiteit, speciaal is afgestemd
op de behoeften van het Friese paard.
Er is met name aandacht besteedt aan
(gezondheids-) problemen als mok,
staart en maneneczeem en minder
goed uithoudingsvermogen.
De FriescheBrok bevat speciale voedingsmiddelen welke zo mogelijk het

haar, de hoeven, de huid, de vruchtbaarheid en het uithoudingsvermogen positief belnvloeden.Het krachtvoer is gemaakt van hoogwaardige
grondstoffen, heeft een laageiwitgehalte en bevat een zodanig gehalte
aan vitaminen en mineralen dat u
met een lagere hoeveelheid brok per
voerbeurt kunt volstaan. Een deel van
de energie wordt in de FriescheBrok

verkregen uit oliën, welke 2 tot 3 keer
meer energie dan zetmeel bevatten.
Tevens hebben de Omega-3 en Omega6 vetzuren een positieve invloed op
verbetering van de huidconditie, het
tegengaan van ontstekingen, minder
snelle verzuring van spieren en een
gunstige werking op de opname van
voedingsstoffen.
De volgende stap die gemaakt gaat
worden is de uitbreiding van het assortiment met de FriescheMerrie en
de SpecialBlack variant. In de regio
achterhoek kunt u terecht bij Olde
Hietmoat HorseSupplies (informatie /
distributie / verkoop). E-mail: info@oldehietmoat.nl of Tel. 06-13691852.

JOKEREN:
1e prijs Mevr. Ploeger
2e prijs Mevr. Klein Nengerman
3e prijs Mevr. Hulstein
4e prijs Dhr. Th. Leisink

KLAVERJASSEN:
1e prijs dhr. Th. Eijkelkamp
2e prijs dhr. W. Jansen
3e prijs dhr. J. Hissink
4e prijs dhr. B. Rouwenhorst
Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig gekaart onder het genot van een
drankje en een hapje. Het nieuwe seizoen begint weer op maandagmiddag
24 september a.s. Nieuwe kaarters zijn
van harte welkom. Opgave bij dhr. Th.
Eijkelkamp tel 552818.
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ren een welkome bijdrage aan het boek. Wagenvoort is een waarnemend mens en legt de
belevenissen en overdenkingen van z'n omzwervingen heel navolgbaar vast. Het boek

•

Volop jassen, fleece,
capri, shirts, afrits,

Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48
fax (0575) 46 25 48

!!!

In de dialectverhalen, de natuurstukjes en de
cultuurhistorische beschrijvingen zit veel herkenbaars en plattelandshumor verwerkt. De
spreuken, de gedichten en tekeningetjes leve-

Het boek is te koop bij de boekwinkels, Welkoopwinkels en plattelandswinkels in de regio, en ook bij Jan en Dinie Wagenvoort aan de
Kremersdijk 5 in Hengelo (Zie verder advertentie in Contact van volgende week)

voor knobbels en hobbels

en

Butenthuus, het tweede boek van Jan Wagenvoort is zeer goed ontvangen door de lezer.
Het boek werd 18 november 2006 gepresenteerd en is in samenwerking met Drukkerij
Weevers uit Vorden gemaakt. De lay-out werd verzorgt door Meer Communicatie uit Zutphen. Butenthuus oogt fris, is helder van opbouw en bevat een schat aan informatie over
de beleving van het platteland in de Achterhoek.

SOFT-LINE
stretch sandalen

e
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E ken

THUUS

werd daarom door Tweede Kamerlid Henk-Jan
Ormel een tijdsdocument genoemd waarvan
de archiefwaarde alleen maar zal stijgen.
Henk-Jan Ormel schreef een pakkend stukje
op de achteromslag van het boek.
Jan Wagenvoort is niet alleen natuurliefhebber in het passief genieten, hij is ook een actief
meedenker over de inpasbaarheid van de natuur op moderne agrarische bedrijven en particuliere erven en tuinen. Voor de Agrarische
Natuurvereniging het Onderholt maakte Jan
zo, samen met een stagiaire, 60 bedrijfsnatuurplannen. De cultuurhistorische stukjes
ziet hij als de achteruitkijkspiegels op een auto. Ook daarin zie je van alles wat al voorbij is.
Echter, zonder die spiegels maak je eerder ongelukken in de toekomst. "In het oude zit veel
kennis verpakt, en 't is de kunst dat te lezen",
aldus Jan Wagenvoort. "Door te kijken, te luisteren, te fotograferen en te schrijven blijft veel
bewaard".
In het boek staan veel praktische tips voor erf
en tuin. Ze verhogen de natuurwaarde en de
belevingswaarde van de leefomgeving. De tips
zijn in het A.B.N. geschreven. "Helder voor
mensen die het dialect niet helemaal machtig
zijn, voor hen moet dit geen puzzel worden ",
zegt Jan. De foto's zijn voor het grootste gedeelte in de regio gemaakt. Ze stralen rust en harmonie uit.
Het boek is nu 5 maanden op de markt en een
groot deel is al verkocht. De reacties zijn leuk
en heel positief. Butenthuus word veel als
voorleesboek gebruikt en als cadeau gegeven,
weet Jan. Zelfs naar Canada, Frankrijk en
Nieuw Zeeland word het naar kennissen opgestuurd. "Het is ook misschien niet mìjn boek ,
maar meer nog òns boek geworden ".
Over de vraag of er nog een tweede druk komt
is Jan stellig: "Nee, 't is een éénmalig produkt,
met plezier samengesteld en gemaakt voor de
liefhebbers van onze cultuur, onze streek en
onze toekomst".
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José la Croix
Verpleegkundig
Overgangsconsulente
Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81
Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22
Fax (0575) 46 47 82 • www.groot-roessink.nl





