Dinsdag 8 mei 2007
41e jaargang no. 9

Jan en Gerda Lindenschot vieren gouden huwelijksfeest
heeft zitting in de kapelcommissie in
de Wildenborch, zij is nog steeds bij de
gymnastiek en ‘gek’ met haar tuin.
Met name bloemschikken doet ze
graag en niet te vergeten koken. ‘Jan
moet toch immers vertroeteld worden’! Jan zelf is dagelijks druk in de
weer in- en rondom de boerderij, waarbij hij tegenwoordig tevens heel goed
oplet of de ezels in de wei niet in zijn
vingers bijten! Verder is hij bestuurslid
bij de plaatselijke marktvereniging.
Jan en Gerda gaan twee zondagen per
maand klootschieten. Op de eerste
zondag van de maand met oud- voetballers van ‘Vorden’ en op de derde
zondag van de maand bij de klootschietclub in de Wildenborch. En voor
de rest ‘nog heel lang verliefd blijven
op elkaar’!

SBO-V
Het door de SBO-V op vrijdag 27 april
georganiseerde muzikale evenement,
verzorgd door het regionale Seniorenorkest "Happy Days "uit Zutphen, viel
met de prettig in het gehoor liggende,
gevarieerde muziek goed in de smaak
bij het publiek. Dat bestond hoofdzakelijk uit leden van de lokale ouderen-

bonden, die ondanks (of dankzij) het
stralende weer, in groten getale naar
het Dorpscentrum waren gekomen.
De muzikale middag werd besloten
met een gezamenlijk gespeeld en gezongen Wilhelmus ter ere van de verjaardag van kroonprins WillemAlexander.

gouden paar

Ondanks het ‘lief’ (zij leerden elkaar
op Nieuwjaarsdag in 1955 bij Baan in
Geesteren kennen), vier dagen later
veel ‘leed’. Toen kwam Jan’ s beste kameraad door een ongeval om het leven. Het greep hem zeer aan. Absoluut
geen zin meer om uit te gaan. Maar
dan was er toch dat meisje Gerda uit
Ruurlo. Blond van haren, blauw van
ogen. Jan maakte een afspraak met
haar, het begin van verkering, verloving en een huwelijk op 11 mei 1957.
Voor haar huwelijk werkte Gerda
zowel thuis op de boerderij bij vader
Gerrit Jan en moeder Dina Oldenboom in Ruurlo en ook nog een poos
bij een gezin in Enschede, waar ze niet
alleen in de huishouding, maar ook
op de boerderij en kuikenbroederij
hielp. Paard rijden bij de landelijke rijvereniging in Ruurlo en gymnastiek,
dat was Gerda haar lust en haar leven.

Jan Lindenschot, geboren en getogen
op ‘Zonnehoek’ (de boerderij die zijn
vader Derk en moeder Riek in 1929 in
de Wildenborch hadden laten bouwen) volgde de Mulo in Lochem en vervolgens de middelbare landbouwschool in Zutphen. Jan: ‘Toen ik van
school kwam was het duidelijk dat ik
thuis bij mijn ouders op de boerderij
annex kuikenbroederij ging werken.
Dat werd niet overlegd, dat was gewoon vanzelfsprekend. Zo ging dat in
die tijd.
Trouwens werk dat ik altijd met heel
veel plezier heb gedaan. We hadden

onder meer ééndagskuikens en later
ook opfokkuikens. Dat was regelmatig, vooral in de winterdag, s’nachts
eruit om goed in de gaten te houden
dat het in de broederij ‘warm‘ bleef’’,
zo zegt Jan. In 1976 namen Jan en Gerda het bedrijf over. Naast zijn drukke
werkzaamheden thuis, was voetballen
de grote hobby van Jan. Hij was al op
jonge leeftijd aanvoerder van het eerste elftal van Vorden. Een speler met
een prachtige techniek en met wat je
noemt gezegend met ‘ een lange trap
in de benen’. Op 28 jarige leeftijd
kreeg Jan een dusdanige blessure aan
zijn knie, dat hij genoodzaakt was om
met voetballen te stoppen. Een ‘dreun’
waar Jan het toch behoorlijk moeilijk
mee heeft gehad, al liet hij dat nooit
merken! Enkele jaren later werd Jan
scheidsrechter en leider van de veteranen van ‘Vorden’ en bleef hij op die
manier toch bij het voetballen betrokken.
Jan en Gerda kregen drie kinderen: Rita, Janet en Dick. Rita getrouwd met
Willem kreeg één zoon Nick (16). Dick
en Anita, kregen vier kinderen: Ilse (8),
Daphne (7), Esli (6) en Chico (4). En dan
de meest dramatisch dag in het leven
van Jan en Gerda Lindenschot. Op 19
maart 1987 liet dochter Janet (24) bij
een auto ongeval het leven. Jan en Gerda: ‘We hebben over dit verlies altijd
goed met elkaar en met Dick en Rita
kunnen praten. Janet was een hele
spontane meid. Het is alsof ze nog elke dag bij ons is. We gaan regelmatig

naar het kerkhof. Ook onze kleinkinderen weten wie Janet is. Nog onlangs
ging onze kleindochter Daphne met
ons mee naar de begraafplaats.

Tijdens opening zwembad

Toen we weggingen zei Daphne: ‘Dag
Janet tot vanavond. Als ik in bed lig
praat ik altijd even met haar’, zo sprak
de kleine meid. ‘Dat is toch prachtig’,
zo reageert opa Jan. De kleinkinderen
betekenen alles voor het gouden paar.
Het feest op vrijdag 11 mei aanstaande
zou bijna worden uitgesteld.

Prachtig weer en een heerlijke temperatuur van het badwater en bijna 700 bezoekers maakte de opening van het zwembad ‘In de Dennen’ tot een uitermate geslaagde
middag.

Immers de oudste kleinzoon Nick is
deze week met zijn school naar Berlijn
en zou pas zaterdag terug keren. ‘Dan
stellen we het feest gewoon uit, zonder Nick geen feest’, zo zeiden Jan en
Gerda. Uitstel is gelukkig niet nodig,
want toevallig moet de vader van Nick
deze week voor zaken ook in Berlijn
zijn. Hij neemt vandaar uit zijn zoon
mee, zodat ze beiden op tijd zijn voor
de receptie en de bruiloft bij Bakker!
De laatste jaren wordt er veel gezegd
en geschreven over het positieve werk
van mantelzorgers. Het lijkt alsof het
‘iets’ van de huidige tijd is. Mantelzorgers die zich met veel liefde en zorg inzetten voor anderen (familie, buren,
vrienden, noem maar op) Op het platteland bestaat ‘mantelzorg’ al sinds
mensen heugenis.
De gewoonste zaak van de wereld dat
jongeren thuis op de boerderij, later
hun ouders verzorgen. Jan en Gerda
Lindenschot van ‘Zonnehoek’ weten
als geen ander hoe dat werkt. Jarenlang hebben ze met veel liefde de ouders van Jan verzorgd. Thans anno
2007 is voor Jan en Gerda ‘achter de
geraniums zitten’ er niet bij. Gerda

Jeugd vermaakt zich uitstekend

Meer dan de helft van de aanwezigen
bestond uit jeugd die zich deze zondagmiddag met tal van spelletjes kon
vermaken. Een skippy ballenrace,
sponsgooien, blokken stapelen en
koekhappen in het water, het ging er
ook figuurlijk in als koek. De Big Bubbles uit Zutphen waren deze middag

Tijdschriften
verkoop in
bibliotheek
Zaterdagmorgen 12 mei worden tussen 10.00 en 12.00 uur in de bibliotheek in Vorden diverse tijdschriften
verkocht. Elk jaar worden de voorgaande jaargangen van de tijdschriften afgeschreven om ruimte te maken
voor nieuwe exemplaren.
Deze morgen worden tijdschriften
van Donald Duck tot ‘Home and Garden’’ verkocht.

speciaal naar Vorden gekomen om
jong en oud kennis te laten maken
met het ( perslucht) duiken. De drie instructeurs in het bad gaven daarbij
tekst en uitleg.

Mitra Slijterij:
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

FLORIJN
Jonge Jenever
en Vieux
Liter • Adviesprijs 11.99 / 12.49

Wie kent ze niet in de Wildenborch, Jan en Gerda Lindenschot. Altijd goede zin, altijd de wereld van de optimistische kant bekijken. De boerderij
waar ze wonen heet ‘ Zonnehoek’ Een vrolijke naam, toch heeft de zon er
niet altijd geschenen. Een gouden huwelijk, samen 50 jaar lief en leed met
elkaar gedeeld, is op Jan en Gerda zeer wel van toepassing.
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Voor de allerliefste
moeders!

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 mei Doopdienst ds. J. Kool
Kapel de Wildenborch
Zondag 13 mei 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 mei 10.00 uur en 19.00 uur ds D. Westerneng
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 mei 10.00 uur mevr. Looman-Graaskamp,
Geldermalsen
R.K. Kerk Vorden
Zondag 13 mei 10.00uur pastor E. Wassink Eucharistieviering en H. Doop
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 12 mei 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor
Zondag 13 mei 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor
Tandarts
12/13 mei B.W. A.M. Polman, Lochem tel 0573 25 14 83.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900)
200 9000.
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
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

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

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

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.
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.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
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.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
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.
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.
– 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
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
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.
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.

MOEDERDAG-AANBIEDING

Moederdagvlaai

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

met verse aardbeien

Moederdagtaart

 Pleinmarkt op zaterdag 19
mei a.s. (Havo-gebouw, Burg.
Galleestraat 69). Van 9 tot
15.00 uur. Komt allen!!! Org.
Veilingcommissie Vorden.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

met slagroom en aardbeien voor ca. 8 pers.

€ 10,50
VLAAI VAN DE WEEK

Tropische vruchtenvlaai
6-8 pers.

 Workshops tekenen en
schilderen op dinsdag- en
vrijdagochtend. www.teken
praktijkhetkleineveld.nl of tel.
(0575) 54 29 37. Rian Drok.
 Te koop Caravan Chateau
Splendid 364 Grand Prix
in zgst. bj. 1985 vraagprijs
€ 750,-. Tel. (0575) 55 16 76.
 Bewegen is heel belangrijk, maar ook het veranderen
van uw eetpatroon! Herbalife helpt u daarbij! Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.
 Nordic Walking leren volgens de originele Finse Alfamethode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.
 Pleinmarkt op zaterdag 19
mei a.s. (Havo-gebouw, Burg.
Galleestraat 69). Van 9 tot
15.00 uur. Komt allen!!! Org.
Veilingcommissie Vorden.
 Wie kan me een opfris
autocad of photoshop cursus geven? Eventueel in ruil
voor Engelse les. Jessica
(0575) 55 92 72.

3 bruin bus € 4,25

v. KouswijkJansen
KLARENBEEK (De Kar)

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

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

HERBALIFE:

voor innerlijke en
uiterlijke verzorging
Voeding voor:
aankomen
afslanken
sporten
meer welzijn

Huid en haar
verzorgingsproducten
Uw welzijnscoach:
J. Bakering
‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30
www.bakema-ruurlo.nl

WEEKBLAD
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

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

Bronckhorst Noord

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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.

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Dinsdag 26 november komen wij weer Nieuwstad 30 - Postbus 22
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen 7250 AA Vorden
ons deze avond gaan bezig houden Telefoon (0575) 55 10 10
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN- Fax
(0575) 55 10 86
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst E-mail: info@contact.nl
over alcohol en verkeer.
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374

Correspondenten:

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons Fam. Velhorst
in gesprek en vertelt over haar ervarin- Het Wiemelink 11
gen. Graag nodigen wij u uit om aan- 7251 CW Vorden
wezig te zijn op onze Passageavond, Telefoon (0575) 55 16 88
dinsdag 28 november a.s. in de boven- E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
Overname van advertenties en
hartelijk welkom.

ildenborch
ierakker
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Vorden ranenburg
Medler

Wichmond

Linde
Delden

LDE BORCH - DELDE

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV

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.

Dinsdag 26 november komen wij weerNieuwstad 30 - Postbus 22
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen 7250 AA orden
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN- Telefoon (0575) 55 10 10
0575) 55 10 86
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstFa
E-mail:
info@contact.nl
over alcohol en verkeer.
Internet:

.contact.nl

Want wat doet u als uw gasten hebben Rabobank: 3664 02 374
gedronken en vervolgens in de auto Lid
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarAanleveren advertenties/berichten:
ligt de grens?
Maandagmorgenvoor 9.00 uur
Mevrouw Marleen van de Hoek van deCorrespondenten:
Gelderse verslavingszorg gaat met onsFam. Velhorst
in gesprek en vertelt over haar ervarin- Het Wiemelink 11
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-7251 C Vorden
wezig te zijn op onze Passageavond,
Telefoon (0575) 55 16 88
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijnE-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
hartelijk welkom.
Overname van advertenties en

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact

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 AchKOOPZO DAG
terhoek, cultuur en natuur in een Gelno
ember
.00–17.00 uur
november
derse landstreek".
Extra
Het gaat over kastelen, Saksische boerExtra
koopavonden
koopavondenwo do
wo /23donov
derijen, de aanpassing van planten- en
22
22 / 23 nov
dierenleven aan de menselijke bedrijKoopKoopzondag KORTING
vigheid, over hessenwegen, elk met
zondag
26 nov
hun eigen historie. Kortom: de Achter26 nov
OP GEHELE
hoek vormt het decor, waarover heel
COLLECTIE
wat plaatsjes en praatjes te maken
Bij besteding vanaf € 75,zijn. Tevens zal in deze vergadering
30% korting op een ski-les
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor S I N T O P G E L E T
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijProfiteer SOLD ER E Prijzen
10% korting
eenkomst van harte welkom.
HE GELO GLD.

26

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.

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 collectie v n 2007
• NU: iverse 2006 modellen van
GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

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

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

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

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.

daarom

op onze GEHELE coectie 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

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

B LAZ ER S NU
T'S H RTS U
B RO E E U

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

PULLO ER S U € 35.--

2 O O R€ 125,-2 OO R€ 35,-2 OO R€ 75,-2 OO R€ 50.--

Oud Vorden

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

midden in het hart van Bronckhorst

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

W

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
Plakhorstweg1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
liënsestraat4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst2 - 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

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.

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.

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.

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.

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-

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
HENGELO GLD.

26 KOOPZOND
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 AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS

KoopKoopzondag
zondag
26 nov
nov
26

• 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!!

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

11.00–17.

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

BROE EN NU
PULLO ERS NU

€ 75,-€ 20,--

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

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

VANAF
€24995

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

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

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen 10 10
daarom
korting
op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN 10
oopzondag26 nov. 11.00-17.00 uur
10
10
“Oh, kom er eens kijken”
1010
SCHOENMODEHERMA S 10
Raadhuisstraat 27 .
10
Hengelo (Gld.)
10
Te . (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10
10
10
10 midden in het hart van Bronckhorst
10

10
10
10

Hèt kadoboek

E I N D E L I J K !

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.

te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

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.

berichten is niet toegestaan

berichten is niet toegestaan

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 beurt nu op verschillende manieren, Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
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
de mogelijkheid om de advertentie te Op de vernieuwde website vindt u ook De website www.contact.nl is volledig
laten doorlinken naar uw eigen web- "Exposities & Musea" en een aantal verzorgd door ons webbureau:
site. Het aanleveren van Contactjes ge- interessante sites om te bezoeken. Weevers Net.

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

Bazaar Welfare Rode Kruis

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-

Want wat doet u als uw gasten hebben
Lid
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
ligt de grens?

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE - KRANE BURG -

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-

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.

Oud Vorden
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.

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

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!

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU
BROEKEN NU

€ 75,-€ 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

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€24995,-

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.

Nu
ook op Internet!

11.00–17.00 uur

november

• 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

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.)
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

10%

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

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-

Colofon

Passage

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.

 Te koop: dagelijks vers
geplukte aardbeien. F. van
Amerongen, Schuttestraat 14,
Vorden. Tel. (0575) 55 64 08.

€ 6,25

DINSDAG = BROODDAG

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.

 Zondag 20 mei 2007
Regionale fietstocht Ruurlo.
Start ‘t Schietkroontje Esweg
achter de Keizerskroon. Starten tussen 10.00 en 13.00 uur.
Kosten € 3,00 per persoon
incl. gratis consumptie.

€ 7,25

Dus kijk snel op www.contact.nl

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

Dagmenu’s
9 t/m 15 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.

 Te koop: Vouwwagen
Andre Jamet Canyon.
Bouwjr. 1993 i.z.g.st. Diverse
extra’s zoals disselbak en luifel. € 550,- Tel. 06-10110907.

Woensdag 9 mei
Champignonsoep / boeuf bourgignon met aardappelkroketten en groente

 de nieuwe voorjaarsfolder
van de Wereldwinkel heeft u
al in huis, onze inkoopgroep
heeft haar uiterste best
gedaan mooie en unieke
producten voor u uit te
kiezen, dus verras uzelf, uw
moeder of echtgenote eens
met een fraai cadeautje uit
het assortiment van de
Wereldwinkel Vorden. Leuk
om te geven of te ontvangen
en nog leuker voor de
producenten van deze producten, want door uw aankoop geeft u hen uitzicht op
een beter leven! A.s. zaterdag
is het Wereldwinkeldag: een
mooie gelegenheid onze winkel te bezoeken toch?

Vrijdag 11 mei
Knoflooksoep / pangafilet op Oosterse wijze bereid
met aardappelen en groente

Donderdag 10 mei
Kipfilet met champignonroomsaus, rijst en rauwkostsalade / tiramisu met slagroom

Zaterdag 12 mei (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en
rauwkostsalade / parfait met slagroom
Maandag 14 mei
Gesloten
Dinsdag 15 mei
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / 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

Wij zijn heel erg blij!
Op 2 mei is ons broertje en onze zoon geboren

Eke
Frans Michiel
Maarten, Martine, Fien, Saar en Jet Smit
Het Wiemelink 18
7251 CZ Vorden
0575 - 55 24 49
Graag voor bezoek even bellen.

Sinds 3 mei 2007 is ons gezin compleet.
Ons derde wonder is geboren!

9 mei 1957

9 mei 2007

Dankbaar hopen wij vrijdag 11 mei 2007 samen
met onze kinderen en kleinkinderen ons 50 jarig
huwelijk te vieren.

Lammert Rietman
&
Toos Rietman - te Kiefte
U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 uur tot 17.00 uur in zaal 'De Herberg'
Dorpsstraat 10 in Vorden.

Iets te vieren?

Hermien Groot Jebbink-Luimes

of een belangrijke
mededeling?

Echtgenote van Marinus Groot Jebbink

Lochem
Vorden
Lochem
Zutphen

Gerrit Groot Jebbink
Dini Groot Jebbink-Susebeek
Bennie Groot Jebbink
Reintje Groot Jebbink-Bannink
Hennie Lubberdink-Groot Jebbink
Jan Lubberdink
Jan Groot Jebbink
neven en nichten

Vorden, 3 mei 2007

Rondweg 4
7251 RV Vorden
Hermien wou nog zoveel doen
‘t is nu niet meer dan, ... maar toen.
De stilte bevestigt het heden
een echte fietsvriendin is overleden.

Ruben Willem Benjamin
Ruben is 51 cm lang en weegt 3870 gram.

Na een ongelijke strijd, is veel te vroeg overleden,
onze lieve schoonzus en tante

Beste mensen,

Zoon en broertje van
Mark, Leonie, Lotte en Joris Eenink

Voor de overweldigende belangstelling tijdens
mijn afscheidsreceptie, de mooie woorden, de
prachtige cadeaus en de vele brieven en kaarten,
wil ik u allen hartelijk bedanken.

Kastanjelaan 2b
7255 AM Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 36
familie.eenink@planet.nl

Voor uw bijdrage in geld zullen wij bij ons nieuwe
huis een buitenlantaarn laten plaatsen.
Hartelijke groet en tot ziens,

Hermien Groot Jebbink
Gerrit en Thera Winkels
Henk en Lies Steintjes
Harry en Annie Baank
Harry en Gerda te Linde
Wij wensen Rinus, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Vorden, 3 mei 2007

Anton en Grada van Ingen

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

POS ToEloRurS
full-c

ze knallen
er uit en
de prijs zal u
meevallen

Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Wessel
Hij is geboren op 4 mei 2007.
Jeroen Vredenberg & Laura Roekevisch
Het Heijink 9
7251 VC Vorden

Lieve mensen,

ALGEMENE KENNISGEVING

Hartelijk dank voor alle belangstelling die ik tijdens
mijn ziekte heb gekregen.
Het heeft mij ontzettend goed gedaan.

Gea Vaneker-Pahlplatz

Christiaan Wichers
&
Rachel Oosterlaken
trouwen op woensdag 16 mei 2007 om 11.00 uur
op Kasteel Vorden.
De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00
uur in de Hervormde Kerk te Wichmond.
Onder het genot van een hapje en een drankje
kun je ons feliciteren van 15.30 tot 16.30 uur bij
Hotel Bakker in Vorden.

Ook namens
Michiel, Frank, Paul

Beetje bij beetje moest je ons verlaten.
We konden niet meer zo goed met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zeer.
De man, vader en opa van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij “Bedankt” voor alles wat je hebt gedaan.
Intens verdrietig, maar met dankbaarheid voor alles
wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis
van het overlijden van mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en trotse opa

Bennie Wullink
Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling
ons getoond na het overlijden van onze lieve moeder
en oma

Elisabeth Grada Maria
Mombarg-Eggink
Bertha
danken wij u hartelijk.

Ons nieuwe adres is:
De Doeschot 38, 7251 VJ Vorden

Kinderen en kleinkinderen
Mombarg

Groot is de läögte die ze achter löt.
Mooi bunt de herinneringen die blieft.

op 14 mei 2007 zijn wij

Anton & Ineke

Ondanks al haar levenslust en wilskracht hebben
wij afscheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame vrouw, moeder en oma

alweer 25 jaar getrouwd.

Hermien Groot Jebbink - Luimes

* Hengelo Gld,
10 december 1943

Anton en Ineke Jansen
Hackforterweg 27, 7234 SH Wichmond

* 17-7-1941

† 3-5-2007

Ze is tot het allerlaatste moment zichzelf gebleven;
positief en belangstellend voor anderen.
Marinus Groot Jebbink
Jan en Erna
Elvira
Patrick
Marian en Richard
Laura
Frank
Het Hoge 57, 7251 XV Vorden
De begrafenis heeft op dinsdag 8 mei op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

† Hengelo Gld,
5 mei 2007
Gerda Wullink-Memelink
Erik en Sarah
Esther en Erik
Max en Julia

Hofstraat 34
7255 CJ Hengelo Gld.

De rouwdienst, waar een ieder afscheid kan nemen
van Ben, zal worden gehouden op donderdag 10
mei om 14.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo
Gld.
Aansluitend zal in besloten kring de begrafenis
plaatsvinden.

Harmina Johanna
Wij willen dit samen met onze kinderen, familie,
vrienden en kennissen vieren op vrijdag 18 mei.
U bent van harte welkom op onze receptie van
16.00 tot 18.00 uur bij Hotel Bakker aan de
Dorpsstraat 24 in Vorden.

Folders of clubblad?

Bernardus Johan

Ben is thuis, alwaar liever geen bezoek.

De tijd vliegt voorbij......

Iets te drukken?
Of te printen?

Met dierbare herinneringen hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn schoonzoon, onze zwager
en oom

Bennie Wullink
Vorden: H.L. Memelink †
G. Memelink-Voskamp
Vorden: Jan Memelink
Jannie Memelink-Bannink †
Frieda Janssen
Almen: Bertus Memelink
Diny Memelink-Haijtink
Vorden: Diny Halfman-Memelink
Bert Halfman
Lochem: Hetty Memelink
Neven en nichten
Hengelo Gld., 5 mei 2007

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen
Postbus 19, 7200 AA Zutphen
Tel. (0575) 58 55 85
Fax (0575) 58 55 88

Haar naam Paulien Lenselink

Vorden heeft een schutterskoningin!

gelvanger verplicht is. Voor de Oranjecommissie tevens aanleiding om het
vogelschieten niet meer aan de Horsterkamp te houden, maar op het grasveld bij de hervormde kerk. Voor de
schutters was het even wennen. ‘De romantiek is er een beetje af’, zo hoorde
je hier en daar zeggen.

Op het verjaarsfeestje van onze koningin Beatrix, in Vorden ook een blije
koningin. Ook voor haar kussen, bloemen., een oranjesjerp en een koninklijk kroontje. Haar naam: Paulien Lenselink. Deze goedlachse geboren en getogen ‘Vordense meid’ werd maandagmorgen namelijk schutterskoningin.

Zij troefde een groot veld van schutters ( 196 personen ) met vrouwelijke
charme af. Even naar boven kijken,
het geweer in de juiste stand, goed
mikken en zie de houten vogel werd
met een dodelijk schot uit haar lijden
verlost. De torenklok sloeg nog net
geen twaalf uur toen het edele dier in
het gras plofte. Paulien was heel even
uit haar doen. Sprakeloos keek ze naar
het dier dat inderdaad geen teken van
leven meer vertoonde.

om de hals. Erik Dieseraad de vriend
van Paulien stond er ( overigens heel
kort maar) beteuterd bij te kijken. Doe
je samen mee aan het vogelschieten
en plotsklaps staat Koninginnedag op
zijn kop en wordt je vriendin door alles en iedereen gelukgewenst. Zo moet
jaren terug de ‘onbekende Maxima’
zich ook gevoeld hebben, toen zij, na
de kennismaking met Willem Alexander ook voor de eerste keer in de
schijnwerpers werd geplaatst!

‘Ik weet echt niet wat ik moet zeggen,
ik ben te verbouwereerd’, zo sprak de
Vordense. Ze werd van alle kanten gefeliciteerd. Ilona net zo verheugd als
haar zus, vloog de ‘kersverse’ koningin

Paulien Lenselink: ‘ Ik moet nog wel
even aan het idee wennen dat ik nu
schutterskoningin ben. Het is de eerste keer dat ik hier aan het vogelschieten heb meegedaan Al wel een paar

K o n i n g i n n e d a g i n Vo r d e n
Vorige week maandag, 30 april, heeft u weer koninginnedag kunnen vieren in Vorden, zoals we dat al jaren gewend zijn: veel evenementen en
veel mensen op de been die samen een gezellig feest willen vieren.
Wij, de bestuurs- en commissieleden
van de Oranjevereniging Vorden, proberen elk jaar weer een programma
te presenteren waar voor een ieder
wel wat te beleven valt. Dat kunnen
wij dan ook niet alleen, ook de muziekverenigingen, de E.H.B.O., de
scouting, de schietcommissie, In de
Reep'n, de diverse horeca ondernemers in Vorden, de sponsoren en nog
vele anderen dragen hier ieder op
hun eigen wijze aan bij.
WAT KUNT U VAN DE ORANJE
VERENIGING VERWACHTEN
In het weekeinde voor koninginnedag vindt traditioneel de Oranje

avond in het Dorpscentrum plaats. Zo
heeft u de afgelopen jaren o.a. kunnen genieten van de toneelvereniging
Wichmond-Vierakker, Hans Keuper,
Bathmense Revue en dit jaar Ha Die
Jan.
Op 30 april:
• de aubade;
• de kindervoorstelling voor kinderen tot ca. 6-8 jaar;
• kermis;
• de orienteringsrit per fiets voor kinderen tussen 8 en 15 jaar en voor senioren;
• vogelschieten;
• ringsteken met paard en wagen;
• (organisatie) pop op de middag;

keer tijdens de volksfeesten in Linde,
maar dit overtreft alles’, zo sprak ze
dolgelukkig. Een half uurtje later opnieuw een leuk moment voor haar.
Toen Paulien samen met haar familie
hotel Bakker binnenstapte voor een
welverdiend drankje, stonden de daar
aanwezige mensen allemaal enbloc
op en schreed de koningin, met in
haar handen ‘een groot houtblok’(
wat eens een vogel was ) door een erehaag en onder luid applaus langs de
bar naar haar ‘zetel’.

Niets bleek minder waar. Naarmate
het einde van het ‘lijden’ van de vogel
in zicht kwam, bleven vrijwel alle
schutters rondom het grasveld staan
om de ‘ ontknoping’ mee te maken.
Ook de commissie die het vogelschieten organiseerde was verheugd over
de complimenten die men van de
deelnemers over deze ‘plaats van handeling’ kreeg toegezwaaid. Toch altijd
weer een nostalgisch onderdeel tijdens het koninginnefeest: het ringsteken met paard en wagen. Een aantal toeristen dat in Vorden verbleef en
dit spel nog nooit had meegemaakt
was zeer enthousiast. ‘Wanneer we
volgend jaar weer naar Vorden komen, doen wij ook mee, wat een geweldig feest hier’, zo vertelden de vakantiegangers.

Later op de dag werd het allemaal nog
eens dunnetjes overgedaan. Toen marcheerde de muziekvereniging Sursum
Corda richting de Prins Bernhardweg,
om daar het koninklijk paar bij het ouders huis van de koningin, voor de
prijsuitreiking af te halen. Nieuwe gemeente, nieuwe regels. Dat hield in
dat de gemeente Bronckhorst heeft bepaald dat bij het vogelschieten een ko-

Niets teveel gezegd, het was niet alleen een schitterende voorjaarsdag,
maar bovenal heel veel mensen op de
been. Veel oranje op straat, op de terrassen, overal muziek en niet te vergeten ‘een glaasje’, het maakte het Koninginnefeest in Vorden tot een vrolijke happening. Ook nieuw dat de aubade dit jaar voor het eerst bij de muziekkoepel aan de Wilhelminalaan

• prijsuitreiking;
• lampionoptocht onder begeleiding
van een straatorkest;
• afsluitend vuurwerk.

en basisscholen in Vorden en Vierakker / Wichmond krijgen een gratis kaartje voor de draai- of de
zweefmolen;
• alle kinderen krijgen op vertoon
van de lidmaatschapskaart een gratis lampion; voor niet leden kost
een lampion € 1,50.
• uiteraard wordt gezorgd dat voor
alle vrijwilligers die deze dag in
touw zijn nog een enkele consumptie klaar staat.

WAT KOST HET LIDMAATSCHAP
EN WAT KRIJGT U DAARVOOR
TERUG?
Het lidmaatschap kost met ingang
van 2008, € 6,--. Het lidmaatschap is
geldig voor alle gezinsleden woonachtig op een en hetzelfde adres.
• de entree voor de Oranje avond is
op vertoon van de lidmaatschapskaart gratis voor 2 personen, anders kosten de kaarten € 5,--.;
• de kindervoorstelling is gratis,
daarnaast krijgen de kids nog een
klein presentje mee en een kaartje
voor een gratis ijsje bij ijsbuffet Het
Kerkepad;
• de orienteringsrit voor kinderen
t/m 15 jaar is gratis;
• alle kinderen op peuterspeelzalen

Volgend jaar, 2008, bestaat de Oranje

werd gehouden. Kinderen en ouders
waren ook hier in grote getale aanwezig om te zien hoe de David G. Alfordgroep de vlaggen hees. De muziekvereniging Concordia speelde enkele coupletten van het Wilhelmus en wethouder Peter Glasbergen hield een toespraak. Na de aubade spoedde hij zich
naar het centrum van het dorp om het
openingsschot bij het vogelschieten
voor zijn rekening te nemen.

De Vordense jeugd genoot s’morgens
met volle teugen van het kinderprogramma dat in het dorpscentrum
werd gehouden. De jeugdgroepen van
Strada Sports gaven s’middags demonstraties, met daarbij natuurlijk de
hoop om ‘straks’ ook mensen naar de
sportschool te lokken. S’avonds organiseerde de Oranjevereniging een
lampionoptocht vanaf de Wehme
naar de weide voor het kasteel waar de
plaatselijke horeca de bevolking vervolgens een spetterend vuurwerk aanbood.

