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Voorjaarsconcert Concordia:

Prettig om naar te luisteren!

Geachte lezers
en adverteerders
Wij maken u erop attent dat kopij
en advertenties voor de uitgave
van

dinsdag 29 mei (week 22)

in verband met Pinksteren

donderdag 24 mei vóór
8 uur in ons bezit dienen te zijn.
Graag rekenen wij op uw medewerking.

De redaktie Weekblad Contact

Bloemen voor de dirigenten en de lady- speaker
Een aantal weken zon, gevolgd door een ‘weekje’ regen en zie het voorjaar
ontluikt. Groene natuur en overal bloeiende bloemen en planten in velerlei kleuren. De vogels zingen het hoogste lied. Een vrolijk geheel dus.

Daar sloot het voorjaarsconcert van
Concordia zaterdagavond ‘naadloos’
bij aan. In een goed gevulde zaal van
het dorpscentrum met de Arosa Mars
een vrolijk begin en aan het eind van
het concert wederom vrolijkheid troef
bij de pittige Saint Triphon Mars in
een bewerking van Arthus Ney. Deze
mars werd overigens niet alleen door
het harmonieorkest uitgevoerd, maar
in samenwerking met de drumband
Apollo uit Laren en de drumband van
Concordia zelf.

De beide drumbands werken al een
paar jaar samen. ‘Ook wordt er soms
‘leentje- buur’ met elkaar gespeeld’, zo
vertelde lady- speaker Agens Kieskamp. Voor de pauze speelden de
drumbands apart, Concordia onder
leiding van Mike de Geest en Apollo
onder leiding van Reyer Schouten. Na
de pauze gezamenlijk o.l.v. Mike de
Geest met nummers als ‘When Paco
comes in Town’, Capricorn en om te
besluiten met Samba on tour. In de
pauze van het voorjaarsconcert van de
muziekvereniging Concordia overigens een leuk intermezzo. Exact een
jaar geleden nam Hugo Klein Severt
afscheid als dirigent van deze Vordense muziekvereniging.

Café - Restaurant - Zalen

Een half jaar later nam Berjan Morsink het dirigeerstokje van hem over.
Zaterdagavond was het zijn eerste
voorjaarsconcert met Concordia. In de
pauze kwamen Hugo Klein Severt en
Berjan Morsink elkaar in de foyer van
het dorpscentrum tegen. ‘Het klonk
goed, prima gedaan hoor’, zo prees
Hugo (62) zijn jonge opvolger Berjan
(24). Met name de Rhapsody for Euphonium and Concert Band met als
solist Mark Heuvelink had indruk gemaakt op de ‘oude’ maestro. ‘Het is

‘De Keizerskroon’ Ruurlo
Zat. 19 mei 21.30u.

KAS BENDJEN
(groothandel in herrie)

Zon. 20 mei 15.00u.

SLEPPERS
Dorpsstraat 15 tel. 0573-451416
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ook fijn om dit orkest te mogen dirigeren’, zo sprak Berjan Morsink. Hugo
Klein Severt beaamde dit volmondig.
Tenslotte heeft hij Concordia meer
dan tien jaar gedirigeerd. Thans is dirigeren voor hem voltooid verleden tijd.

Het harmonieorkest o.l.v. Berjan Morsink kreeg de handen van het publiek
flink op elkaar bij het indrukwekkende ‘muziekspektakel’ Music for a Solemnity van Jan de Haan. Het nummer Pasadena een muzikale ode aan
deze stad in Californië, met daarin
een heerlijk stukje Latin Rock. Na de
pauze ging Concordia op de luchtige
toer met onder meer de gezellige
Dance Party, vol met kinderliedjes zoals ‘Berend Botje ging uit varen’ en
Dikkertje Dap. Vervolgens het All by
myself waar het publiek ademloos
naar luisterde.
In Hot Latin, een temperamentvolle
medly van hedendaagse Latijns Amerikaanse muziek, ritmisch handgeklap
van de muzikanten zelf. Het spelen

van nummers van de band Toto waaronder Rosanna en Africa, vormde een
prachtige afsluiting van het voorjaarsconcert van Concordia.

Alvorens het laatste nummer werd gespeeld, verzocht voorzitter Mark Heuvelink de dirigenten van deze avond
Berjan Morsink, Mike de Geest, Reyer
Schouten en lady- speaker Agnes Kieskamp naar voren te komen. Zij allen
kregen een fraai boeket bloemen aangeboden alsmede een gul applaus van
het publiek. De prachtige bloemstukken die in de zaal het concert opfleurden krijgen eveneens een goede bestemming, Eén bloemstuk gaat naar
de Weppel, het andere is bestemd voor
het dorpscentrum zelf.

Concordia musiceert
‘Ik speel thans zelf in een harmonieorkest in Winterswijk en kijk en luister
ik heel goed naar onze dirigent. En dat
bevalt mij prima’, zo zegt Hugo Klein
Severt lachend.

GEZAMENLIJK 15X EXTRA INGEKOCHT
*excl. opties en afleveringkosten

Ford Ka FUTURA II

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer
Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen

Nú uw discount
voordeelprijs

€ 9.395,-

€ 7.995,*

ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!

Lente in je bol

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Donderdag 17 mei 9.00 uur gezamenlijke dienst in de Geref. kerk ds. Westerneng
Zondag 20 mei 10.00 uur ds. J. Kool, doopdienst
Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 17 mei 9.00 uur gezamenlijke dienst in de Geref. kerk ds. Westerneng
Zondag 20 mei 10.00 uur ds. Th. van Belzen, Nijverdal
19.00 uur geen dienst
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 mei 9.00 uur Hemelvaart, kerkenraad
Zondag 20 mei 10.00 uur dhr. J.F. van Ballegooien
R.K. Kerk Vorden
Donderdag 17 mei Hemelvaart 10.00 uur Eucharistieviering
Zondag 20 mei 10.00 uuur Woord- en communieviering
m.m.v. Vokate
R.K. Kerk Vierakker
Woensdag 16 mei 17.00 uur Eucharistieviering volkszang,
donderdag 17 mei geen viering
Zondag 20 mei 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor
Tandarts
17/18 mei Hemelvaart P. Scheepaker, Ruurlo, tel. (0573)
45 25 13
19/20 mei F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84
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.

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
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.

De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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.

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

VLAAI V/D WEEK

Peren-roomvlaai
 Wij introduceren een
nieuwe methode om af te
slanken. U heeft drie keuzemogelijkheden of combinaties
daarvan. Bel Jerna Bruggink
(0575) 46 32 05.
 Nordic Walking leren volgens de originele Finse Alfamethode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.
 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.
 De stichting veiling commissie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.
 Te koop: plm. 5 m3 droog,
gekloofd openhaardhout,
tel. (0575) 55 35 16.
 Duitse Herder Pups. Met
stamb., gechipt, ingeë., ontw.
Met gezondheidsverklaring
en Garantie Ouders, H.D. vrij,
goed waaks en lief bij kinderen, tel. (0575) 46 15 25.
 Uw planten krijgen Pokon
uw huisdier een uitgebalanceerde brok. Herbalife is er
voor U! Nieske Pohlmann,
tel. (06) 54 32 66 69 of (0314)
64 13 09.
 Pleinmarkt op zaterdag 19
mei a.s. (Havo-gebouw, Burg.
Galleestraat 69). Van 9 tot
15.00 uur. Komt allen!!! Org.
Veilingcommissie Vorden.
 Te koop: dagelijks vers
geplukte aardbeien. F. van
Amerongen, Schuttestraat 14,
Vorden. Tel. (0575) 55 64 08.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Pleinmarkt op zaterdag 19
mei a.s. (Havo-gebouw, Burg.
Galleestraat 69). Van 9 tot
15.00 uur. Komt allen!!! Org.
Veilingcommissie Vorden.
 Tijdelijk (1 á 2 jaar) te huur:
woning, eventueel gemeubileerd, in het buitengebied.
Adres: Wisselinkweg 3 te
Zelhem. Tel. (0314) 64 17 41.
 Te koop caravan Hobby
classic 370 N 1992 € 2500.
J.D. Bloemendaal, Gildeweg 21,
6996 AS Drempt 0313-475949.

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

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

6-8 pers

€

6,25

DINSDAG = BROODDAG

3 fijn volkoren €

4,25

WEEKEND-AANBIEDING

Eurogebak
plaatcake met framboos/citroen

€

1,00

Kwarkrondje
met vers fruit

 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Te koop: gasfornuis, elec.
oven gril + vonk onst., koelkast, wasmachine info 06 22034708.
 Galleehof Vorden, te koop
ruim hoekappartement, 3
kamers, begane grond, tuin en
garage.www.hetwonnink.nl
 Te koop partij afrastermateriaal (palen, draad, linten, etc.). Vraagprijs € 175,00.
Tel. (0575) 55 92 22.

€

1,00

 Te huur: 5 of 6 persoons
Chalets in de Belgische
Ardennen (Durbuy) op park
met overd. zwembad. Info:
(0544) 37 73 78 / 37 58 73 of
www.verhuurchalets.nl
Zomervakantie nog vrij.

SOS

TELEFONISCHE HULPDIENST

0900 -0767
5

eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Nieuwe Website

 Becker massief licht eiken
keuken 280x150, i.z.g.s.t.,
vaatwasser, koelkast, oven,
afzuigkap 4 p. gas. Zelhem
0314-621415 / 06-20425925.

 T.K. Engelse Staffordshire Bullterrier Pups met
Fci Stamboom.Geb.05-05-07
Kleur: bruin camel. Ze worden gechipt door Raad van
Beheer. Tel 0545 - 29 58 82 /
06 - 4336 7563.

www.huurdershevo.nl

Betrouwbare schilder
heeft nog tijd voor binnen- en
buitenwerk. 06-22685297

Dagmenu’s
16 t/m 22 mei 2007

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

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

Woensdag 16 mei
Runderbouillon met griessknodel / 1/2 haantje met frieten en rauwkostsalade
Donderdag 17 mei
Wiener zwiebelrostbraten met aardappelen en groente
/ Yoghurt friss ...
Vrijdag 18 mei
Minestronesoep / Visspies met knoflooksaus, rijst en
groente
Zaterdag 19 mei (alleen afhalen)
Hollandse biefstuk met frieten en rauwkostsalade
/ ijs met slagroom
Maandag 21 mei
Gesloten
Dinsdag 22 mei
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Lana
Zij is geboren op woensdag 9 mei 2007.

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

Hermien Groot Jebbink

Gerard Wullink, Silvia Spijkers
en Milo

Bennie en Jo Harmsen
Gerrit en Thera Winkels
Henk en Lies Steintjes
Harry en Annie Baank
Harry en Gerda te Linde

het Heijink 2,
7251 VC Vorden
Voor bezoek graag even bellen, tel. 0575-553724.
We rusten van 12 tot 15 en na 21 uur.

Ontspan bij balans met
voetreflex, sabaaydimassage en nu ook
stoelmassage.

Rectificatie

Wij wensen Rinus, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Vorden, 3 mei 2007

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid hebben wij afscheid moeten nemen van onze
lieve schoonzuster en tante

Gerritjen Hendrika
Bargeman-Ruiterkamp

U bent van harte welkom op onze receptie van
14.30 tot 16.30 uur in restaurant ”Den Bremer”,
Z.E.-weg 37 in Toldijk.

op de leeftijd van 85 jaar.

Mei 2007
D’n Dreugen Bult
Lamstraat 12
7227 NB Toldijk

Vorden: M.J. Ruiterkamp-Korenblik
Hengelo Gld: R. Ruiterkamp-Dimmendaal
neven en nichten

Met dierbare herinneringen hebben wij afscheid
moeten nemen van onze schoonzuster en tante

APK

Onderhoud

Maak gratis kennis met
stoelmassage zondag 20
mei (bij ijssalon kerkepad).
Meer info: 55 19 89.
Verwen, na een mooie fietstocht op Hemelvaartsdag bijvoorbeeld,
uzelf, maar vooral uw kinderen eens flink met onze pizzette. Deze
runderhamburger is bedekt met een laagje tomatensaus, mozzarella,
ui, paprika, kappertjes en tot slot hartig gegarneerd met kaas.
Sehr buono. Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Verlies 1 kilo per week,
of voel je fitter dan ooit

Vleeswarenkoopje

Gebraden rollade
150 g + GRATIS 100 g vleessalade

Annie Haaring

Op zaterdag 26 mei a.s. zijn wij D.V. 40 jaar getrouwd.

Bernard
en
Riek Schieven-Braakhekke

“Hamburg in Italië?”

(0575) 46 73 81

Special

Pizzette
"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

100 gram

€

4 stuks

€

4 stuks

€

500 gram

€

Kookidee

Priklapjes

1.30
5.00

Keurslagerkoopje
Aanbiedingen geldig van 14 mei t/m 19 mei 2007

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Filetlapjes
Maaltijdidee

Rundvleessalade

5.00
2.99

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

Gerritjen Hendrika
Bargeman-Ruiterkamp

Banden

Vorden: fam. B. Bargeman
Neven en nichten

UITNODIGING
ALGEMENE LEDEN-/JAARVERGADERING
Geacht lid,

Vorden, 5 mei 2007

Hierbij wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering.
Deze zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2007,
aanvang 19.30 uur in het Dorpscentrum Vorden Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Hartverwarmend waren de vele reacties na het
plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze fijne
(schoon) vader en opa

Jos Jolij
Uw uitvaart in vertrouwde handen!
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont
of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dit heeft ons veel steun en kracht gegeven, daarvoor
onze hartelijke dank.
Bea Jolij-van Aken
Kinderen en kleinkinderen
Westerstraat 108
7255 BS Hengelo Gld., mei 2007

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink

A. Ruiterkamp

Steenderen

Almen

André Langenbarg

Yvonne
Iris
Puck
Ruurlo, mei 2007

Marinus J. Hesselink b.v.
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

Opening.
Mededelingen.
Notulen vorige ledenvergadering.*
Jaarverslag 2006.*
Financieel verslag 2006 en Begroting 2007.
Verslag kascontrolecommissie.
Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

* Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en door het bestuur herkiesbaar gesteld;
Dhr. G.E.M. Köhler, Penningmeester.
Vacante bestuursplaats verkiesbaar.
(Tegen)kandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de vergadering worden
ingediend bij de voorzitter (De Steege 7 te Vorden).
Hierbij dienen te worden overlegd de schriftelijke bereidverklaring van de
tegenkandidaat alsmede de handtekeningen van tenminste 10 leden.

nemen het verdriet niet weg, maar geeft troost en
heeft ons erg goed gedaan.
Wij bedanken jullie hiervoor.

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

grafmonumenten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* De notulen / verslagen genoemd onder agendapunten 3. en 4. Zijn één week
voor aanvang van de Jaarvergadering via het secretariaat op te vragen.
Overige documenten zijn tijdens de Jaarvergadering ter inzage.

Zoveel steun, warmte, bloemen, kaarten en jullie
aanwezigheid bij het afscheid van mijn allerliefste
man en onze lieve papa

Dag en nacht bereikbaar

AGENDA

Meer informatie op onze nieuwe website: www.huurdershevo.nl

WITTE
BROODJES
NU

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN

6

VOOR

1.

ADMIRAALSBROOD
NU

70

KLEIN

95

€

ABRIKOZEN
VLAAI

6.
10.50

€
GROOT

€

€

2.25

De enige echte



ZWANENHALZEN



volgens origineel recept

nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten
Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 14 t/m 19 mei.

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

Kettelerij bloembinderij
start met EuroFlorist

Amnesty
International
schrijfactie
In de maand mei herdenken
we de onderdrukking en vieren we de vrijheid. Het is
goed om te zien dat er in Nederland zoveel initiatieven
zijn. Amnesty International
strijd het hele jaar door tegen onderdrukking en voor
mensen waarvoor vrijheid
niet vanzelfsprekend is.
U kunt ook elke maand meedoen als u wilt, door simpelweg
een brief te ondertekenen en
die op de bus te doen. Elke
maand zijn er drie brieven te
versturen. Deze maand schrijven we aan de autoriteiten van
Bangladesh. We vragen opheldering over het feit dat er nooit
een gedegen onderzoek is gedaan naar de moord op jounarnaliste Sumi Khan in Bangladesh.

Een bloemetje laten bezorgen bij een goede vriend, collega, familie of kennis? Dat is nu zo geregeld. In de winkel of makkelijk via internet. Kettelerij Bloembinderij uit Vorden is sinds kort aangesloten bij EuroFlorist en
verbindt zich hiermee, als kwaliteitsleverancier van bloemen, om bloemen in Vorden en directe omgeving te bezorgen. Ook kunnen zij regelen
dat uw bloemetje waar dan ook (bijna over de hele wereld) afgeleverd
wordt.
IN DE WINKEL
Er zijn keuzes uit vele soorten boeketten, in verschillende prijsklassen en
voor diverse gelegenheden. Samen
zoekt u een passend boeket uit. Kettelerij zorgt in samenwerking met Euroflorist dat een vers boeket bloemen
van kwaliteit op de afgesproken dag
wordt afgeleverd. Of het gaat om een
verrassingsboeket voor de buurvrouw
of een verjaardagsboeket naar uw tante in Amerika, er is veel mogelijk.
Mooie service toch?
GEMAK VAN INTERNET
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks
naar EuroFlorist.nl gaan. Daar treft u
ook een uitgebreid overzicht aan van
de mogelijkheden en er zijn verschillende manieren om de betaling te regelen.
EUROFLORIST
BEDRIJFSCONCEPT
De missie van EuroFlorist is altijd geweest consumenten in heel Europa, of
het nu om particulieren of bedrijven
gaat, in staat te stellen op voordelige
wijze over de hele wereld bloemen te
verzenden. Met de aangesloten bloemisten is EuroFlorist de meest be-

trouwbare en innovatieve partner in
de bloemensector. Met de aansluiting
van Kettelerij uit Vorden heeft EuroFlorist er een nieuwe betrouwbare
partner bij.
WIE IS EUROFLORIST?
In 1982 legde Peter Jungbeck uit Zweden de grondslag voor het bedrijf door
voor Zweedse bloemisten een beter
bloemenverzendsysteem aan te bieden. In 1990 veranderde de bedrijfsnaam van Svensk Blomsterförmedling
tot EuroFlorist en inmiddels heeft EuroFlorist het grootste bloemistenverzendnetwerk buiten de VS. Zij kan het
afleveren van verse bloemen door een
professionele bloemist in bijna elke
hoek van de wereld aanbieden. In August 1995 startte het bedrijf een consumentenwebsite en was daarmee de
eerste in Europa met de verkoop van
bloemen op het Internet. In 2005 werd
EuroFlorist winnaar van de Microsoft
.NET Award voor Europa's meest moderne e-handelsplatform.
MEER WETEN?
Bel even met Harrie Kettelerij of Gerard Arends 0575 551508 of kom langs
in de winkel aan de Zutphenseweg 64.

Finalisten Stratendarts
Afgelopen weekend werden bij café
d’n Olde Kriet de voorrondes gespeeld van het stratendarten om
het kampioenschap van Wichmond.
Sommige teams plaatsten zich vrij
eenvoudig voor de finale, echter bij de
meeste teams moest de wedstrijdleiding de uitslagen tweemaal natellen
omdat het in vele gevallen een nek-

aan- nek race betrof. Voor de finale op
vrijdagavond 18 mei hebben zich de
volgende teams geplaatst: Vogelzang
1,2 en 3; Hackforterweg 1 en 3; Walterslagweg 1; Koekoekstraat 2 en 4;
Okhorstweg 1; De Wogt 1, 2, 3 en 5
en De Kempe 2 en 3. De wedstrijden
bij d’n Olde Kriet beginnen om 18.45
uur. Voor nadere informatie
www.dartteam-biekriet.nl

Marathonschaatser
Rene Ruitenberg naar Vorden
De Evangelisatiecommissie van Vorden heeft als afsluiting van het gespreksgroepseizoen, René Ruitenberg bereid gevonden om op dinsdag 22 mei in Vorden te vertellen
over zijn christen- zijn in combinatie met het bedrijven van topsport.

Hij zal beeldmateriaal meebrengen en
openhartig vertellen hoe hij tot zijn
geloof is gekomen en wat voor gevolgen dat op zijn leven heeft gehad. Hij

heeft onder meer bewust gekozen om
niet op zondag te schaatsen. René Ruitenberg is ook lid van Sports Witness,
een club van Christen- sporters, met
als missie het doorgeven van de blijde
boodschap aan andere sporters.
De bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is wordt gehouden in het
‘Achterhuus’, achter de Gereformeerde kerk aan de Zutphenseweg 12. De
aanvang is 20.00 uur. De toegang is
gratis.

Er is een brief aan de regering
in Congo, waarin we duidelijkheid vragen over Andre Mpassi.
Hij zit inmiddels meer dan 18
maand vast zonder enige vorm
van proces en verstoken van de
nodige medische zorg. De derde
brief is gericht aan de autoriteiten van El Salvador, daar worden de mensenrechten van homoseksuelen geschonden.
Wilt u ook meedoen aan de
maandelijkse schrijfactie dan
kunt u zich aanmelden bij
Annie Velhorst tel 55 19 16 of
a.velhorst@cello.nl

Buurtvereniging
De Veldwijk
UITSLAGEN BUURTFEEST
2007
Darten
1e Herwin Wilgenhof
2e Alie Scheurink
3e Wouter de Hoed

Kapsalon:
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.
Schoonheidssalon:
Gelaatsbehandelingen dames en heren
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Ringsteken
1e Willemien Visschers
2e Frank Rouwenhorst
3e Johan Heuvelink

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Sjoelen
1e Willie Velhorst
2e Jan Wolters
3e Jetje Balsma
Schijfschieten
1e Rick Sloot
2e Henry Langwerden
3e Dik Groot Jebbink
Fladderschieten
1e Jan Wolters
2e Ard Kettelerij
3e Arjan Middendorp
Vogelschieten
Kop: Dibora Kettelerij
L. vleugel: Theo Schotsman
R. vleugel: Bertus Pellenberg
Staart: Marinus Eskes
En de schutterskoning schoot
de rest van de vogel en ja hoor
dat is Henk Jansen
Tegeltjes dans kinderen
Ilza Hissink
Tegeltjes dans volwassenen
Gerdien Schotsman

Ontspan bij balans
Bij balans kunt u heerlijk ontspannen, er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt een voetreflexbehandeling ondergaan die tegelijkertijd therapeutisch kan helpen
bij verschillende klachten. Maar
men hoeft geen klachten te hebben, het is ook heel ontspannend,
om een voetreflexbehandeling te
ondergaan. Een sabaaydi-massage
is een werkelijk exclusieve massage
voor lichaam en geest.
Met warme thaise kruidenbuidels ontspannen uw spieren, waarna met een
warme olie de rug word gemasseerd,
de laatste restjes spanning vloeien
weg met een hoofdmassage, en de behandeling word afgesloten met een

voetenmassage, kortom u voelt zich
herboren. Sinds kort kan men bij balans ook terecht voor stoelmassage.
Deze massage word door de kleding
heen gegeven, en men zit op een speciale stoel. Zo worden rug-nek-schouders en armen gemasseerd.

Na afloop voelt men zich verkwikkend. Om kennis te maken met de
stoelmassage nu korting, tevens kunt
u zondag 20 mei tijdens de koopzondag gratis kennis maken met de stoelmassage, ( bij ijssalon kerkepad) tevens
is daar info over de voetreflex,gel-teennagels,-kleuradvies-nail-art. Ook verkoop van Sierraden, voetverzorgingsproducten en aloe vera producten.
Voor info kunt u bellen met: 551989.

Henk Takken neemt Parel van Vorden Opbrengst collecte nationaal
fonds kinderhulp
in ontvangst
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 22 tot en
met 28 april, heeft in Vorden 967,07
euro opgebracht. Hiervoor zijn 20
collectanten op pad gegaan.

Het ingezamelde geld is bestemd voor
kinderen in Nederland die, meestal
door problemen thuis, te maken krijgen met jeugdzorg. Kinderhulp finan-

ciert met de opbrengst van de collecte
bijvoorbeeld een klimrek bij het kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kamperen. Met deze extra's geeft
Kinderhulp deze kinderen een beetje
gewoon geluk. De opbrengst gaat voor
50% naar o.a. het bovenstaande en
voor 50% naar Stichting Chris (t.b.v. de
kindertelefoon). Collectanten en gevers: Hartelijk dank!

Emotie versus ratio

Parel voor Henk Takken, rechts Gosse Terpstra
De wijnproeverij van Wijngoed Kranenburg was maandagavond tjokvol.
Buren, familieleden en andere genodigden waren in grote getale aanwezig om getuige te zijn van de uitreiking van de Parel van Vorden over de
jaargang 2006. Gosse Terpstra, voorzitter van de Werkgroep Leefbaarheid
Kranenburg zette allereerst de doelstelling van de werkgroep uiteen. ‘Wij
zijn een onafhankelijke club mensen
die jaarlijks een Parel uitreikt aan diegene die bijdraagt aan de leefbaarheid
van de voormalige gemeente Vorden.
De Werkgroep is op vele fronten actief.
Zo hebben wij onder meer zitting in
diverse klankbordgroepen en zijn wij
actief betrokken bij het groenstructuurplan van de gemeente Bronckhorst. Ook helpen wij mee tijdens de

jaarlijkse zwerfvuil ophaaldag. Vanavond reiken wij de 26e Parel van Vorden uit.Wij willen graag dat de gehele
gemeenschap daar kennis van neemt.
Ik ben dan ook blij dat wethouder Dik
Nas van de gemeente Bronckhorst bij
deze uitreiking aanwezig is’, aldus
Gosse Terpstra.
‘Henk Takken krijgt deze Parel van
Vorden omdat hij door de oprichting
van zijn wijngoed, niet alleen de Kranenburg, Vorden, Bronckhorst op de (
toeristische ) kaart heeft gezet, maar
in feite de gehele Achterhoek. Om zo
iets te beginnen moet je over een behoorlijk relativeringsvermogen beschikken, want er zijn in de vorm van
wetten en regels heel wat obstakels te
overwinnen. Het is zelfs zo dat iedere

Amnesty International
schrijfactie
In de maand mei herdenken we de
onderdrukking en vieren we de
vrijheid. Het is goed om te zien dat
er in Nederland zoveel initiatieven
zijn. Amnesty International strijd
het hele jaar door tegen onderdrukking en voor mensen waarvoor vrijheid niet vanzelfsprekend
is.
U kunt ook elke maand meedoen als u
wilt, door simpelweg een brief te ondertekenen en die op de bus te doen.
Elke maand zijn er drie brieven te versturen. Deze maand schrijven we aan
de autoriteiten van Bangladesh. We
vragen opheldering over het feit dat er

nooit een gedegen onderzoek is gedaan naar de moord op jounarnaliste
Sumi Khan in Bangladesh.
Er is een brief aan de regering in Congo, waarin we duidelijkheid vragen
over Andre Mpassi. Hij zit inmiddels
meer dan 18 maand vast zonder enige
vorm van proces en verstoken van de
nodige medische zorg. De derde brief
is gericht aan de autoriteiten van El
Salvador, daar worden de mensenrechten van homoseksuelen geschonden. Wilt u ook meedoen aan de
maandelijkse schrijfactie dan kunt u
zich aanmelden bij Annie Velhorst tel
551916 of a.velhorst@cello.nl

fles wijn die hier de deur uitgaat,
nauwlettend door de douane in de gaten wordt gehouden’, aldus Gosse
Terpstra die vervolgens de Parel (schild
met inscriptie) aan Henk Takken overhandigde.
Deze toonde zich verbaast dat juist
hem deze onderscheiding ten deel
was gevallen. ‘Ik ben er wel blij mee en
bij deze wil ik iedereen bedanken die
heeft meegeholpen om dit wijngoed
te realiseren’, zo sprak Henk Takken.
Voor de aanwezigen was het tijdens
deze uitreiking van de Parel, goed toeven in de wijnproeverij want aan de
gezichten te zien liet men zich deze
avond het door Henk Takken aangeboden glaasje wijn goed smaken!