Vrijdag 4 mei na 18.00 uur GESLOTEN

Volop perkgoed

Vaste planten

Heesters

Gaat u voor kwaliteit in:
•
(sier) bestratingen
•
riolering aanleg
•
kraanwerk
•
grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Ook kunt u bij ons terecht voor:
•
Bestratingsmateriaal
•
Tuinaarde
•
Zand
•
Grind
•
Gebroken puin

Div. groentenplanten  Graszoden op bestelling
Ook uw totale beregening

Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

verzorgen wij, incl. puls spuiten

v.o.f.

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden
Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221
www.unico.cc

AUTO

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85
Vorden
(0575) 55 12 56
Peugeot Partner 2.0
HDI VTC, 1-2002,
Geel, Airco, 150.000 km
Peugeot 106 1.1 Accent, 12-2000, Zilver grijs met., 38.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, 74.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 1-1998, Rood, 72.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 5-1997, Rood, 91.500 km
Peugeot 206 Gentry AUTOMAAT, 6-2001, Airco, 89.000 km
Peugeot 306 1.6 4drs XT, 4-2000, Airco, Rood met., 55.000 km
Nissan Almera 1.6 16v, 2-1996, Rood met., Airco, 85.000 km

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak

M Autobedrijf
M Melgers

(0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl

Hoge Wesselink 2 - Steenderen

(0575) 45 19 74

Fiat Panda

Suzuki Wagon R

1200 Emotion 2006

€ 9.950,-

Opel Corsa 5-drs. Comfort 1400-16V
Opel Corsa Maxx 5-drs. 1200-16V
Opel Corsa Rythem 3-drs. 1200-16V
Opel Agila 1200-16V Comfort
Opel Astra 1800 Club 5-drs.
Opel Astra 2200 Sport
Opel Astra 1600-16V Edition 5-drs.
Opel Vectra 1800-16V Comfort
Opel Omega STW Comfort
Opel Omega Automaat Daimond
Audi A3 1600 Ambition
Ford KA Edition

2002
2004
2005
2004
1998
2003
2006
2003
1996
1998
2001
2004

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.3 5-DRS Season 2002-7
65.000 km € 7950,-

9250,10.950,10.950,9.950,5.950,12.950,19.950,15.550,4.500,6950,10950,6950,-

Citroen Xsara 1.8I 16V PICASSO
2002-3
Daihatsu Terios 1.3 16V 5DR SXE 2WD 2004-8
Ford Focus 1.6 16V 74KW wagon
2003-1
Hyundai Lantra 2.0I GLS wagon
2000-2
Mazda MX5 1.6I
1993-8
Opel Astra X1.6SZR STATW CLUB
1999-2
Opel Zafira Z1.6XE 16V Comfort
2002-8

87.600 km
15.000 km
38.000 km
94.000 km
96.000 km
135.000 km
130.500 km

€
€
€
€
€
€
€

11750,16750,13950,7750,8500,7500,12250,-

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Tel. (0575) 44 16 21

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77
Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.) Tel. (0575) 46 27 79 Fax (0575) 46 05 55

Seat Leon 1.6 74KW
04-2000, rood,
62.000 km € 9.250,-

www.autolangwerden.nl

Banden voor:
Ford Focus
Station 1.8 TDDI
blauw met. Bj. 2000

MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroen Xsara 1.6I Chrono
04-1999
Hyundai Tucson 2.0I 2WD grijs
01-2004
Opel Astra X1.6SZR Statw. Fresh
06-1997
Opel Astra X1.6XEL 16V 3-drs GL
08-2000
Peugeot 406 ST 1.8 16V Sedan
06-1997
Renault Laguna RN 1.8 Hatchback
10-1996
Renault Scenic Expr. Sport 1.6 16V MPV 04-2003
Renault Scenic RXE 1.9 DTI blauw
04-2000
Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX 03-2001