Vogelschieten: Schutterskoningin Paulien Lenselink ( romp ); r.vleugel Maria
Golstein; l. vleugel Joris Besselink, kop
Jan Gerritsen,; staart Piet Piersma.
Ringsteken: 1 Ellen Rabelink, 2 Erna
Abbink, 3 Ans Winkels,
Oriëntatierit tot 14 jaar: 1 Marlous en
Sharon; 2 Anne, Lonneke en Irene; 3
familie Niessink.
Idem 15 jaar en ouder: 1 Susan en Simone; 2 ‘Ode Hoge’ ; 3 familie Klein
Lenderink.

Vereniging Vorden 110 jaar. Wij willen daar dan ook wat extra aandacht
aan besteden. Voelt u zich verwant
met ons en wilt u ons steunen, wordt
dan lid van onze Oranje Vereniging
voor € 6,-- per jaar. (Dit geldt voor u en
alle gezinsleden wonend op het zelfde adres). 1 op de 3 huishoudens in
Vorden zijn reeds lid!
Wilt u lid worden van de Oranjevereniging Vorden, vul dan de bon in en
stuur deze op naar postbus 8, 7250
AA Vorden, of brengen naar R.Kater,
Molenweg 13, Vorden.

Naam:
Adres:
Plaats:

Tel. nr.:

Wil lid worden van de Oranjevereniging Vorden

Beetje bij beetje heb je ons verlaten,
we konden niet meer met je praten.
Die blik, de stilte, dat deed zo zeer,
moeder en oma van vroeger was je niet meer.
We zagen wel je stille verdriet,
maar helpen konden we je niet.
Heden is rustig ingeslapen onze lieve zorgzame
moeder en oma

Gerritjen Hendrika
Bargeman-Ruiterkamp
sinds 1 mei 2003 weduwe van Derk Bargeman
op de leeftijd van 85 jaar.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het personeel van woon- en zorgcentrum “Beekdelle” voor
de liefdevolle verzorging.
Vorden: Gerrit Bargeman
Berty Bargeman-van Ark
André en Marieke
Hans en Linda

"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

Zonder Gerrit is alles anders.
Het doet mij goed zoveel belangstelling tijdens de
uitvaart, brieven en kaarten met bemoedigende
woorden te hebben ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man

Gerrit Jan Ruesink
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar uw
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de
moed om verder te gaan.
Mei 2007
D. Ruesink-Hiddink
Slotsteeg 13
Hengelo Gld.

Gratis 100 gram vruchtensalade? Ja, gratis bij 150 gram gebraden
kipfilet voor op de boterham. Om van uw boterham een ware
traktatie te maken. Maar u kunt naast een boterham met gebraden kipfilet natuurlijk ook genieten van een toastje met vruchtensalade. Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vleeswarenkoopje

Gebraden kipfilet

Vorden 4 feliciteert het 1e elftal van VV Vorden
met het behaalde kampioenschap!!!

Special

Haas op stok

Lopik: Fré Bargeman
Alice Bargeman-Groot Jebbink
Mieke en André
Jeroen

5 mei 2007
Correspondentieadres:
G. Bargeman
De Horsterkamp 25
7251 AZ Vorden

Hamlappen

DE

Indien u geen kaart heeft ontvangen gelieve u deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

In liefde en dankbaarheid hebben wij afscheid
genomen van onze moeder, schoonmoeder en
oma

Jantje Pardijs - Tuller
weduwe van Derk Pardijs

* 7 oktober 1922

KRANT

DIE

U

KENT

vraagt met spoed

in bezit van een auto/brommer
voor

† 6 mei 2007

Bertus † en Riny Pardijs - Kolenbrander
Richard en Thamar
Rick, Robin
Sander en Anne
Anja en Bas Oonk - Pardijs
Rogier en Wendy
Bram
Matthijs
Marlous en Maarten

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 10 mei om 14.15 uur in de IJsselzaal van het
crematorium te Dieren, Imboslaan 6.
Voorafgaand is hier van 14.00 tot 14.10 uur
gelegenheid om afscheid van haar te nemen.
Na afloop kunt u de familie condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.

€

260 euro (f 575,-)

Nasi of bami

€

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

grafmonumenten
sinds 1908

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

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

per maand

Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te legitimeren
(excl. gratis krant + regenkleding / winter- + vakantievergoeding / bonus en trouwheidspremies).

INLICHTINGEN:
(0575) 55 19 69 of (0570) 68 64 29
Uitgeverij de Stentor
UITVAARTVERZORGING

HOLTERMAN
Lochem

£ÓÊi

 *  6 ,9Ê-/1, 9
1- Ê{Ê 6 ,9"

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

Larenseweg 49, Lochem
Verzorging van uitvaarten in
Nu nog de prijs opLochem,
maat. Vorden, Ruurlo,
Tel. 0573 - 254019
Kijk op www.holtermanuitvaart.nlZutphen,
of bel 0573-254019.
www.holtermanuitvaart.nl
Warnsveld, e.o.

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij
of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

500 gram

5.00
2.98

Vlogman, keurslager

(excl. bijlagen)

Roosenstein Quality Wear

€

Maaltijdidee

Voor het bezorgen van kranten bij abonnees in deze
omgeving ontvang je:
CA.

4 stuks

Marinus J. Hesselink b.v.

Omgeving:
Maandagweg, Hoge Slagdk, Boezeweg, Sarinkdk, Schuttestr,
Bosweg, Reerinkwg, Hengelosewg, Ruiterboswg, e.o.
(33 kranten)

Correspondentieadres:
Het Kerspel 2
7251 CV Vorden
Onze moeder en oma is overgebracht naar
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden,
alwaar geen bezoek.

500 gram

Halve kipfilets

VORDEN

Van 12.40 tot 12.55 uur is er in het crematorium
gelegenheid tot afscheid te nemen.
Na de plechtigheid kunt u de familie condoleren in
de ontvangkamer.

€

2.49
2.25
3.98

Keurslagerkoopje

BEZORGER/STER

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 10 mei om
13.00 uur in de Veluwezaal van het crematorium te
Dieren, Imboslaan 6.

100 gram

Kookidee

Aanbiedingen geldig van 7 mei t/m 12 mei 2007

Vorden: Jan Bargeman
Margreet Bargeman-Groot Jebbink
Simon
Renske en Jeroen
Laura

€

Gratis 100 gram vruchtensalade

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.
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Berjan Morsink voelt zich als jonge
dirigent (24) thuis bij Concordia

'Als je tot vier kunt tellen, kun je ook kantklossen'!

'Goed gemutst weekend' bij
Frida Pelgrum
Gerrie Bargeman uit Markelo was
er heilig van overtuigd: als je tot
vier kunt tellen kun je ook kantklossen: ‘ Je neemt in elke hand
twee klossen met garen. Vervolgens maak je met ‘2 om 2’ klossen
een slag. Je ziet het, ik ben nu bezig
met een sjaal. Je moet wel veel geduld hebben hoor, want er gaat
heel veel tijd inzitten’, zo zegt Gerrie.

ren aten veel garnalen’, zo legt ze uit.
De stand van Willy Braakhekke uit
Ruurlo was gevuld met uit hout ( eiken, elzen en kersenhout) gesneden
voorwerpen. ‘Bij het snijden moet je
goed op de draad van het hout letten.
Snij je tegen de draad in, dan gaat alles kapot’, zo vertelt ze. Paulien Otte
uit Enschede exposeerde met authentiek geschilderde heiligenbeelden uit
gips gemaakt.

Zij was één van de vele kunstenaars
die het afgelopen weekend een extra
dimensie gaf aan ‘het goed gemutste
weekend ‘ bij hoedenatelier Frida Pelgrum aan de Hamminkweg in het
buurtschap Delden. Frida Pelgrum bekend vanwege het maken van hoeden
( in veel variaties) gaf open huis. In
haar atelier demonstreerde zij voor de
talrijke bezoekers tientallen hoeden
en vertelde zij en passant over haar
werkwijze.

Betsy Keijzer uit Warnsveld maakt
met hout, metaal en glas, allerlei soorten kralen, hele leuke kettingen. ‘Een
uit de hand gelopen hobby’, zo zegt ze.
Het maken van manden, een workshop ‘glas-in- lood’, handboekbinderij,
zilversmeden, het was allemaal te zien
op deze kunst- en ambachtsmarkt. De
82 jarige Antje Pelgrum ( schoonmoeder van Frida) had het op haar eigen
deel, reuze naar de zin. Zij spinde garens op het spinnewiel. Ook houdt ze
zich bezig met het breien van sokken.
‘ Ik heb er tied genog veur, bie’j ons zit
de loch vol met dagen’, zo grapte ze.
Voor Ans Hiestand- Pelgrum ( schoonzus van Frida ) toch wel een bijzondere expositie.Daar waar vroeger in de
koeienstal de koeien van haar vader
stonden, daar exposeerde Ans, met u
raadt het al, schilderijen met daarop
afgebeeld: koeien!

In- en rondom de boerderij was beide
dagen een kunst- en ambachtsmarkt
met voor elck wat wils. Duike Nekkers
uit Zutphen was druk bezig met de bewerking van gekristalliseerd zoutsteen. ‘Kijk zie je deze drie vissen in de
steen. De roze kleur komt doordat deze steen gevonden is op een plek waar
veel flamingo’ s verbleven en deze die-

Geslaagd Sursum Corda
Afgelopen week vonden de jaarlijkse
muziekexamens plaats, waaraan ook
een aantal leerlingen van Chr. Muziekvereniging Sursum Corda hebben
deelgenomen. Deze examens zijn voor
allen succesvol verlopen. De geslaagden zijn: Anne Bulten, diploma A op

Berjan Morsink: jong en ambitieus

24 jaar en boordevol muzikale ambities, les geven,muziek maken en studeren, zo ziet het leven van Berjan Morsink er uit. Hij is sinds een half jaar
dirigent bij de Vordense muziekvereniging Concordia. Momenteel is de in
Diepenheim woonachtige Berjan druk bezig met de repetities voor het
voorjaarsconcert dat Concordia zaterdagavond 12 mei in het dorpscentrum in Vorden zal geven.

nooit was aangekomen! Dus opnieuw
geschreven, ik dacht toen al wel dat
gaat mis. Uiteindelijk kreeg ik toch
een brief met het verzoek om een
‘proefdirectie’ te doen. Natuurlijk wilde ik wel!

Als ‘jong broekie’ lijkt het niet gemakkelijk om een’ervaren ‘oude rot’ als dirigent Hugo Klein Severt op te volgen.
Deze nam vorig jaar afscheid van Concordia. Hugo vond het tijd worden dat
jongeren de dirigeerstok zouden overnemen. Wel Concordia heeft de profetische woorden van Hugo Klein Severt
goed in de oren geknoopt, getuige ‘de
durf’ om met een piepjonge dirigent
in zee te gaan!

Het sprak wellicht in mijn voordeel
dat ik al jaren in Diepenheim jeugdorkesten heb gedirigeerd en bovendien
ben ik al een jaar dirigent van het harmonieorkest in Enter! Ik heb ruim een
uur met het orkest gerepeteerd. Een
stevig stuk muziek met een rustig
middendeel. Nee hoor, ik had geen
last van zenuwen. Wat prettig was, het
klikte meteen tussen mij en het orkest. Ik kreeg ook gelijk een goede indruk van Concordia. Een orkest dat
een goed stukje muziek kan maken.
Bovendien goede muzikanten bij de
jeugd, dus richting toekomst potentie
genoeg’, zo zegt Berjan Morsink.

Berjan Morsink is maar wat blij dat
Concordia hem de mogelijkheid biedt
om straks een goede dirigent te worden. ‘Voor mij ook een leerschool en
wat zo leuk is, als ik iets niet weet,
denken ze met mij mee, geven ze een
tip hoe je bepaalde dingen wellicht anders kunt doen. Dat is voor mij natuurlijk heerlijk werken’, zo zegt Berjan. Hij is nog in opleiding voor dirigent, heeft er een jaar opzitten en
hoopt in 2010 zijn directie diploma te
behalen. Het musiceren in huize Morsink ( Berjan woont nog bij zijn ouders
) is daar de gewoonste zaak van de wereld.Vader Bennie speelt al sinds ‘jaar
en dag’ bij ‘De Harmonie’ in Diepenheim. Eerst op bastuba en thans op baritonsax. Oudere broer Martijn speelt
bij hetzelfde orkest trompet. Jongste
broer Joost was ook bij de muziek,
maar moest er vanwege zijn baan als
vrachtwagenchauffeur mee stoppen.

Hengelsport

De Snoekbaars
De eerste onderlinge wedstrijd van de
hengelaarsvereniging De Snoekbaars
werd gehouden in Leesten- oost. Daar
werd ruim 10 kilogram vis gevangen.
De uitslagen waren als volgt: 1 R. Velhorst 4720 gram; 2 A.Golstein 1440; 3
J. Besselink 1300; 4 J.W. Golstein 1100;
5 J. Groot Jebbink 440 gram. De volgen-

‘Geen wonder dat ook ik bij ‘De Harmonie’ ging spelen’, zo zegt Berjan lachend. Vriendin Annelien speelt bij de
fanfare in Markelo. Kan het nog mooier? Aanvankelijk wilde Berjan Morsink na de middelbare school voor
muziekdocent gaan studeren. ‘ Dat
heb ik twee jaar lang in Enschede ook
gedaan. Toen ben ik gestopt, ik zag het
niet zitten om voor de klas te gaan
staan. Ik maak liever zelf muziek, dus
werd het studeren aan het conservatorium’, zo zegt Berjan Morsink die vorig jaar met succes ( cijfer 8,5 ) op de
bas trombone afstudeerde. In totaal
speelde hij 9 jaar lang bij ‘De Harmonie’. Via de muziekschool behaalde hij
alle vier diploma’ s ( A,B,C,D ) op één
instrument: de trombone.
Berjan: ‘ Nadat ik op de bas trombone
was afgestudeerd, zocht ik werk, terwijl ik daarnaast dus nog een dag in
de week aan het Prins Claus conservatorium in Groningen voor het directiediploma studeer. Ik krijg daar les van
Tijmen Botma en Klaas van der Woude. Op gegeven moment las ik dat ze
bij Concordia in Vorden een dirigent
zochten. Ik heb toen direct een sollicitatiebrief gezonden. Toen ik na een
aantal weken nog geen enkele reactie
had ontvangen, heb ik gebeld en hoorde ik tot mijn verbazing dat mijn brief
de onderlinge wedstrijd wordt gehouden op 20 mei.

Duivensport
Wedvlucht P.V. Vorden
UITSLAGEN WEDVLUCHT VANAF
ISNES OVER EEN AFSTAND VAN
210 KILOMETER:
T.J. Berendsen 1, 4, 5, 17; H.A. Eykel-

Zo wil hij ook met Concordia aan concoursen gaan deelnemen. Maar eerst
aanstaande zaterdag het voorjaarsconcert. Na de zomervakantie wil Berjan
met het oog op het Nieuwjaarsconcert, nieuwe muziekstukken uit proberen. Behalve op de twee genoemde
orkesten, heeft Berjan nog meer pijlen
op de muziek gericht. Zo speelt hij in
het trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee met welk korps nog
een trip naar Canada op het programma staat. Verder geeft hij privé les in
het Duitse stadje Graes en is hij in zijn
vrije tijd drummer in de band ‘X- Static’. ‘Heerlijk al die afwisselingen in de
muziek, het stimuleert enorm’, zo
zegt Berjan Morsink.
kamp 2, 6, 7, 1213, 15; Comb. A en A
Winkels 3, 14, 16, 18, 19; C. Bruinsma
8, 9, 10; M.M. Tiemessen 11, 20.
WEDVLUCHT VANAF
POMMEROEUL OVER EEN
AFSTAND VAN 257 KILOMETER:
T.J. Berendsen 1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 18; C.
Bruinsma 3, 10, 17, 19; Comb. A en A
Winkels 8, 9, 12, 15; F. T Hummelink 8;
M.M. Tiemessen 11.

dwarsfluit. Iris van Dam, diploma B
op saxofoon en tot slot Ingeborg Heijenk, diploma B op dwarsfluit. Allemaal van harte gefeliciteerd ! De leerlingen werden opgeleid door docenten van de Muzehof.

Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen-Vrouwen van Nu
Op woensdag avond 16 mei is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Deze
avond zal de heer J. Galdermans uit Almen ons vertellen over natuurgeneeswijze en accupunctuur. Het belooft
een interessante avond te worden. De

avond begint om 19.45 uur in de Herberg. Na deze avond houden wij een
poosje vakantie en gaan we op 19 september weer beginnen aan een nieuw
seizoen.

Genealogischedag in
Harfsen
Zaterdag 12 mei 2007 organiseert
de Werkgroep Genealogie van de
Oudheidkundige vereniging "De
Elf Marken" te Gorssel al weer haar
dertiende Genealogische dag in
het Richterhuis aan de Hulstweg 4
te Harfsen. Deze dag begint 's morgens om 10 00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur
Enkele nieuwe standhouders zullen
hun collectie laten zien en u komt ook
enige vertrouwde gezichten tegen. Al
met al zullen zowel voor beginnende
genealogen als voor de meer gevorderde genealogen veel nieuwe gegevens
te vinden zijn. Wilt u iets meer weten
over de bewonersgeschiedenis van bepaalde boerderijen in de gemeenten
Lochem of Deventer (Gorssel/Lochem/Bathmen/Diepenveen) dan bent

Valtechniek
Zoals u reeds eerder heeft kunnen
lezen organiseert Welzijn Ouderen
Vorden een voorlichtingsmiddag
over "valtechniek" op vrijdagmiddag
11 mei 2007 om 13.30 uur in de
praktijk van fysiotherapeut Jansen
van de Berg, Pastorieweg 3, in Vorden. Op deze middag laat fysiotherapeut Jansen v.d. Berg zien hoe een
val kan worden opgevangen en hoe
u na een val weer overeind komt. Er

u op de juiste plek, ook kunnen gegevens over de begraafplaatsen in de gemeente Lochem in te zien zijn. Evenals vorig jaar zal er weer één familie
centraal staan op deze dag. Dit jaar zal
dat de familie Dijkerman zijn. Net als
vorig jaar kunt u de hele stamboom
van de familie Dijkerman bekijken, en
ook zal deze stamboom weer in boekvorm te verkrijgen zijn. Als u wilt kunt
u van bepaalde stukken kopieën maken. Het belooft een zeer gezellige en
interessante dag te worden. Kom en
overtuig u. Meer informatie over de genealogische dag is te vinden op
www.deelfmarken.nl
Wilt u dit artikel plaatsen als een Redactioneel stukje in uw weekblad Contact Ruurlo / Vorden van 9 mei a.s Bij
voorbaat onze dank. Werkgroep Genealogie.

worden tips gegeven hoe het vanuit
een bepaalde positie nog mogelijk is
om bijvoorbeeld een stoel te bereiken, of een ander houvast, om weer
overeind te komen. Het duurt 1 1/2
uur en het is gratis. Het is raadzaam
gemakkelijke kleding en schoenen
(gymschoenen) aan te trekken. Wanneer u wilt deelnemen aan deze
leerzame en belangrijke middag
dan kunt u zich alsnog opgeven bij
Welzijn Ouderen Vorden, Nieuwstad 32, tel. (0575) 55 34 05.

Berkelduikers oogsten op Gelders Kampioenschap AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-, wo- en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
MEI
9 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd
15 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd
Hengelo-Vorden

16 Handwerkmiddag en kraamverkoop Welfare Rode kruis in de
Wehme
16 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
16 NBvP Vrouwen van Nu, natuurgeneeswijzen, in de Herberg
16 Oecumenische Vrouwengroep
Wichmond, slootavond met Arie
Ribbers
20 HSV de Snoekbaars seniorwedstrijd
22 Chr. Vrouwenbeweging Passage
reisje
22 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd
23 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 Bejaardenkring Vorden
30 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
30 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme
30 HSV de Snoekbaars seniorwedstrijd
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

Sfeervol begin van oranjefeest
Hádiejan speelt "teegnkommn"
Tijdens de Gelderse Sprint Kampioenschappen in Doetinchem is Luuk
Nijland op de 50m. rugslag, vrijeslag en vlinderslag Gelders Sprint Kampioen geworden. Zilveren plakken waren er voor Niels Tjoonk (3x), Merel
Wilgenhof en Berjan Ebbekink. Marlieke Scholten, Carmen Seesing, Milou Tjoonk en Luuk Nijland maakten het Berkelduikersfeest compleet
met mooie bronzenplakken (zie foto).
In dit weekend van 28 en 29 april 2007
organiseerde zwemvereniging NDD
uit Doetinchem de Gelderse Sprint
Kampioenschappen. Dit evenement
welke door de wethouder werd geopend werd door haar omschreven als
een zwemspektakel van zeer hoog niveau. Na de officiële opening en opkomst van de KNZB officials volgde
een lang programma van korte wedstrijden (50 en 100m.) Met meer dan
600 deelnemers van 30 verschillende
verenigingen en meer dan 1300 start
verdeeld over 2 dagen kan met recht
gesproken worden over een groot
zwemspektakel. Om hieraan deelt te
mogen nemen moesten de deelnemers hebben voldaan aan scherpe limiettijden.
De zwemmers van de Berkelduikers
uit Lochem stonden in totaal 69 maal
aan de start, en allen presteerden hierbij meer dan goed. Maar liefst 47 maal
werd hierbij de persoonlijke besttijd
scherper gezet, meerder malen met
meerdere seconden per afstand. De
Berkelduikers oogst op deze eerste dag
bestond uit 2x goud, 3x zilver en 2x
brons, op de tweededag werd opgehaald 1x Goud, 2x zilver en 2x brons.
Luuk Nijland haalde alle gouden medailles op, en dus 3x Gelders Sprint

Kampioen, door op de 50m. vrijeslag
(in 34,17s.), rugslag (in 39,79s.) en vlinderslag (in 39,47s.) in spannende races
als eerste aan te tikken.
Op de 50m. vrijeslag verbeterde Niels
Tjoonk zijn besttijd met maar liefst
2,73 seconden tot een eindtijd van
33,29 seconden. Tevens verbeterde hij
zijn tijd op de 50m. rugslag en schoolslag, allen goed voor zilver. Merel Wilgenhof overtrof zichzelf op de 50m.
vrijeslag door deze af te werken in
31,48s. welke ook goed was voor een
zilveren medaille. Op de 50m. vlinderslag verbeterde Berjan Ebbekink, in se-

Vorden zat vanaf het begin niet erg
best in de wedstrijd. Met het positiespel ging van alles mis. Ook Neede
deelde in die malaise. Toch kreeg Vorden de beste kansen via Dennis Wentink, echter met de straffe wind was
het moeilijk het juiste moment te timen. In de 30e minuut opende Vorden
de score. Renz Cornegoor was op links
doorgebroken en zijn voorzet werd
door Micha Bolink in de verste hoek
binnengewerkt. 0-1 Dat was een flinke
opsteker voor Vorden. Even later werd
een inzet van Niels Siemerink in een

Bronzen medailles werden er mee
naar huis genomen door Marlieke
Scholten (50m. vrijeslag), Carmen Seesing (50m. rugslag), Milou Tjoonk
(50m. schoolslag) en wederom Luuk
Nijland (50m. schoolslag).
In de medaillespiegel, gemeten over 2
dagen van het Gelders Sprint Kampioenschap, eindigden de Berkelduikers
uit Lochem op een uitstekende 10e
plaats met in totaal 3x goud (is 3x Gelders Sprint Kampioen), 5x zilver en 4x
brons. De volledige uitslag zal worden
geplaatst op www.berkelduikers.nl

UITSLAGEN GELDERSE SPRINT KAMPIOENSCHAPPEN:
Luuk Nijland
50m. rugslag
39,79 1e Gelders Kampioen Sprint
Luuk Nijland
50m. vrijeslag
34,17 1e Gelders Kampioen Sprint
Luuk Nijland
50m. vlinderslag 39,47 1e Gelders Kampioen Sprint
Niels Tjoonk
50m. rugslag
37,99 2e
Niels Tjoonk
50m. vrijeslag
33,29 2e
Niels Tjoonk
50m. schoolslag 43,00 2e
Merel Wilgenhof 50m. rugslag
31,48 2e
Berjan Ebbekink 50m. vlinderslag 31,75 2e
Marlieke Scholten 50m. vrijeslag
36,89 3e
Carmen Seesing 50m. rugslag
34,26 3e
Milou Tjoonk
50m. schoolslag 38,33 3e
Luuk Nijland
50m. schoolslag 48,73 3e

Vo e t b a l
NEEDE - VORDEN 2-3
Er is een beslissingswedstrijd nodig
wie zich kampioen van de 4e klasse C
mag noemen en rechtstreeks promoveert naar de 3e klasse. Zowel Terborg
als Vorden liet geen steken vallen en
zullen onderling moeten uitmaken
wie de kampioensvlag mag hijsen.
Met twee bussen waren de Vorden supporters naar Neede getogen en de tribune kleurde dan ook geel-zwart. Na
afloop deelden de spelers de overwinning met de trouwe supporters.

rie 2, zijn PR met maar liefst 2,08 seconden tot een eindtijd van 31,75 seconden en sloot zijn serie daarmee
winnend af. Bijna al zijn concurrenten
beten zich stuk op deze tijd in de afsluitende serie, waarna het podium
als nr. 2 betreden mocht worden.

reflex door de doelman tot corner verwerkt. Uit de corner werd de 0-2 gescoord. Erik Oldenhave kwam goed
voor zijn man en werkte bij de eerste
paal de 0-2 binnen. Geen vuiltje aan de
lucht, doch op slag van rust maakte
Neede de aansluitingstreffer. 1-2 Neede begon de tweede helft goed aan de
wedstrijd en Vorden moest een aantal
keren de zeilen flink bij zetten. Micha
Bolink reageerde attent, toen de doelman van Neede bij een uittrap de bal
niet goed raakte en hij stelde Dennis
Wentink in staat de 1-3 aan te tekenen.
Daarmee was de wedstrijd nog niet gespeeld, want in de 70e minuut kwam
Neede op 2-3 uit een subliem ingeschoten vrije trap. Vorden kreeg nog
een aantal uitstekende kansen, want
in de slotfase van de wedstrijd zat Neede er finaal doorheen. Dennis Wentink raakte nog een keer het houtwerk, maar dat was dan ook tevens het
laatste wapenfeit. Vorden is verzekerd
van nacompetitie, maar het gaat voor
het kampioenschap! Komende zondag
wordt de finale gespeeld op het terrein van Doetinchem.

Voorjaarsconcert
Concordia
Zaterdag 12 mei a.s. houdt muziekvereniging Concordia haar jaarlijkse voorjaarsconcert in Het Dorpscentrum te Vorden. Dit is het tweede concert dat het orkest onder leiding staat van de nieuwe dirigent
Berjan Morsink.
Het beloofd een gevarieerd programma te worden met onder andere concertwerken, bekende popmuziek, een
solostuk en zomerse hits in Hot Latin.
De drumband onder leiding van Mike
de Geest zal in samenwerking met de
drumband van Apollo Laren acte de
présence geven.
Zij hebben, net als het orkest, een variërend programma ingestudeerd. U
wordt van harte uitgenodigd om op
deze muzikale avond te komen luisteren.
Het concert begint om 20.00 uur. (zaal
open om 19.30; toegang gratis).

Dit jaar organiseerde de Oranjevereniging de traditionele Oranjeavond op vrijdag 27 april in het
Dorpscentrum in Vorden. Dit jaar
met een wel hele bijzonder invulling. De avond werd namelijk verzorgd door HáDieJan.
Alhoewel er nog wel en paar man bij
in had gekund was de zaal van het
dorpscentrum toch redelijk gevuld.
Gerard Wullink opende de avond als
interim voorzitter. Hij bedankte met
name de vele vrijwilligers die elk jaar
klaar staan om het hele koninginnedag spektakel in Vorden te helpen organiseren. Bij het zingen van het Wilhelmus had hij voor de overige bestuursleden nog een verrassing in petto. Zij werden namelijk op het toneel
gevraagd om mee te zingen.
Hierna opende Erik Knoef de oranje
avond. Hij noemde naast wat overige
activiteiten die deze avond een beetje
in het vaarwater zaten het mooie weer
als een van de oorzaken dat niet iedereen er was. "Er heeft zich zelf iemand
afgemeld die druk was met het beregenen van zijn land" zo sprak hij, "en
het is pas april!"
Hierna was het de beurt aan HaDieJan. HáDieJan! is het duo Jan Ottink en

Dianne Marsman. Ze kwamen elkaar
15 jaar geleden voor het eerst tegen.
En sindsdien treden zij samen op. Afgelopen jaar een succesvolle theatertour en een práchtig album. Dit was
een voorstelling waarin het duo niet
alleen terugblikte op de mooie jaren,
maar vooral ook met een nieuwsgierige blik vooruitkeek. Intieme luisterliedjes, weemoedige ballades, humor,
swingende ritmes, folk, country en
rock & roll, alles kwam langs.

Zowel muzikaal als in de teksten weet
het duo snel een intieme sfeer te
scheppen, die het publiek als het ware
de liedjes inzuigt. Het publiek genoot
dan ook met volle teugen van dit optreden.

Na de pauze nam Robert Kater het
woord. Hij wilde de aftredende bestuursleden, Gerard Wullink en Maarten Graaskamp, nog even in het zonnetje zetten. In een komische toespraak kwam iedereen tot de conclusie dat de heren het "mooi hadd'n edoan" al die jaren. Terwijl na afloop van
het optreden van HaDieJan mensen
naar huis gingen om misschien nog
even in de tuin te zitten bleef het bij
het Dorpscentrum ook nog lang gezellig. De conclusie was eensluidend, het
was een mooie avond.

Vo e t b a l
RATTI 1 - ZELHEM 1 (DAMES)
De wedstrijd tegen Zelhem stond afgelopen zondag op het programma. Zelhem kreeg binnen drie minuten de
eerste domper te verwerken. Een voorzet van Marielle Peters werd binnengekopt door Gerrie Brummelman en
hiermee verraste zij de keepster. 1-0.
De duels werden veelal gewonnen
door Ratti. Zelhem was sporadisch gevaarlijk uit een snelle counter, maar
niet trefzeker. Aan de andere zijde
zorgde de voorhoede van Ratti voor
veel onrust. Zo ook in de 25e minuut.
Een cornerbal van Gerrie Brummelman werd uit de kluts niet goed weggewerkt. Yvonne Wenzcowski schoot
op het doel waarnaar een speelster
van Zelhem de bal van richting veranderen en de bal in het net vloog. 2-0.

Vijf minuten voor rust deed Zelhem
nog wat terug en wist een speelster
van Zelhem zichzelf vrij te spelen en
netjes af te ronden. 2-1. De rust werd
bereikt met een 2-1 stand. Na rust zette Ratti meteen weer druk. Een sublieme vrije trap van Rianne Meijerink
zorgde ervoor dat Gerrie Brummelman de voorsprong verder uit breidde
naar 3-1. Ratti creëerde de tweede
helft kans na kans en Zelhem liet zich
verder terugzakken. Vijf minuten voor
het laatste fluitsignaal een déjà vu
voor de achterhoede van Ratti. Wederom de spits van Zelhem die zichzelf
wist vrij te spelen en in de korte hoek
het klusje klaarde. 3-2 Dit bleef de
eindstand. Aanstaande zondag de laatste wedstrijd van dit seizoen thuis tegen Vios Beltrum.

Tribute bijna uitverkocht

Opvallende Chevrolet HHR komt naar Nederland

Nog 10 exclusieve Hanska Duo
tribute arrangementen!

Eind dit jaar bij Chevrolet-dealer Groot Jebbink in de showroom

Op woensdagavond 9 mei 2007
wordt in Baak het Tribute to Hanska Duo gehouden in Zaal Herfkens.
De avond zal geheel in het teken
staan van wijlen Hans Wonnink,
die een enorm muzikaal aandeel
heeft gehad tijdens kermissen,
feesten en partijen. Jan Manschot,
Bennie Migchelbrink, Fred Duyn,
Barth Glasbergen, Jeroen Pothoff ,
Eduard ten Have en Bennie Jolink
verlenen hun medewerking. Tien
exclusieve Hanska Duo tribute arrangementen worden nog aan de
hoogste bieder verkocht!