Bridgen
VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 7 mei
Groep A:
1 Dhr. Wijers/Dhr. Thalen 57,41%
2 Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 55,23%
3 Mw. den Ambtman/Mw. Thalen
52,90%
Groep B:
1 Dhr. Enthoven/Dhr. Jansen 71,53%
2 Mw. den Elzen/Mw. Matser 67,22%
3 Dhr. Hissink/Dhr. den Elzen 59,72%
Groep C:
1 Mw. Jansen/Mw. Reindsen 59,72%
2 Mw. de Bruin/Mw. ter Schegget
54,17%
3 Mw. Vreeman/Dhr. Vreeman 53,47%

Vleermuizen op landgoed Hackfort

Vereniging Natuurmonumenten houdt woensdagavond 16 mei op landgoed Hackfort een vleermuisexcursie. De circa twee uur durende excursie
begint om 21.30 uur bij de watermolen voor het kasteel. In verband met
het beperkte aantal plaatsen is reservering bij de Ledenservice van Natuurmonumenten tel. 035 655 99 55 of bij bezoekerscentrum Veluwezoom
tel. 026 497 91 00 verplicht. Loopt u ook mee?
VLEERMUIZEN OP HACKFORT
Landgoed Hackfort is een zeer geschikt
leefgebied voor vleermuizen. Er komen
dan ook veel verschillende soorten
voor, zoals de rosse vleermuis, dwergvleermuis en de laatvlieger. Iedere soort
stelt zijn eigen eisen aan zijn leefgebied. Bij het beheer van het landgoed

houdt Natuurmonumenten hier rekening mee. De excursieleider neemt u
mee over het landgoed en gaat u veel
over deze prachtige diertjes vertellen.
'BATDETECTOR'
Vleermuizen zijn echte nachtdieren.
In het donker oriënteren ze zich door

het produceren en weer opvangen van
heel hoog geluid. Dit geluid is vaak
niet te horen voor het menselijk oor.
Een batdetector zet deze golven om
naar voor de mens wel hoorbare geluiden. Iedere soort vleermuis maakt een
eigen typerend geluid. Op die manier
zijn de verschillende soorten vleermuizen te herkennen. Vanavond gaat
u, mits het weer niet te slecht is, vleermuizen horen. En met wat geluk
heeft, ziet u ze ook nog!
MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Beleggen is een permanente strijd tussen ratio en emotie. Vrijwel iedere deskundige stelt dat emoties het beleggen nadelig beïnvloeden en dat de
meeste kans op succes wordt toegedicht aan beleggers die rationeel denken, die gedisciplineerd de risico’s
inventariseren en die een eigen strategie hebben en zich daar ook aan houden. Het is een eisenpakket dat niet al
te lastig lijkt, maar veel beleggers gaan
toch nog regelmatig in de fout.
‘Emoties zijn belangrijk bij het maken
van rationele keuzes,’ zegt professor
Arno Riedl, hoogleraar Public Economics
aan de Universiteit van Maastricht.
‘Maar soms nemen emoties de overhand, waardoor geen rationele keuze
meer mogelijk is.’
Een belegger moet om kunnen gaan
met de dagelijkse vloedgolf aan
nieuws en informatie, met grillen op
de financiële markten en niet te vergeten met medebeleggers die op verjaardagen immer vertellen over hun successen en nimmer over hun verliezen.
Riedl: ‘Besef dat informatie niet vrij is
van sentimenten. Dat geldt ook voor
de communicatie door bedrijven: wat
goed is wordt benadrukt, terwijl
slecht nieuws wordt goedgepraat.’ In
onze hersenen vindt een voortdurend
gevecht plaats om al het nieuws goed
te interpreteren: wint het verstandelijke vermogen of gaat de emotionele
verwerking ermee aan de haal? Wat
een valkuil voor beleggers kan zijn, is
dat ze te zeker van zichzelf zijn, lijden
aan zelfoverschatting en overmoed of
kuddegedrag vertonen. Zoals ook
emoties als hebzucht en angst een
grote rol spelen.

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, afdeling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.

‘Voor veel beleggers is het kopen van
aandelen gebaseerd op gevoel,’ stelt
Riedl vast. ‘Maar als het vervolgens
met het aandeel misgaat, weten ze
niet meer wat te doen. Dat is verliesaversie. De tolerantie voor verlies is kleiner dan gedacht.’ Als gevolg hiervan
blijven beleggers regelmatig een aandeel aanhouden dat fors is gedaald,
hopend dat het goedkomt.

Terwijl rationeel gezien verkopen de
enige remedie zou zijn. Riedl: ‘Spijt,
ook een belangrijke emotie, speelt
hierbij eveneens een grote rol. Ik denk
dat veel beleggers door de bomen het
bos niet meer zien. Of dat ze onvoldoende tijd hebben om zich intensief
met beleggen bezig te houden. In dat
geval zou ik zeggen: doe het niet en
laat het over aan de professionals. En
willen ze het wel zelf blijven doen,
dan moeten beleggers zich realiseren
dat emotionele overreacties regelmatig de kop opsteken.’

Bron:
IRIS (Institute for Research and Investment
Services), een gezamenlijke onderneming
van de Rabobank en de Robeco Groep.

AVIA Post breidt activiteiten
uit met autoverhuur!
Sinds 2 april van dit jaar is AVIA
Post aan de Zutphensweg 2a te Lochem gestart met autoverhuur . Arjen en Annet Post hebben zich aangesloten bij de Oto2Rent familie
(voorheen EasyOto). Dus nu ook autoverhuur naast tanken, autowassen en automaterialen en accesoires. En dit alles op 1 locatie!
Oto2Rent staat voor autoverhuur met
een PLUS. Dit betekent goede service
en nieuwe auto's met airco, radio/cd
speler en centrale deurvergrendeling.
Dit alles voor een scherpe prijs. Naast
de personenauto's verhuurt Oto2Rent
Post ook een 9 personenbus. Erg ge-

schikt voor groepsactiviteiten en vervoer.

Naast de auto kunt u ook extra's huren zoals kinderzitjes, navigatiesystemen en skiboxen. Ook als u voor langere termijn een auto nodig heeft kunt u
bij Post terecht via de MINI-lease constructie. Dit is al mogelijk vanaf 1
maand!

Informeer bij Oto2Rent en profiteer
van de speciale aanbiedingen in de
maand mei. Oto2Rent Post is makkelijk te bereiken op het terrein van het
Avia Benzinestation aan de Zutphensweg 2a in Lochem.

Passage
Op 22 mei a.s. heeft Passage Vorden
weer het jaarlijkse uitje. Om 13.00 uur
gaat men verzamelen bij het Dorpscentrum, waarna zej met eigen auto's
naar Deventer gaan.Op het program-

ma staat een bezoek aan het Speelgoedmuseum en een bezoek aan het
Etty Hillseum Centrum. De middag
wordt afgesloten met een etentje bij
d'Olde Lettink.

Start hobby workshop SUETERS
Sinds 2 jaar is bij speelgoed, huishoud, kadoshop SUETERS de afdeling
hobby flink uitgebreid. Er zijn al diverse demonstraties geweest van onder andere sieraden maken, kaarten maken en aleene's verf. Nu wordt het
dan de hoogste tijd om te beginnen met workshops!
Suzan zal de workshops zelf leiden. Zij
heeft zelf al diverse cursussen gevolgd
en bruist van de ideeen! De workshops
die gegeven worden zullen varieren
van leuke zomerse sjaaltjes maken tot
kaarten maken en van leuke kado
doosjes tot sieraden maken.
Het leuke hiervan is om u zo de mogelijkheid te bieden om zonder aanschaf
van allerlei materialen, kennis te laten
maken met verschillende technieken
en hobby's.

De workshops worden in de winkel
aan de Dorpsstraat 15 gegeven en zullen voor maximaal 6 personen zijn.
Graag vooraf op te geven bij SUETERS.
De prijs verschilt per cursus. Afhankelijk van de materialen en benodigdheden. Vraag in de winkel naar de actuele lijst. De cursussen zullen op diverse
avonden plaats vinden van 19.30 21.30 uur. Er wordt uiteraard gezorgd
voor een kopje koffie of theee met wat
lekkers erbij. De eerste cursus start op

Wik bij finale turnen

donderdag 31 mei met leuke zomerse
sjaal versieren met tulip verf. Kom kijken in de winkel naar het voorbeeld.
Op 12 juni is de workshop foto mapje
maken. Dit biedt u de mogelijkheid
om foto's van een kinderpartijtje, huwelijk of van uw kleinkinderen op een
leuke manier in een eigen gemaakte
map te maken. Ook staan er nog een
vakantie bewaardoos, kaarten maken,
en diverse andere workshops op de
planning.
Loop gerust eens binnen voor andere
mogelijkheden. Heeft u vragen of opmerkingen kom dan gerust langs of
bel naar 0575 - 553566

Pijnlijke beproevingen Erwin Plekkenpol

Esther Rietman in actie over de bok

Afgelopen zaterdag vonden er in Ruurlo finale Turnen 7e divisie van District Oost Gelderland plaats. Kinderen uit 4 rayons kwamen samen om te
strijden voor de titel.
Gymvereniging WIK Wichmond nam
deel met 8 kinderen, in verschillende
niveau's en leeftijdscategorieën.
Esther Rietman heeft met veel succes
de 1e prijs behaald van pupil 1 niveau
16. Zowel Esther als haar 2 leidsters
zijn hier erg trots op. Volgend jaar
gaat Esther 1 niveau hoger turnen.

DE ANDERE WIK KINDEREN
HAALDEN
Joanne Steenblik 18e plaats van instap
niveau 15. Cindy Esselink 10e van pupil 2 niveau 16. Paulien van Til 4e en
Ingrid Hiddink 5e bij junior niveau 15.
Valerie Steenblik 13e van jeugd niveau
15. Linda HEndriks 10e en Angelica
van den Berg 11 van junior niveau 13.

Rabo-Harbach Open Jeugdtoernooi tennis
Van maandag 4 juni tot en met
zondag 10 juni 2007 wordt op het
Vordens Tennis Park het RaboHarbach Open Jeugdtoernooi gespeeld.
Er wordt gespeeld in de leeftijdscategorieën t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m
17 jaar (enkel en dubbel). Het toernooi
kenmerkt zich ieder jaar weer als een
toernooi, waar flink gestreden wordt,
maar waar gezelligheid ook hoog in
het vaandel staat. Voor elke deelnemer ligt er weer een presentje klaar en

er zijn leuke prijzen te winnen. Er
wordt gespeeld in schema's met verliezersronde of in poules, zodat de deelnemers minimaal 2 partijen spelen.

De organisatie verwacht dat er in totaal 140 partijen gespeeld zullen worden, waarbij de finales op zaterdag en
zondag zullen zijn. Inschrijving is nog
mogelijk tot en met 23 mei a.s. en kan
worden gedaan via het internet
www.toernooi.nl maar kan ook met
een inschrijfkaart, te verkrijgen bij de
wedstrijdleiding tel. (0575) 55 24 42.

Wereldkampioenschap D-pupillen:

Danone Nations Cup 2007
Afgelopen week keerde Erwin Plekkenpol terug van een veertiendaagse
trip naar Spanje en Portugal. Een beetje gedesillusioneerd en last van zijn
maag. Klachten veroorzaakt door de vele pijnstillers die hij de afgelopen
weken heeft ingenomen. Pijn vanwege ‘opgerekte’enkelbanden.
Ondanks flinke tegenslagen en pijn
kijkt Erwin niet ‘verslagen’ terug: ‘
Een paar duizend kilometer onderweg, te weinig op de motor gereden en
desondanks ben ik toch mentaal gesterkt weer in Vorden terug gekomen’,
zo zegt hij. Woensdag 18 april vertrok
hij met zijn helper Johannes van Kempen naar Talavera de la Reina, een stad
onder de rook van Madrid.
Daar stond een paar dagen na aankomst de motorcross MX 3 klasse, meetellend voor het wereldkampioenschap, op het programma. Erwin: ‘ De
zaterdag ervoor moesten eerst kwalificatiewedstrijden voor de cross van zondag gereden worden. Ik moest daar
vlak achter elkaar drie ‘bulten’ van 35
meter over met daar tussenin hooguit
tien meter vlak terrein. De eerste paar
ronden ging het goed. In de derde trainingsronde draaide de motor tijdens
het springen scheef weg. Ik moest
daardoor in de lucht corrigeren, echter bij de landing kwam ik op mijn linkervoet terecht. Een helse stekende
pijn, ik dacht gelijk dat mijn enkel was
gebroken. Al hobbelend ben ik richting de post van het Rode Kruis gereden en vervolgens direct doorgestuurd
naar het ziekenhuis.
Foto’ s gemaakt, gelukkig niets gebroken, vervolgens werd de enkel in het
spalkgips gezet. Twee weken rust houden, zo werd mij geadviseerd. Ik baalde verschrikkelijk, rij je helemaal naar
Spanje en dan dit! Temeer wanneer je

bedenkt dat deze motorcross voor mij
niets meer en niets minder was dan
een training voor de WK enduro op zaterdag 28 en zondag 29 april in Puerto
Lumbreras in Spanje en een week later
in het Portugese Marco de Canavezes.
S’maandags ben ik naar Alicante vertrokken om daar Jan Oosterink van
het vliegveld te halen. Afspraak was
namelijk dat Johannes van Kempen
mij de eerste week zou helpen en Jan
Oosterink in de tweede week tijdens
de enduro- wedstrijden.
Intussen mocht het gips van mijn voet
af. Ik heb toen de sportarts dokter Norel gebeld en hem om advies gevraagd.
‘Als er niks gebroken is en alleen de
enkelbanden zijn opgerekt, dan flink
intapen en proberen maar’, zo adviseerde de dokter telefonisch vanuit
Nederland. Zo gezegd, zo gedaan en
op naar Puerto Lumbreras.
Donderdag 26 april strompelend circa
acht kilometer gelopen om te kijken
waar de crossproeven zouden worden
gehouden. Wel flink op de tanden bijten, want ik verging van de pijn. Intussen hadden de Italiaanse monteurs de
motor voor mij aangepast. De vering
wat laten zakken, de versnellingspook
wat hoger gezet en meer van die kleine ‘ingrepen ‘.
Het rijden op de testbaan viel mij niet
tegen. Dus ’ s zaterdags toch aan de
start. Tijdens de eerste ronde van 45 kilometer ging het, hoewel ik verging

van de pijn, in eerste instantie vrij
goed. Maar toen ik elke keer in de route tussen de bergen door ( met veel
steenslag ) met de voet op de grond
moest ‘mee steppen’ ben ik gestopt en
dacht ik bij mijzelf, ‘waar ben ik in vredesnaam aan begonnen’. Toen maar
aan de kant vanuit de stoel met het
been omhoog, kijken hoe de coureurs
het tijdens de proeven deden. Daar
heb ik toch nog het nodige van opgestoken’, zo zegt Erwin Plekkenpol.
Vervolgens werd een paar dagen later
naar Portugal afgereisd. Bijna 1100 kilometer met de camper naar Marco de
Canavezes, een stad ten oosten van
Porto. Daar werden eerst de proeven
bekeken, waarna Erwin met de voet
flink ingetapet met de motor ging
trainen. Erwin: ‘Dat viel niet tegen,
vervolgens een dag rust genomen en
toen op zaterdag 5 mei voor de enduro aan de bak. Eerst natuurlijk weer
pijnstillers ingenomen, maar gedurende drie ronden van elk 55 kilometer, konden de pijnstillers de pijn niet
wegnemen. Het was de zwaarste enduro rit die ik ooit heb gereden. Toch eindigde ik op de 15e plaats. S’ nachts
geen oog dicht gedaan, de pijn was
niet te harden.
Ik ben zondag voor de tweede manche
niet meer gestart, kon gewoon niet. Inmiddels heb ik één dezer dagen in het
ziekenhuis in Nijmegen een afspraak
met dokter Norel. Ik denk dat hij mij
de komende weken absolute rust zal
voorschrijven. Ik hoop dat ik zaterdag
26 mei en zondag 27 mei in Borno in
Italië wee kan starten voor de volgende WK enduro’, aldus een optimistische Erwin Plekkenpol.

Voor de vijfde maal vindt de Danone Nations Cup plaats in Nederland. De Danone Nations Cup is het
grootste internationale voetbaltoernooi voor 10 - 12 jarigen met
wereldwijd ongeveer 2,5 miljoen
actieve deelnemers. In Nederland
biedt de Danone Nations Cup 96
teams de mogelijkheid om hun
droom werkelijkheid te laten worden. De landelijke kampioen wordt
namelijk uitgezonden naar de internationale finale in Lyon (Frankrijk) waar 36 landen strijden om de
felbegeerde Danone World Cup in
het stadion van Olympique Lyon.
De Internationale finale wordt gespeeld van 28 juni t/m 2 juli 2007.
Gedurende hun 5 daags verblijf in Lyon worden de deelnemers als echte
"supersterren" behandeld. De Prijsuitreiking aldaar wordt verzorgd door
niemand minder dan Zinedine Zidane, ex- Franse stervoetballer en ambassadeur van de Danone Nations Cup.
De teams spelen 9 tegen 9 op een half
voetbalveld, waardoor men creatief en
technisch zal moeten voetballen. De
Nederlandse finale zal op 2 juni worden gespeeld op het sportcomplex van
V.V. Vorden te Vorden.
REGIONALE VOORRONDEN
Via de 6 regionale voorronden, verdeeld over 6 KNVB districten, plaatsen
uiteindelijk 12 teams zich voor de landelijke finale op 2 juni. In 2007 vinden
de voorronden plaats bij de volgende
organiserende voetbalclubs: Spartaan'20 (13 mei), LAC Frisia 1883 (17
mei), VV Vorden(19 mei), RKTVC Tiel
(19 mei), VV Vesta (26 mei) en VV
Noordwijk(26 mei). VV Noordwijk verwelkomen wij dit jaar als nieuwe orga-

niserende vereniging. Uiteraard verwachten wij ook dit jaar weer veel publiek op alle toernooien die overigens
vrij toegankelijk zijn.

RAZENDE REPORTERS KIDS
Met de nieuwe mediapartner Nickelodeon zullen kinderen via het programma SuperNick de kans krijgen om
sportverslaggever te worden. Kinderen
die niet meevoetballen kunnen op
www.nickelodeon.nl een verslag opnemen en insturen. Uit de beste inzendingen worden 8 deelnemers gekozen
die samen met een vriendje of vriendinnetje als team verslag gaan doen
van de regionale voorronden in hun
regio. In het programma SuperNick
zal op 30 mei de 3 teams worden gekozen die op 2 juni tijdens de landelijke
finale een verslag moeten maken van
de finale wedstrijd en waarna Nickelodeon een winnaar kiest. Het winnende
team wordt op 6 juni bekend gemaakt
in het programma SuperNick en mag
mee naar de internationale Danone
Nations Cup finale in Lyon om verslag
te doen. Dit verslag zal wederom op
Nickelodeon worden uitgezonden. "De
Danone Nations Cup is een geweldige
ervaring voor deelnemers om kennis
te maken met andere culturen en internationaal te voetballen" aldus Marcella Lodder - van Meurs, Eventmanager Danone Nations Cup, die tevens
aangeeft dat Danone trots is om dit te
organiseren. "De jeugd heeft de toekomst, die vooral zo gezond mogelijk
moet zijn. Voor Danone zijn zaken als
gezond eten, voldoende lichaamsbeweging en sociale verantwoordelijkheid zeer belangrijk. Dit wordt op alle
toernooien door de kinderen, publiek,
organiserende verenigingen en vrijwillers optimaal uitgedragen".

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN

grote doos

ZWARE KROP SLA

2 krop

HEERLIJKE NIEUWE OOGST MANDARIJNEN

30 stuks

DUBBEL RODE GRAPEFRUIT

20 stuks

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN
HALF OM HALF
GEHAKT
500 gram 2.70

kilo

4,70

4 stuks

3,20

Bloemen en planten

4 GERANIUMS .........................

Ook lekker aan plakken voor onderweg

3,45

2 BOS BLOEMEN....................

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.
Telefoon (038) 37 641 121

HAMBURGERS
Puur rundvlees

De Valeweide

PROCUREUR
ROLLADES
500 gram

1,50
€ 0,98
€ 5,00
€ 5,00
€

3.

20 ROZEN................

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

99

5.
00
5.
00

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

24 mei Gratis Astma Controle
Check in de Vordense Apotheek

Werkelijk
goed werk

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

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

Verbeter uw gezondheid?
Uitgangspunt is de healthcheck, (meting van BMI, Cholesterol, glucose)
Het vervolg is een op maat gesneden interventieprogramma
• Gezonde voeding
• Gezond bewegen
• Stoppen met roken
Verbeter uw gezondheid, ik kan u daar bij begeleiden.
• Ook bedrijvenchecks (evt. uitbreiding burnout/stress-test, RSI test)

Carmen Smeerdijk

Care for Human

(verpleegkundig healthconsulent)
Vorden, tel.: (0575) 84 30 46
e-mail: care4human.smeerdijk@chello.nl
www.careforhuman.nl, www.vitalweight.nl

DETAILHANDEL

Medewerker opticien m/v voor een bedrijf in de
omgeving van Zutphen. De werkzaamheden bestaan uit
het ontvangen van klanten en eventueel helpen, afspraken
maken, bestellingen maken en evt. administratieve werkzaamheden. De functie is voor 12-16 uur per week, tijdens schoolvakanties kan dit meer worden. Wij zoeken
iemand die in de schoolvakanties flexibel inzetbaar is en
er ook geen problemen mee heeft om op zaterdagen te
werken. Heb je interesse in deze functie, stuur dan je cv
+ motivatie naar: esther.megens@Tempo -Team.nl.
Informatie: 0575 54 28 33, Esther Megens,
Stationsstraat 20, Zutphen

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.

v. KouswijkJansen
KLARENBEEK (De Kar)

www.tempo-team.nl
Zo werkt het.

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,

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

(zolang de voorraad strekt!)

Tel. 055-3012365
www.kouswijkjansen.nl

In zwembad 'In de Dennen'
VESTIGING NIEUW LANDGOED
IN VIERAKKER
(de feiten op een rij)
De afgelopen jaren is meerdere malen
het vestigen van een nieuw landgoed
in Vierakker (fam. Stapelbroek) in het
nieuws geweest. Geleidelijk aan is een
beeld ontstaan, dat niet klopt met de
werkelijkheid. Er wordt namelijk gesteld, dat de voormalige gemeente Vorden wel mee wilde werken en nu de
gemeente Bronckhorst niet. Dit is bezijden de waarheid.
GEMEENTE VORDEN
In de gemeenteraad heeft een uitvoerige discussie plaats gevonden om beleid en regels vast te stellen omtrent
het vestigen van een nieuw landgoed.
Waar en onder welke voorwaarden
zou de gemeente aan dergelijke initiatieven dienen mee te werken, stonden
daarbij centraal.

Grasvolleybaltoernooi
Het badpersoneel van het zwembad ‘In de dennen’ organiseert op
Hemelvaartsdag (donderdag 17
mei) naast het bad een grasvolleybaltoernooi.
Elk team dient uit minimaal zes personen te bestaan. Opgave is mogelijk

door te bellen met het zwembad 0575551203, met daarbij de vermelding of
wordt deelgenomen met een recreantenteam (maximaal twee competitiespelers) of dat men deelneemt als
competitieteam.
Het toernooi begint om 12.00 uur.

Voorjaarsavondrit
Op woensdag 23 mei organiseert
de VAMC “De Graafschaprijders”
uit Vorden voor de 1e maal de Voorjaarsavondrit. De rit is ongeveer
80km. lang en gaat door de Achterhoek en een stukje Overijssel.
Inschrijven kan van 18:30 tot 20:00
uur in het clubhuis van de VAMC aan
de Eikenlaan 2a te Kranenburg, de rit

Openbare Basis School Vorden

Theatervoorstelling

De eerste selectiewedstrijd van het
outdoorseizoen is voor veel ponyruiters van PC De Graafschap uitstekend
verlopen. Op het mooie terrein rond
de schaapskooi in Loenen reden veel
ruiters zich in de prijzen. Bij de dressuurklasse B-C was het Cheyenne van
Dijk met haar pony Shirley die de
tweede prijs behaalde met 184 punten. In de klasse B-D was er een 1e en
en 4e prijs voor Iris Berenpas met haar
pony Nico. Zij behaalde 196 en 186
punten. Ook Dianne Smallegoor behaade in deze klasse een 1e prijs met
Nico, met 192 punten.

Na de publicatie van het voornemen
om het landgoed er te vestigen werden er bezwaren ingediend door omwonenden en o.a. de landbouworganisatie. Hiermee werd in feite de reeds
gedane raadsuitspraak bevestigd. Ook
waren deze bezwaren voor het College
aanleiding om geen medewerking te
verlenen om er een nieuw landgoed te
vestigen.
Enkele raadsdebatten nadien werd het
beleid omtrent het vestigen van nieuwe landgoederen in Vorden afgerond
en vastgesteld. Deze beleidsregels sporen overigens met de argumenten van
het College om geen medewerking te
verlenen aan het verzoek van fam. Stapelbroek.
Gemeente Bronckhorst
Dat bovenstaande tot een juridische
procedure tussen de gemeente en de
initiatiefnemer (fam. Stapelbroek)
heeft geleid, hebt u meerdere malen
via de pers kunnen volgen. De gemeente Bronckhorst heeft daarbij in
feite tot heden steeds het beleid van de
gemeente Vorden als uitgangspunt genomen. In Bronckhorst geldt het uitgangspunt, dat raadsuitspraken van
de voormalige gemeenten gerespecteerd dienen te worden. En dat is in dit
geval ook gebeurd.
TENSLOTTE
Ik hoop met deze toelichting, dat het
voor een ieder helder is:
- hoe de gang van zaken omtrent het
vestigen van een nieuw landgoed in
Vierakker feitelijk is verlopen.
Namens CDA fractie Bronckhorst
Arno Spekschoor
Hoetinkhof 54, Vorden

Doordat in de tijdelijke opvang geen ruimte is voor de zgn show van het jaar die door elke groep gegeven wordt was er dit jaar een grote theatervoorstelling in sporthal 't Jebbink. Daar werd door alle groepen, samen met theatergroep Plum & Pudding, de voorstelling Insectenboek gegeven. Veel belangstellenden zagen de "Insecten" voorbijkomen, uitgedost in allerlei deels zelfgemaakte kostuums.