128.000 km
16.352 km
166.000 km
128.919 km
103.000 km
182.503 km
105.489 km
183.000 km
56.000 km

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.950,19.500,2.000,6.500,3.750,3.000,13.750,7.750,10.250,-

Luxe auto’s - SUV 4x4 - bussen tot 3500 kg
caravans - aanhangers - trailers

Volkswagen Polo Fox 1.4
blauw met.
Renault Scenic 1.4E
blauw met.
Volkswagen Passat 1.9 TDI
groen met.
Citroën Saxo 1.4 3drs.
blauw
Peugeot 306 1.6 5 drs.
zwart
Opel Omega 3.0 V6 autom. station zeer luxe

Aanbieding:

2003
1997
1999
1997
1996
1996

Set licht metalen velgen o.a. voor
VW - Audi - Seat - Skoda
16 inch, 5 gaats BBS gemaakt door
wereldkampioenen.
Ook andere merken voor scherpe prijzen

NU MET EXTRA VOORDEEL

Volvo V 70 170 pk, 2001.

Daewoo Matiz Style, 2002, 20.000
km groen met, open dak, elektr. ramen,
centr.deurvergr. met afstandsbedien.,
stuurbekr. etc. Nu voor € 6.450

Hyundai Atos Prime 1,1, 2004,
23.000 km zilver met, stuurbekrachtiging, elektrische ramen, centrale vergrendeling,
Nu voor € 6.950

Mitsubishi Colt 1,5 5 drs, 2005,
blauw metallic, 17000 km, airco, radio
cd speler, elektrische ramen, centr vergrendling etc
Nu voor € 13.750

Opel Corsa 1,4 Njoy, 2003, zwart
metallic, 66.000 km, centrale vergrendeling, radio cd speler,
Nu voor € 9.250

Renault Clio 1,4 automaat, 2002,
blauw met, 24.000 km, stuurbekr.,
AUTOMAAT, cruise control, elektr.
ramen
Nu voor € 10.950

Daewoo Tacuma 2,0 class, 2002,
zilver met, 115.000 km, LPG G3 , automatische airco, elektr. ramen rondom,
lm velgen trekhaak Nu voor € 11.950

190.000 km, blauw met,
automatische airco,
radio cd speler, lm velgen,
dakrail, trekhaak etc

Nu voor € 15.950

Al onze occasions met foto op: www.groot-jebbink.nl
Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

AUTO

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Buitelaar

BINNENKORT
IN

600

rijk aan rozijnen en hazelnoten

DOESBURG

M²
FIETSPLEZIER

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

WWW.XYCLESERVICE.NL

N
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A
E CAMER
DIGITAL
APIXELS
7,1 MEG
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3 x OPT

Alleen in de maand mei nu voor € 2.95
DEZE WEEK: Witte puntjes 6 halen 5 betalen
Oranjevlaai klein € 6.70 / groot € 10.50
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van: 349,-

voor:

voor:5

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

SD 2GB ,95
voor: 19

PELER
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CREATIV
KAART
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OTO EN
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voor:

579,-

Slechts:

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

279,-
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U leest het goed!
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van: 899,-

voor:

Zo goedkoop kan een nieuwe
Mitsubishi Colt voor u zijn.
Naast een enorme voorraadkorting
geeft Herwers ook nog eens een
gratis portable navigatiesysteem weg.

799,-
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Kom snel profiteren want op=op!
Mitsubishi Colt Heartbeat 1.3

7X

Riant uitgerust met o.a.:
• 16” lichtmetalen velgen
• Semi-automatische airco
• ABS + EBD • Lederen stuurwiel
+ pookknop • Mistlampen vóór
• Centrale portiervergrendeling
+ afstandsbediening • Elektrisch
bedienbare ramen etc.

Normaal vanaf

€ 13.699,-

(Inclusief Heartbeatpakket voordeel van € 1.200,-)

-/- Voorraadkorting
-/- Uw inruil bijvoorbeeld

€
€

Nu alleen bij Herwers

€

750,4.950,-

7.999,-

Rij nu, betaal pas in 2008!*
Herwers Mitsubishi,
Gelderhorst 2, Zutphen, tel. (0575) 52 65 90
Prijs incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges.
Afgebeeld model kan afwijken van standaardspecificaties. Aanbieding is geldig op voorraadauto’s voorzien van kenteken. *Vraag naar de voorwaarden.

naaimachinespecialist

MITSUBISHI COLT
AL V.A. € 11.499,-

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear
of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

www.herwersmitsubishi.nl

DRIVE ALIVE