"Wij zijn bijzonder verheugd met de
komst van de Chevrolet HHR," aldus
de heer Wonink. "Na de Chevrolet Camaro vormt de HHR opnieuw een
goed voorbeeld van de mogelijkheden
om modellen vanuit het wereldwijde
productportfolio van Chevrolet snel
ook in Europa te introduceren wanneer daar vraag naar is. Eind dit jaar
staat de HHR dan ook bij ons in de
showroom. Op de AutoRAI 2007 is de
belangstelling van consumenten voor
de Chevrolet HHR groot en mede op
basis van die positieve reacties verwacht Chevrolet Nederland dat er in
ons land een paar honderd HHR's zullen worden verkocht."

Deze exclusieve Hanska Duo tribute
arrangementen bestaan uit: 2 entree
shirts, een diner met de band en organisatie voorafgaand aan het concert,
een foto van de band en organisatie
met u als founder, er wordt een link
aangelegd op de site www.hanskaduo.nl als foundernaar uw bedrijfssite, uw naam is tijdens het concert op
digitale schermen te zien en er zijn 20
consumptiebonnen bij.
Deze 10 arrangementen worden aan
de hoogste bieder verkocht, inschrijving via E-mail: info@hanskaduo.nl,
met vermelding van gegevens. Bericht
met informatie volgt dan spoedig.
Voor bedrijven kan de coöperatie
Hanska Duoeen factuur van deze
sponsoring uitschrijven. De opbrengsten van de arrangementen zijn ten
bate van het KWF kankerbestrijding!

Chevrolet HHR
De HHR is een unieke auto die styling
met een veelzijdig interieur combineert, om zo op alle leefstijlen voorbereid te zijn. De HHR heeft een opvallend design dat is gelnspireerd op de
1949 Chevrolet Suburban - de allereerste Utility Vehicle. De HHR is een vijfdeurs auto. Zijn hoge dak doet denken
aan het ontwerp van de - toen - innovatieve 1949 Chevy Suburban. De HHR
onderscheidt zich door zijn uitge-

Het T-shirt als entreebewijs was uitsluitend in de voorverkoop te verkrijgen en het was op zaterdagavond 14
april dan ook een drukte van belang
bij Zaal Herfkens in Baak. Om 20.00
uur startte de voorverkoop van de toegangsbewijzen voor Tribute to Hanska
Duo. Belangstellenden stonden al vóór
die tijd in de rij. Er bleven weinig
‘kaarten’, de Hanska T-shirts over en
die werden de dagen erna bij Jos Herfkens in Baak verkocht. De allerlaatste
shirts worden nog als arrangement
verkocht!
Roy Wolbrink en Werner Willemsen
uit Baak zijn de enthousiaste organisatoren van dit muziekfestijn. Zij wilden
nu, bijna 10 jaar nadat Hans Wonnink
overleed aan kanker, nog eenmaal de
herinnering aan het fenomeen tot leven te brengen. Annelies Wonnink

Positieve reacties van bezoekers
AutoRAI. Chevrolet Europe heeft
definitief besloten om de Chevrolet HHR naar Europa te halen. De
opvallende HHR, die tijdens de AutoRAI 2007 zijn publieksdebuut beleefde op de stand van Chevrolet
Nederland, zal eind dit jaar bij Chevrolet-dealer Groot Jebbink te
koop zijn. Definitieve prijzen van
de Chevrolet HHR zijn nog niet bekend, maar de heer Arno Wonink
van Chevrolet-dealer Groot Jebbink
in Zutphen verwacht een scherpe
prijsstelling voor ons land.

bouwde spatschermen en de halfronde grille. De sprankelende kopkampen
zorgen samen met de uitspringende,
dubbele achterlichten voor een 'look'
die deels aan een custom car en deels
aan een klassieke Corvette doet denken. Naar binnen toelopende portieren en ramen, met een uit één stuk opgetrokken omlijsting, ondersteunen
het duidelijke, gedetailleerde ontwerp
en zijn ongebruikelijk voor hedendaagse auto's. De achterruit van de
HHR loopt verzonken in de carrosserie
door. Met een totale lengte van 4.475
mm en een bagageruimte van ongeveer 1.787 liter beschikt de vijfpersoons HHR over handzame afmetingen en meer dan genoeg ruimte voor
welke vrijetijdsbesteding dan ook. Zijn
praktisch in te delen interieur met
slimme opberg-mogelijkheden biedt
zowel ruimte aan boodschappen als
aan surfplanken. Naast het gevoel van
ruimte roept het interieur van de HHR
een gevoel van hoogwaardige kwaliteit op dankzij gedetailleerde, sprankelende displays en chroomaccenten.
Alle HHR-uitvoeringen zijn standaard
voorzien van zaken als airconditioning, elektrisch bedienbare ramen, op
afstand bedienbare centrale portiervergrendeling, elektrisch bedienbare
buitenspiegels en cruise control. De
audiosystemen in de HHR zijn alle
voorzien van een AUX-modus en een
extra audio-uitgang aan de voorzijde,
zodat een iPod of andere audioapparatuur via het audiosysteem van de auto
afgespeeld kan worden. De HHR biedt
een keuze uit twee technisch geavanceerde viercilinder lijnmotoren, die
bruikbare kracht koppelen aan een
economisch verbruik en lage emissies:
een 2.2-liter met 149 pk en een koppel
van 210 Nm en een 175 pk sterke 2.4
met een koppel van 228 Newtonmeter.

Stad Bronkhorst op de kaart gezet

Jacht op de Kroonprijs

10 exclusieve Hanska Duo tribute arrangementen worden aan de hoogste bieder verkocht!
stemde meteen in met de Tribute to
Hanska Duo. Roy en Werner zijn in-

middels al weken bezig met de voorbereidingen voor de perfecte avond. Met
een zeer goed gelopen ‘kaartverkoop’,
gaan ze de laatste weken van regelen
in. Zaal Herfkens zal vol zijn met
Hanska liefhebbers. “Het wordt een
gezellig feest met zo’n 450 gasten.
Gemoedelijkheid, kleinschaligheid en
saamhorigheid zijn het belangrijkst.
Moet je indenken: alle mensen komen
in een Hanska T-shirt binnen, geweldig!” aldus Werner Willemsen.
“En de meewerkende muzikanten vormen een gelegenheidsformatie van
wereldklasse!” De superband zal bestaan uit Jan Manschot, Bennie Migchelbrink, Fred Duyn, Barth Glasbergen, Jeroen Pothoff , Eduard ten Have
en Bennie Jolink. In de Achterhoek en
verre omstreken is het HANSKA DUO
bekend.
In de jaren ’70 en ’80 werden in Boak
vele feesten, partijen en kermissen gevierd met de muzikale medewerking
van het nu legendarische duo, waarbij
jaarlijks een nieuw lied werd uitgebracht. Het repertoire bestond uit echte meezingers, zoals de ‘Pruimenpolka’, ‘Zeg schat waor blief i-j met mien
andievie’, ’Sex met die kale’. Ook nu
nog worden ze meegezongen. De opbrengst van deze avond gaat, na aftrek
van de onkosten om de avond te kunnen organiseren, naar de KWF kankerbestrijding. Deze organisatie is blij
met de aandacht en de opbrengst voor
hun fonds.

Bennie Jolink staat geheel achter het initiatief van de Tribute to Hanska Duo.

Tribute to Hanska Duo, 9 mei 2007,
Zaal Herfkens Baak, aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Burgemeester Henk Aalderink plaatste het kroontje van de Jacht op de Kroonprijs,
waarmee hij het stadje Bronkhorst op de kaart zette.
De burgemeester van Bronkhorst,
het kleinste stadje van Nederland,
diende maandag 16 april 2007 een
vraag in voor het Staatsloterij online spel Jacht op de Kroonprijs. Burgemeester Henk Aalderink zat
hiervoor achter de computer van
restaurant Het Wapen van Bronkhorst aan het Gijsbert Plein. De
vraag luidt: welke andere heerlijkheid werd geregeerd door de heren
van Bronckhorst, de vroegere heren van het huidige Bronkhorst,
het kleinste stadje van Nederland?

twaalf provinciën van Nederland elk
drie vragen beantwoorden. Per vraag
zijn kronen te verdienen, maar hoe
moeilijker de vraag, hoe meer deze
waard wordt. Een speler moet zoveel
mogelijk kronen verdienen en de scores worden per provincie bijgehouden.
Er zijn uiteindelijk 12 winnaars die in
de finale op zondag 29 april in het
hoofdkantoor van de Staatsloterij in
Den Haag meespelen, waarbij de
hoofdprijs 25.000 euro belastingvrij
bedraagt. Meedoen kan tot en met 27
april via www.jachtopdekroonprijs.nl

Na het invoeren van de vraag, werden
vier mogelijke antwoorden ingevoerd,
waarvan één het goede antwoord is.
Een afgevaardigde van de Staatsloterij
was hierbij aanwezig. Tot slot plaatste
de burgemeester een oranje kroontje
op de Staatsloterij landkaart namens
Bronkhorst. Deelnemers van dit online spel moeten in twaalf dagen over

Het spel startte dinsdag 17 april. Elke
deelnemer moet een eigen lokale
vraag en vier mogelijke antwoorden
indienen, met één juist antwoord. Er
zijn zo vele vragen in het spel gebracht, want 'voor en door' is de grondgedachte van het spel Jacht op de
Kroonprijs. Het juiste antwoord moet
wel terug te vinden zijn op internet.

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49
Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

“VOORJAARSCONCERT”

Zaterdag 12 mei 2007
Aanvang 20.00 uur
Het Dorpscentrum Vorden
Toegang gratis

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

Restauratie
Keukens
De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Interieur

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten



Praktijk voor Coaching en Bewustwording

„Er is meer... ...”
dinsdag 15 MEI 2007
Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur
Entree: € 6,00
www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info:
Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

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

Het goedkoopste adres voor het vullen
van uw inkt cartridge bij U in de buurt.
Wij vullen al vanaf € 3,00.
Presenteert

TEENAGE
PARTY
20:00 UUR T/M 24:00 UUR
ENTREE € 5,00
LEEFTIJD T/M 15 JAAR

VRIJDAG 11 MEI

Orkest o.l.v. Berjan Morsink
Drumband o.l.v. Mike de Geest

Inleveradres inkt cartridge: Engelbertsstraat 7, 7207 JG Zutphen
Telefoon: 0575-528747 • Emailadres: info@cartridgevullen.com
Als U de cartridge brengt kunnen wij ze goed en goedkoop vullen.

24 mei Gratis Astma Controle
Check in de Vordense Apotheek
In Nederland hebben meer dan
400.000 mensen astma. 50% van
hen heeft het astma onvoldoende
onder controle. Dit kan gepaard gaan met onnodige astmaklachten zoals acute benauwdheid, beperkingen bij sporten of verminderde nachtrust. Om deze klachten te verminderen kunnen astmapatiënten meedoen aan de gratis astma controle check.
Op 24 mei van 9.00 tot 17.00 kunt u voor deze check terecht in
de Vordense Apotheek.
Deze dag wordt in samenwerking met het Astma Fonds georganiseerd. Wij bieden ondersteuning in een persoonlijk gesprek van
15 minuten. In het gesprek wordt, samen met u, eerst de astma
controle beoordeeld. Vervolgens krijgt u tips over het juiste medicijngebruik. U kunt al uw vragen stellen en de inhalatietechniek
van uw astmamedicijnen wordt besproken. Het doel van deze
ondersteuning is een betere astma controle met een juist medicijngebruik. Voor een afspraak kunt u bellen met de Vordense
Apotheek, telefoonnummer 0575-551471.

Kris-Kras
Z AT E R DA G 5 T/ M Z AT E R DA G 12 M E I

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

kortingen

Wij ruimen op met hoge Kris-Kraskortingen op de voorjaarscollectie.
Zo maken we plaats voor onze
nieuwe zomercollectie. Denk aan je
klantenpas voor 5% extra korting!

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
(v.a. ziekenhuis ri. De Stoven - rotonde rechts - 2e str. links) Gratis parkeren voor de deur
www.duthlerzutphen.nl maandagmorgen gesloten vrijdag koopavond tot 20.30 uur

2 Kampioenen cafe Uenk
Op vrijdag 20 april telde cafe Uenk aan
de Nieuwstad 13 te Vorden 2 kampioenen.

Het dartteaum Uenk 1 en het biljartteam K.O.T. 3.

Het was een grandioos feest, dat tot in
de kleine uurtjes werd gevierd. Jongens klasse. Gefeliciteerd!

Oecumenische vrouwen
groep Wichmond-Vierakker
De jaarlijkse FIETSTOCHT van de
Oecumenische vrouwen groep zal
dit jaar gehouden worden op
woensdag 23 mei 2007.
De organisatie is weer in de vertrouwde handen van de dames Annie Olthof en Joke Groot Jebbink
uit Wichmond.

Inlichtingen en opgave bij een van deze dames persoonlijk of tijdens de slotavond van de O.V.G. 16 mei aanstaande in Withmundi. Alle leden en hun
introducés worden van harte uitgenodigd te komen fietsen. Door de pauzes
en de attracties onderweg is de tocht
aantrekkelijk en tevens goed te doen
voor de minder sportieven onder ons.

Erna Rensen op Kairosavond
Op dinsdag 15 mei a.s., de laatste
“Er is meer……” avond van dit seizoen, hebben we als gast Erna Rensen bij Pillen 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde.
Erna gaat waarnemingen doen aan de
hand van persoonlijke voorwerpen en
foto's van overledenen en het thema
van deze avond is “De ontwakende
vrouw”. Ieder mens heeft een vrouwelijk en mannelijk deel; door de eeuwen heen hebben we ons mannelijk
deel veel beter ontwikkeld: logica,
denken, geven, actie. Nu mogen we

ons vrouwelijk deel ook tot uiting
brengen: voelen, ontvangen, creativiteit, stilte, zodat we steeds meer in balans komen. Voor de avond begint en
in de pauze kunt u kennismaken met
de vrijwilligers: Alianne Koning, Kristaltherapie en Magnetiseren; Jules Rüthers, Voetreflexologie; Heleen Parre,
Tarot en Numerologie; Riet Scheers,
Intultief Tekenen; Miriam Menzing,
Shambhala; Sjany de Graaf, APS en Gestalttherapie en Agnes Vos met de boeken van The ReadShop. Voor meer informatie, zie de advertentie elders in
deze krant.

Aktiemarkt
Op vrijdag 11 mei a.s. houdt de Marktvereniging van Vorden weer haar Moederdagmarkt. Men krijgt bij de aankopen op de markt weer de bekende enveloppen, men kan dan een kadobon

Dartteaum Uenk 1. Van links naar rechts, boven: Jeroen Hiddink, Daniel Stapelbroek en Paul van der Bijl; onder: Eddy Visser, Ronald Visser, Arjan Menkveld, Marco Storteboom en Tonnie de Jonge.

krijgen (kans).
Men heeft weer leuke prijzen gekocht
die u dan kunt uizoeken. De Marktvereniging hoopt dat het weer een geslaagde markt zal worden.

Expositie Galerie Agnes Raben
In Galerie Agnes Raben aan de Nieuwstad 20, zijn vanaf 6 mei t/m 24 juni
olieverfschilderijen van Marianne
Roodenburg en bronzen beelden van
Bart Kelholt te bezichtigen. Marianne
Roodenburg noemt haar schilderijen
‘stedelijke landschappen’. De toeschouwer kijkt als het ware vanaf een
grote afstand neer op een mysterieus
landschap met daarin alleen strakke
monumentale meestal rechthoekige

bunkerachtige gebouwen die hun
schaduw werpen.

Bart Kelholt maakt abstracte, geometrische beelden in brons. Toch roepen
zijn beelden bij de eerste blik associaties op met architectuur. Het zijn
meestal rechthoekige, vrij gesloten
vormen van bescheiden formaat,
staand op de grond of hangend aan de
wand.

Slotavond Oecumenische
Vrouwen Groep Wichmond
De slotavond woensdag 16 mei
2007, 19.45 uur, belooft iets bijzonders te worden. Het bestuur heeft
de heer Arie Ribbers, bekend van
zijn werk voor radio Gelderland,
uitgenodigd om over zijn radiowerk te praten. Hij heeft jarenlang
de rubriek Achterhoeks Accent gepresenteerd en is, ook al is hij met
prepensioen, nog altijd actief achter de schermen. Desgevraagd
treedt hij als invaller op.

Momenteel is hij werkzaam voor het
Staring Instituut te Doetinchem. Het
streekeigene heeft dus nog altijd overduidelijk zijn belangstelling. Leden
van de O.V.G. en niet-leden zijn van
harte uitgenodigd om deze feestelijke
avond, waarmee we het programma
2006-2007 afsluiten, bij te wonen.
Locatie: gebouw Withmundi naast de
kerk te Wichmond. (Zo mogelijk een
glaasje meenemen a.u.b.)

School Het Hoge

Voor uitwisseling naar Rome

Biljartteaum K.O.T. 3. Van links naar rechts: Van der Logt, Smallegoor en Bijenhof.

Vo e t b a l

Ratti
ZATERDAG 5 MEI UITSLAGEN
Ratti 4 - Haarlo SP 4: 6-1
Ratti B1D - IJsselstreek B1: afgelast
Ratti C1D - AVW '66 C5: 2-3
Ratti D1 - FC Eibergen D6M: 3-0
Ratti E1 - Dierense Boys E1: 1-5
Ratti E2 - Be Quick Z. E3: 71
Lochem SP F6 - Ratti F1: 6-0
ZONDAG 6 MEI
Ratti 2 - FC Eibergen 6: 2-7
Ratti DA1 - VIOS B. DA3: 3-0
Witkampers 6 - Ratti 3: 3-0

RATTI 1 - VIOS BELTRUM 1
(DAMES)
De laatste wedstrijd van de competitie
was tegen hekkensluiter Vios Beltrum.
De eerste helft was Ratti constant in
balbezit. De kansen werden gecreëerd,
maar niet benut. Vios Beltrum testte

welgeteld één keer de keepster van
Ratti en dit gaf de verhoudingen van
de wedstrijd wel goed weer. Na 40 minuten te hebben gespeeld had Ratti de
machtsverhouding alleen nog steeds
niet uitgedrukt in doelpunten. Voorstopster Rowena Peters bracht hier net
voor rust verandering in. Vanaf de
middenlijn passeerde zij speelster na
speelster van Vios Beltrum. Na drie/
vier man te hebben uitgespeeld schoot
zij vol overtuiging de bal in de linkerbovenhoek en was de keepster kansloos. 1-0. Na rust bleef Ratti druk zetten. Gerrie Brummelman bleek een
gouden wissel. In de 60e minuut nam
zij (net vers in het veld) een corner en
Mikkie Steenbreker loopte deze binnen. 2-0. Eindelijk werd de verdiende
voorsprong uitgebreid. Tien minuten
voor het eindsignaal was het wederom
Mikkie Steenbreker die de bal erin
kopte op aangeven van Gerrie Brummelman. 3-0. De winst was voldoende
voor Ratti om toch nog een plaatsje te

stijgen op de ranglijst. Ratti is netjes
geëindigd op een vierde plaats.
PROGRAMMA:
Zaterdag 12 mei: Ratti D1 - Bon Boys
D4D, Ratti E1 - DVOV E2, Ratti E2 - HC
'03 E6, SDZZ C2 - Ratti C1D, 08:45 FC
Zutphen F6 - Ratti F1.
Zondag 13 mei: 10:00 Witkampers 5 Ratti 2 (zon)

Bridgen
VORDENSE BRIDGECLUB
Woensdag 2 mei uitslagen
Groep A: 1 Dhr. Sprey / Dhr. Post
59,38%, 2 Mw. Lamers / Dhr. Kip
57,29%, 3 Mw. Hoftijzer/Dhr. Enthoven
55,21%
Groep B: 1 Mw. v. Manen/Mw. Bouman 68,33%, 2 Mw. / Dhr. Koekkoek
68,00%, 3 Mw. Smit / Dhr. Groot Bramel 53,25%

Vrijdagavond 11 mei vertrekken de
leerlingen Joey van Dijk en Stijn
Wentink, samen met de leerkrachten Bert Radstake en Harry Hendertink van school Het Hoge naar
Rome. Daar vindt een uitwisseling
plaats met leerlingen en leerkrachten uit het Engelse Evesham, Steinheid uit Duitsland, Szeghalom uit
Hongarije en een school uit Oslo.
Gastheer is een school uit Rome.
De bedoeling van dit soort uitwisselingen is, om het schoolonderwijs, alsmede de culturen van de verschillende
landen beter te leren kennen. De bijeenkomst in Rome is de tweede in dit
lopende schooljaar. De eerste uitwisseling vond begin maart in Oslo plaats.
Bij voorgaande uitwisselingen ( er was
al eens eerder een cyclus van drie jaar
)waren de scholen in Oslo en Rome
nog niet van de partij.
Harry Hendertink: ‘We waren het
liefst met nog meer leerlingen naar

Rome afgereisd. Echter te hoge kosten,
we beschikken over een bepaald budget waar we mee rond moeten komen’. Zaterdagmorgen 12 mei is er allereerst een samenkomst met de zes
scholen gepland en wat de leerlingen
betreft, een kennismaking met de
gastgezinnen. Voor zaterdagmiddag
staat een bezoek aan het Vaticaan en
het Pietersplein op het programma.
Zondag wordt de stad Rome bezichtigd. De leerlingen volgen van maandag tot en met woensdag de lessen
van de school in Rome. De lessen worden gewoon in het Italiaans gegeven.
Een tolk zorgt voor de vertaling in het
Engels. De leerkrachten zullen die dagen met elkaar van gedachten wisselen over het schoolonderwijs en overleggen over de voortgang van het project. Het thema voor dit lopende
schooljaar luidt: ‘Understanding
through the Arts’. Dat wil zeggen
‘Kunst in samenwerking met techniek’.

Vorden- aanvoerder
Rob Enzerink na behaald
kampioenschap

Vorden kampioen! Vorden - Terborg 5-4

'Het spelletje
wordt in de
derde klas
KNVB alleen
maar mooier'
Rob Enzerink heeft als aanvoerder
van Vorden 1 in de afgelopen vijftien seizoenen al heel wat wedstrijden meegemaakt, de wedstrijd van
afgelopen zondag tegen Terborg
zal voor ‘eeuwig’ op zijn netvlies
blijven staan. Op de vroege maandagmorgen was hij met een wat hese stem en een glas water binnen
handbereik, bereid de pers te
woord te staan.
In deze day- after toch een beetje als
uit een roes ontwaakt? Rob: ‘ Dat kun
je wel zeggen, ik heb nog nooit zo’n
krankzinnige wedstrijd meegemaakt.
Bij de rust met 2-0 achter, vlak na de
rust 3-0 toen 3-1 en vervolgens 4-1 voor
Terborg. Het leek een bekeken zaak.
Zo dachten bestuursleden van Terborg
er ook over. Zij spoedden zich in de
rust al huiswaarts om de voorbereiding voor de ‘platte kar’ en het kampioensfeest te treffen!

Wel had onze trainer in de rust de
boel behoorlijk op scherp gezet, maar
eerlijk gezegd geloofde ik op dat moment al niet meer in een goede afloop. Gelukkig heeft Jan Lichtenberg
een goede hand in het wisselen van
spelers. Toen hij Stefan Eggink inbracht ging het opeens na de inmiddels grote achterstand beter lopen. Ja
en dan Dennis Wentink met zijn drie
goals, geweldig’. Rob onderbreekt zijn
verhaal en neemt weer een slok water.
De Vorden- aanvoerder kwam vervolgens woorden tekort om zijn ploeg en
ook de hondstrouwe Vorden- supporters de hemel in te prijzen. Zegt hij:
‘De basis voor het kampioenschap is
gelegd door ons collectief. Er is veel
jeugd doorgestroomd, jonge voetballers die zich in de loop van het seizoen
goed hebben ontwikkeld.
Dat is natuurlijk ook de verdienste van
onze trainer Jan Lichtenberg. Ook een
belangrijk facet: in het veld wordt, ook
al gaat het wat minder, nooit op elkaar gescholden. Dat tekent de sfeer
binnen het elftal. Jan Lichtenberg gaat
ons verlaten. Dit kampioenschap en

Wat een ongelooflijke ontknoping van de kampioenswedstrijd te
Doetinchem. Terborg dicteerde driekwart van de wedstrijd met agressief en oogstrelend voetbal. Een super snelle en technisch zeer begaafde voorhoede, maar met een zwakke verdediging. Vorden kwam niet
in haar spel tot dat Rob Enzerink, de motor van het elftal, met een
schitterend doelpunt de ommekeer inluidde. Een scenario dat niet
valt te schrijven.
Vorden liet in de laatste twintig minuten Terborg alle hoeken van het
veld zien en kantelde de wedstrijd
180 graden. Vijf doelpunten op rij ,
de een nog fraaier dan de ander.
Dennis Wentink was het goudhaantje met een hattrick, toch was de
man of the match Rob Enzerink die
een zeer groot aandeel had in de
overwinning en het kampioenschap van Vorden. Overigens sloeg
trainer Boerakker van Terborg de
plank volkomen mis met zijn wissels, dit in tegenstelling tot trainer
Jan Ligtenberg van Vorden die
stormram Stefan Eggink in de tweede helft in de ploeg bracht.
Op voorhand werd de snelle en technisch bekwame voorhoede van Terborg gevreesd. Het kwam ook zo uit,
want Vorden had de handen vol aan
de snelle spitsen. Ongetwijfeld zullen de scouts van de diverse clubs
zich verbaasd hebben over zoveel talent in een elftal uitkomend in de
4e klasse. De wedstrijd was dan ook
nog maar tien minuten oud toen de
verdediging van Vorden werd overlopen en Terborg de 0-1 liet aanteke-

de promotie naar de derde klas KNVB
is een prachtig afscheid voor hem. Aan
de ene kant jammer dat hij vertrekt,
aan de andere kant is voor het team

nen. Niet veel later moest Vorden
opnieuw haar meerdere erkennen
in het flitsende combinatiespel van
de Terborgse voorhoede en de noodrem van Rene Neyenhuis betekende
een strafschop. Geen pardon en de
0-2 lag in de touwen.. Vorden had
niets in te brengen, want het moest
alle zeilen bijzetten om een grote
nederlaag te ontlopen. De sterke
spitsen van Terborg hield Vorden zodanig in de greep, dat het zelf nauwelijks aan voetballen toekwam.
Toch kregen de geelzwarten , aangemoedigd door haar legioen aan supporters, een aantal kansen. Niels
Siemerink kreeg een uitstekende
kans voor de aansluitingstreffer,
maar doelman Heutinck stond een
score in de weg.
In het begin van de tweede helft
kreeg Terborg kansen om de score
verdere op te voeren, maar het faalde in de afwerking. Weliswaar werd
Vorden wat sterker door de inbreng
van stormram Stefan Eggink, die
met zijn lengte en fysieke kracht de
verdediging van Terborg het lastig

ook wel goed dat er na vier jaar een andere trainer voor de groep komt. Ik
denk dat wij ons met de huidige selectie best in de derde klas zullen hand-

maakte,toch zou Terborg uitlopen
naar 0-3 door een snelle uitval en
het pleit voor Vorden was beslecht,
althans zo zag het er naar uit. Vorden zette meert druk naar voren en
liet dat ook in de stand zien door
een fraai doelpunt van Rob Enzerink op een vrije trap van Erik Oldenhave. Overigens werd de hoop
op herstel direct teniet gedaan door
een snelle counter van Terborg en
een bijzonder fraai doelpunt van de
spits van Terborg 1-4. Tijd voor een
publiekswissel moet de trainer van
Terborg gedacht hebben, want zowel de spelbepalende midmid als de
spits mochten onder luid applaus
het veld verlaten met nog twintig
minuten te gaan. Vorden ging opportunistisch spelen en dat zou z'n
vruchten afwerpen. Een vrije trap
van Rob Enzerink werd door Dennis
Wentink in de touwen gejaagd. 2-4.
Vorden kreeg de smaak te pakken
en zette Terborg compleet onder
druk. De Terborgse verdediging is
de achillespees van de ploeg, want
het raakte compleet ontregeld. Vorden maakte daar dankbaar gebruik
van, want opnieuw stelde Rob Enzerink uit een vrije trap Erik Oldenhave in staat de stand op 3-4 te brengen. Vorden had Terborg bij de keel
en de wedstrijd kantelde volkomen.
En toen Dennis Wentink een afgeslagen bal onhoudbaar in de touwen joeg en de 4-4 aantekende was
de vreugde groot bij de Vordense
aanhang. Vorden had haar opponent gekneveld en wilde meer. Het
liet Terborg alle hoeken van het veld
zien. Toen met nog enkele minuten
op de klok Rob Enzerink een vrije
trap op het hoofd van Dennis Wentink legde en hij met een fraaie kopbal de 5-4 aantekende stormde een
legioen van supporters het veld op
om het winnende doelpunt te vieren. Een wedstrijd waar nog lang
over nagepraat zal worden, waarbij
in de discussie de keuzes van de trainers centraal zal staan. Een groot
feest voor de Vordense ploeg, dat na
dertig jaar weer toe was een kampioensfeest. Good old John F Steeple
onderstreepte het kampioensfeest
met een aubade aan zijn ploeg met
een life vertolking van "bonne serra". Komend seizoen zal Vorden uitkomen in de 3 klasse van de KNVB.

haven. Kijk naar vorig seizoen, toen
speelden we uitstekende wedstrijden
tegen Silvolde, een ploeg die dit seizoen in de derde klas op de vijfde

plaats is geëindigd’, zo zegt een optimistische Rob Enzerink.
Voor de 33 jarige aanvoerder van Vorden begint over een paar maanden
dus een nieuwe uitdaging: een klasse
hoger spelen. ‘Het spelletje wordt voor
mij alleen maar mooier. Ik ga mijn zestiende seizoen in het eerste elftal in.
Als het aan mij ligt en de trainer stelt
mij op, dan hoop ik nog zeker een aantal jaren in het eerste elftal mee te spelen’, zo zegt Rob. Overigens begon de
competitie voor hem wel heel apart.
Net terug van vakantie ( de competitie
was al begonnen) nam Dennis Wentink zijn plaats in de defensie in. Rob:
‘ Ik werd toen door Jan Lichtenberg in
de spits gezet. Best wel leuk wanneer
je wint en je scoort daarbij ook nog
eens een paar belangrijke goals.

Echter Dennis bleek zich op gegeven
moment in de achterhoede niet meer
prettig te voelen. Zelf ben ik ook meer
een voetballer die het veld voor zich
moet hebben. Dus werden de posities
weer gewisseld, Dennis in de spits en
ik naar mijn vertrouwde plek in de defensie.. En dat spits Dennis een ‘neusje’ voor de goal heeft, bewees hij gisteren wel’. Rob Enzerink vormt in de
achterhoede al jarenlang een hecht
duo met Erik Oldenhave. Rob: ‘Onze
kracht is dat wij elkaar feilloos aanvoelen. De een weet precies wat de ander
gaat doen. Samen hebben we ook menig assist gegeven waaruit een doelpunt ontstond. De meeste assists waaruit gescoord werd kwamen via de voet
van Niels Siemerink. Geweldig hoe
Niels zich heeft ontwikkeld’, zo zegt
Rob.