Zevende plaats Arjan Mombarg

Marathon in Bantega
Arjan Mombarg benadert zo langzamerhand weer zijn oude vorm.
Tijdens de eerste wedstrijd om de
Univé Holland Inline Cup, die zaterdag in Bantega ( Friesland) werd
gehouden, eindigde de Vordenaar
op de 7e plaats op een minuut achterstand op de winnaar de Zwitser
Alain Gloor.
De eerste lange afstand van dit seizoen
( 75 kilometer ) was verre van gemakkelijk. Hoewel het droog bleef speelde
de harde wind ( windkracht 6) rond
het Tjeukemeer de deelnemers behoorlijk parten. Arjan Mombarg: ‘Het
was lood- en loodzwaar, in het begin
moest ik ver van achteren komen. Het
probleem was zeer smalle B- wegen
waardoor het passeren zeer moeilijk

was. Op gegeven moment waren er
drie rijders weg. We zijn toen met zeven man in de achtervolging gegaan
en zo ontstond er een kopgroep van
tien. Voor mij hartstikke moeilijk rijden, ik was de enige Nefit man. Roy
Boeve van de Habovo ploeg was met
drie man in de kopgroep vertegenwoordigd. Dus die drie demarreerden
om de beurt om zodoende iedereen
kapot te rijden. Dat alles in dienst van
hun kopman Roy Boeve, die uiteindelijk tweede werd. Toch ben ik dik tevreden met mijn zevende plek, een bewijs
dat het steeds beter gaat’, aldus Arjan
Mombarg. Henry Pardijs uit Vierakker,
die uitkomt in de C2 klasse reed zaterdag ook een prima wedstrijd in Bantega. Zijn aanvallend rijden werd beloond met de vierde plaats.

PCOB afdeling maakt geslaagd
uitstapje naar Lemelerveld
Donderdagmiddag 13.00 uur hebben zich een aantal belangstellenden verzameld voor een uitstapje
van de PCOB afdeling Vorden naar
Lemelerveld.De bus van Gelderesch
was op tijd aanwezig met de behulpzame chauffeur Henk Luimes.
Hij maakte onderweg mooie omwegen en vertelde leuke details, zodat de
aanwezigen konden genieten van de
mooie natuur in de Achterhoek en Salland. In Lemelerveld werden we verwelkomd door Ad en Truida Huetink.
Zij hebben een groot bollen bedrijf,
waar meer dan 200 ha lelies worden
geteeld. Maar de hobby van Ad Huetink als kerkorganist voert de boventoon.
Waar ooit de kalveren loeiden, is nu
een prachtige concertzaal gebouwd,
de "Willem Hendrik Zwart "hal, ge-

noemd naar zijn leermeester. Hier
heeft hij een vierklaviers Johannus-orgel gebouwd, een electronisch orgel,
maar dat niet voor een kerkorgel onderdoet. Nadat we eerst een prachtige
DVD zagen over het bloembollenbedrijf was voor de PCOB afdeling Vorden een speciaal muziekprogramma
samengesteld, bestaande uit orgelspel
en samenzang. Het was een prachtig
concert, dat werd afgesloten met het
zingen van Psalm 150.
Voorzitter Jan Olthaar was de tolk van
de aanwezigen om de familie Huetink
hartelijk te bedanken voor het gebodene. Hierna wachtte het gezelschap een
goedgevulde koffietafel in Restaurant
Reimink in Lemelerveld. Daarna werd
de terugtocht naar Vorden aaanvaard
met een prachtige rit over de Holterberg. Tegen achten keerde het gezelschap voldaan in Vorden terug.

Voor meer info:
Martijn Jansen, tel. (0545) 27 38 10
tdmartijn@hotmail.com
of zie www.vamc.nl

Paardenspor t

Tijdens de verschillende debatten
hierover in de gemeenteraad, welke
zich over een periode van meerdere
maanden heeft uitgestrekt, werd geleidelijk aan het beleid helder. In het
eerste debat heeft de gemeenteraad
van Vorden zich uitgesproken tegen
het vestigen van landgoederen in een
zone in het westelijk gedeelte van de
gemeente Vorden (Vierakker en omgeving). De belangrijkste redenen voor
deze opvatting waren:
1. het betreft een van de weinige gebieden in de gemeente Vorden,
waar de landbouw zich nog behoorlijk kan ontwikkelen en
2. het vestigen van een landgoed aldaar draagt niet bij aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (=netwerk van natuurgebieden in Nederland).
Vrij kort na deze raadsuitspraak werd
het initiatief van fam. Stapelbroek in
Contact gepubliceerd, waarbij het College voornemens was mee te werken
aan het vestigen van een nieuw landgoed in Vierakker. Het CDA was hierover zeer verrast en heeft de wethouder gevraagd: hoe dit te rijmen is met
de raadsuitspraak. Het antwoord was:
1. dat het nog maar een voornemen
betrof en
2. dat de mogelijke medewerking afhankelijk was van instemming van
de gemeenteraad.
In feite is met deze gang van zaken de
kiem gelegd voor het juridische geschil.

is ook toegankelijk voor niet-leden.
De route is beschikbaar op GPS, Garmin MapSource versies 6, 7, 8, 8NT en
9NT en natuurlijk een routebeschrijving op papier.

Hester Slegt kwam uit met twee pony's. In de klasse L1-DE reed zij Tsechov
en eindigde op de 1e en 4e plaats met
206 en 188 punten. Met Shardon
kwam zij uit in de klasse M2-DE en
hier behaalde zij tweemaal een 1e
plaats met 197 en 180 punten. Ook in
de klasse L1-dressuur reed Sebastiaan
Hammer zijn pony Sunshine met 184
punten naar een zesde plaats. Sebastiaan kwam ook uit bij springen in de
klasse B-D. Hier eindigde hij op de 3e
plaats, net voor Nynke woerts met
haar pont Nina, want zij werd vierde.
Lian Nijenhuis reed met haar pony Ypsilon in de klasse M1-DE en haalde een
derde prijs met 190 punten. In Winterswijk kwam Lian ook aan de start.
Hier behaalde zij tweemaal een 2e
plaats met 181 en 187 punten.

Felle strijd Dikke Banden Race
De Race en Tourvereniging Vierakker- Wichmond organiseerde zaterdagmiddag voor de jeugd van
acht tot en met twaalf jaar een zogenaamde Dikke Banden Race.
Tijdens deze wedstrijden die op een
aangepast, afgesloten parcours werden gehouden,werd fanatiek om het
‘eremetaal’ gestreden. Uiteindelijk
gingen niet alleen de winnaars maar
alle kinderen met een leuke attentie,
beschikbaar gesteld door sponsor de
Rabobank, naar huis.

De uitslagen waren als volgt
Categorie t/m 8 jaar: 1 Marja Schotman, Wichmond; 2 Stan Kromkamp,
Vorden; 3 Nick v.d. Water, Vorden; 4
Wout Engels, Wichmond; 5 David
Schouten, Wichmond.

Categorie 9 en 10 jaar: 1 Jan Willem
Arends, Hengelo; 2 Sheila Pierik,
Wichmond.
Categorie 11 t/m 12 jaar: 1 Judith v.d.
Berg, Toldijk; 2 Lieke ten Hve, Wichmond; 3 Bas ten Have, Wichmond; 4
Mike Eskes, Vierakker.

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.
• Openstelling Museum voor Heiligenbeelden met speciale tentoonstelling" Cuypers op de Kranenburg" in
de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag en zondag 11.00-17.00 uur
MEI
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, slotavond met Arie
Ribbers
19 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70plussers info 55 20 03
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

Rolstoelers en begeleiders enthousiast

Bungels-ruilmiddag
Wandeldriedaagse van Zonnebloem
bij Super de Boer
Op zaterdag 19 mei a.s. kunnen alle kinderen bij Super de Boer (Y. en
W. Grotenhuys) terecht met hun
dubbele Bungels. Tussen 8.30 13.00 uur organiseert Super de
Boer namelijk een speciale Bungels-ruilmiddag. Zo kunnen alle
kinderen hun verzameling nog
compleet krijgen.
Tot en met 19 mei staat heel Super de
Boer nog in het teken van de fantastische promotie De Bungels. Klanten
krijgen bij heel veel actieproducten
gratis Bungels.
Bungels zijn leuke, ondeugende pluche knuffeltjes aan een sleutelhanger.

Er zijn 24 verschillende Bungels, verpakt in 12 verschillende huisjes.

De promotie is een enorm succes: kinderen staan bij de kassa's en uitgangen om Bungels te vragen en volwassenen hebben Marktplaats.nl ontdekt
om hun Bungelcollectie aan te vullen.
Super de Boer heeft alles uit de kast
moeten halen om de winkels nog van
voldoende Bungels te voorzien. In de
winkels waar de Bungels op zijn, krijgen de klanten extra gratis Rocks' bij
de actieprodukten. De ruilmiddag
komt dan ook als geroepen en de verwachting is dat veel kinderen zullen
langskomen. En natuurlijk zijn ook alle volwassenen van harte welkom!

Pleinmarkt
De Stichting Veilingcommissie Vorden houdt zaterdag 19 mei in het
voormalige Havo- gebouw aan de
Burgemeester Galleestraat 69 in
Vorden de jaarlijkse pleinmarkt.
Er is deze dag tussen 9.00 uur en 15.00
uur van alles te koop. Vele kleine spullen zoals kinderspeelgoed, boeken,

langspeelplaten, potten en pannen,
glaswerk, klein meubilair en vele andere snuisterijen. Rond de klok van
11.00 uur zullen twee folkloristische
dansgroepen uit Zweden en Noorwegen een optreden verzorgen. Deze
dansgroepen verblijven dat weekend
een aantal dagen bij gastgezinnen van
de Knupduukskes uit Vorden.

Donderdag en vrijdag slecht weer. Maar zaterdag kregen de deelnemers
aan Roll-over Bronckhorst wat ze verdienden: droog weer met af en toe
zelfs een zonnetje, een feestelijke intocht en een medaille van burgemeester Henk Aalderink.

de vierde editie van Roll-over Bronckhorst.

Het feest dat Roll-over heet
De wandeldriedaagse eindigde zoals
hij was begonnen: feestelijk. Op donderdag was er een startmanifestatie
met medewerking van de Graafschapspelers Reinier Robbemond en
Joost Volmer. Tegelijk werd daarmee
ook de start gegeven aan de landelijke
campagne 'De Zonnebloem kleurt je
wereld'. Zes rolstoelgebruikers werden
door de beide Graafschapspelers slalommend door de sporthal op weg geholpen door een gordijn van zakjes
zonnebloempitten in een voetbaldoel.
Daarna ging iedereen op pad. De regen in …. Hoewel de deelname vanwege het slechte weer iets minder was
dan de voorgaande jaren, was de sfeer
er niet minder om. Dat gold zeker
voor de zaterdag. Het weer was toen
beter en mede daardoor was de deelname veel groter: ruim 100 rolstoelgebruikers en een even groot aantal begeleiders genoot van de prachtige route in het buitengebied van Vorden. Na
de feestelijke intocht door het centrum van Vorden met muziek van Sur-

Vorden is kunstwerk rijker

sum Corda kregen alle deelnemers
persoonlijk de medaille omgehangen
door de burgemeester.
Organisatoren zeer tevreden
Er zijn veel mensen nodig en er moet
veel werk worden verzet om een dergelijk evenement tot een succes te maken. Routes uitzetten, rolstoelen naar
de startplaatsen brengen, inschrijfstands inrichten, verkeersregelaars instrueren, dat zijn nog maar onderdelen van wat er allemaal bij komt kijken. Hoofd van de organisatie Jan Visser was zaterdagavond 'moe maar
vooral tevreden'. De driedaagse was
zonder wanklank verlopen. Erg tevreden was hij ook over de medewerking
van het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Bronckhorst: op elke dag liep een wethouder
mee en de burgemeester reikte persoonlijk de medailles uit.
Voorzitter Jan Visser mocht dan moe
zijn, hij dacht toch al weer aan volgend jaar. Op 22, 23 en 24 mei 2008 is

Vanaf deze week in de voorverkoop

Kaarten musical Mozes
Deze week begint de kaartverkoop
voor de musical Mozes die op vrijdag 1 juni, zaterdag 2 juni en zondag 3 juni in de Christus Koningkerk in Vorden zal worden opgevoerd.
De musical wordt georganiseerd door
de commissie Vorming en Toerusting
die daarvoor een kernteam in het leven heeft geroepen. Hierin hebben de
volgende personen zitting: Iris Holsbeeke, Gerda Ellenkamp, Ron Bastiaan
Net, Arend Jan Menkveld, Lieneke Ruller en Piet Piersma. Een jaar geleden is
al een voorproefje op de musical Mozes genomen. Toen is er, weliswaar in

De Snoekbaars
In de Heeckerenbeek werd afgelopen
donderdag door de hengelaarsvereniging de 1e onderlinge wedstrijd voor
de jeugd georganiseerd. Er werden 106
vissen gevangen met een totale lengte
van 11 meter en 91 cm. De uitslagen
waren: 1 S. Steenblik 23 stuks- 271 cm;
2 T. Eggink 23 stuks- 259 cm; 3 E.
Waanders 21 stuks- 210 cm; 4 D. Berenpas 12 stuks- 134 cm; 5 r. Golstein 11
stuks- 127 cm. De eerstvolgende wedstrijd vindt dinsdag 22 mei plaats.

een kleine bezetting, de mini- musical
‘Met Mirjam en Mozes’ opgevoerd.
Het kernteam is daar verder op doorgeborduurd. Momenteel zijn ( elke
zondagavond) de repetities voor de
musical in volle gang. In totaal doen
er circa 50 personen mee. Het toneel
plus de algehele leiding is in handen
van Ron Bastiaan Net. Piet Piersma
neemt het zanggedeelte voor zijn rekening. Gerda Ellenkamp heeft de leiding bij het maken van de kleding.
Kaarten zijn in de voorverkoop bij het
VVV kantoor in Vorden, bij DA Drogist
en bij bakkerij Besselink in Vierakker.
Ook kunnen kaarten telefonisch besteld worden 0575- 553635.

Wedvlucht
P.V. Vorden
Wedstrijd vanaf Pommeroeul over een
afstand van circa 258 kilometer.
De uitslagen zijn:
A en A Winkels 1, 2, 4, 8, 14;
H.A. Eykelkamp 3, 5, 12, 13,16, 17, 19;
M.M. Tiemessen 6, 7, 15;
T.J. Berentsen 9, 10, 11, 18;
M. Schuerink 20.

Wethouder Peter Glasbergen en kunstenares Henny van Grol
In aanwezigheid van tal van genodigden waaronder leden van de kunstadviescommissie in Vorden, onthulde wethouder Peter Glasbergen zondagmiddag samen met de kunstenares Henny van Grol het door haar gemaakte kunstwerk aan het Stationsplein. Peter Glasbergen toonde zich
verheugd over de totstandkoming van dit kunstwerk. ‘In de afgelopen 2,5
jaar wordt de gemeente Bronckhorst zo langzamerhand volwassen. Met
onder meer veel aandacht voor sport/ cultuur en recreatie/ toerisme.
Soms worden er na een herindeling hier en daar nog wat ‘oude lijken’ uit
de kast gehaald, soms ook ‘levendige zaken’ zoals thans dit kunstwerk op
deze plek’, al dus Peter Glasbergen.
De opdracht voor het kunstwerk
kwam van de voormalige gemeente
Vorden. In 2004 heeft de kunstcommissie mevrouw Henny van Grol uitgekozen om een kunstwerk te maken.
Het beeld, een opengebroken zaaddoos van een bloem, brengt meer beweging in de omgeving van het Stationsplein. Peter Glasbergen: ‘ Dat het
even heeft geduurd alvorens het
kunstwerk gerealiseerd kon worden
heeft een reden. Het was namelijk lange tijd onzeker of het Stationsplein
zou blijven. Zeer recentelijk werd inderdaad duidelijk dat het plein in de

toekomst onveranderd zal blijven. Als
wethouder van cultuur ben ik dan ook
blij met het kunstwerk op deze plek..
Ik hoop dat reizigers en toeristen langdurig van dit beeld mogen genieten.
Nu ook de Kunst10daagse van start
gaat kunnen we iedereen laten genieten en kennis laten maken met het
kunstwerk’, aldus Peter Glasbergen.
Vervolgens trok de wethouder en kunstenares Henny van Grol onze nationale driekleur van het beeld dat in brons
is gegoten.Het beeld is geplaatst op
twee sokkelplaten uit Belgisch hard-

steen. Na deze onthullingceremonie
deelde Willmijn Colenbrander (keramisch vormgever en docent) mede dat
met deze onthulling tevens een eind is
gekomen aan de activiteiten van de
kunstadviescommissie.

Willmijn Colenbrander: ‘ In 1989 is er
een werkgroep opgericht dat in 1990
resulteerde in de oprichting van de
kunstadviescommissie. Wij zijn blij de
adviesperiode te kunnen afsluiten.
Wat betreft kunstenares Henny van
Grol: de natuur is niet het uitgangspunt van haar werk, maar is wel de
wereld waaruit zij haar vormen put. Ik
vestig er gaarne de aandacht op: kunst
als doel en niet als middel. Natuurlijk
trekt kunst toeristen naar Bronckhorst en natuurlijk vaart de horeca er
wel bij, maar dat zijn neveneffecten.
Dit is niet het doel waarom het bij
beeldende kunst en andere kunstdisciplines gaat. Het gaat om kunstintrinsieke doelen’, aldus beklemtoonde
Willmijn Colenbrander.
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Bronckhorst kunst&cultuur; Natuurlijk

Burgemeester Aalderink verricht openingshandelingen

De opening van Bronckhorst Kunst & Cultuur Natuurlijk met (v. r.n.l.) burgemeester Henk Aalderink, VVV directeur Rick Hulshof en beeldhouwers Anne Brouwer en Marja Evers.
In de Gemeente Bronckhorst vindt van 11 t/m 20 mei 2007 de eerste
Bronckhorst Kunst10Daagse plaats, getiteld ‘Bronckhorst Kunst & Cultuur Natuurlijk’. Gedurende deze 10 dagen worden in de gemeente vele
kunstactiviteiten van uiteenlopende aard georganiseerd. De officiële opening vond op 11 mei plaats in het stadje Bronkhorst, waar burgemeester
Henk Aalderink, directeur VVV Bronckhorst Rick Hulshof en Beeldhouwer Anne Brouwer hun openingsspeeches hielden. De start van het Kunstproject werd verricht door burgemeester Aalderink, die een eerste aanzet
gaf voor het tot stand komen van een gezamenlijk kunstwerk.

Aan de hand van het programmaboekje van ‘Bronckhorst Kunst & Cultuur
Natuurlijk’, waarin de deelnemende
locaties en de tussenliggende autoroute staan vermeld, kan een keuze gemaakt worden uit een gevarieerd aanbod van Kunst en Cultuur binnen de
gemeentegrenzen van Bronckhorst.
Deze Kunst10Daagse is een initiatief

Anne Brouwer begeleidt burgemeester Aalderink bij de eerste slag van het gezamenlijk kunstproject, mogelijk gemaakt door Beeldhouwatelier Baak.

Aan het begin van de avond was het
portret gereed en waren talloze auto's gestopt en fietsers en wandelaars
bewonderend - en soms met camera's gewapend - langs geweest. De
buste was dan ook fantastisch en
Cuypers stond als het ware voor je.
Zo'n zandsculptuur kan moeiteloos
weken blijven staan en nadat de duisternis was gevallen leek er dan ook

geen vuiltje aan de lucht. De kunstenaars zouden de zondag hun werk
hervatten met de 'bouw van de kerk'.
Nog voor het zover was bleek echter
dat nachtbrakers het beeldhouwwerk grondig hadden beklommen
en dat het portret van Cuypers volledig was vernield. Om elf uur 's
avonds is er nog een inspectie geweest en toen was het beeldhouw-

met een drankje en een hapje nog gezellig verder gesproken over Kunst en
Cultuur in de gemeente Bronkhorst.
Bij Beeldhouwatelier Baak werd in het
weekend door de eerste deelnemers
aan het kunstproject gewerkt. Onder
begeleiding van Anne Brouwer en
Marja Evers leverde zaterdag 12 mei
André Kaper van Landschapbeheer
Gelderland zijn aandeel. Op zondag
13 mei was dit Alfonso Wolbert, architect/beeldend kunstenaar.
De deelnemers zijn verder: maandag
14 mei, Henk Hulshof, schilder en galeriehouder Galerie 1880; dinsdag 15
mei, Liesbeth Oukes, correspondent
Contact (ochtend) en Henk van der
Wende, voormalig burgemeester Zelhem en voorzitter VVV Bronckhorst
(middag); woensdag 16 mei, Rick Hulshof, directeur VVV Bronckhorst; donderdag 17 mei, Arno Wolsink, radioprogrammamaker Radio/TV Ideaal;
vrijdag 18 mei, Anne Brouwer en Marja Evers, beeldend kunstenaars.
Op zaterdag 19 mei zal het kunstwerk
op Kasteel Vorden geveild worden. Na
de kijkochtend van 9.00 tot 12.00 uur
volgt vanaf 13.30 uur de veiling. Het
veilingprogramma van deze middag
staat onder leiding van Richard Hessink, bekend van het Tv-programma
Schatgraven. De opbrengst ervan
komt geheel ten goede aan kunst- en
cultuureducatie op de basisscholen
van de gemeente Bronckhorst. Op de
website,
www.beeldhouwatelierbaak.nl kunnen de vorderingen van
het kunstproject van dag tot dag worden gevolgd.

Als onderdeel van de opening van de Bronckhorst Kunst10Daagse verzorgde saxofoonkwartet ‘Double Espresso’
een swingend halfuurtje in de Kapel van Bronkhorst.

Vernieling beeld Pierre Cuypers
op de Kranenburg
In het kader van de officiële opening van de Cuyperstentoonstelling,
zaterdag 19 mei, bracht de MEDO uit Medler vrijdag j.l. twee vrachtauto's met zo'n 20 m3 zand naar Kranenburg. Daar verrees al snel een
houten bekisting van drieënhalve meter hoog, geheel gevuld met aangetrild, nat zand. Hieruit zou in de volgende dagen een immense sculptuur worden 'gebeeldhouwd' door de Vordense kunstenaar John Brandsen en enkele helpers. Zaterdagochtend om 10 uur waren ze met vijf
man present om de top van de zandmassa om te vormen tot een meer
dan levensgrote buste van de beroemde architect Pierre Cuypers, de
ontwerper van de St.-Antoniuskerk en ten minste vijf andere gebouwen
in Kranenburg. (zie elders in dit blad)

van de Gemeente Bronckhorst in samenwerking met de VVV Bronckhorst
en een werkgroep van kunstenaars en
kunstliefhebbers uit de gemeente.
Vrijdagavond 11 mei werd deze
Kunst10Daagse officieel geopend. Vele
genodigden kwamen bijeen in het Wapen van Bronkhorst. Burgemeester
Henk Aalderink, maar ook VVV directeur Rick Hulshof benadrukten het belang van Kunst en Cultuur in de gemeente. Anne Brouwer van Beeldhouwatelier Baak vertelde daarnaast een
en ander over het kunstproject, waarvan de start werd verricht door burgemeester Aalderink. Hij gaf een eerste
aanzet voor het gezamenlijk kunstwerk door de onderkant van de steen
af te slaan, waardoor het ‘beeld in wording’ rechtop kon worden gezet. De
door Beeldhouwatelier Baak beschikbaar gestelde cobaltstone is een middelharde, fraai paars/rood/groen gekleurde steen van 84 cm hoog en 45
cm breed.
De aanwezigen konden na deze openingshandeling in de Kapel van
Bronkhorst genieten van een optreden van saxofoonkwartet ‘Double Espresso’, met Floortje Smehuijzen en
Babette de Haan op altsax en Loes
Rusch en Annette de Greeuw op baritonsax. Het kwartet vertolkte muziek
uit de jaren ’20, zoals ‘Poor Buttermilk’, ‘Reggio’s Double Espresso (with
Sambuca), maar ook eigen arrangementen, waaronder ‘Manoir de mes
Rêves’ en ‘Mes en Vork’. Het werd een
swingend halfuurtje.
In het Wapen van Bronkhorst werd

werk nog ongeschonden.
Men was wel zo 'eerlijk' geweest sporen achter te laten: 'W.P.', waren duidelijke initialen en naast alcohol,
vormde een 'hot dog' het krachtvoer
dat voor deze actie nodig was.
Cuypers verloor met deze vernieling
zijn gezicht en de tentoonstelling
over zijn werk, die tot 28 oktober te
zien zal zijn in het Museum voor Heiligenbeelden (gevestigd in de kerk),
één van de aangekondigde aandachttrekkers. En het publiek een bijzondere attractie. Misselijk makend.
De voorzitter van de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg
heeft inmiddels aangifte van vernieling gedaan bij de politie. De 'hot
dog' etende 'W.P.' te Kranenburg zal
vandaag of morgen wel geüniformeerd bezoek krijgen.
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Gerrie is mieterig op Gert Hee
wol neet met naor die vergadering in Zelhem. Het ging aover
vrijwilligers wark. Onzen burgemeister van Bronckhorst is
daor een groot veurstander
van dat wiej dat mot promoten. Moar Gert wil nooit met.
Den wil het liefste van een afstand critiek geven. En dan zeker op alles wat de gemeente
dut. Zo ok wat betreft alles wat
gemeentebelasting angeet. Zij,
Gerrie zit zik dan te argern. Hij
Gert hef dan het hoogste
woord wanneer ze argens op
de koffie bunt. En at het d’r op
an kump dan hult hij zelf de
mond dichte of geet neet met.
Blif liever op een afstand in
huus zitten proelen. Ok die onroerend goed belasting. Daor
kan Gert maor neet genog van
kriegen. Ze mot as gemeente
het tenslotten halen waor nog
wat zit. En van ne’n kalen kikker kun iej gin vearn plukken.
In de krante stond dat onze gemeente de meeste verkeersongevallen in de regio hef gehad.
Dat zal de gemeente neet prettig vinden. En dat zal dan ok
wel vulle geld kosten. Vulle
plattelandsweage in onderholt? En nog maer rotonde’s.
Zonder de steun van de gemeente kan er gin zwembad
bestaon, gin sportclub an de
gange blieven en ok gin boek
worden uutgeleend en gin
dorpshuus bestaon. Naost het
vrijwilligers wark in ons
Bronckhorst mot wiej met meWEEKBLAD

kaar de belasting betalen umme dat allemaol an de gange
te hollen. Zo ok het beleid veur
de minima. Dat bunt de leu
die onderan staot wat het inkommen betreft Het kan oew
allemaol overkommen dech
Gerrie. Er meugt in ons
Bronckhorst gin voedselbanken kommen hebt ze tegen
mekaar gezegt. Gelukkig maor. Dat veule wiej met mekaar
as een te kort schieten. Wie
hebt geluk dat wiej in onze gemeente een rieke mevrouw
hadden die ons een groot bedrag hef naogelaoten. Dat wie
ne Zelhemse mevrouw Becking die goed biej kas zat. Zij is
al 125 jaor geleden gestorven
en daor is nog een mooi bedrag van in de olde kouse, waor wie no nog de armsten onder ons van kunt helpen. Dat
was bedoeld veur de arme
drommels in Zelhem in vrogger dage. In onze tied was die
mevrouw vaste geridderd net
as die menear Frank uut Baak
en Hissink uut Wichmond en
van Ingen uut Hengel en Peppelman uut Zelhem en Regelink uut Hummelo en dan nog
Rabelink uut Drempt. Trouwens hoe kump dat toch dat er
zo te zene vulle mear mensen
een ridder orde kregen dan
dan in de buurgemeenten dan
in Bronckhorst ? Of kregen die
mear andacht? Grote foto’s in
de krante? Die mevrouw uut
Zelhem, die mevr. Becking,
had natuurlijk ok de vrouw

van het jaor kunnen worden
met de nieuwjaorsreceptie.
Maor best meugelijk dat ze zo
iets helemaols neet wol. Iej
mot tenslotte oewen linkerhand neet laoten weten wat
oewen rechter dut, ai good
wilt doon. Neet umme de ear
van mensen. Wel verstandig
van zon mense dat ze er ne
duudelijke bestemming an
gaf. Tegenwoordig maakt ze
ok reclame umme oew geld te
vermaken an een grote instelling of an de karke. Dan geet
dan in de grote reserve pot en
dan ziet gin mense d’r wat van
terugge. Allenig de rente mag
gebruukt. Maor dat is net zo
vulle as de inflatie. Of die mevrouw van Adel was? Dat steet
er neet biej. Denkelijk is dat
neet het geval. Want Zelhem ,
dat was toen een echt arm
dorp met vulle kleine boern
en lichte zandgrond en weinig
adel met vulle geld en invloed.
In onze tied is dat gelukkig alles anders. En no denkt ze dus
dat dit geld ok gebruukt mag
worden veur arme leu in ons
grote Bronckhorst. Dat is toch
prachtig. Wat was dat toch
veur een mevrouw die ons no
125 jaor later nog zo goed hef
bedacht? Dat zol de Baron
graag willen weten.