Over zijn eigen inbreng als aanvoerder
blijft hij bescheiden. ‘Eigenlijk hebben
wij geen leider in ons team. Ik ben
meer iemand die alles voetballend wil
oplossen. Als aanvoerder probeer ik
wel altijd om bij de scheidsrechter in
een goed blaadje te komen en dat lukt
mij vrij aardig’, zo zegt Rob lachend.
De Vorden- aanvoerder heeft veel voor
zijn sport over. Buitenstaanders hebben er geen weet van dat Rob Enzerink de gehele competitie, alle wedstrijden met pijnstillers heeft gespeeld. Problemen met een aanhechtingsspier ( bovenbeen- buik ). Rob
daarover: ‘ Pijnstillers kunnen geen
kwaad, volgens mijn fysiotherapeut
Geert Heersink kan er, wanneer ik
met pijnstillers speel, niets kapot
gaan. Het is een kwestie van overbelasting dat door rust moet overgaan. De
komende maanden zal ik die rust ook
pakken. Dan hoop ik dat ik volgend
seizoen geheel fit in de derde klas
KNVB kan starten’, zo zegt Rob, terwijl
hij opnieuw zichtbaar genoot van een
koel glaasje water. De avond en halve
nacht ervoor had het ‘water’ immers
een goudgele kleur met een wit randje!!

In de Klim van Steenwijk

Stratendarten in Wichmond

'Beulswerk' Arjan Mombarg

Op 10 en 11 mei wordt bij café d’n
Olde Kriet in Wichmond voor de
derde keer het stratendarten gehouden. 31 teams uit negen verschillende straten zullen de strijd
met elkaar aanbinden met als inzet de titel ‘de beste dartstraat’ van
Wichmond, Vierakker en Delden.

‘Ik ga vanavond heel rustig beginnen. Eerst kijken hoe het loopt. Door
drukke werkzaamheden thuis en door de beslommeringen rondom de
overname van Free Wheel, heb ik weinig tijd gehad om te trainen en bovendien ben ik tijdens die enkele training ook nog eens keihard onderuit
gegaan.

Kijk de wond op mijn arm is net
‘dicht’, zo sprak Arjan Mombarg een
paar uur voor de aanvang van de ‘Klim
van Steenwijk’. Wellicht Nederland’ s
mooiste skeelerparcours met een lengte van 2,3 kilometer. Het bijzondere is
wel de laatste 500 meter, de klim naar
boven richting de finishlijn. Daar
waar het verkeersbod aangeeft ‘Giethoorn 8 kilometer’, daar wordt om het
oneerbiedig te zeggen ‘het kaf van het
koren’ gescheiden. Met andere woorden daar blijven de sterkste skeeleraars over!

Van het ‘kalm- aan’ beginnen was in
de praktijk bij Arjan Mombarg geen
sprake. In de eerste ronde kwam hij als
eerste van het peloton ‘boven’. Dat
herhaalde hij in de derde ronde nog
een keer, hetgeen de Vordenaar een
tweede prijs opleverde in een tussenklassement over drie ronden.. Het
werd in Steenwijk weer een wedstrijd

met veel demarrages die als vanouds
weer bijna in het donker eindigde.
Met nog 15 minuten en twee ronden
te rijden ontstond er een kopgroep
van vier: Arjan Smit, Ingmar Berga,
Geert Plender en Willem Hut. Een
ijzersterke groep die al snel 20 seconden voorsprong pakte.
Voor Arjan Mombarg en Sjoerd Huisman ( beiden Nefit) en ploeggenoten
van Arjan Smit direct een reden om
zich aan de kop van het peloton te nestelen. Buffelen, maar vooral controlerend rijden om Arjan Smit te ‘beschermen’! Inspannende arbeid dat loonde,
want Arjan Smit versloeg in een lange
sprint van kop- af naar boven Ingmar
Berga met duidelijk verschil. Voor Arjan Mombarg restte toen nog de tweede zware taak op deze avond, zijn
ploeggenoot Sjoerd Huisman ( de leider in het algemeen klassement van
de Univé World on Wheels) competitie

in stelling te brengen. Een tactiek die
perfect lukte, in de laatste bocht voor
de klim naar boven nam Sjoerd Huisman ‘het stokje’ van Mombarg over.
Hij won de sprint van het peloton.
Door zijn 5e plaats versterkte Sjoerd
zijn positie in het klassement.
Arjan Mombarg ging de laatste paar
honderd meter ‘kei- kapot’ en finishte
moe gestreden in de staart van het peloton. Toch mag hij meer dan tevreden zijn over zijn ‘beulswerk’ voor Arjan Smit en Sjoerd Huisman. ‘Het mag
dan wel zo lijken dat ik tevreden ben,
natuurlijk hartstikke blij met de prestaties van Smitje en Sjoerd, over mijn
eigen rijden ben ik niet content. In
voorgaande jaren domineerde ik hier
in Steenwijk veelal de gehele wedstrijd. Vanavond niet, te weinig trainen wordt gelijk afgestraft’, zo analyseerde Arjan Mombarg na afloop, kritisch op zich zelf. ‘Ik heb gelukkig nog
een paar weken voor de wedstrijd in
Vorden op zaterdag 26 mei maar eerste nog zaterdag 12 mei de marathon
in Bantega ( 75 kilometer ).Voor mij
eveneens een belangrijke wedstrijd’,
zo sprak hij.

Elk team bestaat uit drie personen,
waarvan minimaal één dame. Er
wordt volgens een strak schema gegooid. Nout Nijenhuis uit Vorden zal
wat dat betreft, alles nauwlettend in
de gaten houden. Straat De Wogt
‘gooit’ dit jaar maar liefst zes teams in
de strijd. Van ‘nieuwkomer’ de Koekoekstraat wordt veel verwacht. Deze

straat neemt met vier teams aan het
toernooi deel. Vaak zie je dat de straten allemaal op dezelfde avond willen
gooien om er samen met de buurt een
gezellige avond van te maken. Ook
leuk om te zien hoe de leeftijden van
de deelnemers door elkaar ‘heen lopen’, bijvoorbeeld teams met 15 jarigen en 60 plussers in hun midden.
Van de 31 deelnemende teams blijven
er uiteindelijk 16 over, die op 18 mei
middels een knockout systeem de finale spelen. De organisatie is in handen van Dartteam Biekriet in samenwerking met café d’n Olde Kriet. Voor
meer informatie kan men terecht op
www.dartteam-biekriet.nl of even bellen met Eelco Pierik 06- 48233666.

VRTC 'De Achtkastelenrijders' organiseert

Omloop van Bronckhorst
De Vordense Rijwiel en Toerclub
‘De Achtkastelenrijders’ organiseert zondag 13 mei voor het tweede achtereenvolgende jaar de ‘Omloop van Bronckhorst”. De deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden te weten 100 of 40 kilometer.
De start van de 100 km vindt tussen
8.00 en 10.00 uur plaats vanaf De Her-

berg in Vorden. De rijders vertrekken
dan richting Bronkhorst, Hummelo,
langs de grens van Doetinchem- HalleVeldhoek- De Wiersse- Wildenborch
weer terug naar Vorden.

De deelnemers aan de 40 kilometer
kunnen eveneens vanaf de Herberg
tussen 10.00 en 12.00 uur starten. Deze route loopt via Hengelo- KeyenborgZelhem weer richting Vorden.
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Burgemeester en Wethouders bezoeken
Martine Hair + Beautysalon

"Traditionele Broodweging
Muldersfluite"
en folkloristische activiteiten
Een eeuwenoude traditie herleeft
jaarlijks op Hemelvaartsdag. Dan
vindt n.l. het roggebroodwegen
plaats bij de Muldersfluite aan de
Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en
Zelhem. Onder het toeziend oog
van de goudsepijp rokende notabelen, burgemeester H.Aalderink en
de veilingmeester worden op 17
mei de aangevoerde roggebroden
gewogen en onder de toeschouwers geveild. De opbrengst van deze roggebroodveiling gaat elk jaar
naar een door de kerken uitgekozen goed doel. Dit jaar is dat een
schoolproject van de stichting
STEP.

Regelmatig brengt het college van B & W van de gemeente Bronkhorst
werkbezoeken aan bedrijven binnen haar gemeente. Dinsdag 24 april jl.
werd een bezoek gebracht aan Martine Hair + Beautysalon in Hengelo Gld.
Na een ontvangst met koffie en gebak, ter ere van de EsteticaDesignAward
nominatie, en een voorstelronde door het college van B & W hield Martine Hair + Beautysalon een presentatie, daarin werd teruggekeken naar de
historie, de start in 1996, de groei van de laatste 10 jaren, de groei van het
personeelsbestand, en er werd gesproken over het heden, de opening van
de nieuwe zaak aan de Sint Michielsstraat in november 2006. Ook werd er
stil gestaan bij de nominatie voor de EsteticaDesignAward en het in een
naam noemen van Hengelo Gld, tussen alle grote wereldsteden. Ook werd
er gesproken over de toekomst.
Martine Hair + Beautysalon besteedt
veel aandacht aan het opleiden van
kwalitatief goede medewerkers, zowel
voor de kapsalon als voor de schoonheidssalon is Martine Hair + Beautysalon een erkend leerbedrijf.

leiding zijn en 1 leerling kapster. “We
vinden het heel belangrijk om in goede mensen te investeren, we hebben
heel goed contact met de scholen
waar de leerlingen hun opleiding volgen” verteld Martine.

In de praktijk houdt dit in dat er vandaag 2 schoonheidsspecialistes in op-

Na de presentatie volgde er een rondleiding door de zaak, daarbij werd stil

Viering
Dag van de Arbeid

Op dinsdag 1 mei j.l. zijn de oudere
leden van de PvdA - Bronckhorst
wederom verrast met een mooie
rode roos. De dag van de arbeid
wordt in ons land nauwelijks gevierd, in de ons omringende landen wordt veel meer aandacht besteed aan deze dag.
Het feit dat zo´n 100 jaar geleden afspraken gemaakt zijn om de arbeiders
te beschermen verdient het echter om
herinnerd te worden. Na de industriële revolutie immers was de arbeider in

de fabriek een onderdeel van `gansch
het radarwerk` geworden. De rode
roos is het symbool van het socialisme
geworden en de PvdA heeft sinds lang
de traditie om de roos op 1 mei zo
ruim mogelijk uit te delen.
De afdeling Bronckhorst wil deze gewoonte levend houden en biedt daarom de oudere leden (70 plussers) een
roos aan. Op de foto is te zien dat de
heer Groeneweg uit Steenderen blij
verrast is wanneer hij de roos ontvangt van voorzitter Marijke Melsert.

gestaan bij het totaalconcept dat Martine Hair + Beautysalon kan bieden,
kapsalon, schoonheidssalon, visagie
en zonnebank onder een dak.
Ook werd even stilgestaan bij de diverse vermeldingen in de nationale en internationale vakbladen, een artikel
uit de Gelderlander werd besproken
waarin de journalist aangeeft dat je je
in de P.C. Hoofdstraat waant en wanneer je bij de kassa komt er een verrassing volgt: een Achterhoekse prijs.
Tot slot bedankt het college van B&W
Martine Hair + Beautysalon voor de
gastvrijheid en werden de complimenten uitgesproken over het jonge ondernemersschap, en de samenwerking en gezamelijke acties met collega
ondernemers uit Hengelo.

Omlijst door de vrolijke klanken van
de boerenkapel van Crescendo uit
Hengelo en met dans van de boerendansgroep "Wi'j eren 't Olde" uit de
Velswijk, bevat het programma dit
jaar diverse folkloristische activiteiten. Kruisboog schieten door de schutters van Sint Jan, ringsteken op de
fiets door de Oudheidkundige vereniging Salehem en demonstraties van;
midwinterhoorn maken, kantklossen,
weven en stoelmatten. Er is een stand
van de imkervereniging "de Vooruitgang" met honing en wijn. Rijwielen
met excentrische wielen van de fa.
Slotboom een roggebroodsnijmachine
waarop u uw roggebrood zelf kunt
snijden en verkoop van drank en patat. Verdere medewerking wordt verleend door de Oudheidkundige verenigingen van Hengelo en Zelhem en
Museum Smedekinck die U in het verleden laten kijken. VVV Bronckhorst
komt met boekjes en fietsroutes om
onze mooie gemeente promoten. Het

Oratoriumkoor uit Zelhem heeft een
stand met 2e hands boeken. De activiteiten starten om 12.00 uur en de roggebroodweging begint om 14.00 uur.
Het belooft weer een gezellige middag
te worden!

Wat is de reden van deze broodlevering? Sinds 1599 mochten de bewoners van de Markegronden 't Gooy en
Dunsborg plaggensteken op voorwaarde dat ze jaarlijks op Hemelvaartsdag
roggebrood leverden van minstens 22
pond die bestemd waren voor de armen in de Marke. Degene die het
zwaarste brood leverde, vaak meer
dan 100 pond, kreeg 2 flessen wijn.
Woog het brood minder dan 22 pond,
dan moest men 6 stuivers betalen.
Vanaf 1772 werd het niet leveren van
roggebrood bestraft met een dubbele
levering in het volgend jaar. Sinds
1807 werd bepaald dat de Markenrichters het brood zouden verdelen onder
de armen van de diaconie van Hengelo en Zelhem, in de verdeling 3/8 deel
voor de protestanten, de rest voor de
katholieken in Keyenborg en Hengelo.
Na de ontbinding van de Marken besloot men om als een blijvende herinnering de traditionele broodlevering
Muldersfluite in ere te houden en de
erven als cijnsplichtigen daarmee bij
voortduring te belasten.

Deze eeuwenoude vorm van gemeenschappelijke armenzorg was een voorloper van de huidige sociale zekerheden.
Voor nadere informatie: Stichting Historische Broodweging Muldersfluite,
Dhr. H.M. Somsen Doetinchemseweg
30, 7021 BS Zelhem, 0314-621011.

Oud Papier Basisschool Veldhoek
Van woensdag 09 tot en met maandag
14 mei kan er weer oud papier in de
container worden gedeponeerd die
dan bij school staat. De container voor

oud ijzer staat permanent in het weiland van de fam. Bretveld aan de Boskapelweg.

Hans Smees niet te kloppen op "Varsselring"
Op de "Varsselring'in Hengelo werd
op 5 en 6 mei de 2e ONK wedstrijd
voor motoren gereden.Het was inmiddels de veertigste keer dat de
HAMOVE de races organiseerde, en
dit tijdens uitstekende weersomstandigheden.Mede door het
mooie weer was er veel publiek aanwezig dat kon genieten van ONK
races, de 3 Landencup en de Classic
Grand Prix.De racedag begon met
de superstock 600 waarin de Belg
Sebastien Le Grelle en Raymond
Schouten voortdurend van kop positie wisselden. Uiteindelijk ging Le
Grelle met de zege aan de haal
doordat Schouten een foutje maakte in de Molenbocht.
In de supersport deden veel HAMOVE
leden mee zoals Swen Ahendorp,Mile
Pajic en Fabian Heusinkveld.De wedstrijd werd met grote overmacht gewonnen door Arie Vos,tweede werd
Duntep rijder Joan Veijer en derde Hamove lid Ahnendorp.Pajic viel door
technische problemen uit en Heusinkveld maakte een onschuldige valpartij
mee en moest daardoor de race staken.Tonnie Wassink en Hans Smees
vertegenwoordigden de HAMOVE tijdens de 250-cc race.Favoriet voor de zege was Smees die gelijk in de eerste
ronde een groot gat sloeg naar de concurrentie.Randy Gevers en Jan Roelofs
probeerden er in het begin bij te blijven maar Smees reed als een robot
zijn wedstrijd. Smees reed ronde naar
ronde dezelfde tijden, hierdoor was
het onmogelijk voor Gevers en Roelofs
om maar enigszins bij hem in de
buurt te komen.Uiteindelijk werd Gevers tweede en Roelofs derde.Smees en
het gehele Jaap Kingma team waren
uitermate tevreden na alle tegenslag
van de afgelopen weken.Bestuurslid

Tonnie Wassink reed zich verdienstelijk naar een dertiende plaats en pakte
hiermee toch weer puntjes voor het
kampioenschap.Direct na de 250-cc
was het de beurt aan de superbikes.Dit
was ongetwijfeld de mooiste race van
de dag.Bob Withag, ook een HAMOVE
lid, maakte er een geweldige show van
met Arie Vos.Het was de ene keer Withag en dan weer Vos die de leiding in
handen had.In de laatste ronde kreeg
Withag helaas een klein probleempje
waardoor hij Vos moest laten gaan die
de overwinning pakte.Ron van Steenbergen werd derde achter Withag die
toch wel blij was met zijn tweede
plaats .De twee manches in de 3 Lan-

dencup werden gewonnen door de
Belg Danny Lannoo.In de zijpanklasse
ging de zege ook naar Belgie.Het duo
Patrick Hanquet en Gunter Verbrugge
pakt hier de zege voor de gebroeders
Dodd uit Engeland met op de derde
plaats Nicholsen en v. Lith.

De race in de Classic Grand Prix ging
naar de Schot Ian Simpson die jaren
terug ook al in Hengelo aanwezig was
als rijder.Hij liet het publiek weten dat
hij het fantastisch vond om hier te rijden en dat hij de aanwezige toeschouwers te gek vond.Het bestuur was uitermate in zijn nopjes met het mooie
weer en het vele pubiek.
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Gedecoreerden en ereburgers van Bronckhorst
de eerste keer samen
De gemeente Bronckhorst organiseerde dit jaar op 26 april ter ere van Koninginnedag voor het eerst een speciale bijeenkomst voor gedecoreerden
en ereburgers. Meer dan 150 genodigden waren op deze feestelijke bijeenkomst in zaal Langeler in Hengelo aanwezig. Het was een geslaagde dag
waarmee werd aangetoond dat het ‘Bronckhorster gevoel’ steeds meer
vorm krijgt.
Burgemeester Henk Aalderink was al
ruim van te voren aanwezig om alle
gasten persoonlijk te verwelkomen.
Uit alle voormalige gemeenten waren
gedecoreerden en ereburgers aanwezig. In zijn openingswoord werd iedereen welkom geheten door de burgemeester. Hij ging in waarom deze bijeenkomst werd gehouden. “Drukke
tijden hebben we gehad met de herindeling, maar nu gaat het om u. U allen
hebt veel gedaan en doet dat vaak nog
steeds voor de samenleving op diverse
terreinen. We kunnen niet zonder vrijwilligers”, aldus Aalderink. “Als gemeentebestuur spreken wij daar graag
waardering voor uit”.
De eerste bezoeker was al ruim één
uur voor aanvang aanwezig. “Dat gaf
al een goed gevoel”. Velen van de aanwezigen waren al gedecoreerd en ereburger in de voormalige gemeente.
“Alleen de heer Van der Wende (oudburgemeester red.) is de eerste ereburger van de gemeente Bronckhorst. Als
gemeentebestuur hebben wij het zeer
gewaardeerd dat u hier allemaal

bent”, sloot Aalderink zijn toespraak
af. Nadat iedereen voorzien was van
een oranjebitter (of jus d’orange) werd
er gezamenlijk getoost. “Leve de Koningin, hoera, hoera, hoera”!
De middag werd muzikaal omlijst
door het duo Gery Groot Zwaaftink en
Rob Heuvelink. Het tweetal speelde
rustige achtergrondmuziek met ballades en Nederlandstalige liedjes waarvan veel in het dialect. Gery als verhalenverteller, maakte het optreden tot
een succes. Na het informele gedeelte
was er voldoende tijd om onderling
van gedachten te wisselen en met elkaar kennis te maken onder het genot
van een hapje en een drankje. Doorlopend werd op het scherm de dvd promotiefilm ‘Bronckhorst beleeft ‘t’ vertoond. Na afloop van de geslaagde bijeenkomst kregen de genodigden een
enquêteformulier mee. Gezien de grote opkomst en de onderlinge saamhorigheid zal dit zeker een vervolg krijgen.

Zware borsten, hoofdpijn, rugklachten:

Een borstverkleining lost vaak veel op!

Volle (''pronte'' zei men vroeger)
borsten worden tegenwoordig
door veel vrouwen als ''plus-punten'' gezien. Iedereen wil lekker in
zijn vel zitten en het verhoogt hun
eigenwaarde gevoel. Veel meer dan
vroeger gaan vrouwen over tot een
borstvergroting. Maar wat te doen
als u juist te grote en / of te zware,
hangende borsten heeft? En daar
zelfs last van heeft, zoals hoofdpijnklachten of rug-, nek- / schouderklachten? Of klachten in die
zin, dat u het gewoon niet mooi
vindt? Een borstverkleining kan
dan uitkomst bieden. Hieronder
volgt een relaas van een van de
cliënten van de Hooghe Birck Kliniek in Doetinchem. Een van Nederlands privé-klinieken met een
aansluiting bij ZKN, de overkoepelende brancheorganisatie.
Mirjam had veel last van hoofd- en
nekpijn. Was daarvoor al vaak bij haar
huisarts geweest. Omdat Mirjam inmiddels 3 kinderen had en een drukke baan, speelde de gedachte dat stress
misschien hoofdoorzaak zou kunnen
zijn. Vorige maand had er al een MRI
onderzoek plaatsgevonden om kwaadaardige zaken uit te sluiten. Dat bleek
allemaal goed gelukkig. Ook diverse
sessies fysiotherapie hebben bij haar
geen soelaas kunnen bieden. Deze
week bezocht Mirjam opnieuw haar
huisarts.
Ditmaal werd er gekeken naar haar
borsten, die er toch wel erg veel groter

dan gemiddeld uitzagen. Een hele extra belasting dus voor haar nek- en
rugspieren. De huisarts besloot om
haar een verwijsbrief mee te geven
voor dr. Pieter Hupkens in de Hooghe
Birck Kliniek. Daar wordt immers al
meer dan tien jaar cosmetische chirurgie bedreven, naast spataderoperaties, handchirurgie en behandeling
van menstruatieklachten en de resultaten zijn erg goed. De kliniek heeft
contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.
Op het spreekuur bij dr. Hupkens
wordt geluisterd naar haar klachten,
gemeten en gewogen. Voor Mirjam
wordt er getekend en uitgelegd wat
een oplossing kan zijn. De meeste
zorgverzekeraars vergoeden in de basispaketten weliswaar een borstverkleining, maar om voor vergoeding in
aanmerking te komen moet wel aan
bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moeten de borsten minstens
maat E of groter zijn, en de patiënt
mag niet te zwaar zijn. In dat geval
wijst de verzekeraar het verzoek tot
vergoeding af en zegt : ''val eerst maar
af!''. Bovendien is opereren van een
zware patient altijd een extra risico en
dat willen wij beiden niet. De BMI
(Body Mass Index) mag niet hoger zijn
dan 27. Dat betekent ongeveer dat
men niet meer dan 10 kilo te zwaar
mag zijn dan het ideale gewicht. Maar
niet getreurd: ook afvallen kan de kliniek verzorgen: een dieet onder medische begeleiding, laat een gewichtsvermindering zien van 3,5 tot 4 kilo

vetverbranding per week!
Mirjam is niet te zwaar, haar borsten
hangen erg en zijn veel te groot, waardoor er inderdaad een onbalans is ontstaan in de verhoudingen rond de nek
en schouderspieren. Die moeten veel
te hard trekken om de bovenrug overeind te houden. Haar hoofdpijn kan
hier zeker door worden veroorzaakt.
Samen wordt dan ook besloten tot een
borstverkleinende operatie die over
twee weken zal worden uitgevoerd. De
dag van de operatie werd Mirjam door
de verpleegkundige opgevangen en na
de nodige formaliteiten, naar de OK
begeleid.
Na de ingreep, die ongeveer twee uur
duurde en waarbij aan elke kant ongeveer 400 gram weefsel werd verwijderd, bleef zij nog tot het eind van de
dag op de Recovery. Om zes uur mocht
zij nadat haar nieuwe borsten ingepakt waren in een sport-BH, naar het
Zorghotel, om een nacht onder supervisie van de verpleegkundigen, over te
blijven. De volgende dag nog een nacontrole in de kliniek, en dan naar
huis. Een week niet werken vind Mirjam ook geen straf. Kan ze eindelijk
eens even ''bij-lezen''!
We zijn inmiddels 3 maanden verder
en het resultaat is goed vast te stellen.
De borsten zijn veel mooier geworden
en zien er bijna weer uit als vroeger !
Bijna, omdat er door de operatie nog
natuurlijk wel wat littekens te zien
zijn. Die zullen echter vervagen in de
loop der tijd. Maar veel belangrijker:

Mirjam heeft geen nek- / schouderklachtenen hoofdpijn meer..! Bij de nacontrole bij dr.Hupkens heeft Mirjam
nog wat vragen, zoals over de littekens. Of die al in de zon mochten.
Voor een mooie littekenrijping hanteert de kliniek echter een beleid
waarbij de littekens 9 maanden niet
aan UV mogen worden blootgesteld.
Mirjam is blij met haar mooie borsten
maar vooral, omdat ze eindelijk van

haar klachten af is! Uit het evaluatieformulier dat de kliniek terugkrijgt,
blijkt een gelukkige en tevreden patiënt die het team bedankt voor de
goede zorgen. Daar doen ze het voor !

De Hooghe Birck Kliniek organiseert
een Info Dag op 12 mei a.s van 11 tot
16.00 uur. U bent van harte welkom
om een kijkje achter de schermen te
komen nemen.

Zomermarkt Dorpshuis
Zondag 10 juni is er rond het
Dorpshuis Drempt weer een zomermarkt. Deze zomermarkt
was voor het eerst in 2001. Het
begon toen met ongeveer 25
kramen en er was een playbackshow voor de kinderen.
In de loop van de jaren is het uitgegroeid tot een redelijk groot evenement waar vorig jaar al 55 kramen
waren verhuurd. Met optredens
van onder andere het dweilorkest
en de Countryclub Silvershadow.
Deze twee repeteren wekelijks in
het Dorpshuis Drempt.
Verder is er de mogelijkheid om je
talenten te laten zien. Hiervoor
kun je contact opnemen met Angela Booltink 06-51935793.Ook is
er weer een speelgoedmarkt voor

kinderen die lid zijn van de speeltuinvereniging. Kinderen die hier
aan mee willen doen kunnen contact opnemen met vereniging de
Braamberg.
Ook om een kraam te huren kunt
u dit nummer bellen. Wees er snel
bij want de verdeling is al begonnen. De markt is geopend van
10.00 tot 16.00 uur. De optredens
zullen vanaf ongeveer 13.00 uur
beginnen afhankelijk van het aantal deelnemers. Aan het eind van
het programma zal de band PLanke optreden. Dit is een band met
covers van onder andere Blof, Van
Dik Hout en hebben zelf ook een
eigen repertoire. Kom samen met
hun fans genieten van hun muziek op ons terras. Meer informatie
Angela Booltink, tel. 06-51935793.
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Spetterende Jazzdemo in Steenderen

Superboeren starten campagne Zonnebloem

20 miljoen zonnebloempitten
kleuren Nederland geel
Basisscholen, gemeenten, particulieren en afdelingen van Nationale
Vereniging de Zonnebloem gaan
20 miljoen zonnebloempitten
planten. Ze doen dat in het kader
van de nieuwe publiekscampagne
van de Zonnebloem, 'De Zonnebloem kleurt je wereld'. 'Superboeren' Joost Volmer en Reinier Robbemond verrichten op donderdag 10
mei om 18.30 uur de aftrap. Beide
voetballers van de kersverse eredivisionist De Graafschap geven en
passant het startschot van de rolstoeldriedaagse Roll-over Bronckhorst in Wichmond.
Met de campagne wil de Zonnebloem
de aandacht vestigen op de meer dan
1 miljoen huisbezoeken, die de 38.500
vrijwilligers brengen aan 60.000 mensen met een fysieke beperking door
ziekte, handicap of leeftijd. Alhoewel
de meeste mensen de Zonnebloem
kennen van de aangepaste vakanties
en het eigen vakantieschip, vormt dit
bezoekwerk sinds jaar en dag het hart
van de vrijwilligersorganisatie. Het is
een effectief wapen tegen sociale uitsluiting en vereenzaming van mensen
die vanwege fysieke beperkingen niet

Meisjes van 9-12 jaar van D.O.G. Baak dansten op ‘Unfaithfull’.
In een bomvolle Sporthal Het Hooge Wessel werden op zondagmiddag 6
mei 2007 door de Gymnastiekvereniging D.O.G. uit Baak spetterende jazzdemonstraties georganiseerd. Maar liefst 33 optredens werden verzorgd
door zeven verschillende verenigingen: K.D.O. Apeldoorn, R.G.V. Ruurlo,
S.V. Dio Keijenborg, Strada Sports Vorden, W.S.V. Warnsveld, Brinio Lochem en D.O.G. Baak.

In verschillende leeftijdscategorieën
traden de meisjes, een paar jongens
en de dames op, elk met hun eigen
muziek.
Daar hadden de leidsters fraaie choreografieën op gemaakt. Het publiek genoot er zichtbaar van, ook al omdat elke groep veel aandacht besteedde aan
de kleding.

De spetterende showmiddag werd geopend door de organiserende vereniging D.O.G., die met de ‘Muppet Show’
alle leden op de vloer haalde. Daarna
kwamen Jazz en Streetdance acts afwisselend op de vloer.
Bijzonder was het optreden van de
D.O.G.-meisjes van 16 jaar en ouder. Zij
dansten op ‘Rood’ van Marco Borsato,

speciaal voor Nienke. Haar plek zal
leeg blijven.
De verrassingsact tenslotte kwam van
de D.O.G. meisjes 12-15 jaar, die met
hun Barbie en Ken act de middag tot
een vrolijk einde bracht.
Aan het einde van deze succesvolle
middag werden de sporthalbeheerder,
de kantinebeheerster, de mannen van
de muziek en de vele leidsters naar voren gehaald voor een bloemetje. Daarnaast bedankte Daniëlle Hakvoort het
bestuur, de organisatie van deze middag, de sponsor, alle deelnemers en
tot slot, maar niet onbelangrijk, het
publiek.

Bedrijf
A. Jansen
Onderhoud en Reparatie van elektrisch gereedschap

of nauwelijks de deur uitkunnen. En
de bezoeken brengen extra kleur in
hun leven.

De Zonnebloem hoopt met de 20 miljoen pitten Nederland begin september helemaal geel te kleuren. De animo voor de actie is groot. Afdelingen,
vrijwilligers, ondersteunende leden
en donateurs van de Zonnebloem
zaaien overal in het land mee. Ook
hebben al meer dan 300 basisscholen
zonnebloempitten besteld. Bovendien
wagen 50 gemeenten een poging om
de geelste gemeente van Nederland te
worden, waaronder Utrecht, Almere,
Enschede, Amersfoort en Den Bosch.
In de afsluitende Week van de Zonnebloem (3 t/m 9 september) wordt iedereen opgeroepen om alle zelfgekweekte zonnebloemen af te snijden en ermee bij een ziek of gehandicapt iemand op bezoek te gaan. Ook vinden
die week allerlei activiteiten plaats, zoals een conferentie over eenzaamheid.
De campagne 'de Zonnebloem kleurt
je wereld' wordt ondersteund door
commercials, stopperadvertenties en
posters met Danny de Munk als boegbeeld.

Rabo Dikkenbanden race
Wichmond
Op zaterdag 12 mei organiseert
RTV Vierakker Wichmond de Ronde van Wichmond. Tijdens deze
wedstrijd wordt er voor de jeugd
van 8 t/m 12 jaar uit Wichmond en
omgeving de Rabo Dikke Banden
race verreden. Deze wedstrijd zal
verreden worden op een aangepast
afgesloten parcours.
Tevens krijgen jullie een valhelm op.
Dus aan de veligheid is gedacht. Na afloop krijgen alle deelnemers een leuke
attentie van de Rabobank. De winnaars krijgen een heuse Rabobank
zonnebril. Dus geef je op en kom zaterdag naar Wichmond. Je kunt je opgeven door een inschrijfformulier in
te vullen en af te geven bij de Rabobank Noord of bij Rudi Peters (Lindese-

laak 17 in Wichmond). Ook is het mogelijk om op de dag zelf een half uur
voor de start je in te schrijven. De start
van de Dikke banden race is om 15.00
uur. Je mag aan deze wedstrijd alleen
meedoen met een fietst met "dikke"
banden, dus je schoolfiets, crossfiets
of moutainbike, maar geen racefiets.
Het heet niet voor niets Dikke banden
race.
Na de dikke banden race komen de
masters 40+ aan het vertrek. Voor de
RTV starten hier Rudi Peters en Peter
Makkink. Zij rijden een wedstrijd over
50 kilometer. Aanvang is 15.45 uur.
Daarna starten de Amateurs-A en B
om 17.30 uur voor een wedstrijd over
60 kilometer. Voor deze wedstrijd hebben al ruim 100 renners ingeschreven.
Onder hen ook verschillende RTV-ers.