CNC FREZER
•
•
•
•
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Koninklijke onderscheidingen voor inwoners Bronckhorst

H.F. Franck uit Baak.

In zaal Langeler werd vrijdag 27
april door burgemeester Aalderink
van de gemeente Bronckhorst koninklijke onderscheidingen uitge-

A.R.J. van Ingen uit Hengelo.
reikt. Op de feestelijke bijeenkomst waren naast het voltallig
college veel familie en vertegenwoordigers van verenigingen, orga-

J. Hissink uit Wichmond.

nisaties 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.

A. Peppelman uit Zelhem.

Muziek en kunst bij Atelier Monique Wolbert

Goede start judoka's Buitink

In het kader van de Kunst10daagse Bronckhorst, is het atelier met tuin
van Monique Wolbert aan de Ruurloseweg 15 (achter) in Hengelo geopend.
U kunt er nog tot en met 20 mei dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur terecht.

Zaterdag 12 mei jl in sporthal "de
Haverkamp" behaalde de senioren
in de A klasse een 2e plaats via een
6-0 winst op Schuttersveld Enschede /Losser, 5-2 winst op Hantei Oldenzaal en JPT Almelo Senshi Nijverdal werd derde.

Op 20 mei is er een ‘gypsie-swing’ a la
django reinhardt van de band ‘Tzigane Arain’. Dit is een trio met sologitaar, slaggitaar en stringbas.
De hele middag is er vrije inloop en
vrij entree.
Verder zijn er kunstobjecten en schilderijen van Monique Wolbert en
beeldhouwwerken van Alfonso Wolbert te zien in het atelier.

De senioren verlorden nipt met 4-3
van Bijsterbosch uit Heerde die na deze eerste ronde de leiding in handen
heeft. De dames aspiranten staan 3e
na de eerste ronde. De herenjeugd

staan bovenaan in de poule voor Shogonai uit Dronten, Bijsterbosch, Hantei en Schuttersveld. De dames jeugd
speelde in een grote poule en staan
eveneens bovenaan, zij wonnen van
Dronten, JPT Almelo, Deventer, SJO
Enschede en Losser/Schuttersveld De
tweede ronde en tevens de finale is 9
juni opnieuw in sporthal "De Haverkamp" in Markelo. Zondag 20 mei ontmoet Antoinette Hennink op het A
toernooi de junioren wereldtop in het
Zuid Franse Lyon.

Omloop Bronckhorst "De Achtkastelenrijders"

Onder ideale weersomstandigheden verreden
De Vordense Rijwiel en Toerclub
‘De Achtkastelenrijders’ uit Vorden organiseerde zondag voor het
tweede achtereenvolgende jaar de
‘ Omloop van Bronckhorst’ een
toerrit met start en finish bij De
Herberg in Vorden. De deelnemers konden kiezen uit twee afstanden.
Bij de kortste afstand van 40 kilome-

ter gingen in totaal circa 60 rijders
van start. Voor hen was een route uitgestippeld richting Hengelo, Keyenborg, Zelhem, Halle en via Linde
weer terug naar Vorden. De 130 deelnemers aan de grootste afstand ( 100
kilometer) fietsten richting Hummelo, langs de grens met Doetinchem,
Halle, Veldhoek, Varssel, de Wiersse
weer naar Vorden. Onderweg was er
bij ‘Bolderdiek’ in Halle een rustpau-

ze gepland. Daar werd koffie c.q. frisdrank geserveerd. Hoewel niet ontevreden over het totale aantal deelnemers ( circa 190 ), wordt de tocht het
volgend jaar op een andere zondag
verreden. ‘In ieder geval niet meer op
Moederdag. Ik heb de indruk dat
daardoor minder toerrijders aan de
start zijn verschenen,’ aldus reageerde Jan Visschers namens de organisatie, na afloop.
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MUKK Art Galerie officieel
geopend

Marc Smeulers (r.) van MUKK Art, toont zijn gasten de tentoonstelling met het thema ‘Vrouw in Beeld’.
MUKK Art opende zaterdag 12 mei 2007 met de tentoonstelling ‘Vrouw in
Beeld’ een nieuwe galerie in de Boterstraat 4 in het stadje Bronkhorst. Initiatiefnemer is Marc Smeulers, die enerzijds jonge kunstenaars ondersteunt uit Midden-Europa en anderzijds tentoonstellingen georganiseert
voor het gevestigde Nederlandse kunstenaarstalent.
MUKK Art richt zich enerzijds op de
ondersteuning van jong kunstenaarstalent, schilders, beeldhouwers, grafici en fotografen, uit de landen van
Midden Europa, zoals Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Estland,
Letland, Litouwen, Polen, Kaliningrad
en dergelijke.
MUKK Art verkoopt de werken van deze jonge kunstenaars in Nederland en
sluist de winst terug naar de kunstenaars, zodat zij betere materialen kunnen aanschaffen en af en toe een stu-

diereis kunnen maken naar het buitenland.
Anderzijds richt MUKK Art zich op het
meer gevestigde kunstenaarstalent uit
Nederland en uit Midden Europa en
worden tentoonstellingen voor deze
kunstenaars verzorgd, in samenhang
met het werk van de jonge kunstenaars. Een ontmoeting van jong en gevestigd talent.
In mei, juni en juli 2007 is in de Boterstraat 4 van Bronkhorst, op vrijdagen
en zaterdagen van 11.00-18.00 uur, een

galerie van MUKK Art geopend, waar
50 kunstwerken te zien en te koop zijn
van 12 kunstenaars uit Midden Europa en uit Nederland: Frank Boots,
Voorst; Frantisek Drtikol, Praag; Harutiun Hovnannisyan, Yerevan (Armenië); Hendrik Planting, Zutphen; Jos
Vecht, Arnhem; Karel Stika, Praag; Marianne Hötte, Laren NH; Mariam Charibian, Yerevan; Marie Therese Hattink, Loenen; Rositza Stanisjewa, Sofia; Sandra de Monchy, Zutphen en
Victorine Loomans, Amsterdam. Het
thema van de tentoonstelling is
‘Vrouw in Beeld’.
Voor meer informatie: Marc Smeulers,
mobiel 06 53 82 88 57. Zie ook
www.mukkart.nl.

Seniorenconvent als belangenbehartiger voor ouderen

Dialectrock- &
Feestband Juustum in
t Proathuus'te Linde

Dialectrock- & Feestband Juustum zal op zaterdag 19 mei een optreden
verzorgen in café 't Proathuus in Linde. Mede door drukke buitenlandse werkzaamheden van één van de bandleden en het aangekondigde
vertrek van gitarist Franc heeft Juustum het in 2006 wat betreft optredens rustig aan gedaan. Nu dit alles weer achter de rug is wil Juustum
vanaf nu de podiums weer gaan bestijgen, met een daverende aftrap in
Linde.
"AFSCHEID VAN GITARIST
FRANC!"
In oktober 2006 heeft gitarist Franc
"a.k.a. Penterman " Ten Holder, na
anderhalf jaar trouwe dienst, te kennen te geven uit de band te stappen.
Franc 's laatste optreden stond gepland op 22 december 2006. I.v.m. familieomstandigheden heeft Juustum dit optreden af moeten zeggen
dus werd het afscheidsconcert doorgeschoven. Juustum is hierna naarstig op zoek gegaan naar een nieuw
band lid. Dit zijn er inmiddels twee
geworden. Franc zal de eerste set
nog op het podium te zien zijn, en
Juustum zal in deze set vooral de oude nummers nog het cafe in knallen.
"PRESENTATIE NIEUWE BANDLEDEN!"
In het begin van de eerste set zal ook
de eerste nieuweling van Juustum al
gepresenteerd worden. Deze Melk
Winnende Toetsenist, uit het buurtschap Linde oefent sinds september
met de band mee, en heeft zijn vuurdoop dus het liefst in zijn eigen trouwe omgeving. Verder is deze toetsenist het gewend om dagelijks met
veel dames tegelijk in aanraking te
komen, dus ook voor de groupies is
er weer een kans. Na het afscheid
van Penterman zal Juustum in de
tweede set de nieuwe gitarist presenteren.
Deze 40-jarige, in Lochem woonachtige, rocker heeft een jaar of 15 in
verschillende bands door het hele
land gespeeld en speelt het liefst in
PCOB. De doelstelling is om de belangen te behartigen van alle ouderen.
Als overkoepeling is het Convent tevens gesprekspartner voor de gemeente.
Het Convent is er voor de leden om die
ondersteuning te geven door middel
van bijvoorbeeld cursussen, workshops en dergelijke. “Je moet zorgen
dat je voldoende informatie krijgt. En
die krijg je bij dorpsbelangen, politieke partijen en andere groeperingen.
We zullen ook proberen zoveel mogelijk tegelijk op te trekken met deze belangclubs”.

Voorzitter Fred Midden van het Seniorenconvent: "Ouderen moeten eerst weten waar we mee bezig zijn".
In de gemeente Bronckhorst is drie jaar geleden het Seniorenconvent opgericht. Het Convent is een overkoepelend orgaan van alle ouderenbonden in de gemeente Bronckhorst.
Ruim een half jaar is Fred Midden
voorzitter van het Seniorenconvent.

Hij kwam zich oriënteren en werd
meteen gevraagd het voorzittersschap

op zich te nemen. “Ik dacht, waarom
ook niet! Ik ben wel eens vaker in het
diepe gesprongen en altijd weer boven
gekomen”, zegt hij lachend.
In het Seniorenconvent zitten afgevaardigden van de ANBO, KBO en de

In het Convent zitten vertegenwoordigers van de ouderenbonden. Daarmee
weet de overkoepeling goed wat er bij
de plaatselijke bonden leeft. “Maar je
moet als eerste zorgen dat je bekend
wordt bij je leden, dat ze je weten te
vinden en dat ze weten waar wij als Seniorenconvent mee bezig zijn”, zegt
de Hengelo&#1105;r.

meerdere bands tegelijk. Na 8 jaar
niet gespeeld te hebben, heeft hij de
gitaren en versterkers weer uit het
stof gehaald en bewezen het niet verleerd te zijn. Nu de band weer op
oorlogssterkte is heeft Juustum het
repertoire aangepast met een aanzienlijk aantal nieuwe nummers,
die het feestgehalte van de band zeker zullen verhogen.
"GASTOPTREDENS LINDESE
PROMINENTEN!"
Juustum heeft voor dit optreden in
Linde ook de meest Lindese Prominente Artiesten weten te strikken
voor een gastoptreden. Wat te denken van de Lindese "Anouk" Sleumer
die met haar optreden de Lindese
Molen nog aan het centrifugeren
weet te krijgen. Of Wimken van Jannie van de Vosheuvel. De enige boer
in Linde die een peard zonder steart
hef. Als deze Lindese boeren rockster
"Noar Hummelo, noar ut cafe geet,
ziet hij niks omdat hij moet plassen". Juustum hoopt dat Wimken in
Linde de ogen wel los kan houden en
ok andere ogen opent. Naast de nieuwe bandleden, bestaat Juustum uit:
Peter en Els Hummelink (zang),
Niels Gr Jebbink (bas), Erik Dimmendaal (gitaar) en Martijn Dimmendaal (drums). Al met al een perfect
avondje Rock & Feest in "t Proathuus" en de entree is geheel gratis,
aanvang 20.30 uur. "t Proathuus is te
vinden aan de Lindeseweg 23 in Linde gemeente Bronckhorst. Kijk ook
eens op www.juustum.nl

Het Convent is ondermeer bezig met
het toezien dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) correct
wordt uitgevoerd, de woningbouw,
verkeer en openbaar vervoer en gesprekspartner van de gemeente op diverse terreinen en andere instanties
die belangrijk zijn voor het Convent.
“Maar we houden ook vooral actuele
zaken in de gaten die er spelen”, zegt
Fred Midden die als voorbeeld noemt
de buslijn. “Daar is men mee bezig om
die tijdelijk om te leggen. Er is zelfs
sprake van dat de buslijn zou verdwijnen. Ik vind dat dit absoluut niet mag
gebeuren. Dan breng je toch een hoop
ouderen en anderen in de problemen.
Een bus hoort gewoon door een dorp
te rijden en niet er langs”, vindt Midden. “Daar maken we ons hard voor”.

Wie meer informatie wil, kan terecht
bij voorzitter Fred Midden van het Seniorenconvent.
Telefoon:
0575464638.
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KRANENBURG EEN ECHT 'CUYPERSBOLWERK'
19 mei officiële opening tentoonstelling
- Het bouwen van zandsculpturen (enkele malen)
- Exposities van religieus geïnspireerde kunst (enkele malen)
- High tea op de Wientjesvoort (één- of
meermalig)
- Open dagen van Cuypersmonumenten (enkele malen)
- Lezingen (enkele malen - i.s.m. 'OudVorden' en 'Zutphen'
- Muziekuitvoeringen (enkele malen)
- Nieuw klankbeeld (doorlopend)
- T.V.-special (enkele malen)

Klooster, kerk en pastorie 1978
Wie vanuit Vorden richting Ruurlo gaat en de scherpe bochten bij landhuis Wientjesvoort is gepasseerd, ziet kort daarna de spitse toren van de
St.-Antoniuskerk voor zich, een creatie van architect Pierre Cuypers. De
Antoniuskerk is letterlijk het 'hoogtepunt' van de Kranenburg, waar de
gelnteresseerde bezoeker op dit moment een kijkje wordt gegund in de
'Cuyperskeuken': hier bereidde hij het voorgerecht van zijn uiteindelijk in
het hele land uitgeserveerde menu. Architect P.J.H. Cuypers (1827-1921)
staat in 2007 landelijk in de schijnwerpers.
Aanleiding voor het zogenoemde Cuypersjaar is het gelijktijdig verschijnen
van een overzicht van zijn vele honderden werken en van een nieuwe biografie. In de loop van dit jaar zijn tentoonstellingen en activiteiten gepland
in onder meer: Roermond (Cuypersstad bij uitstek), Rotterdam, Maastricht en Haarzuilens en verder in verschillende kerken (o.m. in Den Haag,
Leeuwarden, Bussum en Ruurlo). Natuurlijk kon Kranenburg, met de oudste Cuyperskerk en pastorie en verschillende andere monumenten, hierbij niet achterblijven.
Voor de realisatie van de activiteiten is
de speciaal opgerichte commissie veel

WAT BIEDT KRANENBURG AAN
CUYPERSACTIVITEITEN?
Nadat de feitelijke start van de activiteiten al achter de rug is, zal op 19 mei
de officiële opening van de tentoonstelling in de Antoniuskerk plaatsvinden. Deze handeling zal worden verricht door A. (Ab) Boers, loco-burgemeester van Bronckhorst. Tegelijk zullen de auteurs, Bart Hartelman en
Frits Niemeijer, het boekje 'Cuypers op
de Kranenburg' aanbieden aan P. (Peter) Glasbergen, wethouder Cultuur.
De opening is uitsluitend toegankelijk
voor genodigden, vrijwilligers en pers.
Kort samengevat bestaat het menu
van Cuypersspecialiteiten op de Kra-

WANDELEN LANGS
CUYPERSMONUMENTEN
Vanaf zondag 20 mei kan de wandelaar in en om Kranenburg volop genieten van Cuypers. Met als vertrekpunt
de Antoniuskerk zijn er twee routes
uitgezet langs alle Cuypersmonumenten en over een privé landgoed. Naast
de kerk, zijn dat de pastorie, de processiekapel, de grafkapel, enkele graftekens, de schoolmeesterswoning bij de
Antoniusschool en het koetshuis bij
het landhuis Wientjesvoort en landgoed Het Medler. De brochure is rijk
voorzien van foto's met verklarende
tekst en de routes zijn respectievelijk
10 en 4,5 km lang. Op 20 mei kunnen
enkele particuliere terreinen en paden worden begaan waar normaal gesproken 'Verboden Toegang' geldt. De
brochure is tegen een kleine vergoeding te verkrijgen in het Museum voor
Heiligenbeelden.
HIGH TEA IN TUIN LANDGOED
WIENTJESVOORT
Kranenburg gonst de komende tijd
van activiteiten rondom de architect
Pierre Cuypers. Zo ook op zondag 20
mei a.s. In de speciale wandelroute
langs de Cuypersmonumenten is ook
plaats ingeruimd voor het door architect Pierre Cuypers ontworpen koetshuis van het landgoed "Wientjesvoort". Als de bezoeker na het bezoek
aan het museum voor Heiligbeelden
met de speciale tentoonstelling "Cuypers op de Kranenburg" de wandeling
langs de Cuypersmonumenten gaat
maken, wacht hem of haar bij het
landgoed "Wientjesvoort" een speciale
attractie. Architectenbureau Friso
Woudstra stelt iedereen in de gelegenheid het koetshuis te bezichtigen. Medewerkers van het architectenbureau
zullen de bezoekers daar rondleiden,
terwijl ook de begane grond van de
Wientjesvoort voor het publiek wordt
opengesteld. In de tuin van "de Wientjesvoort" kan men daarna terecht
voor de high tea. Op zondag 20 mei is
iedereen tussen 10.30 uur en 16.00 uur
welkom op de Wientjesvoort, Ruurloseweg 81 Kranenburg-Vorden.
ZANDSCULPTUREN
Als extra attractie zullen in de week
voorafgaande aan de officiële opening
op 19 mei - en vervolgens ook later in
het seizoen - enkele op Cuypers geïnspireerde zandsculpturen verrijzen op
het plein voor de Antoniuskerk. Beeldend kunstenaar John Brandsen, uit
Vorden, en zijn medewerkers zullen
dan hun creativiteit aanwenden om
een paar fraaie, tijdelijke kunstwerken
te vervaardigen. De sculpturen kunnen dankzij speciale preparatie weken
blijven staan en als aandachttrekker
voor de expositie fungeren. Dit laatste
geldt tevens voor de rood-gele linten
(de kleuren van Van Dorth), die opnieuw aan de toren bevestigd zijn.

dank verschuldigd aan de vele tientallen particulieren, bedrijven, organisaties, overheden en vrijwilligers die
(im)materiële bijdragen hebben geleverd of financieel ondersteuning hebben geboden; zonder hen was 'Cuypers op de Kranenburg' niet mogelijk
geweest.

nenburg voorlopig uit de volgende ingrediënten:
- De tentoonstelling 'Cuypers op de
Kranenburg' (permanent)
- Het boekje 'Cuypers op de Kranenburg' (72 blz., kleur, 5 Euro)
- Wandelen met beschrijving langs de
Cuypersmonumenten (permanent)

TV-SPECIAL
Zaterdag 19 mei maakt Graafschap-TV
een 20 minuten durende registratie
van het Cuypersgebeuren. Op 20 en 21
mei wordt een promotiespot uitgezonden ter aankondiging van de uitzending op 22 mei, vanaf 20.00 uur.

Antoniuskerk
(24 uur lang, 1 x per uur). De special
wordt gesponsord door Aannemersbedrijf Rabelink, Aannemersbedrijf
WBC, Friso Woudstra Architecten en
Autobedrijf Groot Jebbink.
LEZINGEN EN UITVOERINGEN
Er zijn al enkele data, locaties en personen bekend; meer informatie volgt.
OPENINGSTIJDEN EN INFORMATIE
De tentoonstelling 'Cuypers op de Kranenburg' in het Museum voor Heiligenbeelden is te bezichtigen tot en
met zondag 28 oktober 2007, op dins-

dag, donderdag en zondag van 11.00
tot 17.00 uur.

Groepen vanaf 20 personen kunnen
(desgewenst met gids), na afspraak,
ook terecht op andere dagen en uren.
Aanmeldingen en informatie via het
VVV-kantoor te Vorden (0575 - 553222).

Adres: St. Antoniuskerk, Ruurloseweg
101, 7251 LD Kranenburg / Vorden, tel.
(0575) 55 64 88.
Informatie ook via:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl
www.cuyperscomplex.nl

De 'vijf Bennies'

V.l.n.r. Bennie Rouwenhorst, Rondeel, Gosselink, Klein Gunnewiek en Lichtenberg
Het Museum voor Heiligenbeelden verkeert in de gelukkige omstandigheid dat het over zo'n 70 vrijwilligers kan beschikken. Vrijwilligers
op allerlei terrein. Eén van de werkgroepen is die van de technici, die
bestaat uit vijf mannen. Een bijzonderheid? Op zich niet, ware het
niet dat ze alle vijf luisteren naar de roepnaam BENNIE. En dat is toch
uniek te noemen en kan soms tot hilarische verwarring leiden.
Ook in de voorbereiding van het lopende seizoen en bij het inrichten
van de speciale tentoonstelling 'Cuy-

pers op de Kranenburg' hebben de
'vijf Bennies' op technisch vlak veel
ondersteunend werk verricht.
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EXPOSITIE 'CUYPERS OP DE KRANENBURG' GEOPEND
Boekje verschenen! High Tea op Wientjesvoort!
DE KERK
De St.-Antonius van Paduakerk is in
dit Cuypersjaar niet alleen het decor
van de heiligenbeelden die er normaal
staan opgesteld. Het kerkgebouw in
Kranenburg zélf is immers het voornaamste resultaat van Cuypers' scheppingsdrang. Het gebouw straalt nog
steeds de ouderwetse katholieke sfeer
uit die hij en de stichters ervan in 1855
voor ogen hadden: een opvallend
groot gebedshuis, dat met zijn hoge
toren en klokgelui de gelovigen van
verre naar de mis riep. En een gebouw
dat aansloot bij de aloude waardigheid van de Rooms-katholieke kerk,
die boven de grote rivieren eeuwenlang een verborgen bestaan had moeten leiden.
Het interieur telt tientallen originele,
door Cuypers ontworpen glas-in-loodramen, een uitzonderlijke orgelgalerij
en een al even fraai altaar. En het
spreekt vanzelf dat er ook vele heiligenbeelden te zien zijn, want de tentoonstelling wordt niet voor niets gehouden in het Museum voor Heiligenbeelden.

Koetshuis Wientjesvoort
De lang geleden aangekondigde tentoonstelling over Pierre Cuypers in Kranenburg is geopend. Verschillende personen hebben de laatste weken nog
hard moeten werken om alles voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Er
is een gevarieerde expositie tot stand gebracht, waarin de betekenis van
Pierre Cuypers voor Kranenburg zichtbaar is. Verder is er een boekje verschenen waarin vele aspecten van de ontwikkeling van Cuypers' Kranenburg extra worden belicht en waarin bovendien historische en religieuze
achtergronden uit de doeken worden gedaan. In de tuin van huis Wientjesvoort wordt op 20 mei een High Tea geserveerd, met alles erop en eraan.
De tentoonstelling is ingericht naar
verschillende onderwerpen, zoals het
thema van de rol van de familie Van
Dorth tot Medler bij de totstandkoming van kerk en diverse andere gebouwen en dat van de raadselachtige
ontwikkeling van Kranenburg, dat letterlijk vanuit het 'niets' ontstond. Ook
is er natuurlijk speciale aandacht voor
Cuypers en voor zijn neogotische
bouwkunst en andere kunstzinnige
uitingen.
DE TENTOONSTELLING
Er zijn vele originele documenten en
voorwerpen op de tentoonstelling. Zaken uit bezit van de parochie, maar
vooral ook tientallen leenstukken van
particulieren, musea en andere instellingen. Zo zijn er verschillende originele en gefotografeerde ontwerptekeningen van de kerk, die laten zien dat
er niet 'zomaar wat' is gebouwd: er is
een duidelijke ontwikkeling zichtbaar. Ook is er een selectie van stukken uit het archief die speciale facetten van de bouw laten zien, waaronder één van de originele contracten
tussen Pierre Cuypers en Josephine
baronesse Van Dorth tot Medler. Een
zeldzaam stuk is een kasboekje waarin onder meer tot op de halve cent
nauwkeurig de uitgaven voor de bouw
van de pastorie zijn vermeld: ƒ 9879,885.

Processiekapel

processiekapel zullen in de loop van
het Cuypersjaar beperkt open zijn voor
bezoek.