Bronckhorst in het teken
van Kunst!
In de periode 11 tot en met 20
mei 2007 houden enkele tientallen galeries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst open huis en organiseren allerlei bijzondere activiteiten en exposities in de kader van de Bronckhorst Kunst10daagse. Vele kunstdisciplines
zijn vertegenwoordigd, het belooft bijzonder te worden. De
Bronckhorst Kunst10Daagse is
een initiatief van verschillende
ondernemers, kunstenaars, culturele organisaties in Bronckhorst en de plaatselijke VVV en
Gemeente.
PROGRAMMABOEKJE
Het unieke aan de Bronckhorst
Kunst10Daagse is dat de veelal
prachtig gelegen accommodaties
in de gelijknamige gemeente aan

Arjan Jansen: "Altijd de wens gehad om met een eigen bedrijf te beginnen".

Arjan Jansen uit Hengelo is met een eigen bedrijf gestart. Het bedrijf A.
Jansen Onderhoud en Reparatie van elektrisch gereedschap, is 1 oktober
2006 opgericht.

“Ik heb altijd de wens gehad om met
een eigen bedrijf te beginnen”, zegt
Jansen. “Het ondernemingsschap
heeft me altijd getrokken”. Hij krijgt
ondersteuning van zijn vrouw Kristel
die onder meer de administratie doet.
Na zijn opleiding MTS Werktuigbouwkunde volgde Arjan een opleiding in
de elektrotechniek. Jansen heeft veel

werkervaring opgedaan bij Nedap
Agri en volgde de cursus het keuren
van kleine arbeidsmiddelen bij zijn
huidige werkgever (Hulpverlening
Gelderland Midden, Repressie Arnhem). Het onderhouden en repareren
van gereedschappen en machines,
waar hij zich mee bezig houdt, was al
een hobby van Jansen. “Dit deed ik al

in mijn vrije tijd voor een aantal mensen”.
Op dit moment verzorgt hij het onderhoud en reparaties van gereedschappen en machines voor een aantal bedrijven, zowel plaatselijk als regionaal. “Ik werk voor bedrijven, maar
particulieren kunnen uiteraard ook
bij mij terecht”, zegt Arjan nadrukkelijk. Sinds maart 2007 beschikt de
Hengelose ondernemer over het certificaat keurmeester arbeidsmiddelen.
Dit houdt in, dat Jansen tevens keurin-

gen kleine arbeidsmiddelen conform
NEN 3140 kan uitvoeren. Deze keuringen verrichtte hij ook al bij zijn huidige werkgever.
“Met mijn bedrijf wil ik vooral het onderhoud en reparatie van gereedschappen en machines doen voor bedrijven en particulieren in deze regio
en het verrichten van keuringen van
kleine arbeidsmiddelen conform NEN
3140 bij bedrijven”.

elkaar zijn gekoppeld door middel
van afwisselende wandel-, fiets-, en
autoroutes.
Tijdens deze Kunst10Daagse is het
dus mogelijk om cultuur- én natuurbeleving optimaal met elkaar
te combineren. Een routekaart
met daarop de deelnemende organisaties zorgt voor het overzicht.
Het programmaboekje inclusief
routekaart is vanaf woensdag 9
mei gratis af te halen bij de VVVwinkels in Bronckhorst.
INFORMATIE
Voor meer informatie omtrent de
Bronckhorst Kunst10Daagse kunt
u kijken op www.vvvbronckhorst.nl of contact opnemen met
de VVV Bronckhorst, via telefoonnummer 0575 - 553222 of per
e-mail hulshof@vvvbronckhorst.nl

Arjan Jansen kan de werkzaamheden
uitvoeren aan huis, maar ook op locatie. “Dit is afhankelijk van de werkzaamheden en het wordt gedaan in
overleg”.

A. Jansen Onderhoud en Reparatie van
elektrisch gereedschap, is gevestigd
aan Dreef 9 in Hengelo Gld. Tel.: 0575464777. Mobiel: 06-25013902. E-mail:
ajansenonderhoud@hetnet.nl

Jaargang 3
Nr. 19, 8 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
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken

Raad spreekt over Projectdossier nieuwbouw
gemeentehuis Bronckhorst
Voorbereidingen verlopen volgens planning
Onlangs stemden b en w in met
het zogenaamde Projectdossier
nieuwbouw gemeentehuis
Bronckhorst. In dit dossier zitten
onder andere het programma van
eisen, een budgetopstelling,
stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten en een
communicatieplan. De raad
bespreekt het Projectdossier in de
commissie Beleidsontwikkeling op
10 mei en de raadsvergadering van
24 mei a.s. "Als de raad instemt met
het dossier kan de architect aan de
slag met een ontwerp en kan de
bestemmingsplanprocedure in
gang gezet worden. Het is de
planning dat het nieuwe gemeentehuis Bronckhorst medio december
2009 in gebruik wordt genomen",
zegt André Baars, verantwoordelijk
wethouder van de nieuwbouw.
Het programma van eisen beschrijft
de uitgangspunten die de gemeente
heeft opgesteld voor de nieuwbouw.
Zo moet het bijvoorbeeld een
flexibel, multifunctioneel gebouw
zijn dat openheid uitstraalt en een
plek is waar burgers met plezier
komen en goed geholpen kunnen
worden. Het moet passen in de
ruimtelijke omgeving, een prettige
werkomgeving zijn en mee kunnen
groeien met organisatieontwikkelingen. André Baars: "Maar het moet
ook onderhoudsarm en kostenbewust ontworpen worden en er
moet aandacht zijn voor innovatieve
(duurzame) oplossingen."
Reële, gemiddelde kosten
In de budgetopstelling staan de
geraamde kosten voor de nieuwbouw. De geraamde bouwkosten
bedragen 15,3 miljoen euro en voor
overige kosten houdt de gemeente

atrium aan te brengen dat het hart
van het gebouw vormt en uitzicht
heeft op het landschap en gedeelten
van het pand. Verder was hun visie
op de balans tussen serene rust en
dynamiek, dienstverlening, interieur
en onze toekomstige werkplekken
overtuigend. Dit alles past het best
bij wat Bronckhorst had aangegeven
als uitgangspunten. De presentatie
van Atelier PRO was geen ontwerp.
De ontwerpfase begint pas als de
raad op 24 mei heeft ingestemd met
het Projectdossier.

Wethouder Baars op de locatie aan de Elderinkweg in Hengelo Gld. waar het nieuwe
gemeentehuis moet komen.

rekening met een bedrag van circa
4 miljoen euro. Ook is een richtinggevend bedrag opgenomen van
1,75 miljoen euro voor eventuele
huisvesting van de brandweerkazerne Hengelo Gld. bij het nieuwe
gemeentehuis. De wethouder: "Deze
bedragen zijn opgesteld aan de hand
van het programma van eisen en
vervolgens vergeleken met normbedragen voor de kosten van
gemeentehuizen die de Vereniging
van Nederlande Gemeenten heeft
opgesteld. Het bedrag is volgens
deze richtlijnen reëel en gemiddeld,
onder meer gezien het beoogde
aantal benodigde vierkante meters
voor de te verrichten werkzaamheden in het pand."
In het Projectdossier zijn ook
stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten genoemd
(het pand moet bijvoorbeeld goed
passen in de landelijke omgeving).
Deze worden vertaald in het
bestemmingsplan. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan

starten op korte termijn. In het
communicatieplan staat hoe de
gemeente over de nieuwbouw
communiceert met medewerkers
en inwoners. Via deze gemeentepagina's en onze website
www.bronckhorst.nl informeren wij
u regelmatig over de voortgang van
de nieuwbouw.
Architectenbureau Atelier PRO
Half maart kozen de selectiecommissie en b en w Atelier PRO uit
Den Haag als architect voor de
nieuwbouw. "Hun visie en ideeën
voor het gemeentehuis, hun
ervaring en de contacten met het
bureau tijdens onder andere de
openbare presentatie op
13 maart jl. gaven de doorslag",
zegt Baars. Het voorstel van het
gerenommeerde bureau sprak met
name aan, omdat zij een gebouw
willen ontwerpen met een ontspannen ligging in de groene omgeving
door de typische lijnen van het
Bronckhorster landschap te volgen.
Ook stellen zij voor een centraal

Portefeuillewijzigingen wethouders Nas en Boers
Ouderenbeleid blijft onder verantwoordelijkheid van Boers vallen.
• Van Nas naar Boers gaan de
volgende portefeuilles:
Onderwijshuisvesting, kinderopvang en peuterspeelzalen,
leerplicht en leerlingenvervoer en
lokaal onderwijsbeleid. Hij gaat de
gemeente ook vertegenwoordigen
in het Toezichthoudend Orgaan
Openbaar Onderwijs (TOO).

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

Wethouders Dik Nas (l) en Ab Boers

‘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.

Door de invoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
per 1 januari jl. en de verhoogde
aandacht voor jeugdbeleid, zijn de
portefeuilles van wethouders
Ab Boers en Dik Nas overlap gaan
vertonen. Om meer helderheid in de
verantwoordelijkheden te krijgen en
doelmatiger te kunnen werken,

hebben zij hun portefeuilles iets
gewijzigd. Wethouder Ab Boers is
vanaf 1 mei verantwoordelijk voor
jeugd (inclusief onderwijs) en wethouder Dik Nas concentreert zich
vanaf die datum op maatschappelijke ondersteuning en is daarmee
verantwoordelijk voor de Wmo.

• Van Boers naar Nas gaan de
volgende portefeuilles:
Wet maatschappelijke ondersteuning, Vorden wel thuis en
volksgezondheid. Hij neemt zitting
in de commissie Welzijn van de
Regio Achterhoek en in het
Algemeen Bestuur van de GGD.
N.B. Wethouder Boers blijft
verantwoordelijk voor jeugdgezondheidszorg en Dik Nas voor
volwasseneducatie. Voor de verdere
portefeuille-inhoud van beide heren
zie de zijrubriek op deze pagina.

Contacten met inwoners
Contacten met inwoners over de
nieuwbouw vindt André Baars
belangrijk: "Geïnteresseerden nodig
ik van harte uit om de commissieen raadsvergadering over de
nieuwbouw bij te wonen. Met
omwonenden hebben we rechtstreeks contact als de architect
start met het ontwerp en wij de
bestemmingsplanprocedure voor
het aangekochte perceel voor de
nieuwbouw aan de Elderinkweg
opstarten." Voor meer informatie
over de nieuwbouw van het gemeentehuis kunt u ook terecht bij Barbara
de Leeuw, projectleider nieuwbouw,
via het algemene nummer van de
gemeente (0575) 75 02 50.
Op dit moment is de gemeente
gehuisvest in het gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat (4 afdelingen)
en het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat (7 afdelingen). Dit
laatste is een tijdelijke huisvesting.
De locatie is met een artikel 17 WRO
gerealiseerd. Dit houdt in dat er
maximaal vijf jaar (zonder
verlengingsmogelijkheid) gebruik
gemaakt kan worden van de locatie.

Startersmarkt
ondernemers 10 mei
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 krijgt. 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.

Oud-papier container pas vanaf 1 juli
a.s. te gebruiken!
Afvalinzamelbedrijf Berkel Milieu is
in opdracht van de gemeente gestart
met het uitzetten van de nieuwe
groene en grijze afvalcontainers. Dit
gebeurt in fasen. In de periode van
half april t/m half juni ontvangt u
een brief in huis waarin staat wanneer uw containers omgeruild
worden. Lees deze brief goed.
U krijgt bij deze brief ook een oudpapier sticker voor uw oude grijze of
groene container, zodat u deze kunt
inzetten voor uw oud-papier. We
hebben vernomen dat verschillende
mensen hun oud-papier nu al in de
oud-papier container willen
aanbieden. Dit is helaas niet de bedoeling. De gewenningsperiode en
het ophaalsysteem start pas vanaf
1 juli a.s. U kunt uw oud-papier nu
nog op de huidige manier aan de
weg plaatsen. Wij danken u voor
uw begrip.

op 23 mei a.s.

Toelichting op brief over uitzetten
nieuwe containers!
Zoals gezegd ontvangt u korte tijd
voor het uitzetten van de nieuwe
afvalcontainers in uw straat een
brief thuis. Bij de uitgebreide
afvalnieuwsbrief die u enige tijd
geleden ontving, zat een bestelformulier. Alleen als u deze heeft
ingevuld en opgestuurd of als u via
internet uw keuze kenbaar heeft
gemaakt, krijgt u de containermaat
van uw keuze. Als u toen géén
keuze heeft doorgegeven en dus
geen containers van een bepaald
volume heeft besteld, ontvangt u
automatisch de 'standaardset' van
140 liter groen en 140 liter grijs.
Wilt u bij nader inzien andere

Informatieavond 't Soerlant IV Zelhem

containers, dan kunt u die pas
aanvragen tijdens een omruilactie
in december! Hierover krijgt u te
zijner tijd bericht thuis gestuurd.

De gemeente is van plan om de kern
Zelhem uit te breiden met woonwijk
't Soerlant IV. Het gaat om 35 rijwoningen (waarvan 25 voor
starters), 10 halfvrijstaande,
6 geschakelde en 10 vrijstaande
woningen. Om het bestemmingsplan
(totstandkoming en inhoud) en het
beeldkwaliteitsplan (dat het kader
biedt waarbinnen de gewenste
stedenbouwkundige en architectonische uitwerking moet plaatsvinden)
toe te lichten, organiseert de
gemeente op 23 mei a.s. om
19.30 uur in 't Witte Paard in Zelhem
een informatieavond. U bent van

harte welkom om deze bijeenkomst
bij te wonen. Over hoe de te bouwen
woningen eruit komen te zien,
prijzen, start bouw etc. komt in een
later stadium meer informatie.
Het ontwerp van het plan ligt op dit
moment (3 mei t/m 13 juni 2007)
voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. De informatie staat
ook op www.bronckhorst.nl 
Infobalie  Plannen en projecten 
't Soerlant IV Zelhem.

Bronckhorst wil Bakens in het landschap

Uitlevering laatste compostvaten
uitgesteld
Als u uw bestelde compostvat met
toebehoren nu nog niet ontvangen
heeft, krijgt u die pas na 28 mei
(Pinksteren). Pas dan kan de
leverancier de laatste vaten,
beluchtingsstokken en een zakje
compost afleveren. U krijgt zo
spoedig mogelijk na de levering
uw vat thuisbezorgd!

Gemeente Bronckhorst verbetert
verkeerssituatie kruispunt
Industrieweg/Zuivelweg in Zelhem

B en w gaan
beheerplan voor
voetbalvelden
opstellen
Sinds de herindeling beschikt de
gemeente Bronckhorst over elf
voetbalcomplexen (met in totaal
44 velden) waarvan acht in eigen
beheer en drie in beheer van de
Zelhemse stichting sport en
recreatie (SSR). Om een goed
accommodatiebeleid (waar de
gemeente mee bezig is) op te
kunnen stellen, is het belangrijk
een duidelijk beeld te krijgen van
het eigendom en beheer van de
sportvelden. De gemeente wil
hiervoor een beheerplan opstellen
waarin onder andere de (gewenste) kwaliteit van de velden staat en
welke maatregelen nodig zijn om
de velden op niveau te houden.
Tot nu toe is het onderhoud van de
velden deels op de oude manier
doorgegaan en deels is gewerkt
vanuit een eenduidig maatregelenpakket. Omdat de voetbalverenigingen recht hebben op
eenzelfde kwaliteit velden wil de
gemeente een geheel eenduidig
maatregelenpakket ten aanzien
van het onderhoud van de velden.
In het beheerplan komt te staan
waarom welke maatregelen waar
worden genomen en wanneer. Er
komt ook een meerjarenplanning
in met daaraan gekoppeld een
budget en er zal aandacht zijn voor
het beheer van zaken als veldafscheiding, ballenvangers en
beregeningsinstallaties.

Deze boom is een Baken in het landschap

De gemeente Bronckhorst heeft een
prachtige natuur en dat moet zo
blijven. Daarom stimuleert de
gemeente het herstellen van
lintbeplantingen, zoals meidoornhagen, populieren, essen en wilgen
op passende plaatsen in het
landschap binnen Bronckhorst.
Zogenaamde Bakens in het landschap. Maar ook het planten van
solitaire bomen op markante
plaatsen is mogelijk. Op oude
kaarten vaak aangeduid als markeof richtbomen. U kunt zich aanmelden als u op uw erf, weide of ak-

ker plaats heeft voor een Baken of
als u in uw omgeving een plek weet
waar een Baken (terug) mag komen.
Initiatieven worden beoordeeld en
meegefinancierd door gemeente en
provincie. De eerste aanmeldingen
zijn inmiddels binnen. Het laten
plaatsen van Bakens op particuliere
gronden kost de eigenaar slechts
een kleine eigen bijdrage. Voor het
aanmelden kunt u contact opnemen
met de medewerkers natuur en
landschap van de gemeente:
mevr. W. Kempers (0575) 75 03 77 of
de heer F. Eggink (0575) 75 03 76.

Samen met betrokkenen
Omdat de mening van de betrokkenen (de voetbalverenigingen)
belangrijk is voor de gemeente,
nodigt de gemeente enkele
voorzitters van verenigingen uit
om namens alle verenigingen in
een projectgroep zitting te nemen.
Het beheerplan voetbalvelden
moet begin 2008 gereed zijn.

Gemeente verbetert dienstverlening aan chronisch zieken
Aan de Industrieweg in Zelhem is
een aantal voorzieningen gevestigd,
zoals een parkeerterrein met ca.
75 parkeerplaatsen, woningen, het
zwembad, het cultureel centrum en
een kinderdagverblijf. In het
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer
Plan (GVVP) heeft verkeersveiligheid
in schoolomgevingen de hoogste
prioriteit gekregen. Tijdens de
inventarisatiefase van het GVVP is
het kruispunt Industrieweg/Zuivelweg meerdere keren naar voren
gekomen als knelpunt. De toegang
tot het kinderdagverblijf wordt met
name als knelpunt ervaren. Om de
verkeersveiligheid hier te verbeteren, gaan b en w maatregelen
nemen.
De voorgestelde maatregelen zijn:
1. Het verleggen van het kruispunt
Zuivelweg/Industrieweg in
oostelijke richting. Door de
Industrieweg haaks op de Zuivelweg te laten aansluiten wordt het

kruispunt veel overzichtelijker.
Daarnaast zijn alle rijrichtingen bij
een haakse aansluiting mogelijk
2. Het onderbreken van de
doorgaande route langs de
kinderopvang op het parkeerterrein aan de Zuivelweg en
creëren van een voetpad langs het
kinderdagverblijf
3. Het uitbreiden van het parkeerterrein aan de Industrieweg
De kosten van de te nemen maatregelen zijn € 14.300,- (exclusief
BTW). De kosten worden gedekt uit
het Verkeersveiligheidsplan.
Zodra de inspraakprocedure is
afgerond, gaat de gemeente over
tot uitvoering. Het ontwerp en de
beschrijving van de voorgenomen
maatregelen (incl. tekeningen)
liggen vanaf vandaag ter inzage.
Zie voor meer informatie onder
Openbare bekendmakingen elders
op deze gemeentepagina's.

Mensen met een chronische ziekte
kunnen bij de gemeente en andere
instanties terecht voor verschillende
regelingen. Vaak lopen zij er dan
tegenaan dat zij dezelfde handelingen verschillende keren moeten
verrichten om in aanmerking te
komen voor de voorzieningen. Bijvoorbeeld het overleggen van een
medische verklaring als bewijs van
hun ziekte. Soms ieder jaar weer,
terwijl hun ziektebeeld niet (meer)
wijzigt/verbetert. Vervelend natuurlijk en soms onnodig, zo heeft de
gemeente Bronckhorst nu geconcludeerd.
Duurzame medische verklaring
Om haar dienstverlening aan
mensen met een chronische ziekte
te verbeteren, heeft de gemeente
besloten uitsluitend nog een
medische verklaring voor nieuwe
aanvragen van nieuwe cliënten te
vragen. Met het indicatieorgaan is
overlegd over een 'duurzame'
medische verklaring, dat wil zeggen
dat die verklaring ook bij latere

aanvragen bruikbaar is en er geen
nieuwe medische verklaringen
hoeven te worden gemaakt.
Voor herhalingsaanvragen en
nieuwe aanvragen van bestaande
cliënten raadplegen we nu eerst het
cliëntendossier en handelen daarna
zoveel als mogelijk de vraag administratief af zonder de cliënt op te
roepen. Een werkwijze waar
iedereen wat heeft. De cliënt heeft
snel een beslissing zonder op
vervelende en vaak ook belastende
herhalingsoefening te moeten. Er
hoeven geen kosten meer gemaakt
te worden voor de herhaalde
medische verklaring en er hoeft
door artsen en indicatieorganen
geen tijd meer aan besteed te
worden.
Kafkabrigade
De gemeente heeft deze verbetering
doorgevoerd na hierop alert te zijn
gemaakt door de zogenaamde
Kafkabrigade die werkt onder
toezicht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. De brigade

probeert tot praktische voorstellen
te komen om de bureaucratische
overlast voor burgers te verminderen. Een inwoonster van onze
gemeente met een chronische
ziekte heeft haar probleem met de
instellingen waar zij aanklopt voor
voorzieningen aan de brigade
uitgelegd. De brigade heeft
vervolgens bij ons aangeklopt om
te kijken of we samen met andere
zorgverleners (waaronder ziekenhuis, zorgverzekeraar en de dienst
motorrijtuigenbelasting in verband
met vervoersvoorzieningen) tot een
oplossing konden komen. Met
bovenstaande verbeterde dienstverlening, waarbij wet- en regelgeving wel intact blijven, als resultaat.

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 raadszaal 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 die gaan
over wat de gemeente in 2006
heeft gedaan
• de Eerste voortgangsrapportage
2007 die gaat over zaken waar de
gemeente zich tot nu toe in 2007
mee bezig heeft gehouden
• en ten slotte de Perspectiefnota
Bronckhorst 2008-2011 over de
plannen voor de komende jaren.
Op 31 mei a.s. bespreekt de voltallige gemeenteraad deze stukken
tijdens een extra openbare raadsvergadering, ook om 20.00 uur in
de raadszaal van het gemeentehuis.
• Jaarstukken 2006
Burgerjaarverslag
De raad heeft van de burgemeester het burgerjaarverslag 2006
gekregen. In dit verslag legt hij
verantwoording af over de
kwaliteit van de dienstverlening
van de gemeente en de wijze
waarop de gemeente u als
inwoners betrokken heeft bij de
besluitvorming. Het geeft ook een
overzicht van allerlei activiteiten
waar de gemeente vorig jaar mee
bezig is geweest.

Jaarverslag/-rekening 2006
In deze jaarstukken leggen b en w
verantwoording af aan de raad
over het vorig jaar gevoerde
beleid en het financiële beheer
van de gemeente (de inkomsten
en uitgaven/investeringen die de
gemeente in 2006 heeft gedaan
en een overzicht van de bezittingen en schulden). Het is één van
de functies van de raad om te
controleren of b en w haar taken
goed heeft uitgevoerd en het
jaarverslag/-rekening 2006 geven
hierin inzicht. Vorig jaar was een
jaar van de steigers en de
grondverf. Ab Boers, wethouder
van financiën: "Op veel terreinen
is beleid gemaakt waar Bronckhorsters de komende jaren op
kunnen bouwen. Er is o.a. een
subsidie-, kernen-, ouderen-,
jeugd- en economisch beleid
opgesteld. Ook op het terrein
van de Wmo en recreatie en
toerisme is veel in gang gezet.
Wat de gemeente doet, doet ze
voor haar inwoners en organisaties en de plannen zijn dan ook
opgesteld in samenspraak met
betrokkenen." De gemeente
heeft een groot aantal informatieen discussiebijeenkomsten
georganiseerd om uw mening en
ideeën te weten te komen en waar
mogelijk mee te nemen in de
plannen. "Het rekeningsaldo 2006
bedraagt een tekort van 1,9 miljoen euro. Dat is veel, want er was
een tekort van circa 660.000 euro
begroot", zegt de wethouder. "Er
waren nogal wat buitengewone
baten en lasten. De belangrijkste
is de extra afschrijving van ruim
5 miljoen euro voor investeringen

in het maatschappelijk nut (bijv.
aanleg en onderhoud wegen/
rotondes/bruggen). Dit is een
boekhoudkundige keuze. Onze
reserves zijn zodanig dat hieruit
geput kon worden, maar de jaarrekening 2006 krijgt er wel een
negatief beeld door."
Op 5 juni a.s. vindt u in Contact een
speciale uitneembare bijlage met
het burgerjaarverslag en in een
notendop de jaarrekening 2006.
• Eerste voortgangsrapportage
2007
De Eerste voortgangsrapportage
2007 (periode januari t/m maart)
geeft een overzicht van hoe de
gemeente in het eerste kwartaal
heeft gepresteerd. Wethouder
Boers: "We liggen ruim twee jaar
na de herindeling goed op
schema. Veel van wat we ons
voornamen in het raads- en
collegeprogramma is gerealiseerd en de financiële tussenbalans ziet er netjes uit." In de
rapportage is niet alleen aangegeven wat inmiddels is gerealiseerd (bijv. welstandsnota,
inkoop- en aanbestedingsbeleid,
subsidiebeleid, huisvestingsplan
onderwijs, minima-, ouderen- en
jeugdbeleid, klanttevredenheidsonderzoek en economisch
beleid), maar ook waar volgens de
planning aan gewerkt wordt en
wat uitloopt. Nog niet klaar zijn
het gemeentelijk rioleringsplan,
een klimaat- en bodembeleid,
hoe we omgaan met plattelandsvernieuwing, het lokaal volksgezondheidsbeleid, leerplichtbeleid en een strategische visie
van de gemeenteraad. Op financieel gebied laat de voortgangsrapportage een batig saldo zien
van 127.000 euro. "Dit komt onder
meer doordat eerdere ramingen
geactualiseerd zijn en in totaal
gunstiger uitvielen. Een tegenvaller waren de extra kosten voor
het herstel van de stormschade in
januari van 35.000 euro."

beschikbaar hiervoor. We willen
een sluitende meerjarenbegroting presenteren. In de meerjarenbegroting 2006-2009 stelden
we voor de onroerende zaakbelasting (OZB) in 2008 met 5% te
verhogen. Doen we dit niet, dan is
de voorziene ruimte van 6,5 ton
bijna 230.000 euro minder. Maar
een algemene verhoging van 5%
voor woningen en niet-woningen
blijkt niet te mogen van het
ministerie van Financiën." De
OZB voor eigenaren van woningen
mag maximaal met 2% worden
verhoogd en wil de gemeente de
begrote opbrengst halen, dan
moet de OZB voor niet-woningen
met 30% omhoog. Ab Boers:
"Ik vind dit moeilijk. Bedrijven,
ook de kleinere, moeten meer
gaan betalen, maar het tarief voor
niet-woningen in Bronckhorst is
op dit moment één van de laagste
van Nederland. Ook als de
gemeente de verhoging doorvoert, blijft dat zo. "De OZB voor
niet-woningen in Bronckhorst is
en blijft in de Achterhoek de laagste. We hebben bij de start van
Bronckhorst de kleine
ondernemer uit de wind
gehouden en doen dat, ondanks
deze stijging, ook in de toekomst,
vergeleken met onze naaste
omgeving. De OZB is voor de
gemeente de belangrijkste
manier om extra inkomsten te
krijgen voor de uitvoering van
allerlei beleid waar veel Bronckhorsters hun voordeel mee
kunnen doen. Voorbeelden
hiervan zijn minima- en subsidiebeleid en veiligheidsmaatregelen
op het gebied van verkeer en
vervoer, maar ook scholenbouw
en onderhoud van sporthallen en
dorpshuizen." Door de beperkte
financiële ruimte is in de Perspectiefnota naast de genoemde
6,5 ton geen geld voor nieuw
beleid. Alleen wettelijk verplichte
zaken en bedrijfsvoeringszaken
zijn in de meerjarenbegroting
opgenomen, zoals de uitvoering
van de huisvestingsplannen voor
onze scholen en het nieuwe
gemeentehuis. De discussie over
de plannen uit de Perspectiefnota
tussen raad en b en w tijdens de
commissievergadering op 9 mei
en raadsvergadering op 31 mei
moet b en w duidelijkheid geven
over mogelijkheden voor de
begroting voor 2008. "Maar we
kijken natuurlijk ook kritisch naar
onszelf", zegt Boers. Het college
heeft het managementteam van
de gemeente opdracht gegeven
hun budgetten nauwkeurig door
te lichten op zoek naar mogelijke
bezuinigingsmaatregelen.

werpen die juist wel op de agenda
• Planschadevergoedingen
staan. De maximale spreektijd is vijf
Hoog-Keppel (AG Noyweg 9,
minuten. U kunt zich hiervoor aanMonumentenweg 21a en
melden bij de griffie, onder opgave
Burg. Vrijlandweg 42)
van het onderwerp waarover u wilt
B en w vragen de raad planschaspreken, tel. (0575) 75 05 43 of
devergoeding toe te kennen aan
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.
de eigenaren van deze woningen
in verband met de bouw van een
Verslag raadsvergadering
complex seniorenappartementen
22 april 2007
aan de AG Noyweg
• Bestemmingsplan Buitengebied
Op 22 april jl. vergaderde de
2005 Handwijzersdijk in
gemeenteraad in de raadszaal van
Hengelo Gld.
het gemeentehuis.
Dit plan gaat over het realiseren
Tijdens de raadsvergadering is
van 26 recreatiewoningen en een
onder andere gesproken over de
beheerderswoning. B en w vragen
volgende onderwerpen:
de raad het bestemmingsplan
• Aanpassingen sportkantines in
gewijzigd vast te stellen door het
Steenderen en Hoog-Keppel
aanpassen van de planvoorschrifDe raad stemde in met het plan
ten voor wat betreft de maximale
om op basis van wettelijke eisen
inhoud van de recreatiewoningen
noodzakelijke aanpassingen in de
• Voorbereidingsbesluit
kantines van de sporthallen in
Klaverdijk 11a in Halle
Steenderen ('t Hooge Wessel) en
• Programma van eisen
Hoog-Keppel (Hessenhal) uit te
nieuwbouw gemeentehuis
voeren (o.a. aan tegelwerk, de
Bronckhorst
afzuiginstallaties en de koel- en
Zie voor meer informatie hierover
droogopslagruimten). Er wordt
elders op deze gemeentepagina's
een krediet van € 117.474,• Kadernotitie woon(milieu)visie
beschikbaar gesteld voor de
De gemeente gaat een woonrenovatie van de kantine in
beleid opstellen met speciale
Steenderen en een krediet van
aandacht voor starters en oude€ 45.558,- voor de kantine in
ren. Verschillende in- en externe
Hoog-Keppel.
partijen worden hierbij betrok• Beslissing bezwaarschriften
ken. In de kadernotitie staat hoe
Wet voorkeursrecht gemeenten
de gemeente dit gaat doen
Naar aanleiding van de Wet
• Kadernotitie ontwikkeling
voorkeursrecht gemeenten heeft
vrijwilligerswerkbeleid
een aantal eigenaren van de
B en w willen een vrijwilligersbetreffende percelen grond
werkbeleid opstellen waarin
bezwaar gemaakt. Deze bezwakomt te staan hoe de gemeente
ren zijn ongegrond verklaard.
het goede werk dat vrijwilligers
• Notitie minimabeleid
verrichten, ondersteunt (voor
De raad sprak haar waardering
welke groepen gaat de gemeente
uit voor inhoud van deze notitie.
zich op welke manier inzetten
Het bevat aanvullende maatregeetc). Ook dit beleid moet interlen om het minimabeleid te
actief, dus in overleg met de
optimaliseren en uit te breiden,
doelgroep en/of tegenwoordigers
zodat iedere inwoner van Bronckdaarvan, tot standkomen. In de
horst in zijn levensonderhoud kan
kadernotitie staat hoe de
voorzien en kan deelnemen aan
gemeente dit gaat oppakken
het sociale leven. Ook stemde de
• Inrichting jongeren- en ouderraad er mee in een extra krediet
steunpunt in Hengelo Gld.
van € 39.005,- voor 2007 beschikB en w willen bij sporthal De
baar te stellen.
Kamp in Hengelo Gld. een
multifunctionele ruimte realiseren die onderdak biedt aan een
jongeren- en ouderensteunpunt (inclusief
het geplande Wmosteunpunt). Hier moeten kantoor- en spreekruimten komen van
waaruit de
jongerenopbouwwerker van de gemeente en de nieuwe
Hengelose Stichting
Welzijn Ouderen werken om jongeren en
ouderen van informatie
en advies te voorzien.
Via de Declaratieregeling, onderdeel van het minimabeHet gezamenlijk gebruiken van de ruimte leid, kunnen mensen met een minimuminkomen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van bijv.
kan goed omdat het
een zwembadabonnement.
geven van advies en
informatie vergelijk• Welstandsnota
baar is, ook al zijn de doelgroepen
B en w presenteerden de raad de
verschillend
nieuwe welstandsnota Bronckhorst. Hierin zijn de welstandscriteria en toetsingswijzen voor
bebouwingen/gebieden opgenomen. Nieuwe onderwerpen zijn
agrarische complexen en
landgoederen. Medio 2007
komt ook een digitale versie
beschikbaar die voor iedereen
gemakkelijker leesbaar is,
doordat per adres de welstandscriteria zichtbaar worden.