GRAFKAPEL EN BEGRAAFPLAATS
De kapel is in 1865 gebouwd op een
toen al bestaande begraafplaats. Op
deze begraafplaats zijn sinds de stichting (ca. 1830) vele Van Dorths bijgezet, waarvan een aantal in de tombe
onder de kapel. De stichters van de
kerk zijn daar echter niet bij. Hieraan
is een curieus verhaal verbonden, dat
in het boekje 'Cuypers op de Kranenburg' wordt verteld. De privé kapel is
uiteraard slechts zelden geopend,
maar in het Cuypersjaar zal er beperkt
toegang worden verleend. En ook hier
is vooralsnog alleen de datum van 20
mei zeker.

KOETSHUIS/PARK WIENTJESVOORT
De bouw van huis Wientjesvoort is
met raadselen omgeven, maar in het
boekje 'Cuypers op de Kranenburg' laten de auteurs een nieuw licht op de
geschiedenis schijnen. Het koetshuis
van het huis behoort in ieder geval tot
de oudste ontwerpen van Cuypers in
Kranenburg: het dateert van 1855. Net
als de pastorie, is
dit huis recent gerestaureerd. Hier
had de eigenaar, architect Friso Woudstra, uiteraard zelf
de leiding. Het
koetshuis fungeerde ook als boerderij
en dus zijn er van
oudsher
enkele
woonvertrekken.

Het is thans in gebruik als architectenstudio en kan
slechts in beperkte
mate worden bezocht. Het park en
de tuinen van huis
Wientjesvoort (met
hekwerken ontworpen door Pierre
Cuypers) zijn op 20
mei voor publiek
toegankelijk, met
als extra attractie
een high tea.

Ook zijn er foto's van de in zeer slechte staat verkerende bouwtekeningen
van school en schoolmeesterswoning
en echte blauwdrukken van de verschillende verbouwingen van de school.
Een deel hiervan dateert nog uit Cuypers' tijd.
Er zijn ook vele voorwerpen te zien die
direct zijn voortgekomen uit Cuypers'
scheppingsdrang, zoals fraai gesneden, houten crucifixen, houten en gipsen beelden, kleine liturgische voorwerpen, meubilair, gewaden, enz.
Pastorie
Verder is er kaartmateriaal waarop de
ontwikkeling van Kranenburg van
1830 tot op heden is te volgen. Daarbij
zijn talrijke oude en recente foto's gevoegd, die een beeld schetsen van de
groei van het kerkdorp. En er bestaat
ook de mogelijkheid uw fotografische
herinnering aan het 'rijke Roomse leven' te Kranenburg op te prikken!
Een apart facet van de Cuypersexpositie wordt gevormd door silhouetten
van (kerk)gebouwen die 'identiteit' uitstralen: voor Kranenburg is dit ooit gedaan in de vorm van een theelepeltje!
De toekomst van de kerk komt aan
bod in een overzicht van het restauratieplan fase II, gemaakt door MASarchitecten.

PIERRE CUYPERS
Pierre (P.J.H.) Cuypers (1827-1921) was
Nederlands belangrijkste architect
van de 19e eeuw. Hij ontwierp onder
meer het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam, kasteel
De Haar (of: Haarzuilens) bij Utrecht
en hij restaureerde de Ridderzaal in
Den Haag en de St.-Servaaskerk in
Maastricht. Hiernaast ontwierp hij vele tientallen kerken, huizen en andere
gebouwen in binnen- en buitenland.
Bovendien leidde hij een atelier waar
talloze door hem ontworpen meubelstukken en andere voorwerpen werden vervaardigd. Cuypers was een uitzonderlijk productief man, die zijn
stempel op heel Nederland - van Ameland tot Vaals - heeft weten te drukken, tot en met de koninklijke troon
in de Ridderzaal aan toe.
2007 IS CUYPERSJAAR
Cuypers' werk is zó omvangrijk en zijn
archief zó groot, dat er tot op heden
geen compleet overzicht van bestaat.
Maar daar is sinds 1999 hard aan gewerkt en na de zomer verschijnt er
eindelijk een catalogus van zijn werken. Om het verschijnen van dit boek
te vieren, is 2007 tot Cuypersjaar uitgeroepen. Er vinden nu al verschillende manifestaties plaats. Onder meer
rond Kasteel De Haar en verder in
Roermond, waar hij werd geboren en
stierf en in Rotterdam, waar veruit het
grootste deel van zijn archief ligt. En
nu dus ook in Kranenburg, dat zich al
vroeg had aangemeld om mee te
doen. Kranenburg telt niet minder
dan zes door hem ontworpen gebouwen, waarmee het dorp hoog staat op
de nationale ladder!

PASTORIE EN PROCESSIETUIN
Van de kerk in oostelijke richting
gaand, ligt daar eerst de pastorie en
vervolgens is er een kleine kapel. Beide
liggen aan een voormalig processiepad, waarvan enkele delen afgelopen
winter zijn blootgelegd: klinkerpaadjes, die later zijn begrind. De pastorietuin, die vroeger deel uitmaakte van
het pad, is recentelijk zo veel mogelijk
in oude glorie hersteld, inclusief de
oorspronkelijke, 19e-eeuwse, 'druppelvormige' perken. De pastorie zelf was
al eerder (2003-2006) gerestaureerd
o.l.v. architect J.C.G. Kreek en is thans
weer van alle kanten te zien. Dat was
vóór 2002 wel anders: het huis was jaren vrijwel onzichtbaar door verwaarlozing van tuin en gevels. Pastorie en

SCHOOL EN MEESTERSWONING
De school en de schoolmeesterswoning zijn pas rond 1880 door Cuypers
ontworpen. Toen was de bouw van
Centraal Station en Rijksmuseum al
in volle gang! De school leek aanvankelijk sterk op de meesterswoning en
had slechts één lokaal. Later is het gebouw sterk gewijzigd en vergroot.

De meesterswoning is van buiten nog
grotendeels in oorspronkelijke staat
en is een voorbeeld van Cuypers' latere
bouwtrant. In die zin is het een mooie
overgang naar het klooster, dat door
een van zijn vele leerlingen is ontworpen. De meesterswoning en de veranda van de school zijn op 20 mei in elk
geval van buiten te bezichtigen.

Nieuw klankbeeld
'Antonius vertelt'
Vanaf de opening, in juni 2000, vertoont het Museum voor Heiligenbeelden het klankbeeld 'Een Heilig Beeldverhaal'. Een prachtig klankbeeld, maar … bijna zeven jaar oud. En dus was het tijd voor iets nieuws.
Harry van Rijn schreef een nieuw
verhaal en aan Fons Rouwhorst was
het opnieuw toevertrouwd hierbij
een passend klankbeeld te realiseren. Vanaf zondag 20 mei is dit nieuwe klankbeeld, waarin St. Antonius
'zelf' over het Museum voor Heiligenbeelden vertelt, te zien. Antonius, patroonheilige van deze kerk, is
een van de bekendste en meest ge-

liefde heiligen van de katholieke
kerk. Samen met Franciscus van Assisi, was hij bijna 40 jaar lang de enige heilige van wie een beeld aanwezig was in de Antoniuskerk. Een
heel verschil met de honderden
heiligenbeelden die nu door de
Werkgroep Vormgeving op verantwoorde en overzichtelijke wijze in
het museum zijn tentoongesteld.
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Gemeente harmoniseert monumentenbeleid

Gemeentehuis:

De vijf voormalige gemeenten die
nu Bronckhorst zijn, voerden vanaf
ongeveer 1985 een monumentenbeleid en plaatsten monumenten op
de gemeentelijke monumentenlijst.
De datum van de vaststelling van
de monumentenlijsten, de
beoordelingscriteria en de
beschrijvingen van monumentelale
panden verschillen nogal. Na
harmonisatie van diverse soorten
beleid, harmoniseert de gemeente
Bronckhorst nu ook het gemeentelijke monumentenbeleid.

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

De gemeente Bronckhorst is trots
op het vele culturele erfgoed in de
gemeente. Herselectie van
monumenten is noodzakelijk om
toekomstgericht beleid te ontwikkelen. De basisuitgangspunten
(beoordelingscriteria) waren van alle
voormalige gemeenten verschillend.
Het is belangrijk om te kunnen
beschikken over een kwalitatief
goede monumentenlijst die is getoetst aan uniforme selectiecriteria.
Na vaststelling van nieuwe selectiecriteria, moeten alle huidige
monumenten die op de gemeentelijke monumentenlijst staan,

opnieuw worden beoordeeld
volgens de nieuwe richtlijnen. Naar
verwachting voldoen ca. 70 monumenten dan niet meer aan de
nieuwe beoordelingscriteria.
Zij worden van de lijst verwijderd.
In de voormalige gemeenten zijn
kleine landschappelijke elementen
die beeldbepalend zijn voor de
dorpen of het buitengebied van de
gemeente Bronckhorst niet op de
gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst. Het gaat hier om grenspalen, jachtpalen, bewegwijzeringspalen en andere kleine objecten.
Geschat wordt dat hier 25 objecten
beschermingswaardig zijn. De
gemeente gaat bij deze inventarisatie de oudheidkundige verenigingen
betrekken. Ook is het de bedoeling
objecten of structuren uit de wederopbouwperiode (van na de oorlog)
te beoordelen. Ca. 30 stuks
objecten zijn naar verwachting
beschermingswaardig. Tenslotte
telt de gemeente Bronckhorst een
aantal zeer bijzondere boerderijcomplexen. De schatting is dat ca.
20 boerderijen de moeite waard zijn
om op de gemeentelijke monumen-

tenlijst te plaatsen.
Groot project
Door het grote aantal monumenten
in onze gemeente (ca. 440 stuks) is
hier sprake van een groot project dat
uitgesmeerd wordt over vier tot vijf
jaar. Per gebiedsdeel (voormalige
gemeenten) wordt gelnventariseerd.
In dit traject is gekozen voor vrijwillige plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst, zoals dat ook in
de gemeentelijke monumentenverordening is aangegeven. Nauw
overleg tussen eigenaren en de
monumentencommissie is hierbij
noodzakelijk. Alle objecten die
beschermingswaardig zijn, worden
tegen het licht gehouden. Het kan
zijn dat panden nog niet op de
gemeentelijke monumentenlijst
staan, maar dat de gemeente
eigenaren benadert over mogelijke
plaatsing van een object op de lijst.
De externe kosten voor het
evalueren en actualiseren van de
gemeentelijke monumentenlijst,
inclusief beschrijven van objecten
uit de wederopbouwperiode, het
inventariseren van kleine land-

Eén van de grenspalen in onze gemeente bij
Hengelo Gld.

schapselementen en het maken
van complexbeschrijvingen (boerderijcomplexen) bedragen in totaal
ca. € 136.000,-. Hiervoor is al
een bedrag in de begroting
gereserveerd. De heer C. Hofs van
de gemeente is projectleider.
Voor vragen is hij bereikbaar via
tel. (0575) 75 03 52.

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
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

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

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

Grondverzet in de Achterhoek wordt minder omslachtig
Goed bericht voor aannemers,
loonwerkers en ook particulieren:
het verzetten van grond tussen
verschillende locaties in de Achterhoek wordt voortaan een stuk
minder omslachtig. Dat is het
resultaat van het landelijk unieke
project Bodemkwaliteitskaarten
(BKK), waarin de Regio Achterhoek
samen met de gemeenten Aalten,
Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland, Oost
Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk en met medewerking
van het Waterschap Rijn en IJssel is
gekomen tot één gezamenlijke BKK.
Bij de BKK is tevens een bodembeheersplan (BBP) opgesteld, met
daarin de voor alle gebruikers
geldende spelregels voor het
omgaan met de grond en de
toepassing hiervan als bodem.
De bodemkwaliteitskaart en het
bodembeheersplan zijn bedoeld
om het grondverzet bínnen elke
gemeente en tussen de Achterhoekse gemeenten onderling
goed te regelen. Onder bepaalde
voorwaarden is het binnenkort
mogelijk om grond als bodem toe
te staan, zonder bodemonderzoek of
-keuring. Dit betekent een duidelijke
lastenvermindering voor bedrijven
en particulieren. Ook zorgt een
standaard meldingsformulier voor
minder administratief werk.
Regionaal afgestemd beleid
Iedereen in de Achterhoek die met
het ontgraven of toepassen van
grond van doen heeft, zoals
aannemers, loonwerkers of
particulieren, kan voortaan gebruik
maken van het grondbeleid dat is
vastgelegd in de BKK en het BBP.
Grond van de ene plek, die volgens
de kaart een soortgelijke samenstelling heeft als de bodem op een

M. Lubbers van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 14.
Voorlichtingsbijeenkomsten
Om alle belanghebbenden te
informeren over de nieuwe
spelregels worden in juli twee
voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd. De voorlichtings-

bijeenkomsten zijn op 3 juli in de
Olde Beth (Wehl) en op 5 juli in zaal
Reijerink (Lievelde). Binnenkort
ontvangen adviesbureaus, loonwerkers, en grondverzetbedrijven
uit de Achterhoek hiervoor een
uitnodiging. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom op deze
bijeenkomsten.

Onkruid verwijderen
andere plek, kan daar dan zonder
keuring worden toegepast. Omdat
de bodemkarakteristiek van alle
acht Achterhoekse gemeenten
vergelijkbaar is, hebben de
gemeenten in de Achterhoek
gekozen voor een gezamenlijke
aanpak. De gezamenlijke aanpak
heeft geleid tot regionaal afgestemd
beleid, waardoor burgers en
bedrijven in de hele regio bij
grondverzet met dezelfde spelregels
te maken krijgen.
Ter inzage
De rapportage van de BKK en
het BBP is in alle gemeenten
vastgesteld en ligt voor belanghebbenden en andere geïnteresseerden ter inzage t/m 19 juni 2007.
U kunt de stukken inzien bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving in het gemeentekantoor.
Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling een zienswijze over
de plannen naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan b en w van Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 KE Hengelo Gld.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of meer informatie
kunt u contact opnemen met de heer

Verwijder onkruid met de hand, brand of borstel het weg. Een redelijk
alternatief is om het onkruid te verwijderen met milieuvriendelijke
middelen die organische vetzuren bevatten. Gebruik nooit chemische
bestrijding. Chemische bestrijdingsmiddelen vervuilen de bodem en
zijn schadelijk voor mens, plant en dier.
Meer weten over het riool? Kijk op onze website www.bronckhorst.nl
of op www.riool.info.

Wanneer is het gebruik van een kinderzitje en autogordel verplicht?
Voorin

Achterin

Je zal wel denken: wie hebben we hier?
Nou, ik ben Goochem het gordeldier

Jonger dan 3 jaar Kinderzitje verplicht

Kinderzitje is verplicht als dit
aanwezig is.

Van 3 tot 12 jaar
en kleiner dan
1,50 meter

Kinderzitje verplicht.

Kinderzitje of zittingverhoger is
verplicht, indien aanwezig.

Ik leef op je autogordel achterin
Dus klik ‘m er maar snel in

Grotere kinderen
een zittingverhoger

Anders moet de autogordel
gebruikt worden (mits aanwezig).

Want als jij zelf je gordel om doet
Vind ik jou echt giga goed

Ouder dan
12 jaar en 1,50
meter of groter

Autogordel verplicht
Autogordel verplicht als deze
als deze aanwezig is. aanwezig is.

Hiermee maak je mij super blij
En dan pas kom ik uit mijn ei
Want ik ben hier gekomen
Zodat jij veilig thuis zal komen
Dus kom je me tegen dit seizoen
Wil je mij dan om jouw gordel doen

Of we nu naar Groningen rijden of Maastricht
Je gordel om achterin is verplicht

Ik verheug me op een lange autorit
Waarbij ik gezellig op je schouder zit
Kijk op:

Di

In verband met Hemelvaart is de
gemeente gesloten op donderdag
17 en vrijdag 18 mei a.s.

Op maandag 21 mei zijn wij u graag
weer van dienst.

Gewijzigde afvalinzameling
ivm. hemelvaartsdag
Op hemelvaartsdag, donderdag 17 mei, wordt er in
de gemeente Bronckhorst geen afval ingezameld.
In plaats daarvan worden de containers geleegd op
zaterdag 19 mei.
Ook op de gewijzigde dag wordt om 07.00 uur gestart
met de inzameling. Mogelijk wordt op deze inhaaldag
een afwijkende route gereden. Uw container kan
dus eerder aan de beurt zijn dan normaal.
Neem voor meer informatie contact
op met de Afval-Informatie-Lijn;
telefoon 0575 - 75 03 10,
op werkdagen van 09.00 - 12.30
en van 13.00 - 16.00 uur, of kijk op
www.bronckhorst.nl → afvalsite.

Beheerplan begraafplaatsen
Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst beheert
vijf algemene begraafplaatsen, in
Hengelo Gld., Steenderen, Vorden,
Wichmond en Zelhem. Het toekomstig beheer en onderhoud legt de
gemeente vast in een Beheerplan
begraafplaatsen Bronckhorst.
Het Beheerplan begraafplaatsen
Bronckhorst is onderdeel van de
eindrapportage harmonisatie
begraafplaatsen. In de eindrapportage staan uitspraken over het
legestarief, oorlogsgraven,
Joodse begraafplaatsen en in- en
uitbreidingen op de begraafplaatsen
in Vorden en Zelhem.
Het beheerplan gaat uit van een
geharmoniseerde aanpak van het
beheer. De gemeente zet hierbij in
op een hoog onderhoudsniveau, dat

op alle begraafplaatsen vergelijkbaar is. Het huidige onderhoudsniveau voldoet op de meeste
begraafplaatsen aan het gewenste
beeld. Dit niveau wil de gemeente
handhaven. Door het onderhoud
van de begraafplaatsen onder te
brengen bij één uitvoerende partij,
is het mogelijk het onderhoud op
enkele begraafplaatsen te intensiveren en het onderhoudsniveau te
verhogen. Hierdoor blijven de
onderhoudskosten nagenoeg gelijk
aan de kosten voor het huidige
onderhoudsniveau.
Het Beheerplan begraafplaatsen
Bronckhorst wordt in juni aan de
raad voorgelegd. Over de eindrapportage Harmonisatie begraafplaatsen Bronckhorst neemt de
raad in september een besluit.
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Gemeente bestrijdt eikenprocessierups
die overlast veroorzaakt
Het is weer de tijd van de eikenprocessierups. Deze larve van een
nachtvlinder kan van mei tot en met
september gezondheidsklachten bij
mensen veroorzaken. De gemeente
Bronckhorst bestrijdt de eikenprocessierups op plaatsen waar
deze veel overlast bezorgt. Dit
gebeurt door de rupsen weg te
branden of door het opzuigen van
de rupsen en nesten. Het moet gaan
om natuur die geen particulier
eigendom is. Particulieren moeten
bestrijding zelf regelen.
De eikenprocessierups is een
behaarde rups die in groepen leeft
en op de stammen of dikkere takken
van eikenbomen spinselnesten
maakt. Vanuit hun nesten gaan de
rupsen 's nachts groepsgewijs (in
processie) op zoek naar voedsel
(eikenbladen). De brandharen van
de eikenprocessierups kunnen
overlast veroorzaken. Nadat iemand
in contact is geweest met de brandharen kan hij/zij gezondheidsklachten krijgen. Ook mensen die in
de nabijheid van de besmette bomen

komen, kunnen hinder ondervinden
omdat de brandharen zich ook door
de lucht verspreiden. De reacties
kunnen van persoon tot persoon
verschillen. De huidirritaties die
binnen acht uur optreden zijn rood
en pijnlijk en gaan gepaard met
hevige jeuk die tot twee weken kan
aanhouden. Als de brandharen in de
ogen komen, kan binnen enkele
uren een rode, pijnlijke en jeukende
zwelling en irritatie optreden.
Inademing van de brandharen kan
leiden tot irritaties en ontstekingen
van het slijmvlies van de neus, keel
en luchtwegen. Klachten verdwijnen
over het algemeen binnen twee
weken. Een zachte crème met
menthol kan verlichting geven.
Neem bij ernstige klachten contact
op met uw huisarts.
U kunt zelf ongemak voorkomen
door ieder contact met rupsen en
resten ervan, zoals vrijgekomen
brandharen en lege nesten, te
vermijden. Zorg bij bezoek aan
(natuur-)gebieden waar de rupsen
voorkomen voor een goede bedek-

king van de hals, armen en benen
en ga niet op de grond zitten. Ga na
aanraking van de rupsen of haren
niet krabben of wrijven, maar was
of spoel de huid met water.
Rups aangetroffen?
Bel de gemeente.
U herkent de eikenprocessierups
aan zijn sterke beharing. De
besmette eikenbomen zijn te
herkennen aan de specifieke nesten:
dichte spinsels met vervellinghuidjes, uitwerpselen en brandharen. Wanneer u de eikenprocessierups in Bronckhorst aantreft,
verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan de gemeente te melden via
tel. (0575) 75 03 39. Wij krijgen zo
een beeld van de plaag en kunnen
bekijken of maatregelen nodig zijn
om de rupsen te bestrijden.

Programmaraden in Achterhoek en Liemers zoeken nieuwe
leden
Het overgrote deel van de Nederlanders ontvangt televisie- en radioprogramma's via de kabel. Het is
onmogelijk om iedereen zelf te laten
bepalen welke programma's dat
zijn. De Mediawet heeft die taak
daarom toebedeeld aan programmaraden. De programmaraad
brengt jaarlijks aan UPC een
bindend advies uit over 15 televisieen 25 radiozenders. Daarvan zijn
door de overheid al zeven televisieen negen radiozenders vastgesteld.
Voorts adviseert de programmaraad
UPC – onverplicht – over de samenstelling van het overige deel van het
standaardpakket, dat uit ongeveer
30 televisie- en 40 radiozenders
bestaat. De huidige twee programmaraden in de Achterhoek en
Liemers streven naar een fusie in
het najaar van 2007. Vanuit de
bestaande programmaraden nemen
zeven leden zitting in de nieuwe
programmaraad.
Om de taak van deze programmaraad in het belang van de consument
zo goed mogelijk te vervullen,
worden per 1 oktober a.s. zeven
nieuwe leden gezocht, die door de
gemeenteraden voor een periode
van vier jaar worden benoemd.
Omdat de Mediawet ervan uit gaat,
dat de leden van de programmaraad

samen een zo goed mogelijke
afspiegeling van de samenleving
vormen, waarin zoveel mogelijk
bevolkingsgroepen met diverse
culturele, maatschappelijke en
levensbeschouwelijke opvattingen
vertegenwoordigd zijn, gaat de
voorkeur nu uit naar vrouwen en
jongeren. De programmaraad
vergadert doorgaans vier keer per
jaar over het zenderpakket op de
kabel. Het betreft een functie op
vrijwillige basis. Hiervoor geldt een
vergoedingsregeling.
Wilt u ook meepraten over radio
en televisie op de kabel?
Dat kan! Meld u nu aan als kandidaat
voor de nieuwe programmaraad in
onze regio.
De functie-eisen zijn onder andere:
• u bent minimaal 16 jaar oud
• u (of het gezin waar u deel van
uitmaakt) bent ingeschreven als
kabelabonnee bij UPC in onze
regio
• u heeft interesse in de wereld
van de media en wilt graag in
teamverband een constructieve
bijdrage leveren aan een radioen televisiepakket, dat voor alle
kabelabonnees in ons gebied
interessant is
• u beschikt over voldoende kennis
of wilt u deze eigen maken op het

terrein waarbinnen de programmaraad adviseert
• kandidaten mogen geen lid zijn
van het gemeentebestuur, geen
binding hebben met een kabelexploitant anders dan als abonnee
en geen bestuurslidmaatschap of
betrekking hebben bij een zendgemachtigde.
Wij nodigen belangstellenden uit om
een brief met motivatie en een kort
cv vóór 15 juni a.s. op te sturen naar:
Programmaraad Gelderland Oost en
Stichting Programma-adviesraad
Oost t.a.v. de heer E. Driessen,
Ruurloseweg 27, 7255 DG Hengelo
Gld. Ook kunt u hier telefonisch
informatie inwinnen, tel. (0575)
46 20 16.
Sollicitatieprocedure
Een selectiecommissie selecteert
de kandidaten, nodigt hen eventueel
uit voor een gesprek en brengt
vervolgens advies uit aan de
gemeenten.
Meer informatie over het werk van
programmaraden vindt u op
www.kabelraden.nl,
www.programmaraadoost.nl en/of
www.programmaraadgelderlandoost.nl

Autoschade door steenmarters: oplossingen die werken
Het komt gelukkig niet heel vaak
voor, maar wanneer het gebeurt
kunt u er hinderlijke schade van
ondervinden. Steenmarters bijten
namelijk soms de kabels in auto's
door of beschadigen de motorkap.
U kunt hier op een diervriendelijke
manier iets aan doen.

teveel kabel in uw auto heeft, die
doorgebeten kan worden. Controleer regelmatig het peil van uw
koelvloeistof op de gebruikelijke
wijze en rijdt niet door als het
koelvloeistoflampje op uw dashboard gaat branden. Dit om
motorschade te voorkomen.

Schade in auto's
In de praktijk blijkt ongeveer 3% van
de auto's in een dorp of wijk (meermalen) te worden beschadigd. Of u
schade kunt verwachten en hoe erg
die is, wordt bepaald door het type
auto dat u heeft. Moderne auto's zijn
vaak afdoende beschermd. Als het
dier eenmaal in uw auto is geweest,
is de kans groot dat hij weer
terugkomt. Steenmarters bijten niet
alle kabels door, maar alleen die
kabels waar ze bij kunnen, die in
hun bek passen en die een zachte
omhulling hebben: elektrische
kabels (bekabeling, bougiekabels,
katalysatorkabel, etc.), koelwaterslangen, ruitensproeierslangen of
rubbermanchetten. Doorgebeten
remleidingen zijn nog nooit vastgesteld. Verder krabben ze soms
de isolatie aan de binnenkant van de
motorkap kapot. U kunt zich hier
tegen wapenen door deze twee
stappen te volgen, die in de meeste
gevallen goed werken.

Stap 2: Zorg dat het dier uw auto
niet meer in kan
Naast het beschermen van uw
kabels moet het dier uit de auto
worden geweerd. Bij uw garage zijn
schrikdraadsystemen te koop die in
de motor worden gelnstalleerd.
Dit is effectief, maar niet goedkoop
(installatie kost ongeveer € 300,-).
Ook een ultrasoon-apparaat is
mogelijk, maar alleen dan effectief
als het apparaat wisselende ultrasone frequenties uitstoot en niet
slechts 1 toon. Als u dit te duur vind,
kan het ook eenvoudiger hoewel
minder effectief. Wanneer u heeft
geparkeerd, legt u een stuk
"bobbelig' gemaakt kippengaas
onder de auto (het moet bij aanraking wiebelen), aansluitend
tussen de voorwielen op de grond.
Het moet zo worden neergelegd dat
de dieren niet meer achter de
voorwielen kunnen komen, omdat ze
meestal daar via het chassis in de
motorruimte kruipen. U moet dit wel
consequent volhouden, anders heeft
het geen zin. En zelfs dan kunnen de
dieren er mogelijk aan wennen.

Stap 1: Bescherm uw kabels
Bescherm de losse en onbeschermde kabels van de motor met een
ribbelkous, een harde kunststof
spiraal (verkrijgbaar bij een aantal
autospeciaalzaken) die u om de
kabel(s) heen kunt buigen of laat dit
doen. Dit is effectief en relatief
goedkoop, als u tenminste niet

Geuren en geluiden werken niet
afdoende
U kunt bij een aantal garages
apparaatjes kopen die ultrasone
(niet-hoorbare) geluiden op
1 frequentie maken of spuitbussen

met antimarterlucht. Ook hangen
mensen wc-blokjes onder de
motorkap. Helaas heeft het gebruik
hiervan geen zin. Het gebeurt te
vaak dat dieren hieraan wennen en
gewoon weer terugkomen.
Vangen of doden helpt niet (en is
verboden)
Steenmarters hebben grote leefgebieden. Klachten in een straat,
wijk of dorp worden dan ook meestal
veroorzaakt door één tot drie
steenmarters. Steenmarters zijn
in Nederland zeldzaam en strikt
beschermd, wat betekent dat ze niet
mogen worden gedood of gevangen.
Maar vangen of doden is ook
bewezen niet effectief. Het dier vindt
na vrijlating zijn weg weer terug of
een nieuwe steenmarter komt het
leeg-geraakte leefgebied bewonen.
Meer informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u
terecht bij de medewerkers natuur
en landschap van de gemeente
mevrouw W. Kempers of de heer
F. Eggink, tel. (0575) 75 03 77/76.
Achtergrondinformatie over steenmarters vindt u op de website van
de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland www.landschapsbeheergelderland.nl.

Informatieavond 't Soerlant IV Zelhem

op 23 mei a.s.
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.

Composttrainingen van start

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 16 mei a.s. om 09.00 uur in het gemeentekantoor. De vergadering is
openbaar. De agenda voor deze vergadering kunt u vinden op onze website www.bronckhorst.nl.

Ook milieuwethouder Baars composteert zijn groenafval

Dag van het Park 2007 in de gemeente Bronckhorst
De Dag van het Park wordt op 27 en
28 mei a.s. gehouden op de buitenplaats De Wildenborch in Vorden.
In de parkachtige omgeving van het
voorterrein is een kleine markt,
waar genoten kan worden van
ambachtelijke producten uit de
buurt. Dit in aansluiting op het
landelijke thema van 2007 'Eten en
drinken'.
Programma op 27 en 28 mei 2007
De Dag van het Park duurt van 10.00
– 17.00 uur. Het voorterrein van het
kasteel is gratis toegankelijk. Op het
voorterrein zijn in relatie tot het
thema Eten en drinken de volgende
verkopers van streekgebonden
producten aanwezig:
• de Vijfsprong (Urtica) met kaas en
andere biologische producten
• Wijngoed Kranenburg met diverse
Achterhoekse wijnen
• imker uit Brummen met honing
• mevrouw Schotsman met huisgemaakte jams en chutney
• Suzanne van der Schoot e.a. met
koffie, thee, limonade, taart en
koek

Verder is er buiten tuinmeubilair te
koop, is een rozenkweker aanwezig
en vindt er verkoop van vaste
planten plaats. Ook worden
spulletjes van de zolders en uit de
kelders van De Wildenborch
verkocht. Tenslotte is de heer
Kemingk met paard en wagen
aanwezig, zodat een ritje gemaakt
kan worden.
Opening tuinen van het kasteel
Voor het eerst zijn de tuinen van
De Wildenborch op 27 en 28 mei

2007 opengesteld voor publiek.
U kunt dan in uw eigen tempo deze
schitterende tuinen bewonderen.
De tuinen zijn open van 10.00-17.00
uur. De toegangsprijs bedraagt
€ 3,50 per persoon, kinderen onder
de 12 jaar gratis. Honden zijn niet
toegestaan.
Wilt u meer weten over de tuinen,
het kasteel en de Staringroute waar
de Wildenborch deel van uitmaakt,
kijkt u dan op onze website
www.bronckhorst.nl, onder nieuws.

Zoals u weet, treedt op 1 januari
2008 het nieuwe afvalsysteem in
werking. Als onderdeel hiervan
bood de gemeente inwoners de
mogelijkheid om een gratis
compostvat te ontvangen. Ruim
3.900 huishoudens hebben een
compostvat aangevraagd. Ook
konden gelnteresseerden een gratis
compostcursus volgen. Hiervoor
hebben zich circa 1.600 inwoners
aangemeld. Daar zijn wij erg blij
mee. Op 22 mei a.s. starten de
cursussen. In totaal worden er
80 gegeven (acht per avond op
dinsdagen en donderdagen). Een
cursus duurt 1,5 uur. De deelnemers krijgen uitleg van een
compostmeester en veel praktische
tips.
Persoonlijke uitnodiging
De compostmeesters (13 in totaal),
die de cursussen verzorgen, hebben
zich via een oproep van de gemeente
op deze gemeentepagina's

aangemeld. Zij zijn opgeleid bij
De Kaardebol, het centrum voor
duurzaamheid uit Zutphen.
Op 28 juni zijn de laatste compostcursussen. Wij hopen dat een ieder
die composteert goed resultaat gaat
behalen en straks de zelf bereidde
compost in z'n eigen tuin kan
verspreiden voor een (nog) betere
plantengroei. Iedereen die zich heeft
opgegeven, krijgt circa twee weken
voor de compostcursus plaatsvindt
waarvoor hij/zij is ingedeeld, een
persoonlijke uitnodiging in huis.
Door het grote aantal aanmeldingen, heeft de gemeente u ingedeeld
voor een bepaalde datum en tijdstip.
Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met
mevr. F. Leeflang van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 81.
Wij wensen de nieuwe Bronckhorster composteerders veel
succes!

Heeft u al eens een kijkje genomen
op www.bronckhorst.nl?

Website

Bijvoorbeeld om meer te weten
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de
gehandicaptenparkeerkaart?

Uit de raad

Raadsvergadering
24 mei 2007
Op 24 mei a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Planschadevergoedingen
Hoog-Keppel (AG Noyweg 9,
Monumentenweg 21a en
Burg. Vrijlandweg 42)
B en w vragen de raad planschadevergoeding toe te kennen aan
de eigenaren van deze woningen
in verband met de bouw van een
complex seniorenappartementen
aan de AG Noyweg

• Bestemmingsplan Buitengebied
2005 Handwijzersdijk in
Hengelo Gld.
Dit plan gaat over het realiseren
van 26 recreatiewoningen en een
beheerderswoning. B en w vragen
de raad het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen door het
aanpassen van de planvoorschriften voor wat betreft de maximale
inhoud van de recreatiewoningen
• Voorbereidingsbesluit
Klaverdijk 11a in Halle
• Projectdossier nieuwbouw
gemeentehuis Bronckhorst
De raad bespreekt het Projectdossier nieuwbouw gemeentehuis Bronckhorst. In dit dossier
zitten onder andere het
programma van eisen, een
budgetopstelling, stedenbouwkundige- en landschappelijke
uitgangspunten en een communicatieplan. 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. In de budgetopstelling
staan de geraamde kosten voor
de nieuwbouw. De stedenbouw-

kundige en landschappelijke
uitgangspunten (het pand moet
bijvoorbeeld goed passen in de
landelijke omgeving) vormen de
basis van het bestemmingsplan.
In het communicatieplan staat dat
de gemeente inwoners met name
via deze gemeentepagina's en de
website www.bronckhorst.nl op
de hoogte houdt van de vorderingen rond de nieuwbouw

• Kadernotitie woon(milieu)visie
De gemeente gaat een woonbeleid opstellen met speciale
aandacht voor starters en
ouderen. Verschillende in- en
externe partijen worden hierbij
betrokken. In de kadernotitie
staat hoe de gemeente dit gaat
doen
• Kadernotitie ontwikkeling
vrijwilligerswerkbeleid
B en w willen een vrijwilligers-

werkbeleid opstellen waarin
komt te staan hoe de gemeente
het goede werk dat vrijwilligers
verrichten, ondersteunt (voor
welke groepen gaat de gemeente
zich op welke manier inzetten
etc). Ook dit beleid moet interactief, dus in overleg met de
doelgroep en/of tegenwoordigers
daarvan, tot standkomen. In de
kadernotitie staat hoe de
gemeente dit gaat oppakken
• Inrichting jongeren- en
oudersteunpunt in Hengelo Gld.
B en w willen bij sporthal De
Kamp in Hengelo Gld. een
multifunctionele ruimte
realiseren die onderdak biedt
aan een jongeren- en ouderensteunpunt (inclusief het geplande
Wmo-steunpunt). 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.
Het gezamenlijk gebruiken van
de ruimte kan goed omdat het
geven van advies en informatie
vergelijkbaar is, ook al zijn de
doelgroepen verschillend

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort
tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur
b.een bezwaar in de zin van
hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen,
voordrachten of aanbevelingen
van personen
d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.
Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en
-kantoor is af te halen.

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
• Halle, parkeerplaats naast café Nijhof, innemen van een standplaats op woensdagmorgen voor
verkoop aardappelen, groenten en fruit in 2007, P.B.H. van Aalten
• Hengelo Gld., afsluiten gedeelte Vloed vanaf huisnummer 1 t/m 27, 7 juli 2007 vanaf 16.00 uur
tot 8 juli 2007 09.00 uur, straatfeest, 7 juli 2007 van 16.00 tot 00.30 uur buurtcomité Vloed
• Hengelo Gld., De Hietmaat, paardenkeuringen, 7, 14, 28 juli en 1 september 2007 van 08.00 uur
tot 17.00 uur, parkeerverbod gedeelte Zelhemseweg en Winkelsweg ivm. paardenkeuringen op
De Hietmaat, 28 juli 2007 en 1 september 2007, marktvereniging Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., Varsselseweg, buurtfeest met vogelschieten en kinderspelen, 31 augustus van
19.00 tot 24.00 uur en 1 september 2007 van 14.00 tot 00.30 uur, K.H.V.
• Hengelo Gld., Varsselseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor buurtfeest,
31 augustus 2007 van 19.00 tot 24.00 uur en 1 septembr 2007 van 14.00 tot 00.30 uur, K.H.V.
• Hoog-Keppel en Laag-Keppel, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, volksfeest,
31 augustus van 14.00 tot 24.00 uur en 1 september 2007 van 11.00 tot 01.00 uur,
U.K. Dijkstra-Rumpf
• Hoog-Keppel, van Panhuysbrink, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 31 augustus en
1 september 2007, Vereniging Volksfeesten Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik e.o.
• Keijenborg, Booltinkplein, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten en
fruit op donderdagen in 2007, P.B.H. van Aalten
• Keppel en omstreken, toertocht oldtimer tractoren, 26 augustus 2007 van 09.00 tot 16.00 uur,
stichting Contact oldtimers Achterhoek
• Steenderen, innemen standplaats in 2007 voor de verkoop van pizza's, C. Papa
• Toldijk, oranjefeest met optocht, volksspelen en dansavonden, 4 t/m 7 juli 2007, afsluiten
gedeelte Zutphen-Emmerikseweg (van 19.30 tot 19.45 uur), gedeelte Hoogstraat en gedeelte
Kruisbrinkseweg i.v.m. optocht van 18.00 tot 20.00 uur, 6 juli 2007, stichting Oranjefeesten
Toldijk
• Vorden en omgeving, Hanzeloop 2007, 1 september 2007 vanaf 14.30 uur, A.V. Hanzesport
Zutphen
• Vorden, straatfeest, 14 juli 2007 van 12.00 tot 24.00 uur, afsluiten Mulderskamp vanaf
huisnummer 15 t/m 25, 14 juli 2007 van 12.00 uur tot 15 juli 2007 12.00 uur, buurtcommissie
Mulderskamp
• Zelhem, locatie De Boerderij Meeneweg, openluchtspel en verkoop snacks, verloting,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 5, 7 en 9 juli 2007 van 19.30 tot 24.00 uur, afsluiten
zandweg tussen Meeneweg en 'spoorbaan' en parkeerverbod Meeneweg tussen Bielemansdijk
en Zandvoortweg, 5, 7 en 9 juli 2007 van 18.00 tot 24.00 uur, buurt- en toneelvereniging
De Meene
• Zelhem, Zonnebloemstraat, buurtfeest, 8 juni vanaf 18.00 uur t/m 10 juni 2007 12.00 uur,
afsluiten Zonnebloemstraat, 8 juni 2007 van 18.00 uur tot 10 juni 2007 12.00 uur,
buurtvereniging De Zonnebloem
• Zelhem, organiseren loterij, verkoop loten van 25 mei tot 27 oktober 2007, voetbalvereniging
Wolfersveen
• Zelhem, sportpark De Pol, feestavond met voetbalwedstrijd De Graafschap – Stormvogels
Telstar, verkoop loten, 14 juli 2007 van 17.00 uur tot 24.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 14 juli 2007 van 17.00 tot 24.00 uur, voetbalvereniging Zelhem
• Vorden, Julianalaan, straatfeest, 9 juni 2007 van 15.00 tot 24.00 uur, tijdelijke verkeersmaatregel, 9 juni 2006 van 12.00 tot 24.00 uur, R. te Velthuis
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, Zomerweg 44, bouwen woning
Hengelo Gld., Beatrixlaan 7, verbouw woning
Hengelo Gld., Dreef 9, bouw tuinhuisje
Hengelo Gld., Hazenhutweg 10, bouw mestsilo
Hengelo Gld., Maanstraat 27, gedeeltelijk veranderen woning
Hengelo Gld., Middenweg 33, vergroten woning
Hengelo Gld., Sarinkkamp 7, gedeeltelijk veranderen voorpui en 1 ruimte sporthal
Hengelo Gld., Ruurloseweg 80b, plaatsen poort
Keijenborg, Geltinkweg 14, bouw veranda
Keijenborg, Kroezerijweg 8, bouw dakkapel
Laag-Keppel, Rijksweg 85, gedeeltelijk vergroten woning
Steenderen, Doesburgseweg 2, verbouwen ligboxenstal
Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 12, uitbreiden fitnessruimte
Steenderen, Molenkolkweg 37, verbouw woning
Vorden, Ruurloseweg 8-14, vergroten showroom
Vorden, Strodijk 7, veranderen kozijn in achtergevel
Vorden, Veldslagweg 5, bouwen wagenloods
Zelhem, Jan van Eyckstraat 6, bouw dakkapel
Zelhem, Keijenborgseweg 2, wijziging bouw woning met garage/berging
Zelhem, Michelstraat 9, gedeeltelijk vernieuwen woning
Zelhem, Nijverheidsweg 9, vergroten bedrijfshal
Zelhem, Prinses Marijkestraat 15, vergroten woonkamer
Zelhem, Soerlant 1, bouwen carport en vergroten woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Bronkhorst, Molenstraat 1, vrijstelling om een propaantank te mogen plaatsen. Het betreft
een vrijstelling met toepassing van artikel 32, lid 2, sub h van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Bronkhorst 2004'
• Vorden, Nieuwstad 35, vrijstelling om een woning te mogen vergroten voor een osteopathiepraktijk. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 7, sub b van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'
De bouwplannen liggen vanaf 17 t/m 30 mei 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• zuidzijde van de Oude IJssel tussen Doesburg en Doetinchem, voor de aanleg van een fietspad,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 17 mei t/m 27 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 03 70.
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 de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 19, lid 1).

Openbare bekendmakingen - vervolg
Monumentenverordening Bronckhorst 2006
Ontwerpbesluit (art. 11 mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf
17 mei t/m 27 juni 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 33, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en
restauratie van de pastorie
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 28 juni 2007. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heren
W. Hagens of C. Hofs, tel (0575) 75 03 53/52.

• Zelhem, Burg. Langmanweg 3c, plaatsen van een kozijn

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 8 mei 2007:
• Hummelo, Dorpsstraat 17, vergroten woning
• Vorden, Hengeloseweg 9, bouw berging, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
• Zelhem, tussen Bultensweg 9 en 11, bouw 10 appartementen en 8 seniorenwoningen
Verzonden op 10 mei 2007:
• Hengelo Gld., Scharfdijk 1a, vernieuwen stierenstal
• Hengelo Gld., Schoolstraat 9, vergroten woning
• Hengelo Gld., Vordenseweg 23, verbouw woning
• Steenderen, verbouw woning tot een extra woonruimte

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 8 mei 2007:
• Hengelo Gld., Spalstraat 21, vergroten bakkerij

Sloopvergunningen
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden en kunnen later
(ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 3 mei 2007:
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 12 mei t/m 27 mei 2007, Amphion
Doetinchem
• Halle en Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor motocrosswedstrijden, 1 april t/m
14 mei 2007, Halmac
• Halle, circuit De Kappenbulten, motocrosswedstrijden, 12 en 13 mei 2007 van 09.30 tot
17.30 uur, Halmac
• Halle, circuit De Kappenbulten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet en tijdelijke
gebruiksvergunning tent, 11 en 12 mei 2007 van 08.00 tot 20.00 uur, 23 juni van 08.00 tot
01.00 uur en 24 juni 2007 van 08.00 tot 20.00 uur, catering H. van Heijst
• Halle, school- en volksfeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 4 t/m 7 juli 2007,
C. Hitpass
• Hummelo, Heksenplas, diverse motocrossevenementen, 19 mei, 17 juni, 14 juli en
26 augustus 2007 van 08.00 tot 19.00 uur, TCD Hummelo
• Hummelo, Heksenplas, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, van 10.00 tot 19.00 uur op
19 mei, 17 juni, 30 juni tot 24.00 uur, 1 juli, 14 juli en 26 augustus 2007, W.F. Willemsen
• Vorden, Antoniuskerk, opening Cuypersjaar, 19 mei 2007 van 11.00 tot 17.00 uur, stichting
Vrienden van de Kerk op de Kranenburg
• Vorden, industrieterrein Werkveld, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 26 mei 2007 van
14.00 tot 23.00 uur, J.A.J. Hesselink
• Vorden, industrieterrein 'Werkveld', tijdelijke gebruiksvergunning en skeelerwedstrijden,
26 mei 2007 van 14.00 tot 22.00 uur, stichting Skeelermarathon Vorden i.o.
• Zelhem, Nijmansedijk 8, bruiloftsfeest in een tent met live-muziek, 19 mei 2007 van 09.00 tot
01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 16 mei t/m 19 mei 2007, Alfun Verhuur
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens deAchterhoekse Paardendagen,
25 t/m 28 mei 2007, Qulty catering
• Zelhem, Oosterwijkweg, Achterhoekse Paardedagen, 25 mei t/m 28 mei 2007, stichting
Concours Hippique Zelhem
• Zelhem, septemberfeesten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 20 t/m 23 september
2007, C. Hitpass
• Zelhem, Wolfersveenweg 29 (circuit 'de Kappenbulten') plaatsen van een tent op 23 en 24 juni
2007, cateringbedrijf van Heijst uit Den Dungen.
Verzonden op 8 mei 2007:
• Laag-Keppel, innemen van standplaats op terrein eethuis D' Olde Schole voor verkoop snacks
en frisdrank, 17 mei 2007, E.J.A.M. Derksen
• Zelhem, Oosterwijkweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 20 mei 2007 van 10.00 tot
18.00 uur, R.W.T.J. Berendsen
• Zelhem, Oosterwijkweg, touwtrektoernooi, 20 mei 2007 van 08.00 tot 18.00 uur,
T.T.V. Oosterwijk
Verzonden op 9 mei 2007:
• Vorden, Zutphenseweg 24, line- en country dance, 20 mei 2007 van 12.00 tot 17.00 uur,
Helmink Meubelen.
• Vorden, Zutphenseweg 24, verkoop van zwak alcoholische dranken op 20 mei 2007 van
11.00 tot 18.00 uur, dhr. H.L. Klaassen
Verzonden op 10 mei 2007:
• Hengelo Gld., terrein minibike Venneweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 13 mei
2007 van 09.00 tot 18.00 uur, B.J. Wierbos
• Hengelo Gld., Venneweg, minibike bekerwedstrijd, 13 mei 2007 van 08.00 tot 18.00 uur,
Rap/Slick '96 Hamove
• Keijenborg, diverse wegen, recreatieve fietstoertocht (11e Omloop van de Graafschap), 28 mei
2007 van 07.00 tot 18.00 uur, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 12 mei t/m 31 mei 2007,
toerclub Keiaosers
• Vorden, sportcomplex Oude Zutphenseweg, Wikee de Viking toernooi met 's avonds livemuziek op 26 mei 2007 van 09.30 tot 01.30 uur, Danone-toernooi op 2 juni 2007 van 09.00 tot
22.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent van 26 mei t/m 3 juni 2007, voetbalvereniging
Vorden
• Zelhem, Oosterwijkweg, tijdelijke gebruiksvergunning feestpaviljoen, 24 t/m 28 mei 2007,
Achterhoekse Paardedagen
• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor NK Beachsoccer, 19 mei t/m 3 juni 2007 in
Hengelo en Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, voorronde NK Beachsoccer, 31 mei 2007
vanaf 18.00 uur t/m 4 juni 2007 14.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 2 juni
2007 van 10.00 tot 01.00 uur en 3 juni 2007 van 10.00 tot 21.00 uur, eetcafé De Groes
• Zelhem, wandeltocht vanaf camping Pluimerskamp, 28 mei 2007 van 08.00 tot 17.00 uur,
wandelsportvereniging De Ploeg

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 8 mei 2007:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 58, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen hekwerk en toegangspoorten
• Vorden, Biesterveld 28, vergroten woning
• Vorden, Horsterkamp 9, vergroten woning en wijzigen voorgevel

Verzonden op 8 mei 2007:
• Vorden, Joostinkweg 2, gedeeltelijk slopen garage/bergruimte, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 9 mei 2007:
• Drempt, Kerkstraat 56, slopen dakbeschot van woning en schuur, komt asbesthoudend afval
vrij
• Toldijk, Reigersvoortseweg 24, slopen boerderij, garage en 3 varkensschuren, komt
asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 10 mei 2007:
• Hengelo Gld., Vordenseweg 28, geheel slopen woning
• Vorden, Nijlandweg 3, geheel slopen 3 schuren voor opslag/veestalling, komt asbesthoudend
afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 9 mei 2007:
• Olburgen, Zandweide 10, vellen van één kastanjeboom, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en. art.
5.4.1 APV)
Verzonden op 15 mei 2007:
• Hengelo Gld., Het Stapelbroek 4, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Brandenborchweg 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Lindeseweg 33, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., tijdens bekerwedstrijden minibike is de Venneweg, tussen de Varsselseweg en
de Rijnweg, op 13 mei 2007 van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor het verkeer, behalve
bestemmingsverkeer
• Keijenborg, tijdens de 11e Omloop van de Graafschap op 28 mei 2007 is de Sint Janstraat,
tussen de Kerkstraat en de Nyssinckkampstraat, van 07.00 tot 18.00 uur afgesloten voor het
verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de
Nyssinckkampstraat en de Pastoriestraat naar de Kerkstraat
• Toldijk, in verband met de internationale wedstrijden schapendrijven, geldt op 14 juli vanaf
07.00 uur t/m 15 juli 2007 18.00 uur aan de Wolfsstraat nr. 3 tot voorbij nr. 5 een parkeerverbod
aan beide zijden van de weg
• Zelhem, tijdens voorronden van de NK Beachsoccer van 31 mei t/m 4 juni 2007 is de
parkeerplaats van sporthal De Pol, Vincent van Goghstraat 72, afgesloten voor het verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, sloopvergunningen,
tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) of
Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Werkzaamheden
• Baak, in verband met bestratingswerkzaamheden is de Bobbinkstraat, tussen 't Baaken en
de Leeuwencamp, en de Leeuwencamp, tussen de Bobbinkstraat en Leeuwencamp 9, vanaf
14 mei tot 1 juni 2007 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer
• Hummelo, door het vervangen van de waterleiding is de Broekstraat tot 16 juli 2007 of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

Wet voorkeursrecht gemeenten
Aanwijzing
Het college van de gemeente Bronckhorst maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 8 mei 2007, haar raad heeft voorgesteld de percelen die gelegen zijn in het plangebied Centrum Vorden aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Het plangebied
is gelegen ten zuiden van de Molenweg, ten westen van de Stationsweg en ten noorden van de
Dorpsstraat. De aanwijzing heeft als planologische basis de toelichting op de toegedachte be-

Openbare bekendmakingen - vervolg

stemming zoals deze is opgenomen in het raadsvoorstel. De percelen zijn nader aangegeven op
de bij ons voorstel behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Ons voorstel van 8 mei
2007 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 9 mei 2007, te weten op
10 mei 2007, en geldt voor een termijn van acht weken.

Aanbiedingsplicht
Door ons voorstel tot aanwijzing van de percelen gelegen in het plangebied Centrum Vorden als
gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt
onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of
zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of
hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te koop moeten
aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen
Ter voorbereiding van het besluit van de raad, worden belanghebbenden in de gelegenheid
gesteld om schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen tegen ons voorstel.
Schriftelijk kunt u zienswijzen indienen van 10 t/m 24 mei 2007 bij de raad van de gemeente
Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken om
zienswijzen mondeling naar voren te brengen dan dient u zich uiterlijk op 24 mei 2007 bij de heer
D. Davies, tel. (0575) 75 03 65, aan te melden.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Op ons voorstel tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het plangebied als gronden waarop
een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht
biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening
van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen.
In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de
belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan het college van de
gemeente Bronckhorst gericht te worden. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons voorstel,
bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen te
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker
alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter inzage
Het voorstel op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen
vanaf 10 mei 2007 tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Buiten openingstijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de heer
D. Davies, tel. (0575) 75 03 65.

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer
ingetrokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.
Zienswijzen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling
gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moet
u bij ons indienen vóór 29 juni 2007. Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke zienswijzen niet bekend. U moet dat gelijk met de zienswijzen,
schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek.
Als u dit wilt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan één van de medewerkers van de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 03 00.
Uitsluitend belanghebbenden, die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
17 mei t/m 27 juni 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Dambroek 8, voor het van toepassing worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven
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 reparatie
en zinkzetwerk en opslag van goederen
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 6, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepassing is.
Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van opslag van voeg- en
straalmaterialen
• Steenderen, Kerkhofweg 21, voor het van toepassing worden van het Besluit tandartspraktijken 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
tandartsenpraktijk
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.