€

De gemeente stelde eind 2006 het ouderenbeleid vast en is nu volop aan de slag
met de uitvoering van de plannen die
hierin opgenomen zijn.

• Perspectiefnota 2008-2011
Ook behandelt de raad de
Perspectiefnota 2008-2011.
Deze geeft een doorkijk naar de
(meerjaren)begroting die komend
najaar weer moet worden vastgesteld. De Perspectiefnota laat
zien welke ruimte voor nieuw
beleid er is ten opzichte van de
huidige begroting en doorgerekend naar de volgende jaren.
Maar het geeft ook inzicht in de
gevolgen die de (nieuwe) wensen
en plannen van raad, b en w en
de organisatie hebben op deze
ruimte. Bij de Perspectiefnota
gaat het, in tegenstelling tot de
begroting, om globale bedragen.
Meestal is er onvoldoende geld
om alle wensen uit te voeren.
De raad moet daarom aangeven
welke prioriteiten zij heeft en
welke oplossingen zij voorstelt
om eventuele tekorten op te
vangen.
Wethouder Ab Boers: "We hebben
voor ruim 3 miljoen euro aan
nieuwe wensen, maar zoals het er
nu uitziet slechts 650.000 euro

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:

Bij de Hengelose sporthal moet een
jongeren- en ouderensteunpunt komen.

Spreekrecht
Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het
recht om in te spreken. In tegenstelling tot de raadsvergaderingen
kunt u hier inspreken over onder-

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken zijn tijdens
de vergadering, verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
gemeente/raad en commissies).
De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 24 mei.

Veel gestelde vragen over het aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen/WOZ-beschikking 2007
Deze week vindt u deel 2 van veel
gestelde vragen en antwoorden
over de gemeentelijke belastingen/
WOZ-beschikking 2007. Vorige
week vond u op de gemeentelijke
pagina's in Contact deel 1 met
vragen en antwoorden.

directe aansluiting loost uw pand
rechtstreeks op de gemeentelijke
riolering. Bij een indirecte aansluiting wordt het afvalwater van een
pand via een rioolaansluiting van
een buurpand op de gemeentelijke
riolering afgevoerd.

• Veranderen de tarieven
afvalstoffenheffing 2007 door
invoering van het volumesysteem?
Nee, voor het hele belastingjaar
2007 blijven de tarieven afvalstoffenheffing 2007 gelden, die zijn vastgesteld voor een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Per perceel brengt de
gemeente nu een vast bedrag in
rekening. Een meerpersoonshuishouding betaalt een hoger bedrag
dan een éénpersoonshuishouding.
Voor het jaar 2007 bedraagt het
tarief voor een:
- meerpersoonshuishouding
€ 267,60
- éénpersoonshuishouding
€ 199,80
Deze tarieven wijzigen niet in 2007
door de invoering van het volumesysteem! Het volumesysteem
gaat pas gelden vanaf 2008. De
gemeenteraad moet eind 2007
hiervoor nog de definitieve tarieven
2008 vaststellen.

• Wie betaalt de OZB-eigenarenbelasting?
De zakelijk gerechtigde betaalt de
eigenarenbelasting. Belastingplichtig is degene die op 1 januari
2007 van een onroerende zaak het
genot heeft krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht. Deze
genothebbende wordt meestal
aangeduid als eigenaar, maar dat
kunnen ook zijn een erfpachter,
opstalhouder, vruchtgebruiker of
iemand die het levenslang recht van
gebruik en bewoning heeft.

• Voor welke periode geldt de
WOZ-waarde op de WOZbeschikking 2007?
Het zogenaamde WOZ-tijdvak is
ingekort. Voorheen was de WOZwaarde geldig voor een periode van
twee jaar. De Wet WOZ schrijft vanaf
1 januari 2007 voor dat gemeenten
jaarlijks een nieuwe waarde
vaststellen voor alle panden in de
gemeente. De nieuwe WOZ-waarde
die op de aanslag gemeentelijke
belastingen en/of WOZ-beschikking
2007 is vermeld, is alleen geldig
voor 2007. In 2008 wordt een nieuwe
waarde bepaald.

• Naar welke toestand en prijspeil
is een object voor belastingjaar
2007 getaxeerd?
Een object is getaxeerd naar de
toestand op 1 januari 2007 en naar
het prijspeil op de waardepeildatum
1 januari 2005. Met andere woorden,
wat zou het object waard zijn
geweest op 1 januari 2005 als het op
dat tijdstip in dezelfde toestand was
als op 1 januari 2007. Dit betekent
dus dat waardewijzigingen in het
jaar 2006 (bijvoorbeeld als gevolg
van een bouwvergunning) zijn
meegenomen in de waardebepaling.
• Is ook rioolrecht verschuldigd bij
een indirecte aansluiting op de
gemeentelijke riolering?
Ja, het rioolrecht wordt geheven
voor het hebben van een aansluiting,
direct danwel indirect op het
gemeentelijk rioolstelsel. Dit
betekent dat de gebruiker van een
woon- en/of bedrijfsruimte van
waaruit afvalwater direct of
indirect kan worden geloosd op de
gemeentelijke riolering, hiervoor
rioolrechten moet betalen. Er zijn
twee soorten aansluitingen: directe
en indirecte aansluitingen. Bij een

• Hoe kan ik mijn aanslag gemeentelijke belastingen en/of WOZbeschikking digitaal raadplegen?
Kijk hiervoor op www.bronckhorst.nl.
Via de route Infobalie  Belastingen
WOZ Bronckhorst  Balie Belastingen WOZ Bronckhorst komt u op het
aanmeldscherm terecht om uw
gegevens in te zien. U logt in met de
combinatie van uw aanslagnummer
en door het totaal bedrag van de
aanslag in te voeren. Ook kunt u via
de Balie Belastingen WOZ Bronckhorst op de website andere informatie bekijken zoals veelgestelde
vragen over de Wet WOZ.
Meer weten?
Als u nog vragen heeft over de belastingaanslag en/of WOZ-beschikking, 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'.

Waardeontwikkelingen Wet waardering
onroerende zaken

Uit reacties van een aantal inwoners
blijkt dat er enige onduidelijkheid is
over de waardeontwikkelingen voor
woningen en niet-woningen in onze
gemeente. Er worden diverse
percentages genoemd door
verschillende instanties, waaronder
de gemeente zelf. Hierbij willen wij
graag verduidelijken waar deze
percentages op zijn gebaseerd.
Gemiddelde percentages
Bij de berekening van de tarieven
voor de onroerende-zaakbelastingen voor het jaar 2007 en het
verstrekken van WOZ-informatie
aan bijvoorbeeld het Centraal
Bureau voor de Statistiek is gebruik
gemaakt van gemiddelde percentages die op dat moment bij de
gemeente voorhanden waren
(augustus 2006). Het gebruik van
gemiddelden betekent dat er
(sterke) afwijkingen kunnen voorkomen, zowel onder het gemiddelde
als boven het gemiddelde. Aan de
publicatie van percentages door
bijvoorbeeld de Vereniging Eigen
Huis kunnen dan ook geen rechten

worden ontleend. De Wet WOZ is
gebaseerd op verkoop- en huurgegevens van min of meer vergelijkbare objecten, waarbij rekening
wordt gehouden met verschillen in
ligging, inhoud, uitstraling, onderhoud en doelmatigheid. Ondanks dat
de markt zich enigszins stabiliseert,
is er nog steeds sprake van dat
bepaalde groepen woningen in
waarde stijgen, terwijl er tegelijkertijd sprake is van waardedalingen bij
bepaalde groepen in de agrarische
sector. Maar ook individuele woningen en niet-woningen kunnen zowel
in waarde zijn gedaald als in waarde
zijn gestegen. Het gebruik van
gemiddelde percentages bij het
beoordelen of de WOZ-waarde juist
is vastgesteld, heeft daarom geen
zin, dit geldt ook voor het vergelijken
met de waarde op de vorige waardepeildatum (1 januari 2003) met de
waarde op de huidige waardepeildatum (1 januari 2005). Bij de nieuwe
waardevaststelling is alleen
gekeken naar de marktsituatie op
of rond 1 januari 2005.

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 16 mei 2007 om 09.00 uur in
het gemeentekantoor. De vergade-

ring is openbaar. De agenda voor
deze vergadering kunt u vinden op
onze website www.bronckhorst.nl.

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

•

• Drempt, Molenweg, buurtfeest met barbeque en muziek op 7 juli 2007 van 16.00 tot 01.30 uur,
afsluiten gedeelte Molenweg diezelfde dag van 12.00 tot 01.30 uur, buurt Molenweg
• Drempt, terrein Dorpshuis Drempt, verloting op 10 juni 2007 van 10.00 tot 17.00 uur,
Rode Kruis
• Hengelo Gld., Middenweg, buurtfeest op 30 juni 2007 van 10.00 tot 01.00 uur, afsluiten
Middenweg (tussen voetbalveld en rotonde) diezelfde dag, buurt Middenweg
• Hengelo Gld., schoolplein Rozengaardsweide, braderie met verloting, muziek en rad van
avontuur, 27 juni 2007 van 16.00 tot 20.30 uur, OBS Rozengaardsweide
• Hengelo Gld., Schoolstraat, musical en afscheid in tent, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
18 en 19 juli 2007 van 08.30 tot 22.30 uur, PVB Ds. J.L.Pierson
• Hengelo Gld., tent Steintjesweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 12 juli t/m
14 juli 2007, ijsvereniging Steintjesweide
• Laag-Keppel, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 17 mei 2007 van 10.00 tot 23.00 uur,
eethuis D' Olde Schole
• Steenderen, ontheffing winkeltijdenwet, 13, 20 en 28 mei 2007, glasgalerie Remery
• Toldijk, terrein Flophouse, Normaal-weekend Höken in Toldiek en tijdelijke gebruiksvergunning tent op 28 juni 2007 van 13.00 tot 17.00 uur, 29 juni 2007 van 19.00 tot 01.30 uur en 1 juli
2007 van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 29 juni 2007 van
19.00 tot 01.00 uur en 1 juli 2007 van 10.00 tot 18.00 uur, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk
• Toldijk, parkeerverbod aan beide zijden van de Hoogstraat, vanaf de Zutphen-Emmerikseweg
t/m huisnummer 21, 28 juni t/m 1 juli 2007, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk
• Vorden, peuterspeelzaal Ot en Sien, speelochtend, afsluiten gedeelte parkeerplaats bij
peuterspeelzaal, 23 juni 2007 van 09.00 tot 14.00 uur, oudercommissie peuterspeelzaal Ot en
Sien
• Vorden, terrein CWV-Medo Vorden, oranjefeest met toneeluitvoering, vogelschieten, diverse
volksspelen, optocht, feestavond met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand
bouwwerk, 6 en 7 juli 2007, verloting op 6 juli 2007, oranjecommissie Medlertol
• Zelhem en Halle, tijdelijke reclameaanduidingen (2 spandoeken), 23 mei t/m 25 juni 2007,
Halmac
• Zelhem, De Kappenbulten, jeugd motorcrosswedstrijden en Jumbo ONK, tijdelijke gebruiksvergunning tent, afsluiten gedeelte van Wolfersveenweg, Aaltenseweg en Priesterinkdijk en

•
•
•

parkeerverbod gedeelte Priesterinkdijk, Aaltenseweg, Bielemansdijk, Kuiperstraat en
Wolfersveenweg, 23 en 24 juni 2007 van 09.00 tot 18.00 uur, Halmac
Zelhem, afsluiten de Markt i.v.m. concert, 13 juli 2007 van 19.00 tot 20.30 uur, Chr. Harmonie
Prinses Juliana
Zelhem, opening pand, afsluiten Handelsweg ter hoogte van de nummers 7 t/m 11, 9 juni 2007
van 10.00 tot 16.00 uur, Autoschade Herstel Willemsen
Zelhem, camping Pluimerskamp, zomerfeest met de Ieselkapel, ontheffing artikel 35 Dranken Horecawet, 1 juli 2007 van 14.00 tot 17.00 uur, H.J. Hof-Radstake
Zelhem, Keijenborgseweg 27, bruiloftsfeest/jubileumfeest en tijdelijke gebruiksvergunning
tent op 15 juni 2007 van 19.00 tot 01.00 uur en 16 juni 2007 van 21.00 tot 01.00 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet op 16 juni 2007 van 20.30 tot 01.00 uur, café Coen Evers
Zelhem, loterij, 29 juni 2007, buurtvereniging Heidenhoek
Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, Achterhoekse kofferbakmarkt, 1 juli 2007 van 10.00
tot 16.00 uur, Notmai producties
Zelhem, plein naast verenigingsgebouw 't Brinkhuus, rommelmarkt, 9 juni 2007, Christelijke
gemengde zangvereniging De Lofstem

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drempt, H. Remmelinkweg 5, bouwen veldschuur
Halle, Bielemansdijk 28a, vergroten rundveestal
Hengelo Gld., Sarinkdijk ong., bouwen woning
Hengelo Gld., Vordenseweg 46, vergroten woning
Olburgen, Olburgseweg 9, veranderen deuren
Olburgen, Zandweide 10, vergroten woning
Steenderen, Meidoornstraat 24, vergroten carport
Toldijk, Beekstraat 12, verbouw boerderij tot 3 wooneenheden en bouw kapschuur
Vierakker, Heerlerweg 1, vergroten rundveestal
Vierakker, Kapelweg 8, bouwen dakkapel
Vorden, Groeneweg 1, tijdelijk plaatsen woonunit
Vorden, Hilverinkweg ong., bouwen clubgebouw
Zelhem, Dr. Grashuisstraat, bouwen dakkapel op 3 woningen
Zelhem, Hummeloseweg 63 en 63a, geheel plaatsen mestsilo
Zelhem, Korenbloemstraat 42, veranderen kozijn in voorgevel
Zelhem, Oosterwijkweg 2a, bouwen carport
Zelhem, 't Soerlant III, bouwen woning

Openbare bekendmakingen - vervolg
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., Broekweg 2, vrijstelling om een dakkapel te mogen plaatsen, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 17, lid 1 onder 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Hengelo Gld., Roessinkweg 4, vrijstelling om een woning te mogen vergroten, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 15, lid 3, sub e van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
De bouwplannen liggen van 10 mei t/m 6 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.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Margrietlaan 11, vrijstelling om een erker te mogen bouwen, de vrijstelling maakt het
mogelijk om een erker met een diepte van 1.50 m te bouwen, het betreft een vrijstelling met
toepassing van artikel 8, lid 7, sub d van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'
Dit bouwplan ligt van 10 t/m 23 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 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., De Dunsborg 6, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 mei t/m 20 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 deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Waarleskamp 25, vrijstelling om een erker te mogen bouwen, het betreft een
vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed
1983'
• Keijenborg, Teubenweg 27, vrijstelling om een woning te mogen verbouwen, het betreft een
vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Keijenborg Dorp
1996'
Deze ontwerpbesluiten liggen van 10 mei t/m 20 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 bovengenoemde te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving
(artikelen 15 en 19) en de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 17).

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van 10 mei
t/m 20 juni 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Toldijk, Beekstraat 12, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de boerderij tot
3 wooneenheden
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 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 21 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 heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 26 april 2007:
• Zelhem, Halseweg 38, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 25 april 2007:
• Hengelo Gld., café D'n Draejer, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat,
1 januari t/m 31 december 2007, E.A.M. de Gier
• Kranenburg, aanvraag Drank- en Horecavergunning voor de inrichting Ruurloseweg 64,
wok/grill restaurant Papa Beer
• Steenderen, café Heezen, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari
t/m 31 december 2007, G.J. Heezen
• Steenderen, De Seven Steenen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van
1 januari t/m 31 december 2007, M. Groothedde
• Toldijk, lentefeest met live-muziek in tent op het terrein van Flophouse, tijdelijke gebruiksvergunning feesttent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 en 12 mei 2007 van
20.30 tot 01.00 uur, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk
• Wichmond, 32e wielerronde van Wichmond, afsluiten diverse wegen, 12 mei 2007 van 14.00 tot
19.30 uur, R.T.V. Vierakker-Wichmond
• Zelhem, afsluiten Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg en de Jan Steenstraat, 8 mei
2007 van 08.30 tot 16.00 uur, OBS Jan Ligthartschool
• Zelhem, sportcomplex De Pol, sportdag Zelhemse basisscholen op 8 mei 2007 van 08.30 tot
16.00 uur, OBS Jan Ligthart
• Zelhem, Stationsplein, rommelmarkt, instellen parkeerverbod op een gedeelte van de
parkeerplaats, 12 mei 2007 van 07.30 tot 15.00 uur, scoutinggroep Hertog van Gelre
Verzonden op 27 april 2007:
• Drempt, Hummelo, Laag-Keppel, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 15 april t/m 20 mei
2007, voetbalvereniging HC '03
• Hoog-Keppel, 17 mei 2007, Burg. van Panhuysbrink, Burg. Vrijlandweg en Monumentenweg,
kunst-, antiek en rommelmarkt van 09.00 tot 16.00 uur, ontheffing winkeltijdenwet, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet van 08.00 tot 18.00 uur, diverse verkeersmaatregelen,
voetbalvereniging HC '03
• Zelhem, Keijenborgseweg 27, plaatsen van een spandoek boven de weg, 8 mei t/m 22 juni 2007,
café Evers
Verzonden op 2 mei 2007:
• Baak, Tribute to Hanska, 9 mei 2007 van 18.00 tot 00.30 uur, coöperatie Hanska Duo
• Halle en omgeving, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 1 april t/m 20 mei 2007, Chr.
Muziekvereniging Euterpe
• Halle, 19 mei 2007, Halle-Nijmanweg, rommelmarkt van 10.00 tot 14.00 uur, parkeerverbod
aan beide zijden van de Halle-Nijmanweg van 06.00 tot 18.00 uur, Chr. Muziekvereniging
Euterpe

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 26 april 2007:
• Vorden, Lindeseweg 13, vervangend bouwen carport/overkapping
Verzonden op 27 april 2007:
• Vorden, De Jongstraat 18, bouwen veranda met berging
Verzonden op 2 mei 2007:
• Zelhem, Zuivelweg 22, bouwen carport, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 3 mei 2007:
• Zelhem, Brinkweg 39, bouw berging, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 26 april 2007:
• Steenderen, Covikseweg 3a, tijdelijk plaatsen kantoorunit (3 jaar)
• Toldijk, Hoogstraat 21a, verbouw schuur tot bedrijfswoning, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 27 april 2007:
• Zelhem, Keijenborgseweg 18, verbouwen stal
Verzonden op 2 mei 2007:
• Zelhem, Everhardinkweg 6a, verbouw woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 3 mei 2007:
• Hengelo Gld., Roessinkweg 2, tijdelijk plaatsen van een biogaswasser
• Hummelo, Rijksweg 124, bouw berging
• Olburgen, Zandweide 16, uitbreiden woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Beatrixlaan 2, vergroten woning
• Vorden, Reeoordweg 2a, tijdelijk plaatsen kantoorunit, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Michelstraat 30, vergroten woning

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 4 mei 2007:
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor de verbouw van de bijschuur tot woonhuis.
• Vorden, Dorpsstraat 34, hernieuwde vergunning voor de verbouw van het café tot brasserie en
de uitbreiding van de woonruimte

Aanlegvergunningen
Verzonden op 26 april 2007:
• Steenderen, ten behoeve van de aanleg van een tijdelijke kuilvoerplaat (max. 2 jaar) op de
locatie kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie T nr. 541. De locatie is gelegen
tegenover Doesburgseweg 2, achter het fietspad

Kapvergunningen
Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verzonden op 3 mei 2007:
• Baak, Leeuwencamp, vellen van vier bolesdoorns, geen herplantplicht
• Steenderen, Covinkseweg 5, vellen van één beuk, herplant verplicht: één beuk
• Steenderen, Nijverheidsweg bij nr 9, herplant verplicht: twee eiken, berken, essen of lindes
• Steenderen, J.F. Oltmanstraat tegenover nr 20, herplant verplicht: één eik, berk, es of linde

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 1 mei 2007:
• Drempt, Binnenweg 10, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Meuhoek 2, voor verbranding nabij dit perceel
• Hoog-Keppel, Burgemeester Vrijlandweg 6, voor verbranding nabij de Broekweg in Wichmond
• Toldijk, Muizengatweg 7, voor verbranding nabij dit perceel

Openbare bekendmakingen - vervolg
• Zelhem, Enkweg 1, voor verbranding nabij dit perceel
Verzonden op 8 mei 2007:
• Hummelo, Broekstraat 43, voor verbranding nabij dit perceel

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.

Sloopvergunningen
Verzonden op 26 april 2007:
• Halle, Stuivezandweg 1, geheel slopen dak van een paardenstal, komt asbesthoudend
afval vrij
• Hummelo, Kampermanstraat 2, geheel slopen werktuigenberging
• Steenderen, Resedastraat 19, geheel slopen dak van een schuur en gevelplaat
• Zelhem, Eeltinkweg 10, geheel slopen van een schuur en slopen asbestdakbedekking van een
schuur
• Zelhem, Jan Steenstraat 88, geheel slopen c.v. ruimte en het dakbeschot, komt asbesthoudend
afval vrij
• Zelhem, Slangenburgweg 1, geheel slopen van de daken van de schuur, kippenhok en kapschuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 3 mei 2007:
• Hengelo Gld., Kervelseweg 15, slopen dakbeschot woning, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, op 19 mei 2007 is van 06.00 tot 18.00 uur een parkeerverbod van kracht aan beide zijden
van de Halle-Nijmanweg, tussen de kruising met de Nijmansedijk tot aan de gemeentegrens
met Doetinchem, en de inrit naar de Nijmanschool tot aan de zandweg
• Halle, op 12 en 13 mei 2007 is de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en Bielemansdijk,
van 07.30 tot 19.00 uur afgesloten voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer, in verband
met de Motocross
• Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Drempt, op 17 mei 2007 van 08.00 uur tot 18.00 uur gelden de
volgende verkeersmaatregelen in verband met de kunst-, antiek en rommelmarkt:
- De Burgemeester Vrijlandweg, tussen de ingang naar de parkeerplaats en de Monumentenweg, Burgemeester van Panhuysbrink, Monumentenweg, tussen de Van Schuylenburgweg en
de Prinsenweg, Schoolstraat, ter hoogte van de kruising met de Monumentenweg, en de Prinsenweg, tussen de Brinkenhorst en de A.G. Noyweg, zijn afgesloten voor het verkeer, behalve
bestemmingsverkeer
- Voor de Rijksweg, inclusief de Parallelweg tussen de bebouwde kom van Laag-Keppel en de inrit naar het perceel Rijksweg 50 in Hoog-Keppel, Jonker Emilweg, Schoolstraat, Van Schuylenburgweg, Brinkenhorst, De Waay, Valkenbos, Het Ven, A.G. Noyweg, Doesburgsepad, Dubbeltjesweg, Hessenweg en de Prinsenweg geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de weg
– Op de Rijksweg, inclusief de Parallelweg gelegen tussen de bebouwde kom van Laag-Keppel en
de inrit naar het perceel Rijksweg 50 in Hoog-Keppel, zijn een inhaalverbod en snelheidsbeperkende maatregelen van kracht
– Op de Rijksweg, komende vanaf Laag-Keppel bij de afslag Burgemeester Vrijlandweg en komende vanaf Doesburg bij de afslag Burgemeester Vrijlandweg, geldt bovendien een gebod tot
het volgen van de verplichte rijrichting
- Tot slot is op de Monumentenweg (komende vanaf de Rijksweg), tussen de Rijksweg en de Hessenweg, Hessenweg (komende vanaf de Monumentenweg), tussen de Monumentenweg en de
Burgemeester Vrijlandweg, en de Dubbeltjesweg (komende vanaf de Burgemeester Vrijlandweg), tussen de Kerkstraat en de Burgemeester Vrijlandweg, éénrichtingsverkeer ingesteld
• Hummelo, op 19 en 20 mei, 1 en 2 september en 6 en 7 oktober 2007 is er een parkeerverbod
van 09.00 tot 17.00 uur op de Broekstraat, vanaf 500 meter voor tot 500 meter na de inrit van
kwekerij Oudolf (Broekstraat 17)
• Hummelo, op 19 mei, 17 juni, 14 juli en 26 augustus 2007 geldt van 06.00 uur tot 20.00 uur een
parkeerverbod aan beide zijden van de weg op de Rozegaarderweg
• Steenderen, op 21 en 22 juli geldt een parkeerverbod op het Burgemeester Buddinghplein
• Vorden, op 26 mei is het gehele industrieterrein Werkveld, tussen de spoorbaan Zutphen-Winterswijk en de Oude Zutphenseweg, afgesloten voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Verder is die dag een parkeerverbod van kracht voor de noordzijde van de Oude Zutphenseweg, tussen De Berkel en de Hamelandweg
• Zelhem, in verband met de Achterhoekse Paardedagen zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld van 25 t/m 28 mei:
– de Aaltenseweg, tussen de Ruurloseweg en de Varsselsestraat, Oosterwijkweg, tussen de Aaltenseweg en de Hogeveldweg, Gielinkweg en de toegangsweg naar perceel Hengeloseweg 59
tot aan de zandweg, tussen de Hogeveldweg en de Hengeloseweg, zijn afgesloten voor het verkeer met uitzondering van het bestemmingsverkeer
- op de Vrogteweg, richting Hogeveldweg, het Rietgeld, richting Hogeveldweg, Hogeveldweg,
richting Oosterwijkweg, en de Oosterwijkweg, richting Varsselsestraat, is eenrichtingsverkeer
ingesteld
- voor de Ruurloseweg, tussen de Rondweg en recreatiepark 't Zonnetje, de Vrogteweg, tussen
de Hengeloseweg en de Hogeveldweg, Hogeveldweg, Oosterwijkweg, tussen de Hogeveldweg
en de Varsselsestraat, Varsselsestraat, tussen de Aaltenseweg en de Hengeloseweg, Aaltenseweg, tussen de Ruurloseweg en de Baaksekampweg, Oude Ruurloseweg, tussen de Ruurloseweg en de zandweg bij recreatiepark 't Zonnetje en de zandweg, tussen de kruising Aaltenseweg/Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg, geldt een stopverbod aan beide zijden van de
weg
- op de Ruurloseweg (N315), tussen de Baaksekampweg/Rietgeld en recreatiepark
't Zonnetje, en de Hengeloseweg, tussen de Rondweg en de Varsselsestraat, zijn een maximumsnelheid van 50 km/u en een inhaalverbod van kracht
- tot slot geldt op de Ruurloseweg, nabij de kruising met de Aaltenseweg, richting Hengelo Gld.,
een gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting c.q. een verbod om links dan wel rechts
af te slaan

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, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunningen en gemeentelijke monumentenvergunningen) 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.

Wegwerkzaamheden
Vervangen waterleiding Broekstraat in Hummelo
Vanaf 14 mei 2007 gaat Vitens de hoofdwaterleiding vervangen langs de Broekstraat in
Hummelo. Deze werkzaamheden duren ongeveer 8 weken. Tijdens de werkzaamheden wordt de
watertoevoer regelmatig onderbroken. Van de exacte tijden van de onderbrekingen krijgt u één
dag van tevoren schriftelijk bericht. Vitens adviseert u :
• voldoende drinkwater in voorraad te nemen
• in de genoemde uren geen was- en/of vaatwasmachine te gebruiken
• als u constateert dat er geen water uit de kraan komt, de kraan direct te sluiten om bij
terugkeer van de watertoevoer overlast te voorkomen.
Na de onderbreking kunnen de volgende situaties zich voor doen:
• de druk kan tijdelijk lager zijn
• het water kan bruin en of wit van kleur zijn
• er kan lucht in de binnenleiding terecht zijn gekomen waardoor ook een witte verkleuring kan
optreden en rammelende leidingen.
Als u na de onderbrekingen de kranen enkele minuten doorspoelt, verdwijnen deze klachten.
Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan gedeeltelijk afgezet. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Asfalteringswerkzaamheden
De grasbetonstenen op deze weg moeten voor het vervangen van de waterleiding worden verwijderd. Na de werkzaamheden van Vitens gaat de gemeente onderhoud uitvoeren aan het asfalt op
de Broekstraat. Na de zomervakantie wordt nieuw asfalt aangebracht en leggen we de grasbetonstenen opnieuw.

Afsluiting door stofoverlast
Vanwege stofoverlast is de Bielemansdijk, tussen de Aaltenseweg en de Meeneweg, afgesloten
voor motorvoertuigen, met uitzondering van bestemmingsverkeer. De maatregel geldt vanaf
heden tot zolang dit nodig is.

Intrekken ontheffingen Wichmondseweg
Hengelo Gld.
De volgende ontheffingen van het verbod voor motorvoertuigen op de Wichmondseweg, tussen
de Meeninklaan en de Koningsweg, en de parallelweg Rondweg N316 worden ingetrokken,
omdat deze dubbel waren aangevraagd:
• RX-FP-08; afgegeven aan mevrouw J.H.M. Wolbrink-Mentink, Beekstraat 10, 7255 KS Hengelo
Gld.
• 92- HB- BJ en LT- VP-64; afgegeven aan mevrouw R.H.M. Heijink-Wissink, Wichmondseweg

Inspraak op reconstructieplannen kruispunt
Zuivelweg/Industrieweg Zelhem
Het kruispunt Zuivelweg/Industrieweg in Zelhem is onoverzichtelijk. Doordat de Zuivelweg onder
een scherpe hoek aansluit op de Industrieweg is het onmogelijk om vanaf oostelijke richting via
de Zuivelweg de Industrieweg op te rijden. Direct aan de Industrieweg ligt een kinderdagverblijf.
Op dit gedeelte van de Industrieweg is geen voetpad aanwezig zodat ouders met kinderen
gebruik moeten maken van de rijbaan en in conflict komen met het autoverkeer. In het
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan heeft verkeersveiligheid in schoolomgevingen de hoogste
prioriteit gekregen. B en w zijn van plan verschillende maatregelen te nemen om de toegang tot
de kinderopvang binnenkort te verbeteren. Zie voor meer informatie het artikel elders op deze
gemeentepagina's.
Inspraak
B en w verlenen op het voornemen deze maatregelen uit te voeren, in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak. U kunt van
8 mei t/m 19 juni, tijdens de openingsuren, het ontwerp van het kruispunt Zuivelweg/Industrieweg inzien op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, aan b en w kenbaar maken. De inspraakreacties
betrekken b en w bij de definitieve besluitvorming over de maatregelen.

Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen
Bronckhorst 2007, rectificatie
Op 1 mei 2007 is een publicatie op deze gemeentepagina's geplaatst over de Uitvoeringsbesluiten
afvalstoffen Bronckhorst 2007. Ten onrechte is gemeld dat een rechtstreeks belanghebbende
een bezwaarschrift kan indienen. Dit is echter niet mogelijk.
B en w hebben de Uitvoeringsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening op 17 april 2007
vastgesteld. In de Uitvoeringsbesluiten zijn nadere regels bepaald over de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen, aangewezen inzamelmiddelen en -voorzieningen en de wijze waarop
huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.
De Uitvoeringsbesluiten liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, en zijn tegen betaling verkrijgbaar. Dit besluit treedt de
dag na deze bekendmaking in werking.

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk bestemmingsplan 'Bultensweg ong. en Heidenhoekweg 3
Zelhem'
Het bestemmingsplan 'Bultensweg ong. en Heidenhoekweg 3 Zelhem' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op de realisatie van een woonzorgaccommodatie voor verstandelijk gehandicapten en senioren alsmede natuurontwikkeling nabij de huidige zorgboerderij de

Openbare bekendmakingen - vervolg

Hols en de Twisselt aan de Bultensweg in Zelhem. In samenhang met dit plan worden de agrarische bedrijfsgebouwen aan de Heidenhoekweg 3 gesaneerd en de bestaande woning bestemd
als burgerwoning.

milieubeheer waarop het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer van toepassing is.
Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een gasdrukregel- en
meetstation

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt 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.

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

Ontwerpbesluit Bodemkwaliteitskaart en
bodembeheerplan gemeenten, Regio Achterhoek
en Waterschap Rijn en IJssel

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 10 mei
t/m 20 juni 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet
milieubeheer ter inzage:
• Baak, Walterslagweg 4, voor het uitbreiden en wijzigen van de inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de
ingediende melding is er in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij
• Hengelo Gld., Steintjesweide 67, voor het van toepassing worden van het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer op een reeds aanwezige en in werking zijnde inrichting in de
zin van de Wet milieubeheer. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake
van een verzorgingshuis
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer van
toepassing is. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een eethuis
• Steenderen, Toldijkseweg 12, voor het van toepassing worden van het Besluit landbouw
milieubeheer op een reeds aanwezige en in werking zijnde inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een
melkrundveehouderij
• Zelhem, Hummeloseweg 73, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet

TIP VAN DE WEEK

B en w hebben op 1 mei 2007 het besluit Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeenten,
Regio Achterhoek en Waterschap Rijn en IJssel, periode 2007-2011, in ontwerp vastgesteld.
Het doel van de bodemkwaliteitskaart en bijbehorend bodembeheerplan is grondverzet binnen
de gemeente Bronckhorst en tussen de gemeenten in de Achterhoek eenvoudiger te maken. De
ontwerpbodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan liggen van 9 mei t/m 19 juni ter inzage in
het gemeentekantoor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Volgende week
vindt u uitgebreidere informatie hierover op deze gemeentepagina's.
Belanghebbenden kunnen op grond van afdeling 3.4 Awb gedurende de termijn van terinzagelegging, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w van de gemeente Bronckhorst, Postbus 200,
7255 KE Hengelo Gld. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of het verkrijgen van
nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Lubbers van de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 03 14.
Na de inspraak worden kaart en plan, en eventuele zienswijzen, door het college vastgesteld.
In het geval van zienswijzen stemt de gemeente deze met de regiogemeenten onderling af en
wordt het regionale beleid, indien nodig, hierop aangepast.

Tuinen en Kasteeltuinen
Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Rondleiding Buitenplaats de Wildenborch op 17 mei

Vorden

Begin openstelling Tuinen de Wiersse op 17 mei

Vorden

Stinzenplanten bij de Warande op 17 mei

Laag Keppel

Ook uw totale beregening

Hardloopcursussen

verzorgen wij, incl. puls spuiten

voor beginners en gevorderden
v.a. maandagavond 14 mei
o.l.v. Niels Gude

Nordic Walking
cursus voor beginners en gevorderden v.a. woensdag-ochtend
en -avond 23 mei
o.l.v. Gerlande Gude
Tel.: (0573) 45 33 54

v.o.f.

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

www.bulten-techniek.nl

Hanzeweg 67, LOCHEM
Telefoon (0573) 25 82 09

De mooiste
badkamers
prettig
geprijsd!
www.badenbouwcentrum.nl

Het allerlaatste plaatselijke nieuws nu ook op internet.

Dus kijk snel op www.contact.nl

Tuinwonderen...

Harmonie is het sleutelwoord in een mooie tuin.
Alles is goed in balans en het geheel sluit aan op
uw woning. Bij het leggen van sierbestrating let u
daar dus op. Bij BouwCenter HCI kunt u precies
de juiste keus maken uit een ruim en gevarieerd
aanbod bestratingsmateriaal, natuursteen en
tuinafscheidingen. Met onze sierbestrating is uw
tuin helemaal af.

HCl. Helemaal mijn idee.

Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Tuinhout - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

www.bouwcenterhci.nl

 Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
 Zevenaar
Ampèrestraat 3
tel. 0575 46 81 81
 Ulft
Ettenseweg 39
tel. 0575 46 81 81

73912 PROFILERS

bestaan nog!

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN
en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden

dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Vragen over Reiki??

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)
Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax:
(0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

Kom naar de
informatiebijeenkomst
over Reiki op 23 mei
a.s. om 20.00 uur!

Maak van moederdag of vaderdag een boekendag
Met et boek Butenthuus van Jan Wagenvoort
doe’j ze een groot plezier.
“Dag moeder, doei pa…, ajuu..!
“Heurt ze ons niet”?
“Nee, ze bunt al an ’t leazen”!

S.v.p. vooraf aanmelden
bij Rianne Leijten,
tel.: 0575-553528
(na 17.30 uur)

Butenthuus dus. Et boek kost €19,95 en is te
koop bi’j de boekwinkels, Welkoop en plattelandswinkels in de regio, en ok bi’j Jan en Dinie
Wagenvoort an de Kremersdijk 5 in Hengelo.

BUTEN

J A N WA G E N V O O R T

THUUS

Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

VOLOP ASPERGES

natuurlijk met
ei / ham / zalm / wijn / etc.
Kijk ook op www.den4akker.nl
Bij inlevering van deze advertentie ontvangt
u bij aankoop van 1 kg asperges

Zoek jij voor de zomer nog een
leuke baan?
Wij zoeken leuke jonge dames
met een rijbewijs voor ons

PROMOTIE TEAM

6 SCHARRELEIEREN GRATIS

Voor promoten van de merken
Shell, Opel en Chevrolet.

Openingstijden

Interesse? Schrijf een brief naar:

ma. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur 13.00 -19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Postbus 108, 7250 AC Vorden
of mail naar: jan@groot-jebbink.nl

Mensink
Omheining
Gevraagd:
jonge enthousiaste
medewerkers m/v
voor het plaatsen van hekwerken
* voor langere periode
* 5-daagse werkweek
* rijwbewijs is ’n pré
* geen 8-17 uur mentaliteit

Mensink Omheining
Hengelo (Gld.)
tel. 06-53 928 228
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Sanitiem nu ook in hengelo
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

Rimetaal is een innovatief en snelgroeiend bedrijf op het gebied van metaalbewerking in Vorden. Sinds 1994 houden wij ons, nu met zo’n 60 medewerkers, o.a. bezig
met het ontwikkelen en vervaardigen van geluidsgedempte aggregaatkasten alsmede innovatieve ondergrondse afvalinzamelsystemen. Wij besteden veel aandacht aan research en zijn daarom in staat steeds nieuwe, hoogwaardige producten geheel in eigen beheer te ontwikkelen en te produceren.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste

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
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

Medewerker bedrijfsbureau

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.

U bent verantwoordelijk voor het contact met de klant, het maken van offertes, het
plannen van de orders alsmede het begeleiden van het productieproces.
Wij zoeken een praktisch ingestelde allrounder met technische achtergrond. Bij
voorkeur heeft u ervaring in een soortgelijke functie dan wel ervaring met werkvoorbereiding. U werkt in een gemotiveerd team en wordt vanzelfsprekend goed
ingewerkt.
Rimetaal is lid van de Metaalunie en biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Sollicitatie/inlichtingen
Indien u interesse heeft, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV naar dhr. M. Fortuin,
Industrieweg 10, 7251 JT Vorden of per mail naar m.fortuin@rimetaal.nl.

www.sanitiem.nl

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

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

I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

MO E D E R DAG 13 M E I



Voor alle moeders een bloeiend cadeau

Lentefeest Jeugdsoos
Flophouse 11 en 12 mei
Op vrijdagavond 11 mei zal er in de
tent bij Flophouse flink gefeest
gaan worden met DJ Erwin de V. die
met zijn drive-in show ondersteund zal worden door onze eigen
"huisdeejay" Huug Lohuis. DJ Erwin de V. heeft al vaker in Flophouse op de bühne gestaan (onder andere tijdens onze Après Carnaval
Party) en bezorgde de Flophousebezoeker een hese stem en vermoeide benen.
Op zaterdagavond 12 mei staat de
feesttent en de jeugdsoos zelf in het teken van live-muziek. In de tent zullen
de Arnhemse rockers van Lifelike de
bezoekers doen zweten met hun zorgvuldig geselecteerde rockcovers.
In de soos is het de taak van de 12mansformatie Groove on the Roof om
de voetjes te doen bewegen. Beide
avonden beginnen om 21 uur.
Vanaf 11 mei start tevens de voorverkoop voor "Høken in Toldiek" en het
koffieconcert van Normaal, op respectievelijk 29 juni en 1 juli. Op de vrijdagavond zal Normaal wederom samen met Jovink een Achterhoeks onderonsje beleven. Vorig jaar een groot
succes, dit jaar zelfs de laatste kans
om ze samen te zien. Meer informatie
is te vinden op www.flophouse.nl.
LIFELIKE
ROCKERS INSIDE!
Lifelike bestaat uit vier enthousiaste
muzikanten uit de omgeving Arnhem
en vormt een prettig gestoorde band
met ballen. Lifelike staat garant voor
een uitgekiend rockend repertoire
met covers uit de tijd van The Police
en Van Halen tot aan covers van nu,
zoals Red Hot Chili Peppers en Green
Day. Begin 2007 is Lifelike tot winnaar

uitgeroepen van de bandcompetitie
Lust4Live, de "Battle of Arnhem". De
Lust4Live-jury vond dat Lifelike een
verassend, selectief repertoire ten gehore brengt en dat bovendien met
klasse, explosief en enthousiast op het
publiek weet over te brengen.
Lust4Live-jury: "Deze jongens zijn helemaal together, echt een eenheid op
het podium. Briljante rocksongs met
de juiste energie overgebracht. Een
zeer aantrekkelijke band. Absolute
aanrader voor een avondje rock!"
URL: http://www.lifelikemusic.nl/
GROOVE ON THE ROOF
FUNKY SOUL & DISCO SHOW
Groove on the Roof is een twaalfmansformatie die mede dankzij een stevige
blazerssectie voor het nodige spektakel zorgt. Naast de bekende soulklassiekers van o.a. James Brown, Otis Redding en Sam & Dave wordt ook discowerk gespeeld van b.v. KC & The Sunshine Band.
Om het feest compleet te maken
brengt de band ook werk van Blues
Brothers, Brian Setzer and his Orchestra en Tower of Power. Kortom: Soul,
Funk, Disco en Show.
URL: http://www.grooveontheroof.nl
Kaarten voor Høken in Toldiek
Voorverkoopadressen:
Jeugdsoos Flophouse, Hoogstraat 15,
7227 ND Toldijk (alleen vrijdagavond)
Café Den Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk
Café De Seven Steenen, J.F. Oltmansstraat 6, 7221 NA Steenderen
Café De Bierkaai, Wichmondseweg 30,
7223 LH Baak
Café De Tol, Keijenborgseweg 1, 7021
KP Zelhem
URL: http://www.flophouse.nl/

KBO Ons Genoegen
De jaarlijkse bustocht van KBO Ons
Genoegen uit Keijenborg wordt gehouden op donderdag 24 mei. Het vertrek is om 09.00 uur vanaf het Booltinkplein. De dagtocht met de bus
gaat richting Twente.
De 1e stopplaats is bij restaurant Erve
Brooks. Daarna wordt onder begeleiding van een gids het Zoutmuseum in
Delden bezocht. Vervolgens gaat de reis
verder naar De Lutte voor een uitgebreide koffietafel. Pastoor Jacobs en Dieny
Veltmaat komen daar een bezoek brengen en gaan met het gezelschap de
kerk bezichtigen. Om 14.15 uur wordt
met de bus en de gids een mooie tocht
gemaakt door Twente. De dag wordt
om 18.00 uur afgesloten met een Wienerschnitzel-menu bij restaurant Bosgoed in Wilp. Om ongeveer 20.00 uur is
de terugkomst in Keijenborg. Rollators
kunnen meegenomen worden. Geeft u
op tijd op, want vol is vol! Een officiële
uitnodiging voor de leden komt in de
Nestor. U kunt zich vóór 18 mei opgeven bij: de heer H. Berendsen, tel.: 0575462694 en mevr. B. Giesen, Molenstraat
15, tel. (0575) 46 21 94.

Pro Wonen
De bouw van Meindershof is weer
in volle gang. Dat betekent dat Pro
Wonen gauw zal starten met de verhuur van de appartementen.
Om belangstellenden de gelegenheid
te geven om alvast te zien hoe de appartementen worden ingedeeld, organiseert wooncorporatie Pro Wonen
een inloopbijeenkomst. Deze wordt
woensdag 9 mei van 14.00 tot 17.00
uur gehouden bij Hotel Leemreis in
Hengelo. Dan worden de tekeningen
en de diverse woningtypes gepresenteerd. Ook wordt informatie over de
huur- en inrichtingsmogelijkheden
gepresenteerd en kunnen eventuele
vragen worden beantwoord.



Prachtige hangplanten

Volop keuze in

2 voor € 15,00

 boeketten
 bloemstukjes
 plantenbakjes
 kuipplanten
 perkgoed

Podiumplaatsen voor
renners RTV
Vierakker Wichmond
Verschillende renners van RTV
Vierakker Wichmond hebben de
afgelopen weken in criteriums podiumplaatsen en zelfs een overwinning behaald. Op 28 april reed
junior Rens te Stroet de Omloop
van de Alblasserwaard. Hier miste
hij net de slag en finishte als 23e.
Twee dagen later, 30 april, wilde
hij dit rechtzetten. En dat deed hij
door op overtuigende wijze in Geldrop met de overwinning aan de
haal te gaan.
Op koninginne dag reden verschillende renners van RTV Vierakker Wichmond de ronde van Almelo. Bij de Elite behaalde Richard Sleumer net niet
het podium. Hij werd hier vierde. Jan
Weevers behaalde een zeer verdienstelijke 12e plek. Bij de amateurs A reed
Olav van de Berg naar een 13 plek.
Een week later, zondag 6 mei, stond
Olav aan het vertrek in de Ronde van
Stokkum. Deze zware koers over 80 kilometer kende een levendig wedstrijdverloop. Halverwege de wedstrijd ont-

snapten twee groepen van 7 renners
uit het peleton met daarin Olav van de
Berg. Na het afsprinten van het peleton, bleef er een groep van 12 renners
over. Olav sprong enkele ronden voor
de finish weg uit de groep en kreeg
Marcel Beumer (winnaar van vorig
jaar) met zich mee. Deze deed echter
de laatste ronden geen kopwerk meer
en won de sprint. Olav werd toch verdienstelijk tweede.

Rudi Peters reed zondag 6 mei een
wedstrijd in Eibergen voor de Veteranencompetitie. Hier behaalde hij een
7e plek (vierde van het peloton).

Op zaterdag 12 mei organiseerd RTV
Vierakker Wichmond de Ronde van
Wichmond. Hier zullen ook verschillende renners van de RTV een gooi
doen naar de overwinning in de wedstrijden voor masters 40+ (start 15.45
uur) en Amateurs A+B (start 17.30).
Voorafgaand aan deze wedstrijden
wordt om 15.00 uur voor de jeugd de
Dikke bandenrace verreden. (zie aankondiging elders in dit blad).
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Plus Eland scoort met
winkelwagenschieten

Twaalf mei Nationale
Molendag

Schiet de bal in de Plus winkelwagen!
Bij de nieuw geopende supermarkt Plus Eland aan de Raadhuisstraat in
Hengelo was zaterdag 28 april een mooi voetbalveld aangelegd. Jeugdige
‘talenten’ konden meedoen aan het winkelwagenschieten. Op het speelveld stonden diverse winkelwagens.
De bedoeling was om de bal in de Plus
winkelwagen te schieten. De hele middag was er veel deelname en er waren
mooie prijzen te winnen.
De eerste prijs ging naar Pieter van

Oudheusden. Hij won de prijs: één minuut gratis winkelen. Met behulp van
Pieters vader rende de winnaar één
minuut door de winkel om zo veel mogelijk artikelen in de winkelwagen te
verzamelen. Pieter had voor een be-

drag van 58,38 euro bij elkaar gewinkeld. De tweede prijs ging naar Wiebe
van Eerten. Hij won een jaar lang elke
week drie flessen Pepsi. Dat is in een
jaar maar liefst 156 flessen frisdrank.
De prijs voor de derde tot en met de
vijfde plaats was een leren voetbal. Deze werden gewonnen door Maarten
Grotenhuis, Geert Posthouwer en Alex
Lentink.

Beleef de haven

De Hackfortsche molen.
Twaalf mei is het weer nationale molendag en dan zijn de meeste molens
in Nederland opengesteld voor publiek.
MOLEN DE HOOP GERESTAUREERD
Voor Vorden Vanaf de Hertog Karel
van Gelre weg ziet men aan de ene zijde de molen de Hoop…… is het dit
jaar wel een héél heuglijke dag, omdat
dit jaar de molen “De Hoop” van de
fam. Van Ark in oude glorie is hersteld.
Deze prachtige “rietgedekte achtkant”
molen is een beeldbepalend gebouw
voor iedereen die via de Zutphenseweg het dorp nadert. In Vorden heeft
veel van de oorspronkelijke monumentale en historische bebouwing
plaats moeten maken voor eigentijdse
panden en we mogen blij zijn dat deze
molen van de ondergang is gered door
de inspanning van Erik en Louisa van
Ark.
In de molen staat nog niet alle maalwerk op de plaats maar wat er wél
staat is alleszins de moeite van het bekijken waard. Als alles klaar is, en dan
denken Erik en Louisa aan begin september, zal de echte ingebruikname
worden gevierd. Maar 12 mei bent u
alvast van harte welkom.

Op camping Het IJsselstrand zal op 9 en 10 juni een spectaculair evenement plaatsvinden onder de naam IJsselstrand Havendagen 2007. In en
rondom de haven zullen veel boten te bewonderen zijn, en tussen 10.00
uur en 18.00 uur zullen een braderie en veel activiteiten plaatsvinden. Er
zijn kinderspelen en de brandweer zal acte de presense geven met een
spetterend optreden.

Een boot zal varen van Het IJsselstrand
naar camping Het zwarte Schaar. Van
daaruit zal na een korte tussenstop de
terugweg bestaan uit een ritje over de

dijk met paard en wagen. De braderie
rondom het thema haven biedt stands
met onder andere adviseurs over coatings voor boten, verzekeringen, zeil-

kleding en andere watersportartikelen. Een shanty-koor zal overdag de
muzikale omlijsting verzorgen terwijl
's-avonds in de tent een band speelt
voor een feestelijke afsluiting van de
eerste havendag. Overnachting is mogelijk op een boot in de haven of op de
camping. De Havendagen, mede georganiseerd door watersportvereniging
'De IJsselwaarden', vinden plaats op de
Eekstraat 18 in Doesburg.

en stromend water. We vergeten vaak
dat de Gouden eeuw van Nederland
zonder molens niet mogelijk was geweest.

TWAALF MEI GAAT DE VLAG UIT
EN IS ER MUZIEK
Er is maar één manier om de combinatie van het “jaarvanmolens”, “de open
molendag” én “de glorieuze restauratie van de molen De Hoop” te vieren
en dat is met muziek en vlagvertoon.
De vlaggen zullen wapperen vanaf de
molens en we zijn blij dat we Sursum
Corda bereid gevonden hebben om
vanaf de stelling van de Hackfortsche
windmolen een serenade te brengen
aan de molen “De Hoop”. Dat zal
plaatsvinden om 14.30 uur. We hopen
dat u allemaal van de gelegenheid gebruik maakt om te komen luisteren
en daarna de molens te komen bekijken. De beide molens zijn voor publiek geopend van 10.00 uur tot 16.00
uur.
VIER INTACTE MOLENS IN ÉÉN
DORP

TWEE MOLENS IN ÉÉN OOGOPSLAG
Als u vervolgens vanaf deze molen de
Hertog Karel van Gelreweg inkijkt,
dan ziet u de Hackfortsche windmolen, ook een windmolen met een stelling en ook bedoeld om graan te malen. Alleen deze molen heeft een stenen romp met muren van wel 3/4 meter dik. Ook deze molen is geheel
maalvaardig. Tijdens de open molendag zullen beide molens draaien en
bent u van harte welkom.

In Vorden zijn we gezegend met vier
prachtige molens. De molen in Linde
(fam. Hoefnagels), de Hackfortsche watermolen bij Hackfort (natuurmonumenten), de molen De Hoop (fam. Van
Ark) aan de Zutphenseweg en de Hackfortsche windmolen aan het Hoge
(Stichting Vordense Molens). Zoals
reeds gezegd wordt er dit jaar, in 2007,
veel belangstelling gewekt voor ons
nationale molenbezit en iedereen die
gelnteresseerd is in molens kan terecht op de site jaarvandemolens

2007 “JAAR VAN DE MOLENS”
Voor alle molens in Nederland is dit
jaar een heel bijzonder jaar want 2007
is het jaar van de molens. Een groot
aantal landelijke instanties heeft dit
jaar de molens, die nog bestaan in Nederland, in het middelpunt van de belangstelling geplaatst omdat 600 jaar
geleden de eerste poldermolen werd
gebouwd. Daarna hebben de molens
een unieke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Nederland. Met molens
kon sneller hout worden gezaagd,
konden polders worden leeggemalen,
werd olie geperst en, zoals op het platteland, werd er meestal graan mee gemalen. Het betekende een industriële
revolutie met als krachtbronnen wind

DE SITE “JAARVANDEMOLENS”
Speciaal voor dit molenjaar is er een
site in het leven geroepen die allerlei
informatie geeft over molens en alle
activiteiten op en rond molens. Onder
www.jaarvandemolens.nl vindt u al
die wetenswaardigheden. Daar kan
men ook prachtige satellietfoto’s vinden waarop alle molens in Nederland
te vinden zijn maar waarop u ook uw
straat haarfijn zult kunnen terugvinden (zie foto). Tevens zijn er “links”
waarmee men kan doorklikken naar
de site van de landelijke molenstichting om zo nog meer informatie te
krijgen over de molen die uw belangstelling heeft.
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Veel turnplezier in 't Jebbink

De sporthal ’t Jebbink was zaterdag mudjevol tijdens de groep springwedstrijden die de turnverenigingen Sparta Vorden en WIK Wichmond gezamenlijk organiseerden. In totaal kwamen er ruim 300 kinderen in actie
en een tribune vol met meelevende vaders, moeders, zusjes en broertjes.
De opmars: een prachtig gezicht, de
jeugd gestoken in fleurige turnkleding kwam uit vier hoeken de zaal
binnen gemarcheerd. De juryleden
hadden zich op diverse plaatsen in de
zaal genesteld om van dichtbij een
juiste puntenwaardering te geven.
Geen gemakkelijke taak. Eerst nog
even ‘inturnen’ , ( per toestel was daarvoor twee minuten uitgetrokken )koprol maken, springen in spreidstand,
oefenen op de trampoline en de strijd
kon beginnen.
Van zenuwen geen sprake. In een vlot
tempo en bovenal met veel enthousi-

Prijswinnaars in de categorie 6 t/m 8
jaar waren DOG 2; RGV 1; DIO 3 en
DIO 2. In de E categorie junioren: WIK
4; RGV 3; RGV 5 en Sperwer 2. In de categorie E niveau junioren waren er
prijzen voor Achilles 4; RGV 2; Sparta
2; Achilles 6 en RGV 2. Prijswinnaars
bij de D- jeugd: DIO 4; Achilles 8 en
Sparta 3. Dat waren bij het D- niveau
Achilles 9 en RGV 6. Bij het D- niveau
senioren gingen de prijzen naar RGV
7; Achilles 10 en DIO 6. De beide organiseren verenigingen Sparta en WIK
kwamen met name bij het ‘D ‘ en ‘ E’
niveau met een aantal podiumplaatsen uitstekend voor de dag. Sparta 2 Eniveau jeugd lange mat 2e plaats;
idem trampoline 3e plaats; Sparta 3 Dniveau jeugd plank/ kast 1e plaats;
idem mini tramp/ kast 1e plaats en
WIK 4 E- niveau junior mini tramp 3e
plaats.

asme werden de oefeningen op de minitramp, lange mat, kast, de pegasus (
vervanging van het paard )e.d. afgewerkt. De deelnemers waren afkomstig van DIO Keyenborg, DOG Baak,
Sparta Vorden, RGV Ruurlo, Achilles
Hengelo, Sperwer Drempt en WIK
Wichmond. Er waren vier categorieën
t.w. jongens en meisjes in de leeftijdsgroep 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Verder nog turners/ turnsters 10 t/m 16
jaar en daarboven. Daarbij in aanmerking genomen dat er op een zestal toestellen werd gesprongen is het duidelijk dat er na afloop een ‘waslijst’ aan
prijswinnaars bekend werd gemaakt!

staart: Annie Verbeek, St. Willibrord
Drempt;
romp: Liesbeth Roenhorst, Buurtver.
Bekveld (na loting);
Koningschieten:
kop: Laurens Giesen, St. Jan Keijenborg;
rechtervleugel: André Gieling, EMM
Hengelo;
linkervleugel:Peter Hissink, Buurtver.
De Noabers;
staart: Henk Lolkema, St. Willibrord
Drempt ;
romp: Diana Wenting, Buurtver. Dunsborg;
Na anderhalf uur en 166 schoten werd
Diana Wenting van Buurtvereniging
Dunsborg in de 6de ronde schutterskoningin van de gemeente Bronckhorst.

Bielemanwedstrijden:
1. Jeroen Hermans, St. Jan Keijenborg
13.95 sec.
Jeugd-vogelschieten:
kop: Koen Menting, EMM Hengelo;
rechtervleugel: Jan-Willem Meenink,
Buurtver. De Meene;
linkervleugel: Kevin Wensing, Buurtver. De Meene;
staart: Jeffrey Schoenaker, EMM Hengelo;
romp: Mark Klein Haaneveld, Stichting Nijmans feest
Vogelknuppelen:
kop: Carmen Schiphorst, St. Jan Keijenborg;

rechtervleugel: Inneke Gieling, EMM
Hengelo;
linkervleugel: Suzan Besselink, St. Jan
Keijenborg;

Feest bij Cosmetisch
Instituut Francine

Cosmetisch Instituut Francine in
Lichtenvoorde bestaat 30 jaar en
daarom zijn er dit hele jaar speciale
aanbiedingen voor iedereen die een
afspraak maakt. Voor een groot
aantal behandelingen geldt dan
ook 'Twee voor de prijs van één'. Iedereen mag een introducé meebrengen en alleen de duurste van de
twee behandelingen wordt betaald.
Verder krijgt iedereen die tijdens
het 'Happy Hour' op vrijdagmiddag
een afspraak maakt of een product
koopt een korting van 15%.

Koning van Bronckhorst 2007

UITSLAGEN KONINGSCHIETEN,
JEUGD-VOGELSCHIETEN EN
VOGELKNUPPELEN
ZONDAG 6 MEI:

Het hele jaar speciale aanbiedingen

In totaal deden 28 koning(inn)en van
16 verschillende verenigingen mee
aan dit evenement "Koning van Brockhorst".
Om 12.45 uur werden alle deelnemers
welkom geheten in Dorpshuis "De
Horst" door voozitter Wim Besselink
van het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg. Door de Rabobank AchterhoekNoord werd het nieuwe koningketen
overhandigd en deze werd direkt bij
de huidige koning Rob Besselink van
St. Jan Keijenborg omgehangen. Door
de VVV-Bronckhorst werd nog een wisselbeker aangeboden en burgemeester
Aalderink bood namens de gemeente
een erewijn aan. Hierna gingen alle
deelnemers en genodigden achter
drumfanfare St. Jan aan naar het
schietterrein waar alle spelen werden
gehouden.

Cosmetisch Instituut Francine vindt u
sinds twee en een half jaar aan de
Varsseveldseweg in Lichtenvoorde.
Francine zit dit jaar 30 jaar in het vak
en wil dit graag vieren door middel
van acties. Zo kunt u o.a. met een introducé komen voor een behandeling
en alleen de duurste van de twee behandelingen betalen. U heeft een ruime keuze en de behandelingen zijn afgestemd op het seizoen. Zo zitten er
t/m juni diverse behandelingen in het
pakket zodat u de zomer rustig tegemoet kunt zien. Er zijn verschillende
behandelingen zoals duurzame haarverwijdering, overgewichttherapie,
rimpelbehandelingen, cellulitis behandelingen en permanente make-up
waarvoor u terecht kunt bij Cosmetisch Instituut Francine.
Facelift zonder operatie
Door middel van de Nlite-V, een medische laser, kunnen diverse huidproblemen worden aangepakt. De fraaiste resultaten worden hierbij geboekt op
het gebied van huidverjonging; fijne
rimpels en kraaienpootjes verdwijnen
en rimpels worden minder diep. Maar
deze methode is ook zeer succesvol bij
acne problemen, wijnvlekken, couperose of littekens en verkleuringen van
de huid. Bij deze laser behandelingen
wordt de huid niet beschadigd en zijn
er vrijwel geen bijwerkingen. Dit is
door wetenschappelijk onderzoek
aangetoond.
Duurzame haarverwijdering
Bij Cosmetisch Instituut Francine
wordt gebruik gemaakt van Chromolite en de Ellipse, een Intense Pulsed
Light-systeem. Hiermee zijn enorm

goede resultaten bereikt bij duurzame
haarverwijdering en voor huidverbetering in het algemeen. Maar ook voor
de aanpak van pigmentvlekken, roodheid, fijne lijntjes en rimpels en ontsierende rode adertjes is deze methode heel effectief.

Afslankkuur
De afslankkuur Bio-HCG+ overgewichttherapie is een behandeling waarbij u
binnen 23 dagen ca. 8-10% lichaamsgewicht afvalt d.m.v. een dieet en met behulp van een dosis Bio-HCG+ (op basis
van mineralen) die door middel van
druppels onder de tong ingenomen
moeten worden. Met deze methode
heeft u geen honger en verdwijnen
vooral vetophopingen op heupen, billen, buik of dijen. Ook kunt u kiezen
voor de HCG kuur door middel van injecties onder begeleiding van een arts.
Hierbij worden hormonen die absoluut geen kwaad kunnen, toegediend
en samen met een streng dieet, dat u
goed vol kunt houden door de ingespoten hormonen, zullen ongewenste
vetophopingen zeker verdwijnen.