Nieuwe welstandsnota voor de gemeente
Bronckhorst
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 26 april 2007 beleidsregels vastgesteld voor de
nieuwe welstandsnota van de gemeente Bronckhorst. De beleidsregels bieden een raamwerk
voor het toetsen van bouwplannen aan de nieuwe welstandsnota.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 17 mei
t/m 28 juni 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hummelo, Broekstraat 13, voor intrekking van de aan vergunninghouder op 8 maart 1988
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een pluimvee- en varkenshouderij

De beleidsregels en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid,vergunningen en handhaving. De stukken zullen vanaf augustus 2007 ook digitaal beschikbaar komen. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
de heer J. Plekkenpol van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 95.

TIP VAN DE WEEK

50 Fietsroutes in de gemeente Bronckhorst
Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Tribute to Hanska Duo

Concert voor herhaling vatbaar!

Een Zaal Herfkens vol liefhebbers genoot woensdagavond 9 mei 2007 van
een spetterend concert van de gelegenheidsband die vele Hanska Duo
Toppers te gehore bracht. Naast de leden van de band Fred Duyn, Bennie
Michelbrink, Eduard ten Have, Jeroen Pothoff en Barth Glasbergen traden
speciale gasten op: Annelies en José Wonnink, Jos Jolterman en Johan
Huis in ’t Veld. Jan Manschot en Bennie Jolink zongen op eigen wijze de zo
bekende Hanska liedjes. En met een achtergrondkoor van 450 aanwezige
Hanska fans was de sfeer uitzonderlijk.
De belangstelling voor dit concert was
overweldigend en de toegangsbewijzen waren in de voorverkoop al snel
uitverkocht. Het zag letterlijk zwart
van de mensen, slechts een enkeling
had zich niet in het zwarte T-shirt gehuld.
De aankomst van Bennie Jolink met
de brandweerescorte -die loste het ‘file

probleem tussen Baak en Hummelo’
op- was een leuke start van de avond.
Na een toast op Hans en zijn fans kon
het concert beginnen.
De saamhorigheid werd gevoeld in de
zaal. Gezelligheid onder het genot van
een drankje en vooral de gevatte, humoristische en niets aan de verbeelding overlatende teksten van het

Hanska Duo. ‘Wil i’j wel, wil i’j niet’,
de ‘Pruimenpolka’ en de ‘Jip Jappen
blues’, het ‘Kermislied’ en vele andere
hits van toen. Ooit maakten onder andere Jan Manschot en Bennie Michelbrink de teksten voor het Duo, die deze liedjes ter vermaak van feesten en
partijen zongen.
Initiatiefnemers Roy Wolbrink en
Werner Willemsen kunnen zeer tevreden zijn over dit aan de overleden
Hans Wonnink opgedragen Tribute to
Hansks Duo. Zo’n concert is zeker
voor herhaling vatbaar. Er zal nog
lang over worden nagepraat!
Fans van het Hanska Duo én van Bennie Jolink genoten van ’n avond vol Hanska Duo

Langs Staringswegen

Vorden

Fietsen door de Marken en om de Halse Rug Zelhem
Graafschaproute Zuid

Hengelo
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Nationale Molendag 2007

Bezoekersaantal toch nog redelijk

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.)
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed,
lappen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95.
Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).

Marketz Installatiebedrijf
verhuist naar Steenderen
De Bronkhorster Molen mocht tijdens de Nationale Molendag Nederlandse én Canadese bezoekers verwelkomen.
Elk jaar op de tweede zaterdag van de maand mei wordt de Nationale Molen- en Gemalendag gehouden. Veel molens in Nederland zijn dan open
voor bezoek. De Bronkhorster Molen is elke zaterdag geopend, zo ook deze speciale Molendag. Helaas was het weer niet geschikt om de molenwieken te versieren met vlaggetjes.

Pas in de middag werd het echt druk
in de Bronkhorster Molen. Het weer
was toen goed en de mensen lieten
zich informeren over de werking van
deze oude, maar goed onderhouden
molen.
Daarnaast werden de diverse molen-

producten onder de aandacht gebracht.
Vele bezoekers, jong en oud, uit binnen én buitenland, Spanje en Canada,
kwamen de molen bezoeken. Zij waren heel enthousiast over de molen en
schreven fijne woorden en compli-

menten in het gastenboek.
De volgende activiteit bij de Bronkhorster Molen is donderdag 17 mei aanstaande, Hemelvaartdag. De molen zal
bij dag en dauw worden geopend: vanaf 06.00 uur zijn er molenaars aanwezig. Er is koffie en frisdrank te koop en
bij goed weer wordt buiten bij de
kraam poffertjes gebakken. De molen
is geopend tot 18.00 uur en bij voldoende wind zal er worden gemalen.
Informatie op www.bronkhorstermolen.nl.

Benoeming nieuwe pastoraal
werker en jubileum pastor Matti
Het Pastoraal Team is verheugd u
te kunnen mededelen dat Zijne
Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis de heer J. van Kranenburg
heeft benoemd als pastoraal werker in het Parochieverband Graafschap Zutphen.

Hij zal zijn werkzaamheden met bij-

zondere aandacht voor Gemeenschapsopbouw aanvangen op 1 juni
a.s.
Ook is nu bekend geworden dat pastoor Hogenelst op de pastorie in Keijenborg zal gaan wonen.
Op zondag 30 september zal pastor
Matti vieren dat hij 25 jaar pastoraal
werker is. Deze gelegenheid heeft het

Pastoraal Team aangegrepen om als
volledig team voor te gaan in de Eucharistie. Dat zal zijn in de Christus
Koning Kerk te Vorden. Om dit parochieverbandbreed te vieren worden er
geen voorgangers (Eucharistievieringen) in andere parochies gehouden.
Eveneens hoopt pastor Matti op deze
dag zijn 62e verjaardag te vieren.

5 juni in Huize Baak

Dag voor ouderen en alleenstaanden
Het is zo langzamerhand een goede traditie geworden om samen
met de omliggende parochies begin juni in Huize Baak een dag
voor ouderen en alleenstaanden te
organiseren. Het is altijd een heel
bijzondere dag.

Een dag van gezellig samenzijn, elkaar ontmoeten, herinneringen ophalen, maar ook samen de eucharistie
vieren en afsluiten met de ziekenzegen tijdens een ‘ouderwets’ Lof, ouderwets?
Tussendoor een borreltje of een ander
drankje met als specialiteit advocaat
met slagroom.
Na de lunch is er dan de gezellige middag. Deze keer zou het een verrassing
moeten worden, maar toch zullen we
het maar verklappen: Gery Groot
Zwaaftink, de troubadour uit Vorden
met zijn gitaar, verhalen en liedjes
komt naar Huize Baak. Alleen daarom
is het al de moeite waard om te komen.
En de kosten? Helemaal niets! Wel
staat er na afloop een bus voor een
vrije gift.
Uw parochie en het team van pastores,
want zij hebben immers een belangrijk aandeel in deze dag, nodigen u
graag uit om op dinsdag

5 juni naar Baak te komen.
Vervoer is geen probleem; dat wordt
met plezier geregeld door mensen van
de parochie, want zij willen u graag
een fijne dag bezorgen.
U kunt zich opgeven bij de bezoekersgroep van de parochie contactpersoon

Annelies de Vrught, tel. 0575 - 461883,
bij de bekende telefoonnummers en
tijdens het spreekuur van het secretariaat. Het kan ook zijn dat u wordt benaderd om mee te gaan.
Tot dinsdag 5 juni, dan zien we elkaar!

Buurtvereniging Hackforterweg
in een nieuwe outfit
Eigenaren Reind en Henny Krijt besloten om de Hackforterweg niet alleen
te voorzien van nieuwe shirts, maar
ook van broekjes en kousen. Contactpersonen van de Hackforterweg, Paul
Avink en Dennis Spiegelenberg, zijn
zeer tevreden met de nieuwe kleding.
Als dank werd er namens de Buurtvereniging een bloemetje overhandigd
aan Reind en Henny Krijt.
De plaatselijke buurtvereniging
Hackforterweg ziet er de komende
jaren weer keurig verzorgd uit.
Hoofdsponsor Camping Kleine
Steege heeft hun namelijk in een
nieuwe outfit gestoken.

En zoals u op de foto kunt zien, mag
het resultaat er zijn. Paul Avink en
Dennis Spiegelenberg zijn tevens zeer
tevreden met het feit, dat de Hackforterweg de komende jaren kan blijven
rekenen op de steun van hun Hoofdsponsoren, Reind en Henny Krijt.

Op 1 juni verhuist Marketz Installatiebedrijf naar Dr. Ariënsstraat 44a
te Steenderen. Door de gestage groei van het installatiebedrijf was de
bedrijfsruimte in Hengelo Gld te klein geworden.
Het nieuwe pand biedt voldoende
ruimte voor een groot magazijn. Dit
zorgt ervoor dat Martijn Ketz en medewerkers nog beter dan voorheen de
service en kwaliteit kunnen leveren
waar ze om bekend staan. In de komende weken wordt met man en
macht gewerkt aan de inrichting van
de bedrijfsruimte.

sten, zoals zink-dakwerk, onderhoud
en reparatie van centrale verwarming,
gas- en waterinstallaties en keuken- en
badkamerinstallaties. Voor de klant
verandert alleen het vestigingsadres,
het telefoonnummer 0575-465280 en
het faxnummer 0575-465380 blijven
gelijk.

De nieuwe locatie is centraal gelegen
en gemakkelijk bereikbaar. Daardoor
kan de klant een snelle en efficiënte
service geboden worden.

Gezien de groei van het bedrijf zijn er
volop mogelijkheden voor allround Installatiemonteurs bij Marketz. Mocht
u hierin gelnteresseerd zijn, dan kunt
u contact opnemen met Martijn Ketz.

Marketz Installatiebedrijf biedt een
uitgebreid pakket van installatiedien-

Nieuwsgierig?
Kom eens een kijkje nemen!

Kunst Zondag Vorden
Op zondagmiddag 20 mei zullen in
Vorden de ateliers, galeries, het
museum voor heiligenbeelden en
de wereldwinkel open zijn. Het is al
weer de derde kunstzondag die
daar wordt georganiseerd op de
koopzondag.
Dit jaar worden er na 20 mei nog
twee KZV gehouden: op 9 september en 9 de-cember, steeds op koopzondag.

Projecten die in dit kader passen
(denk ook aan muziek of theater),
kunnen worden aangemeld bij: nautilus-creatief@hetnet.nl
Van de 16 deelnemers aan de kunstzondag zijn verreweg de meeste geopend tussen 12:00 h en 17:00 h. Bij
veel exposities is de kunstenaar aanwezig om nadere toelichting op het
werk te geven. Bij alle deelnemers liggen info-bladen met precieze tijden en
locaties.

Zutphen Zingt in de St. Walburgis
De Raad van Kerken Zutphen
Warnsveld organiseert op zaterdag
19 mei 2007 van 1900 tot 2000 uur
het volgende zanguur Zutphen
Zingt in de Walburgiskerk. Begeleid door Klaas Stok (orgel) en
Henk Schut (euphonium).
Samen met leden van verschillende
kerkgenootschappen, een uurlang
naar hartelust zingen over uw geloof.

Samen zingen overbrugt gemakkelijk
de verschillende gewoontes en zo zing
je je boven jezelf uit. Er zijn bekende
liederen gekozen uit de verschillende
tradities, dan wel liederen met gemakkelijk mee te zingen melodieën.

De vele enthousiaste deelnemers van
de vorige keren kunnen u vertellen
wat u mist als u er niet bent geweest!
De toegang is vrij. Weet u uitgenodigd.
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“Alweer een dag voorbij.
Blijf niet rondlopen met
die steen op je maag.”

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

In de wijk Leesten wordt een geheel nieuw winkelcentrum
gebouwd, waar wij, de familie Bouma, een grote, moderne
Super de Boer supermarkt gaan openen.
Per september zijn wij voor diverse afdelingen op zoek naar
versterking van ons huidige team, o.a.

Verkoopspecialist Vleeswaren/Kaas
(minimaal 30 uur per week)

Verkoopspecialist Brood
(minimaal 30 uur per week)

Verkoopmedewerkers
Kassa, vleeswaren, kaas & brood
(minimaal 12 uur per week)




Volop

coaching & begeleiding
Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict?

 perkgoed
 kuipplanten
 hangers
 groentenplanten
 groenten- en bloemenzaad

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.
Het aanbod:
G jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement
G studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
G persoonlijke begeleiding/counseling
G bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
G gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5
7025 EX Halle
www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

GRASZODEN OP BESTELLING

Plastic-folie inzameling

Zaterdag 26 Mei 2007 houden wij weer de
jaarlijkse plastic-folie inzameling.

Scholieren

De Uitnodiging

H E M E LVA ARTS DAG
G E S LOTE N

Wij gaan verhuizen….

Te koop woning
aan de Plataanweg 16 te Hengelo Gld.
Perceelsgrootte: 284m2, inhoud: 400m3

Diverse afdelingen
(middag en avonduren + zaterdag)

Het aanleveren van de plastic-folie kan
tussen 9 en 15 uur.

Voor onze huidige ‘nood’ locatie zijn wij ook per direct op
zoek naar scholieren die ons team komen versterken bij de kassa
in de middag- en avonduren en op zaterdag.

De plastic-folie wordt per m3 gerekend,
pak het daarom zo compact mogelijk in.

Ben jij die klantgerichte, enthousiaste, flexibele, collegiale
persoon die wij zoeken, of wil je meer informatie, reageer dan nu
per brief of mail.

Stortkosten Krimpfolie € 20,- /m3
Stortkosten Landbouwfolie € 8,50 /m3

Super de Boer Leesten
Ter attentie van dhr. H.Bouma
Joke Smitlaan 5
7207 GJ Zutphen

U kunt terecht bij:

Ruime hoekwoning met garage/carport gelegen
in een aantrekkelijke en zeer kindvriendelijke wijk.
Prijs nader overeen te komen.
Aanvaarding in overleg.
Voor meer informatie en/of het maken van een
afspraak: 0575-461088.

Steenderen Tel. 0575-451502

LOOMAN HUMMELO

info@sdbleesten.nl

Tel. 0314-381210

6RIJDAG  ZATERDAG  EN ZONDAG  MEI AS
"INNEN ÏN BUITENTERREIN #ARAVANCENTRUM "ERKENBOSCH :UTPHENSEWEG IN %EFDE
(ET SUCCES VAN DE EERSTE 6AKANTIE
4OTAAL "EURS HEEFT ERVOOR GEZORGD DAT
ER EEN VERVOLG KOMT VAN HET EVENEMENT
WAAR ALLES DRAAIT OM DE @VAKANTIE
4IJDENS DE 6AKANTIE 4OTAAL "EURS KAN DE
BEZOEKER VOLLEDIG GEÕNFORMEERD WORDEN
OVER EEN ZORGELOZE EN GOED
VOORBEREIDE VAKANTIE EN ALLES WAT
DAARBIJ KOMT KIJKEN

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

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

6AKANTIE 4OTAAL "EURS

6OOR IEDEREEN DIE
VAN VAKANTIE HOUDT

Breedte (cm)

Uitval (cm)

250

200

750,-

300

250

935,-

350

250

965,-

400

250

1030,-

450

250

1065,-

500

250

1130,-

550

250

1160,-

350

300

1030,-

400

300

1075,-

3PRINGKUSSEN

450

300

1105,-

,IVE !CHTERHOEK &-

500

300

1190,-

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

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

-ODESHOWS MET DE
LAATSTE TRENDS VAN $UTHLER -ODE
)NFORMATIEMARKT
OA VAKANTIES EN VERZEKERINGEN

$EMONSTRATIES
OA lETSEN PORSELEIN VERVEN EN
SCHOONHEIDSSALON

0ROEFRIT RIJDEN
-AZDA OF $AIHATSU RIJDEN MET
#HATEAU OF (OME #AR CARAVAN

'RATIS ENTREE

WWWVAKANTIETOTAALBEURSNL
/RGANISATIE

$EELNEMERS "ANNINK 6ERZEKERINGEN (OME
#AR $ROGISTERIJ 0EINEMAN #HATEAU ).' :UT
PHEN 6AKANTIE8PERT :UTPHEN !CHTERHOEK &*O VAN @T (UL 4ENT4RAILER #ENTRE -AZDA $AIHAT
SU #ENTRAAL "EHEER 'O !HEAD %AGLES "OSCH
EN :N lETSENSPECIAALZAAK 3CHOONHEIDSSALON
7ILMA 'ROOT "RONSVOORT !TELIER @$E 2OZEBOTTEL
-UZIEKVERENIGING #ONCORDIA *AMAN EVA
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"Natuurlijk"; mode en kunst gaan
samen!

Koningschieten gemeente
Bronckhorst 6 mei 2007

Zondag 6 mei j.l. werd in Keijenborg voor de 2e keer het evenement "Koning van Bronckhorst" gehouden. Daarin streden 28 schutterskoningen
om de hoogste eer, schutterskoning worden van de gemeente Bronckhorst. Aan het eind van de middag werd geen koning, maar een koningin
gelnstalleerd, namelijk Diana Wenting, koningin van Buurtvereniging de
Dunsborg. Zij mag zich voor de komende drie jaar "Schutterskoningin
van de gemeente Bronckhorst" noemen.

De kunst 10 daagse in de gemeente Bronckhorst is feestelijk van start gegaan op 11 mei 2007.

In samenwerking met de Hengelose
kunstenares Monique Wolbert heeft
Langeler Mode een combinatie gezocht tussen beeldende kunst en mode. Een combinatie die een kleurrijke
symbiose heeft opgeleverd, die u zeker

zal boeien en inspireren.
Ook het thema "Natuurlijk" komt volledig tot z'n recht. Dit wordt onder
meer onderbouwd door de natuurlijke materialen die Langeler Mode heeft
opgenomen in haar collecties. Linnen

vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Hetzelfde materiaal overigens
dat Monique Wolbert gebruikt voor
het doek van haar kleurrijke schilderijen.
Langeler Mode is gevestigd aan de
Kerkstraat 11 te Hengelo (Gld.). U bent
van harte welkom. Het is zeker de
moeite waard.

Veel strijd in Ronde van Wichmond
Afgelopen zaterdag 12 mei organiseerde RTV Vierakker Wichmond
voor de 32e maal de ronde van
Wichmond. Onder onverwacht
mooie
weersomstandigheden
werden de diverse wedstrijden
verreden. Echter de straffe wind
speelde wel als scherprechter bij
de wedstrijden.
Om 15.00 uur startte de jeugd voor
de Dikke banden race. Op een aangepast parcours reden de jeugdige renners hun wedstrijden. Bij de categorie 7 en 8 jarigen was het Marijn
Schotman uit Wichmond die als eerste over de streep kwam, voor Stan
Kromkamp uit Vorden en Nick v.d.
Water eveneens uit Vorden. Vierde
werd Wout Engels uit Wichmond ,
vijfde David Schouten uit Wichmond, zesde Sanne Wit eveneens uit
Wichmond en zevende Carolien Hiddink uit Baak.
Bij de categorie 9 en 10 jarigen stonden twee renners aan het vertrek.
Eerste werd Jan Willem Arendsen uit
Hengelo voor Sheila Pierik uit Wichmond. Als laatste stond de categorie
11 en 12 jarigen aan het vertrek. Hier
was het Bas ten Have uit Wichmond
die met de overwinning aan de haal
ging. Tweede werd Lieke ten Have uit
Wichmond, derde Judith v.d. Berg uit
Toldijk en vierde Maaike Eskes uit
Vierakker.
Na de dikke banden race stond de
wedstrijd voor Masters 40+ op het
programma. Hier stonden voor de
RTV Rudi Peters en Peter Makkink
aan het vertrek. Na een paar ronden
onstond een kopgroep van 10 renners, met daaronder Peter Makkink.
Zij namen al snel een voorsprong van
45 seconden op het sterk uitgedunde
peleton. Deze groep bleef tot het eind
van de wedstrijd weg en het was uiteindelijk Freddy Keller uit Deventer
die in de eindsprint als eerste over de
meet kwam voor Jos Wolfkamp uit
Raalte en Jannes Weerman uit Nijer-

holtwolde. Peter Makkink eindigde
net naast het podium en werd vierde.
Hij behaalde wel de leidersprijs. Rudi
Peters werd 14e.
Hierna startte de wedstrijd voor Amateurs A+B. Ruim 100 renners begonnen aan hun wedstrijd over 60 kilometer. Het werd een zeer zware koers
met snelheden die tegen de 60
km/uur aan liepen. Uiteindelijk finishten maar ongeveer 40 renners.
Halverwege de wedstrijd onstond een
kopgroep van 3 renners. Deze bleven
tot het eind van de wedstrijd weg. In
het peleton probeerden verschillende renners, waaronder RTV-er Olav
van de Berg uit Toldijk, de sprong
naar de kopgroep, maar dit mocht
niet baten. Het was André Klompmaker uit Oosterwolde die de sprint
won en als eerste over de streep
kwam, voor Ben van Egmond uit Nijverdal en Arjan Huiskamp uit Heerde. Olav van de Berg werd uiteindelijk 14e.
RTV Vierakker Wichmond kan terug
kijken op een zeer geslaagd evenement met spannende wedstrijden
een gunstige weersomstandigheden.
Op zondag 13 mei stonden al weer
verschillende RTV-ers aan het vertrek
in de Ronde van Winterswijk. Bij de
amateurs A+B was het Joost Ligtenberg die eerste werd, voor Remco
Startman en Rob Olde Bruinink. Peter Makkink werd hier 18e. Bij de Elite werd Thijs van Amerongen 10e. Tevens ging hij met de leidersprijs naar
huis.
Amateurs A+B
1. André Klompmaker Oosterwolde
2. Ben van Egmond Nijverdal
3. Arjan Huiskamp Heerde
4. Ruud Wolkotte Denekamp
5. Jan Kanis Zwolle
6. Giorgio Renleo Deventer
7. Dennis Hendriksen Didam/
8. Frans Knorth Bemmel
9. Hannes Schalkwijk Enschede

10. Mark Poppe Nijverdal
11. Gerrit Teunis Wierden
12. Bart Streppel Apeldoorn
13. Maarten Janssen Rijssen
14. Olav van den Bergh Toldijk
15. Arnold Marsman Gelselaar
16. Michiel Kuiper Den Ham
17. Bert Wolkatte Denekamp
18. Frederik Egbarts (?) Amsterdam
19. Dennis Amsink Gramsbergen
20. Arnold v.d. Streek Oldenbroek
MASTERS 40+
1. Freddy Keller Deventer
2. Jos Wolfkamp Raalte
3. Jannes Weerman Nijeholtwolde
4. Peter Makkink Hengelo Gld.
5. Erik Cent Goor
6. Jan de Vries Nijeholtpade
7. Remko Startman Winterswijk
8. John Zennipman Zutphen
9. Dirk Jan Lankhof Aalten
10. Jos Nederlof Lochem
11. Joop Ribbers Groenlo
12. Jonny Lammertink Wierden
13. Ron Doogeweerd Harderwijk
14. Rudi Peters Wichmond
15. Eibert Reyerse Harderwijk
16. Hermi Beute Nijmegen
17. Gert Bosman Wijhe
18. Andre Borkink Eefde
19. Jef van Hooft Schijndel
20. Rudie Frinking Zutphen
CATEGORIE I 7+8 JAAR
1. Marijn Schotman Wichmond
2. Stan Kromkamp Vorden
3. Nick v.d. Water Vorden
4. Wout Engels Wichmond
5. David Schouten Wichmond
6. Sanne Wit Wichmond
7. Carolien Hiddink Baak
CATEGORIE II 9+10JAAR
1. Jan Willem Arendsen Hengelo
2. Sheila Pierik Wichmond
CATEGORIE III 11+ 12 JAAR
1. Bas ten Have Wichmond
2. Lieke ten Have Wichmond
3. Judith v.d. Berg Toldijk
4. Maaike Eskes Vierakker

De middag begon met de openingstoespraken van de voorzitter van het organiserende Schuttersgilde St. Jan, de
burgemeester van de gemeente
Bronckhorst en de voorzitter van de
VVV Bronckhorst. Allen memoreerden
dat de tradities in de vele kernen van
de gemeente er voor zorgen dat de gemeente leefbaar is en dat met dit soort
evenementen de tradities en de folklore voor de toekomst ook gewaarborgd
blijven. Namens de Rabobank Achterhoek-Noord werd de Koning van 2004,
Rob Besselink een zilveren koningsketen omgehangen en ontving hij namens de VVV een wisselbeker. Na de
erewijn die werd aangeboden door de
gemeente, ging de stoet onder begeleiding van de drumfanfare van het
Schuttersgilde St. Jan, naar de prachtig versierde vogelweide.
Na 166 schoten viel de vogel naar beneden. 28 schutters van 16 verschillende verenigingen deden mee, waaronder vier dames. De deelnemers waren
allemaal in hun eigen dorp, buurtschap al schutterskoning geworden,
tijdens hun jaarlijkse kermis, oranjeof buurtfeest. We hadden hier ook te
maken met zeer kundige schutters,
die ook gericht de kogels afvuurden.
De organisatie was in handen van het
Schuttersgilde St. Jan Keijenborg, die
de wens had de vogel er vlot af te laten
komen, wat ook gebeurde. Na anderhalf uur lag de vogel in stukken onder
de mast. Naast het vogelschieten was

er vogelknuppelen voor de partners
van de koningen en voor de jeugdkoningen uiteraard het jeugdvogelschieten, waarbij geschoten werd op een vogel van piepschuim, hierbij werd Mark
Klein Haaneveld van Stichting Nijmans feest de jeugdkoning.

Het Schuttersgilde gaf voor het overige publiek de mogelijkheid tot het oefenen op het handboogschieten en
voor de stoere mannen was er de mogelijkheid zich even als een bieleman
voor te doen. Namelijk in een zo'n kort
mogelijke tijd een boomstam doormidden hakken. Voor de jeugd was er
een springkussen en om 16.00 uur begon in de feestzaal van Dorpshuis "de
Horst" live-muziek van "Kiek Uut".Na
de huldiging van de nieuwe Schutterskoningin Diana Wenting ging het
feest nog enkele uren door.

Dat binnen de gemeente het evenement Koning van Bronckhorst ook
binnen de diverse oranje- en buurtverenigingen, kermiscommissies en
schutterijen leeft, blijkt wel dat over
drie jaar het evenement zal worden
georganiseerd door de Schutterij St.
Willibrord uit Dempt. Ook zijn er al
verenigingen die het over zes, respectievelijk negen jaar willen organiseren. Dus koningen en koninginnen,
veel succes bij de komende feesten en
zorg dat ook jij er over drie jaar bij
bent.

Socii 3 - Silvolde 5: 2-3
Be Quick Z 4 - Socii 2: 1-3
Gendringen 6 - Socii 3: 6-2
Socii 4 - De Hoven 4: 6-1
Socii 5 - Eerbeekse Boys 6: 0-13

Vo e t b a l
SOCII
Uitslagen 9/13 mei

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

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.