Cellulitis
De Starvac dermotherapie biedt een
afdoende oplossing voor een aantal
van de meest voorkomende huid- en
bindweefselproblemen van deze tijd,
waaronder cellulitis. Ongewenste ophopingen van vetten zullen verdwijnen en cellulitis bestrijden. Deze behandeling heeft een langdurig effect
en wordt vaak geadviseerd samen te
volgen met een afslankkuur.

Demonstraties tijdens open dagen
Elk jaar zijn er twee open dagen bij
Francine en dan zijn er diverse demonstraties van de diverse behandelingen. Afgelopen april was de eerste
en in oktober zal er weer een open dag
zijn. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon eens binnenlopen en kijken wat
er allemaal mogelijk is. U heeft al kunnen lezen dat er diverse leuke aanbiedingen zijn en vindt u het leuk om
hier samen met uw vriendin, zus of iemand anders gebruik van te maken.
Misschien een leuk cadeautje voor
Moederdag? U kunt natuurlijk ook
meer informatie vinden op de website: www.francine.nl

Gereduceerd tarief

Middellandse Zee inloopspreekuren
GGD Gelre-IJssel organiseert speciale Middellandse Zee inloopspreekuren voor reizigers naar
Turkije, Egypte, Tunesië en Marokko. Een consult tijdens dit spreekuur kost 5 in plaats van 20 euro. De
kosten voor de vaccinaties komen
daarbij. Voor deze inloopspreekuren is het maken van een afspraak niet nodig.
Helaas gaan veel mensen nog onbeschermd op reis. Naar Turkije bijvoorbeeld vertrekt ongeveer de helft van
de vakantiegangers onbeschermd. Zij
kunnen daardoor infectieziekten oplopen, die met vaccinaties en andere
voorzorgsmaatregelen voorkomen
kunnen worden. Tijdens een bezoek

aan het spreekuur van de GGD krijgen
mensen de vaccinaties toegediend die
zijn aanbevolen voor hun reisbestemming. De GGD-verpleegkundige geeft
daarnaast persoonlijk gezondheidsadvies, afgestemd op de eigen situatie en
de reisbestemming. Voor overige bestemmingen en de reguliere reizigersspreekuren kunt u online een afspraak maken met het reizigersadviesen vaccinatiebureau van de GGD:
www.ggdgelre-ijssel.nl. De Middellandse Zee inloopspreekuren vinden
plaats op de volgende data en locaties:
Doetinchem : woensdag 23 mei 17.00
tot 20.00 uur, GGD Gelre-IJssel, Gezellenlaan 10, Zutphen: donderdag 24
mei van 17.00 tot 20.00 uur, Hanzehal,
Fanny Blankers-Koenweg 2.
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Xycleservice Doesburg garant voor Free-wheel, 10 jaar
600 vierkante meter fietsplezier
Free-wheel -de skeeler-, schaats- en
skispecialist en tevens sportorganisatiebureau- uit Vorden bestaat 1
mei al weer tien jaar. Een bedrijf
dat zorgt voor beweging en dat zelf
volop in beweging blijft.

Free-wheel begon op 1 mei 1997 aan
de Zutphenseweg in het centrum en is
later verhuisd naar de Netwerkweg op
het Industrieterrein. Daar is voldoende ruimte voor alle activiteiten die

men organiseert. Door creativiteit is
het bedrijf is continue in beweging. Inmiddels is free-wheel uitgegroeid tot
een alom bekende speciaalzaak in
heel Oost-Gelderland en het sportorganisatiebureau heeft haar klanten in
heel Nederland. Vanaf 1 mei is het
daarom feest bij free-wheel. Alle klanten krijgen tijdelijk een verrassingskorting. Die mogen ze zelf 'schieten' of
'prikken' en er is een feestaanbieding.
Free-wheel.com, 0575 554228

Collens & Bikkel
Schilderwerken

Camiel Banda van Xycleservice Doesburg. Foto: Paul Lapian
Vanaf 18 mei is Doesburg een servicestation, dat gespecialiseerd is in het
repareren en onderhouden van onder meer fietsen en mountainbikes, rijker. Op die dag opent Camiel Banda aan de Leigraafseweg 33F, op het bedrijventerrein Beinum-West, zijn zaak genaamd Xycleservice.
Voor Camiel Banda gaat na ruim vijf
jaar een grote wens in vervulling.
"Xycleservice als naam bestaat al een
tijd. Ik werkte voorheen voornamelijk
vanuit mijn huis in Drempt, maar wilde heel graag naar Doesburg omdat er
in een grote straal rond die stad een
groot potentieel aan klanten bestaat.
Daarnaast biedt dit pand aan de Leigraafseweg 33F, qua ruimte, ook meer
mogelijkheden. En..., er is hier volop
parkeergelegenheid", legt de 32-jarige
Dremptenaar de keuze uit. "In dit

nieuwe pand heb ik een werkplaats,
waar de racefietsen en mountainbikes
onderhouden en gerepareerd kunnen
worden. Verder is er voldoende ruimte
over om de fietsen te verkopen. Ik heb
nu dus een pand met 600 vierkante
meters fietsplezier, zeg maar."
Camiel Banda zit al vanaf zijn zeventiende in dit vak. Ervaring deed hij op
in Velp bij Profile en bij Fietswereld in
Dieren. "Ik ben op dit gebied een perfectionist. Alles wat ik doe moet niet
alleen goed zijn, het moet eigenlijk

Concert Vordens Vocaal
Ensemble "Capriccio"
Het is dit jaar 300 jaar geleden dat
de componist en kerkmusicus Dietrich Buxtehude overleed. Op 9 mei
1707. Hij werd 70 jaar. Het is niet
precies bekend waar en op welke
datum hij werd geboren.
Hij was de zoon van Johann Buxtehude,
die organist was. Hij was van DeensDuitse afkomst. Later had hij een kerkelijke functie in Lübeck, waar hij, naast
"orgelspeler tijdens de kerkdiensten"
ook kerkelijk administrateur was, wereldlijke concerten moest leiden en
voorbereiden en jonge organisten
moest opleiden. Ook de toen nog jonge
Johann Sebastian Bach werd een leerling van hem. Laatstgenoemde was zo
gecharmeerd van zijn orgelspel dat hij
er soms lange reizen voor maakte om

hem te horen spelen en ook leerling
van hem wilde worden. Van D. Buxtehude willen wij een aantal werken uitvoeren, o.a. de cantate "Jesu, meine
Freude" en het "Cantate Dominum"
met solisten en barokviolen. Ook enige
orgelwerken van hem staan op het programma. Daarnaast voeren we nog uit
een schitterend 5-st. a capella werk van
T.L. da Vittoria, Psalm 117 van G.Ph. Telemann en 2 werken van J.S.Bach, w.o.
het bekende "Wachet auf, ruft uns die
Stimme" voor strijkers, basso continuo
en tenorsolo. Organist is IJsbrand ter
Haar uit Arnhem. Dirigent Wilbert Berendsen uit Vorden, cantor-organist in
Zelhem. Het concert vindt plaats op zaterdag 12 mei 2007 om 20.00 uur in de
Dorpskerk in Vorden. De toegang is gratis met een collecte aan de uitgang.

'precies goed' zijn. Ik heb jaren gefietst
en ook geschaatst op landelijk niveau
en dan word je heel secuur in zaken,
zoals het afstellen van een fiets of de
schaatsen", vertelt hij.
"Ik heb hier een regiofunctie. Vandaar
dat ik ook voor elk wat wils heb. Voor
iedere portemonnee is er een rijwiel.
Ik wil het allemaal laagdrempelig
houden. Het assortiment is vrij groot;
van kinderfietsen, dames- en herenfietsen, racefietsen, mountainbikes
tot aan elektrische fietsen en specifieke fietskleding."
Meer weten? Kijk even op:
www.xycleservice.nl Voor informatie
of afspraak bel: (06) 15 09 60 92.

Pleinmarkt
Op zaterdag 19 mei wordt er door
de stichting veilingcommissie Vorden een pleinmarkt gehouden in
het HAVO-gebouw aan de Burg. Galleestraat 69 te Vorden. Er is weer
van alles te koop. Vele kleine spullen zoals kinderspeelgoed, leuke
snuisterijen, boeken en lp's, potten
en pannen, glaswerk, elektrische
apparatuur, klein meubilair e.d.
Men begint om 9.00 uur met de verkoop en tot 15.00 uur kan men komen
kijken, kiezen en kopen. Dit alles
wordt omlijst met een heerlijk kopje
koffie. Komt allen uw koopjes halen.
De opbrengst van deze markt is voor
de restauratie van de Dorpskerk in
Vorden.

Blue Wonder
Vo e t b a l
SOCII
De laatste wedstrijd van dit seizoen
kwam Loil in Wichmond een ploeg
die nog volop meedoet voor de derde
periode. Trainer Steffens die het vanwege een rode kaart tegen Spijk Vooruit zonder Martijn Peters moet doen.
Het was voor Socii de laatste strohalm
voor klasse behoud zelf winnen en
dan ook nog afhankelijk van andere
uitslagen. In de 57 min werd het 0-1 en
dit was tevens de eindstand zodat Loil
de derde periode pakte en Socii het
volgend jaar na twee seizoenen vijfde
klasse het in de zesde weer opnieuw
gaat proberen. Terug kijkend een seizoen met vaak kleine nederlagen een
doelpunt verschil, vele geblesseerde
spelers daardoor heel weinig wedstrij-

den met een zelfde team kunnen spelen en dus volgend seizoen een nieuwe uitdaging voor trainer Jan Steffens
en zijn manschappen om zo hoog mogelijk in de 6e klasse mee te draaien.
VERDERE UITSLAGEN
Socii 4 - De Hoven 3: 2-7
Socii 5 - SHE 5: 1-7
Warnsveldse Boijs 4 - Socii 2: 0-1
St Joris 3 - Socii 3: 5-0
Socii 4 - Zutphen 4: 2-5
Baakse Boijs 4 - Socii 5: 5-1
Programma 6 mei
Socii 2 - Vorden 3
Socii 3 - Den Dam 3
Brummen 3 - Socii 4
De Hoven 5 - Socii 5

Schoonmaaktips voor de tuin met
Blue Wonder van Sorbo®
Blue Wonder is de meest veelzijdige alles- en speciaalreiniger van Nederland.
Trouwe gebruikers informeerden Sorbo over twee hele handige, actuele buitentips. 1. Mieren op het tuinterras?
In plaats van een duur lokdoosje kun
je ook verdunde Blue Wonder tussen
de tegels spuiten. Waarna de mieren
als sneeuw voor de voorjaarszon verdwijnen. Ondanks het feit dat Blue
Wonder een oplossing op zeepbasis is
en 100% veilig en afbreekbaar. 2. Luizen in de rozenstruik?
De facto hetzelfde verhaal. Besprenkel
de rozen met verdunde Blue Wonder
en de luizen in de pels zijn weg. Een
beetje Blue Wonder, kraanwater en
een plantenspuit volstaan.
Zie ook: www.sorbo.com

Collens is ontstaan toen Gerdjan Lenselink augustus 2006 zelf een schildersbedrijf is begonnen in Hengelo Gld. Dhr. Bikkel, de vader van Gerco
Bikkel, had tot voorheen een schildersbedrijf in de Velswijk. Gerdjan en
Gerco werken nu samen als Collens & Bikkel Schilderwerken.
Zij waren collega's bij Habeco, een
verfgrossier in Doetinchem, Gerdjan
was kleurmaker/ verkoper binnendienst en Gerco was accountmanager.
Ook waren ze al collega's van elkaar
bij een schildersbedrijf in Zelhem.
De kennis van producten en het kunnen schilderen in praktijk, heeft ze
doen besluiten een bedrijf te starten,
dat op geheel eigen wijze wil opereren. Omdat zij al meerdere jaren adviezen hebben gegeven aan schildersbedrijven hier in de regio, hebben zij
al behoorlijk kennis van zaken opgedaan. Van daar ook hun leus BESCHERMEN IS ONZE KWALITEIT.

Immers bij ons staat hoog in het vaandel, beschermen van de ondergrond.
Mocht u uw woning in de toekomst
willen beschermen en verfraaien,
vraag dan vrijblijvend een offerte aan
bij Collens & Bikkel schilderwerken.

Waneer u in contact komt met Collens
& Bikkel schilderwerken zult u ervaren dat zij meer doen dan alleen uw
woning een schildersbeurt geven.

Telefonisch is men te bereiken onder
het nummer (0573) 46 10 71 of mobiel;
Gerco (06) 20 79 78 77 of Gerdjan (06)
29 23 35 13.

Doe mee met de Nordic
Walking clinic bij de Welkoop
Nordic Walking is een bijzondere
vorm van wandelen omdat gebruik
gemaakt wordt van stokken, zogeheten poles. Nordic Walking is als
sport ontstaan in Finland door de
manier waarop Finse skiërs zich
tijdens de zomer op het skiseizoen
voorbereidden. Nordic Walking is
effectiever dan gewoon wandelen
omdat door een goede Nordic Walking-techniek vrijwel alle spieren
van het lichaam gebruikt worden.
Jong, oud, maar ook mensen met
een minder goede conditie, iedereen kan meedoen. Nordic Walking
is ook een sociale activiteit, aangezien het tijdens het wandelen mogelijk blijft om met elkaar praten!
Nordic Walkers verbruiken gemiddeld
1,5 keer zoveel energie dan 'gewone'
sportieve wandelaars en toch worden
spieren niet overbelast. Het is niet alleen gezond voor de benen, maar het
zorgt ervoor dat het hele lichaam
wordt getraind. Door het gebruik van
stokken worden naast de beenspieren,
de bil-, buik-, rug-, schouder- en armspieren intensief gebruikt. Door het
maken van ritme met de stokken
wordt een hoge snelheid bereikt zonder dat dit veel inspanning vergt. De
stokken moeten aan de lichaamslengte zijn aangepast en voorzien zijn van

goede handvatten. Om goede trainingsresultaten te verkrijgen is het belangrijk om de juiste techniek onder
de knie te krijgen.
Welkoop Hengelo Gld. organiseert, onder professionele begeleiding van een
erkende trainer van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU), een
clinic Nordic Walking. De clinic duurt
circa 1 1/ uur en wordt gegeven op vrijdag 18 mei van 10.00 uur tot 11.45 uur.
Tijdens de clinic komen verschillende
onderdelen aan de orde zoals de basisprincipes van Nordic Walking, kennismaking met de poles en uitleg over lichaamshouding en bewegingsaspecten.
Wilt u ook meedoen aan een clinic?
Geef u dan op in de winkel. Na afloop
van de clinic ontvangt u een kortingsbon van 15% te besteden aan het complete Nordic Walkingassortiment.
2

Ook de speciale tentoonstelling "Cuypers op de Kranenburg" is te bezichtigen.
Adres: Antoniuskerk, Ruurloseweg 101 Kranenburg-Vorden.
Website:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl
www.cuyperscomplex.nl
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Verwen moeder en kom
naar Goossens Atomica

Ongelooflijk veel

Ruime keuze in
• ligbedden, parasols,
tuinmeubelen, accessoires
• korte broeken, t-shirts,
zomerjassen etc. etc.
• kaarsen, kandelaars,
glaswerk

MATERIALEN tegen
Voor meer
informatie of
een vrijblijvende
offerte:

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op
AB Oost Asbestsanering

Scheggertdijk 22
Postbus 7,
7218 ZG Almen

scherpe prijzen
en ook nog eens
per stuk verkrijgbaar

Oost

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

Dus.... een kado voor moeder vindt u

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS

• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

bij

Jan Ankersmit
Toldijk
(Gld.)
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo
mica.nl
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensato

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65
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• Onderhoud en reparatie van elektrisch gereedschap
(bedrijven en particulieren)
• Keuren van kleine arbeidsmiddelen conform NEN 3140

Dreef 9 te Hengelo Gld
0575-464777
06-25013902
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..metsmaak ing ericht!
Wij zijn op zoek naar een

spontane, vlotte medewerkster
die ons team wil versterken.
Het betreft vooral café-werkzaamheden
en het bedienen bij feestjes. De werktijden
zijn vooral ‘s avonds en in de weekeinden.
Ervaring in de horeca is gewenst.
Ben jij de persoon die wij zoeken?
Neem dan contact op met:
Eetcafé De Veldhoek, Varsselseweg 55,
7255 NR Hengelo Gld. Tel. 0573 - 46 10 61.

Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van
werken, wonen en ontspannen. In onze showroom vindt u een ruime keuze in stijlen, de
laatste trends en de nieuwste technieken.
Onze adviseurs ontwerpen samen met u een
inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:
www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl
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Torleif Hartelman blij met jeugdig
talent tijdens WK Superbike

Tijdrit RTV

Foto Henk Teerink
Afgelopen zondag 29 april werd er in Assen het WK Superbike gereden.
Het evenement wat altijd gehouden werd in het eerste weekend van september was verplaatst naar het laatste weekend van april. De trainingen
voor de races werden gehouden op vrijdag en zaterdag onder zeer warme
weersomstandigheden.
Zondag's waren de tribunes goed gevuld, alleen was de temperatuur wat
koeler dan de twee dagen ervoor. Torleif Hartelman, die de jeugdige rijders
Roy Ten Napel en Branco Srdavov van
het MQP Yamaha team begeleid en de
motoren tuned, was tevreden ondanks de zesde en twintigste plaats
van de rijders. Deze coureurs komen
uit in de Superstock 600 klasse. Vrijdag tijdens de eerste trainingen domineerde MQP Yamaha rijder Ten Napel
en de Fransoos Maxime Berger de trainingen. Het was Berger die de eerst

plaats naar zich toe trok en ten Napel
volgde op de tweede plek.
Een dag later zou het echter nog beter
gaan voor de MQP Yamaha rijder Ten
Napel, hij pakte de eerste plek voor de
wedstrijddag.Op de racedag zelf kwan
Ten Napel niet zo goed weg van de
start en ging de eerste bocht pas in als
zesde. Helaas kwam hij in de eerste
ronde in aanraking met de Italiaan Calucci en viel terug naar een negentiende positie. Ten Napel vocht zich ronde
na ronde terug naar een zesde plek en
zette tevens de snelste ronde neer tij-

dens de wedstrijd.De winnaar van de
race in de Superstock 600 werd de Italiaan Antonelli, voor de beide Fransozen Barrier en Berger. Srdanov eindigde de race als twintigste.Hij had een
aantal problemen met zijn Yamaha
machine en hoopt dat het in Italie,
over twee weken, beter zal gaan. De
race in de Supersport 600 werd gewonnen door de Turkse Ten Kate Honda
rijder Kenan Sofoglu.In de Superbike
klasse kende het Nederlandse Ten Kate team ook succes met een eerste en
tweede plaats voor de Britse coureur
James Toseland.
Achterhoeker Joey Den Besten behaalde op de Lausitsring in Duitsland een
negentiende plaats in de 125-cc junior
cup die in het zelfde weekend werd
verreden.

Koninklijke onderscheidingen
voor inwoners Bronckhorst
In zaal Langeler werd vrijdag 27 april door burgemeester Aalderink van
de gemeente Bronckhorst koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Op
de feestelijke bijeenkomst waren naast het voltallig college veel familie en
vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en instellingen aanwezig.
De heren die een koninklijke onderscheiding kregen zijn: A. Peppelman
uit Zelhem, H.F. Franck uit Baak, J. Hissink uit Wichmond, A.R.J. van Ingen
uit Hengelo Gld. en J.H.M. Regelink uit
Hummelo. (allen Lid in de Orde van
Oranje-Nassau). De heer Regelink ontving zijn onderscheiding in zorgcentrum Hyndendael in Hummelo.

De heer A. Peppelman maakt(e) zich
op diverse manieren verdienstelijk
voor de plaatselijke samenleving met
de volgende activiteiten:
· 1960-heden onderhoudsmedewerker
van voetbalvereniging VV Zelhem
· 1969-2001 lid van de oude kermiscommissie en vanaf 1985 voorzitter
van
de stichting September Feesten Zelhem
· 1975-2004 bondsscheidsrechter
· 1980-2006 lid van de activiteitencommissie van VV Zelhem
· 1985-2005 consul van twee Zelhemse
voetbalverenigingen (keurder van
velden)
· 2000-2005 regioconsul van de KNVB,
regio Oost (keurder van velden)

De heer H.F. Franck maakt(e) zich op
diverse manieren verdienstelijk voor
de plaatselijke samenleving met de
volgende activiteiten:
· 1982-1993 lid van het schoolbestuur
van de RK basisschool St. Martinus in
Baak (o.a. werkzaamheden voor realisatie nieuw schoolgebouw)
· 1985-heden clubscheidsrechter en

grensrechter (zowel zaal- als veldvoetbal)
bij voetbalvereniging Baakse boys
· 2000-heden vice-voorzitter kerkbestuur parochie St. Martinus in Baak
(o.a.
werkzaamheden in kader van restauratie kerk)
De heer J. Hissink maakt(e) zich op
zeer diverse manieren verdienstelijk
voor de plaatselijke samenleving met
de volgende activiteiten:
· 1978-2003 beheerder van de kantine
van sportvereniging Socii in Wichmond
(voetbal, tennis en volleybal)
· 1978-2005 penningmeester van sportvereniging Socii
· 1986-1990 organisator van het SORBO-voetbaltoernooi
· 1986-1990 beheerder/verzorger van
het onderhoud van de tennisbanen
· 1978-heden EHBO-er bij nagenoeg alle manifestaties in Wichmond
· 1980-1986 lid van de gemeenteraad
van Warnsveld
· 1993-1994 bestuurslid van het Comité
1200-jarig bestaan Wichmond
· 1999-heden vrijwillige molenaar in
de watermolen van kasteel Hackfort
in
Vorden
· 2000-heden jurylid bij zeilwedstrijden van watersportvereniging Giesbeek
De heer A.R.J. van Ingen maakt(e) zich
op diverse manieren verdienstelijk

voor de plaatselijke samenleving met
de volgende activiteiten:
· 1975-2007 allround dierenarts, lid
van maatschap De Graafschap
dierenartsen, hij zette zich in het bijzonder in voor de boerenbevolking
rond Hengelo Gld.
· 1985-heden bestuurslid (voorzitter)
van marktvereniging Hengelo Gld. die
keuringen organiseert voor diverse
paardenstamboeken
· 1995-heden voorzitter van de vereniging Het Nederlands Dartmoor Pony
Stamboom
· 1997-2000 bestuurslid VVV Hengelo
Gld.
· 1998-heden bestuurslid van stichting
De Hietmaat (evenemententerrein) in
Hengelo Gld.
· 2000-heden voorzitter van de koepel
van Hengelose paardenverenigingen
De heer J.H.M. Regelink maakt(e) zich
op diverse manieren verdienstelijk
voor de plaatselijke samenleving met
de volgende activiteiten:
· 1977-heden voorzitter van het Hummelo’s Gemengd Koor (circa 23 jaar),
organisator oliebollenactie (1991-heden), oprichter jongerenkoor 1994),
penningmeester activiteitencommissie van het koor etc.
· 1979-1990 lid van de werkgroep Welzijnsplanning gemeente Hummelo en
Keppel
· 1980-1990 bondsconsul van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland
· 1986- 1998 lid van de evenementencommissie van muziekvereniging De
Eendracht-Hummelo
· 1999-heden mede-oprichter en bestuurslid stichting Vrienden van Hyndendael
in Hummelo

Woensdagavond 2 mei organiseerde de RTV Vierakker-Wichmond
een tijdrit op de Varsselring voor
renners in de leeftijd 50+ en 60+.
Uit heel Nederland kwamen de renners om hun krachten te meten in deze zware tak van de wielersport, er
moesten vier ronden worden afgelegd
wat een afstand van 19,4 km betekend. Om 18.30 uur vertrok de eerste
renner. Bij de 50+ 11 en bij de 60+ 18
deelnemers, waaronder de Nederlandse kampioen 60+ van 2006. Ondanks
de zeer harde wind die in het open
stuk op kop stond werden er snelle tijden gereden. De winnaar bij de 50+
Ton van Duivenbode realiseerde een
tijd van 27.27 min. Wat een gemiddelde snelheid van 42,68 km per uur betekende. De winnaar bij de 60+ Kees
Sebrechts realiseerde een tijd van
30.05 min. en kwam uit op een gemiddelde van 38,73 km per uur.

Uitslag 50+:
1e) Ton van Duivenbode uit Noordwijk
27.27 in min. 2e) Rien van Kessel uit
Deurne (NB.) in 28.03 min. 3e Ab Nederlof uit Amersfoort in 28.17 min.

Uitslag 60+:
1e) Kees Sebrechts uit Halsteren in
30.05 min. 2e) Ton de Haan uit Broek
in Waterland in 30.28 min.
3e) Herman van Bruggen uit Purmerend in 30.59 min. 7e) Jan Pieterse uit
Wichmond in 32.00 min. De bloemen,
van Bloemenboerderij Groot Roessink
uit Hengelo (Gld.), werden aan de eerste drie winnaars uitgereikt door de
ronde miss Mevr. Nederlof uit Lochem.

De organisatie van deze voortreffelijk
georganiseerde tijdrit was in handen
van: Lois Taken, Johan Pardijs en Jan
Pieterse allen lid van de RTV Vierakker-Wichmond.
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10% KORTING
OP ALLE BEITSVERVEN
ZOALS

WIJZONOL ,
TOUWEN
EN PEHALIN
MONOVIT

locatie ’t Beeckland
Het Hoge 41
7251 XV Vorden
tel (0575) 55 11 55

WEEKBLAD

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Heb je nu les op TL- of

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Nu ook op internet!

Antoon Snelder BV
Zomerweg 37C Drempt
Tel 0313 472 107
www.antoonsnelder.nl

HAVO-niveau en is dat te
moeilijk?
Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

www.wittesmid.nl
Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Kijk dan naar de mogelijkheden op GTL- of KL-niveau
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Ch

15 mei 20.00 uur
Het Hoge 41, Vorden

Vier bekende
schilders

facelift zonder operatie
dankzij de huidvriendelijke
NLite-V-laser
In 3 tot 5 behandelingen een
prachtig resultaat. Overtuig uzelf
en maak een vrijblijvende infoafspraak.

ec

Grote keus fleece-kleding,
schoeisel, etc.
Veel accessoires
Speciale moederdag actie
t/m 12 mei tot 50% korting

dankzij Bio-HCG.
Wij hebben met HCG reeds tien
jaar ervaring en kunnen u dus
uitstekend adviseren.
Spectaculaire resultaten.
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! V.O.F. Plattelandswinkel
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GEGARA

5-15 kg afvallen
in 3-6 weken?

R

DE

hun ouders/verzorgers

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

Ch

van ‘t Beeckland. Voorlichtingsavond voor leerlingen en

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34
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Cosmetisch Instituut FRANCINE

en

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

!!!

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
0544 371509 www.francine.nl
Op de dag vóór Moederdag zijn wij geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Voegbedrijf LOHSCHELDER BOUMAN
Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud voegwerk
• reinigen
• voegen
• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE:
MOBIEL: 0629246744
MOBIEL: 0650801028
FAX: 0544-468793

Officieel dealer van:

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:




Hoefsmederij W. de Groot
(Warnsveld.)
Bel voor een afpraak
of informatie:
Telefoon:

06-30 458 456








draai- en valramen
hefschuifpui
serres
dakkapellen
kozijnen
ramen
deuren
schuren
montage









vensters en luiken
trappen
glas
hang- en sluitwerk
(volgens politiekeurmerk)
verbouwen en onderhoud
metselwerk
verder alle machinale
en ander timmerwerk

H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40
www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Histor
Flexa
Rambo
D’IMAGO
Wyzonol
Cetabever
Sigma
Sikkens
Herfst & Helder
Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur
zaterdag 08.30-16.00 uur

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo, Tel. 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl
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UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE
Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Nu extra voordelig:

Bonaparte Sarto

In 400 breed of 500 breed.
Zware polyamide boucle in 14 frisse kleuren
Speciale introductieprijs 400 breed nu slechts

105.132.-

Speciale introductieprijs 500 breed nu slechts

Bonaparte Jeans

In 400 breed of 500 breed. Mooie kortpolige
boucle leverbaar in 12 nieuwe kleuren
Speciale introductieprijs 400 breed nu slechts

75.94.-

Speciale introductieprijs 500 breed nu slechts

UIT ONZE HUISCOLLECTIE

LEGGEN

GRATIS!*

Boucle in 400 of 500 breed
leverbaar in 16 kleuren
Aanbiedingsprijs 400 breed nu slechts

54.5050
68.

Aanbiedingsprijs 500 breed nu slechts

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van trappen en couponnen)

www.helminkmeubelen.nl

Eibergen

Vorden

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

H e l m i n k

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

m a a k t

h e t

m o o i e r

b i j

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

Elektrische afrastering
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

u

t h u i s

P.B. Totaal
Velswijk
voor al uw
schilderwerk
en diverse
timmerwerkzaamheden
06-22685297

Opruiming van alle showroom
modellen met mega korting
Actie’s alleen geldig
op 12 mei 2007
van 10.00 tot 16.00 uur

Diverse klein-huishoudelijke
apparaten met...

mega

LCD schermen

ALLES
moet weg!
Groot assortiment

Wilt u TV-Gelderland blijven
ontvangen via de satelliet?
Bestel dan op zaterdag
12 mei uw schotel aanpassing
en ontvang €20,- korting

€ko2rtin0g

eets
Hineomm
as

kortingen

c

.
B
.
A
.
E
.
T
Van 10.00 tot 16.00 uur
KOOP UW SPULLEN BIJ DE MAN DIE ZE ZELF REPAREREN KAN
Rijnweg 24 in Hengelo
En natuurlijk ook online op:

www.rowielektro.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
knipbehandeling:

=hWj_imWii[d[d
ceZ[bZhe][d
Geldig van 9 t/m 15 mei 2007

LEIGRAAFSEWEG 33F
6983 BR DOESBURG
INDUSTRIETERREIN

“BEINUM-WEST”

Spalstraat 17 Hengelo Gld. tel (0575) 464017

0313 - 412727
INFO@XYCLESERVICE.NL
TELEFOON

o.a.
dealer van

VOLDOENDE EIGEN
PARKEERRUIMTE

WWW
W.XYCLESERVICE.NL

!

WEEKBLAD

JOKERS PLAKKEN

5.09 + JOKER nu

stuk
diverse smaken
van 2.99 voor
+ JOKER
nu

4.

41

BAILEY’S
Irisch cream
fles 100 cl nu

2.09

1.

79

www.contact.nl

PAGE TOILETPAPIER

voord. verp.

IGLO
VISCUISINE

Dus kijk snel op

 KORTING PAKKEN!!!

AH KIPFILET
van 6.79 voor

Nu ook op internet!

pak 32 rollen

van 10.52 voor

6.

ROZEN

15.

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

7.36 + JOKER nu

30

99

HENGELO (G)

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

Open: ma. 8.00 - 13.00 uur
di. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 19.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

bos 15 stuks
diverse kleuren
van 6.65 voor
+ JOKER
nu

3.99

3.

32

13 mei
Bij aankoop van een
moederdag boeket
MOEDERDAG VERRASSINGEN

GRATIS
CHOCOLADE !!!

bij:

Zondag bezorgen wij gratis
(Moederdag 13 mei, omgeving Vorden)
Vord
en - Tel. (0575) 55 18 77

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

Burg. Galleestraat 22

Tot ziens bij Anthony
en moeders: een prettige dag gewenst!

Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

Moederdag is
Vader’s zorg ...

ROOMBOTER MOEDERDAGCROISSANTS
VLAAI

NU

70

KLEIN

NU

MAISBROOD

6.
50
10.

€
€

75

ct.

GROOT
p.st.

€

€

1.75

De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 mei.

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

MOEDERDAGAANBIEDING

Bij aankoop van een moederdagtaart van 10 euro,
een bloemenbon twv € 2,50 kado.
Speciaal voor moeder “Bonbons”
De bloemenbon is te besteden bij
Bloemsierkunst Halfman.

Groetjes,

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 28 12