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

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

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
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Medler
Linde

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

De 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-
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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-

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

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

ranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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 C
Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

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

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

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

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

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

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

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

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be
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 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.
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor decollectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van
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tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

Vorden

Wichmond

LDE BORCH - DELDE

Passage

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.
De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

M

M

W

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
aliënsestraat 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.
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REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

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

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

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

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

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

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

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

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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 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.

26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

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

OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP
GEHE
OP GEHE
COLLECT
COLLECT

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

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10% korting

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

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

midden in het hart van Bronckhorst

10

10
10

10

10

10
10
10

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

www.konijnenbult.nl
I

N

D

E

L

I

J

K

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

!

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

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

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

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

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
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De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE

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.
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.

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278
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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!
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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-
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Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

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

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

Dus kijk snel op www.contact.nl

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

Eefde maakt zich klaar voor de Vakantie Totaal Beurs 2007 Nieuw in de regio
Het succes van de Vakantie Totaal Beurs, die vorig jaar voor het eerst werd
georganiseerd, heeft ervoor gezorgd dat er een vervolg komt van het evenement waar alles draait om de 'vakantie'. Tijdens de Vakantie Totaal
Beurs, die dit jaar wordt georganiseerd op 18, 19 en 20 mei, kan de bezoeker volledig gelnformeerd worden over een zorgeloze en goed voorbereide vakantie en alles wat daarbij komt kijken.

nement zo op, dat de bezoeker het gevoel krijgt dat ze op een gezellige zomerse braderie zijn', verteld Henk Vedder. 'Bij slecht weer verplaatsen we alles naar binnen. De bezoeker hoeft
dus niets te missen.' vervolgt Henk.

De organisatie is in handen van de
drie ondernemers John Peter Murray
(Duthler Mode, Henk Vedder (Caravancentrum Berkenbosch) en Lubert Lenselink (Autobedrijf Lenselink). 'Soms
vind je je enthousiasme voor je vakgebied terug bij ondernemers die elk op
hun eigen terrein dezelfde geestdrift
hebben,' licht John Peter Murray toe.
'Voor ons drieën was het van het begin
af aan duidelijk dat we onze krachten
konden bundelen en samen een sterk
concept moesten bedenken.'
In 2006 leidt dat tot het organiseren
van de eerste Vakantie Totaal Beurs.
Een 3-daagse themabeurs waar alles te
vinden is op het gebied van ‘vakantie’.
De basis wordt gevormd door de caravan, de auto en de kleding die gedragen wordt in onze vrije tijd. Lubert
Lenselink vult aan: 'De toevoeging
komt uit alle hoeken, zoals het boeken
van de vakantie, navigatiesystemen,
verzekeringen, financiering, een
proefrit rijden met de caravan onder
begeleiding van rij-instrukteur Jo van
't Hul, een demonstratie uitdeuken
zonder spuiten etc. De consument
wordt wegwijs gemaakt in alle aspecten van een zorgeloze, goed voorbereide vakantie. Vorig jaar konden we
spreken van een goed bezochte, gezellige beurs met enthousiaste deelnemers,' aldus Lubert Lenselink.

GOEDE BEREIKBAARHEID
De Vakantie Totaal Beurs is goed te bereiken. Als u met de bus komt kunt u
vlak voor het terrein uitstappen. Ook
als u met de auto komt is parkeren
geen probleem. Op het terrein aan de
andere kant van de weg wordt het parkeren gecoördineerd door een aantal
parkeerwachten. Uiteraard is parkeren gratis. De Vakantie Totaal Beurs
vindt plaats op vrijdag 18, zaterdag 19
en zondag 20 mei. Vrijdag bent u welkom van 14.00 uur tot 20.00 uur, op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00
uur. Wij zien u graag!

VAN MUZIEK TOT OUTDOOR,
VAN MODE TOT VERVOER
Het evenement vindt plaats in zowel
de binnen- als buitenlocatie bij caravan-centrum Berkenbosch aan de Zutphenseweg in Eefde. Het caravancentrum wordt aangekleed als een gezellige braderie met allerlei kraampjes,

zitjes/terras waar koffie en thee te verkrijgen zijn en live muziekoptredens
(o.a. de Eefdese muziekvereniging
Concordia). De regionale omroep Achterhoek FM verzorgt haar radio-uitzendingen live vanaf de beurs en de hele
dag door worden modeshows georganiseerd met een zomers karakter. De
shows duren een half uur en mensen
kunnen ontspannen van achter hun
tafeltje kijken naar de allernieuwste
vrijetijds mode. Eén keer per dag komt
de regionale volkszanger Jaman een
optreden verzorgen. Sinds Jaman in
1997 heeft meegedaan aan een talentenjacht met een lied van Frans Bauer
is hij een graag geziene gast op feesten
en partijen.
In de showroom staan auto’s waaronder de Mazda 3, Mazda 5 en Mazda 6
en de nieuwste Chateau en Home caravans. Een speciale 'outdoor' hoek
wordt gereserveerd voor o.a. rijwielgigant Bos & Zn. De nieuwste fietsen
met de daarbij behorende accessoires
zullen getoond en gedemonstreerd
worden. Een deel van de selectie van
eerste divisie voetbalclub Go Ahead
Eagles komt o.a. handtekeningen uitdelen. Voor de allerkleinsten is er op
het buitenterrein o.a. een springkussen waar gratis gebruik van gemaakt
kan worden. Ook voor de dames genoeg te bekijken. Zo zal er een schoonheidsspecialiste aanwezig zijn die
huidadviezen geeft en desgewenst make-up kan aanbregen. Verder zijn er diverse demonstraties zoals porselein
schilderen en kettingen maken. Een
nagelstyliste laat zien hoe u uw handen goed kunt verzorgen en uw nagels
mooi kunt lakken. 'We zetten het eve-

PROGRAMMA
Vrijdag 18 mei
14.00 uur Opening
15.00 uur Modeshow
16.00 uur Optreden volkszanger Jaman
17.30 uur Modeshow
19.30 uur Optreden Concordia Eefde
Zaterdag 19 mei
11.00 uur Modeshow
12.00 uur Go Ahead Eagles spelers
13.30 uur Modeshow
14.30 uur Optreden volkszanger Jaman
16.00 uur Modeshow
Zondag 20 mei
11.00 uur Modeshow
13.30 uur Modeshow
14.30 uur Optreden volkszanger Jaman
16.00 uur Modeshow
Alle dagen gedurende de hele dag:
- proefles auto met caravan
- live uitzending Achterhoek FM
- informatiemarkt
- draaimolen en springkussen
- diverse demonstraties

Knallend Herwers Hemelvaart
Occasion Spektakel
Ruim 400 occasions!

Al jaren organiseren de 7 Herwers vestigingen, Hyundai, Mitsubishi, Nissan en Renault, een gezamenlijke Hemelvaart Occasionshow bij de Nissan
vestiging in Hengelo. Ook dit jaar weer ruim 400 occasions!
Van vrijdag 18 t/m zondag 20 mei kunt
u terecht bij de Herwers vestiging in
Hengelo om kennis te maken met
ruim 400 zeer aantrekkelijk geprijsde
occasions. Occasions van alle bekende
merken kunnen op 1 locatie bekeken
worden.

"Naast de speciale inruilaanbiedingen
bieden we tijdens de show ook financieringen tegen een zeer laag rentepercentage aan" aldus Jos Herwers. "Er
zijn diverse specialisten op het gebied
van financieren aanwezig." Naast het
grote aanbod occasions is er uiteraard

Gerritsen Grafmonumenten
- Van begin tot het einde

een gratis hapje en drankje. Bovendien wordt er heel het weekend gezorgd voor spetterend entertainment
door Peter Douglas.
De openingstijden van het Knallend
Hemelvaart Occasions Spektakel bij de
vestiging aan de Kruisbergseweg 8 in
Hengelo GLD zijn op vrijdag van 10.00
tot 21.00 uur, op zaterdag en zondag
van 10.00 tot 17.00 uur.

De showroom van Gerritsen Grafmonumenten is ruim en licht en daar is Alex Gerritsen
zeer tevreden over.

Alex Gerritsen woont in Olburgen, maar opende begin januari 2007 een
eigen bedrijf in Velp. Op industrieterrein De Beemd is Gerritsen Grafmonumenten gevestigd. Een ruime showroom om mensen warm te kunnen
ontvangen. “Uitgangspunt was dat het een goede showroom moest zijn,
warm aangekleed, zodat mensen rustig kunnen kijken,” licht hij toe.
Na 15 jaar als adviseur in grafmonumenten te hebben gewerkt in Zutphen startte Alex Gerritsen met veel
eigen ideeën begin 2007 met een eigen bedrijf in Velp: Gerritsen Grafmonumenten – Van begin tot het einde.
Samen met zijn vrouw Erna Bosch en
parttime medewerkster Netty Pasman
runt hij het bedrijfje.
Het was zijn eigen keuze om rond Arnhem te zoeken naar een geschikte locatie. “In die regio zijn niet veel andere bedrijven in grafmonumenten,”
vertelt Alex Gerritsen. Hij zocht eerst
in de omgeving van de stad Arnhem,
maar daar ondervond hij toch wat
minpunten. Er ontbrak bijvoorbeeld
een goed in te richten ruime showroom en goed bereikbaar zijnde eigen
parkeergelegenheid. “Lang zoeken om
de auto kwijt te raken en dan een eind
door de stad lopen om een grafmonument uit te zoeken dat is zeker voor
oudere mensen niets,” legt hij uit.
“Daarnaast wilde ik een echte showroom, niet buiten dus maar binnen!”
Rijdend over De Beemd vond hij wat
hij wilde. “Ik zag het pand en de lichtinval en had eigenlijk de showroom al
ingericht!” vertelt Alex enthousiast.
Een binnenhuisarchitect hielp hem
met de inrichting ervan. Hij is trots op
het resultaat: ruimte en rust. “En hier
binnen kunnen rolstoelen overal bij,”
voegt hij eraan toe.
In de showroom heerst een serene
rust. De grote verscheidenheid aan
grafmonumenten geven een beeld
van de mogelijkheden die er zijn. Er is
een ruime keuze aan granieten monumenten, in veel kleuren beschikbaar.
Daarnaast kunnen ruwe stenen worden gebruikt, glas of brons. Grafversieringen, zoals gedenksieraden, lantaarns, vazen en bronzen ornamenten
kunnen het geheel verfraaien.
“Het gebeurt wel dat iemand zelf een
grafmonument komt uitzoeken, samen met partner,” vertelt Alex Gerritsen. “De kinderen zijn daar niet bij. Ze
willen het dan alvast geregeld hebben.” In een speciale kast staat een diversiteit aan fraaie urnen. Toch wordt
van plaatsing in een urnenmuur
steeds minder gebruikt gemaakt.
Nieuw zijn namelijk de grafkeldertjes,
een klein grafje waarin men een urn
kan plaatsen. Hierop wordt dan een
klein, gepast monumentje geplaatst.
Opvallend hierbij is dat hoe jonger de
overledene was, hoe meer met glas
wordt gewerkt en ook eigen ontwerpen worden gebruikt.
Alex Gerritsen is erg betrokken met
zijn werk. Hij groeide eigenlijk op met
leven en dood, zijn vader was doodgraver. “Die groef na een overlijden een
gat voor de kist op het kerkhof,” vertelt hij. “Dat moest toch ook gebeu-

ren.” Bij Gerritsen Grafmonumenten
worden de cliënten persoonlijk begeleid. “Vanaf dat de mensen hier binnenkomen tot en met het plaatsen
van het grafmonument ben ik erbij
betrokken. Daarbij kijk ik naar de
mens erachter, want een grafmonument moet passen bij de overledene,”
legt Alex uit.

Het begeleiden van begin tot het einde
kan letterlijk worden genomen. Het
begint met het uitzoeken van een grafmonument, met letters naar keuze en
eventueel accessoires. “Voor elke portemonnee is een grafmonument verkrijgbaar,” vult Alex Gerritsen aan.
“Maar ik moet er een goed gevoel bij
hebben!” Daarna vraagt hij de vergunningen aan. Bijvoorbeeld bij de gemeenten, die eigenaar zijn van de algemene begraafplaatsen aldaar. Zij bepalen wat wel en niet mag. Daarna
gaat hij naar de leverancier om de materialen uit te zoeken.
Het plaatsen van de grafmonumenten
besteed hij uit aan een vaste zelfstandige, zeker bij grote monumenten,
maar hij is erbij om te helpen en erop
toe te zien dat alles naar wens verloopt. Een aantal keren werd hem het
verzoek gedaan door de nabestaanden
om zelf het monument te plaatsen
voor hun overledene. “Dat kan wel,
maar samen,” legt Alex uit. “En dat
heeft weer te maken met de garantie
die op de grafmonumenten wordt gegeven!” Als in een familiegraf een overledene moet worden bijgezet, verzorgd Alex Gerritsen het afnemen van
het bestaande monument. Na het bijletteren wordt zorg gedragen voor het
opnieuw plaatsen van het grafmonument.
Niet alleen plaatsen van grafmonumenten behoort tot de service van
Gerritsen Grafmonumenten. Ook het
onderhoud van grafstenen en grafmonumenten kan worden verzorgd. Het
schoonhouden van een graf, het bijwerken van de letters en eventueel
potgrond vernieuwen, het kan allemaal. Heel oude graven kunnen worden gerestaureerd. Alex Gerritsen beschikt over een ruime werkplaats.
Daar is hij telefonisch bereikbaar op
nummer (0575) 441602.

Gerritsen Grafmonumenten, Markweg 3, 6883 JL Velp, bedrijventerrein
De Beemd, met uitzicht op de Velperbroek rotonde. Geopend dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-15.30 uur. Telefoon
(026) 3612800, buiten kantooruren
(06) 51602283, email:
info@gerritsengrafmonumenten.nl
internetsite;
www.gerritsengrafmonumenten.nl
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Al 25 jaar hèt adres voor:
STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

•
•
•
•

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

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

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden
(0575) 55 12 27
info@gravinvanvorden.nl
www.degravinvanvorden.nl

Iedere zondag

ONBEPERKT BARBECUEN
€ 19,50

Kinderen van 4 t/m 12 jaar €

Vensterbanken

12,50

Stijlvolle
Grafmonumenten

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

De functie:
U komt te werken in een klein team in Doetinchem. Uw werk bestaat uit het met
zorg bezorgen van de door de klant bestelde onderdelen. Ook het helpen verwerken van s'nachts geleverde onderdelen behoort ‘s ochtens tot uw taak. Het
gaat om een fulltime baan van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Tevens
bent u inzetbaar als expressedienst medewerk(st)er voor onze overige filialen.

(reserveren verplicht)

In ons restaurant heeft u een

3-GANGENMENU voor € 27,50

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

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

Nog volop tuin- en perkplanten

Van Silfhout BV is een groothandel in automaterialen en gereedschappen met
een technische Bosch-dienst. De hoofdvestiging staat in Doetinchem en daarnaast heeft men filialen in Winterswijk en Spankeren. Vanuit alle 3 de vestigingen
wordt een groot rayon bediend dat ruwweg gezegd de complete Gelderse
Achterhoek omvat. Al bijna 50 jaar levert van Silfhout toegevoegde waarde aan
Dealerbedrijven Universele garagebedrijven en transport- en landbouwsector.
Voor onze bedrijven zijn wij op zoek naar een collega (m/v) die in aanmerking wil
komen voor de volgende functie;

Expresse-dienst medewerk(st)er (filiaal Doetinchem)

INCL. GRATIS ZWEMMEN

Hardsteen dorpels
Keukenbladen etc.

RESTAURANT-HOTEL

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS
à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

De kandidaat:
U bent in het bezit van geldig rijbewijs B, bent klantgericht en vindt het vanzelfsprekend om gemaakte afspraken na te komen. U houdt van netheid en weet dat
de beschikbaar gestelde auto het visitekaartje van ons bedrijf is.
Interesse?
Zoekt u een zelfstandige funtie binnen een dynamische organisatie? Met daarnaast een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden? Stuur
dan binnen 10 dagen uw brief voorzien van C.V. aan: Van Silfhout B.V., t.a.v. D.J.D.
van Silfhout, Postbus 142, 7000 AC Doetinchem. U kunt ook een e-mail sturen
naar dirk@van-silfhout.com. Voor verdere informatie zie: www.van-silfhout.com.

P.B. Totaal
Velswijk
voor al uw

SERREBOUW
TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE
www.gzgeveltechniek.nl
Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

GEVRAAGD: een vlotte,
zelfstandige medewerkster
vanaf 16 jaar voor recreatiewerk bij Forellenvisvijver in
Steenderen. Vraag naar Lara
of Magdaleen: 0575-452503

schilderwerk
en diverse
timmerwerk-

Dealer van:

zaamheden

■
■
■
■
■

06-22685297

Jonsered
Castelgarden
Solo
Partner
enz.
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Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

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

L.M.B. VORDEN B.V.

Nordic Walking

Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

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

Industrieweg 13
(0575) 55 31 63

- 7251 JT Vorden
- www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl
www.contact.nl

WEEKBLAD

KONING & BUUNK REIZEN
Voor al uw reizen!

Nu ook op internet!

0575-559090
HERBERG

DE GOUDEN LEEUW
We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week
Ze zijn er weer

Aardbeien

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

van eigen land

Volop Hollandse asperges

Aanbiedingen geldig van 16 t/m 26 mei 2007

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

IJsbergsla 0.49 krop
Komkommers 3 voor 0.99
Galia meloen v.a. 0.69 p/stuk
Kado Tip!!! Streekproducten pakketten v.a. div. prijzen
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Familierestaurant Spieserij

de Leeuwendeel

iedere zaterdag en zondag
geopend vanaf 17.00 uur.
De hele maand mei voor iedere gast

een gratis drankje
Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering
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Berendsen Drempt

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

•
•
•
•
•

verkoop en plaatsing
van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

o.a.

decoratie • tuinartikelen
div. keukens en badkamers
burostoelen
Hemelvaartsdag
gesloten!
schilderijen en
Vrijdag 18 mei van
10.00 tot 17.00 uur
div. restpartijen
geopend!

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

HIVA ZELHEM
Industriepark 5a

Wij helpen U verder met:
WEEKBLAD

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

.?jËjÍË-MkË
??ÁËjjË¬?ÄÄjajËM??

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

8jÁËÜajËÄËjÍË?ÍaËjÜjË~j?j^Ë
ãjjÁË?ÄËjËjÍËÝjjÍËÝjËÝjÁËjÍËMjÄÍjËMËjË¬?ÄÍ±
ÖËjËjÁËÝjËÝ?ÍËajÁÄÍjÖ~Ë~jMÁÖj·Ë
-MkË-jÍj~Á?ÍjËj¬ÍËjË~Á??~u
VËÍ?j~jÄ¬ÁjËMËjËj~jËÁjÍj~Á?ÍjWÄÖjÍ
VË#ajÁãjË??ÁËW?¬?WÍjÍj^ËÍjÁjÄÄjËjË~jjaj
VËÁMjaÄ~jÝj~ËÊË+Ájw¬??ÍÄ~
VËÖ¬ËMËjÍË?jËÜ?ËjjËÄWÍ?ÍjMÁjwËjÍËW±Ü±

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

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Nu ook op internet!

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

VË.W~

Uw tuin is
een vakman waard

KOOPZONDAG 20 MEI

VË#jwjjËÜ?ËÄWÍ?Íj~jÄ¬Ájj

11.00 - 17.00 uur

VËÍjÄjÜjËjË¬jÁÄjËMjaaj~Ë??ÁË¬?ÄÄjaËÝjÁ
VËËjMËjËÝjÁË~jÜaj^Ëa?ËÖajËÝjË
WÍ?WÍËjÍËÖËjËjËÝjÁ~jÜjÁ

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Perceel landbouwgrond aan de
Roomstraat te Drempt, opp.
22.79.00 ha. Sluitingsdatum
30 mei 2007.
Informatie prospectus en inschrijfformulier verkrijgbaar bij
Maalderink & Lutke Willink.
Tel. 0315-395420.

#Ë?ÄËjËjjËÖÍjÁ~ËÍÜ?~ÍËÜ?ËjÍË287Ëa?ËÖjËÝjËjË
j¬j±Ë jÍËMjÖ¬ËÜ?ËjjË-#ËMj¬??ËjËjËj~jËÁjÍj~Á?ÍjÍÁ?jWÍ±Ë

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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

8ËjËjjÁËwÁ?ÍjËÜjÁËãjËajÄÍÜjÁj~·Ë
Ë¬ËÝÝÝ±ÁMjÁjÍj~Á?Íj± VË0jjwËåyÈyyoÏËÔå¤

Peter van Nistelrooy
Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk
Tel. 0575 - 452090

Sanitiem nu ook in hengelo

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

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.

vergoed door zorgverzekeraar

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Een uniek installatiebedrijf
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.

Inname van:

Tevens verkoop van:

• schoon puin

• ophoogzand

• puin/zand

• zwarte grond

• bouw- en sloopafval

• gebroken puin

• asbest

(dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

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

Behandeling wordt grotendeels

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

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

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Hoveniersbedrijf

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

 KORTING PAKKEN!!!

SHOARMA VLEES OF
BIG AMERICAN PIZZA
GYROSREEPJES doos
voord. verp. kg
van 6.49 voor

54

4. + JOKER

40% KORTING

AMSTEL PILS
95
krat van 8.69 voor 6.
30% KORTING

+ JOKER nu

6.

08

AH FRUITSALADE
diverse varianten bak 400 gram
79
van 3.49 voor

2.

30% KORTING

+ JOKER nu

2.

44

3.

89

nu

HARTEVELT
jonge jenever
1 liter van

21.98 voor

van 2.45 voor

40% KORTING

1.

BAKE OFF:
RB APPELTAART
49
27
stuk van 3.79 voor 2.

HENGELO (G)

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

nu

18.

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

1.71 + JOKER

46

+ JOKER nu

1.

50% KORTING

89

20 mei 2007
KOOPZONDAG in
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12.00 tot 17.00 uur

2

De Vordense
horecaondernemers:

De Vordense ondernemers:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tuunte Fashion
Bruna
MM Arts Gifts
Profile Bleumink
Sfeer van Josephine
Meeks Meubelen
MD Meubelen
Kadoshop Sueters
Onyx Mode
Roosenstein Quality Wear

Op koopzondag 20 mei a.s. in Vorden van
12.00 - 17.00 uur.

Laat je vermaken
in Vorden

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Martens
Visser Mode
Drogisterij Ten Kate
Fashion Corner
Helmink Meubelen
Dutch PC Electronics
Fixet Barendsen
Siemerink Juwelier
Etos Barendsen
Yvonne’s Jeugdmode

voor jullie muziek te komen maken. Wil je meer weten of alvast wat beluisteren kijk
dan op de site van Datura: www.artika.nl.
Bij Helmink op het plein is er een demonstratie Line-Dancing en staat OLde Lettink
daar met de Oklahoma Joe Western Barbeque. Helemaal aan het begin van de Dorpsstraat hebben we een nostalgisch draaiorgel dat u van een gezellig muziek voorziet tijdens het winkelen. En bent u moe van het dansen en shoppen, neem dan gerust plaats
bij een van onze prachtige horecagelegenheden om wat te drinken of te eten. Tot ziens
in Vorden!

KOOPZONDAG
20 MEI
ALLE KIJKERS
10% KORTING

De Vordense Ondernemers Vereniging brengt ook
deze koopzondag weer gezelligheid in het dorp. Datura verzorgt verrassende middeleeuwse muziek en
daar zit een verhaal achter:

Lang geleden, in de tijd van ridders, jonkvrouwen en kastelen waren er rondreizende muzikanten. Deze muzikanten speelden op markten en kastelen. Zij brachten
zingend het laatste nieuws, zongen over de liefde, speelden dansmuziek en maakten muziek tijdens riddergevechten. Het is net alsof de muziekgroep Datura zo met
een tijdmachine uit de middeleeuwen is gekomen om

Alleen tijdens de
KO O PZ O N DAG

15% korting
m.u.v. aanbiedingen en multimedia
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
– 7251 BA VORDEN

– TEL 553566

VO O RJAARSAAN B I E D I N G

KORTING TOT

AANBIEDING

Meade Kijker
10x32
van € 29,50
voor

€ 19,50

Geldig t/m 20 mei

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72
www.martensvorden.nl

30%

(alleen op koopzondag)

KOOPZONDAG 20 MEI 2007

Denk aan de w

van 20 mei
op alle artikelen

Hotel Bakker
Bistro De Rotonde
Pannenkoekenhuis De Vordense Pan
Asya Restaurant
Cafetaria Plaza
Café Rest. De Herberg
Restaurant Olde Lettink
Gravin van Vorden
IJsbuffet Kerkepad

interinspectie va

n uw maaiers!

Kom gerust even kijken
naar onze nieuwe

ZOMERCOLLECTIE

bij Helmink
meubelen

van o.a.:

Helmink Meubelen geeft op
zondag 20 mei een apart
tintje aan de koopzondag in
Vorden. Het wordt voor deze
gelegenheid een ‘Country
Lifestyle dag’. Die middag
zal de Line- dance groep van
dansschool Bouman uit Zutphen tussen 12.00 en 17.00
uur een aantal optredens
verzorgen. Mochten bezoekers zin hebben een dansje
mee te doen dan kan dat.
Tussendoor kunnen belangstellenden meedoen aan
een aantal workshops verzorgt door Annie te Vaarwerk en Herman Bouman.
Ook kunt u deze middag genieten van een live optreden
van country zangeres ‘Monique’. Het licht en geluid
wordt verzorgd door HELMO licht & geluid. Het pand
van Helmink Meubelen zal
op deze koopzondag ook in
country sferen worden aangekleed. Bezoekers kunnen
bij Helmink terecht voor
meubels en slaapkamers in
klassiek en modern, tapijten, gordijnen, vitrages, laminaatvloeren, parket, zonweringen en rolluiken. Op
deze Country Lifestyle dag
kan men ook genieten van
een hapje en een drankje.
“Restaurant ’t Olde Lettink”
heeft op het terrein bij Helmink een stand met een terras, ook geheel in country
style, waar spareribs hamburgers of een broodje
warm vlees verkrijgbaar is.
Alles wordt bereid in de
“Oklahoma Joe Western Barbecue” gestookt op hout
met Jack Daniëls whisky
voor die speciale country en
western smaak!

D.E.P.T. - PePe jeans G-star - Pall Mall - enz.

Vorden - Zelhem

"ARENDSEN
-AAKT JE MOOIER
Koopzondag 20 mei

Grandioze stoepverkoop

Dat moet u zien,
dat moet u ruiken.
Graag tot dan!
Etos Barendsen
Vorden bv
Zutphenseweg 3
7251 DG Vorden

T 0575 554082
F 0575 554126
www.barendsen-vorden.nl

Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden.
Wij houden, slechts

3 dagen, weer de

G R AN DIOZ E
MAGAZ IJ NVE R KOO P
van de collectie van 2006

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

18

19

20

MEI

MEI

MEI

MET KORTINGEN TOT 75%
Diverse artikelen van dit seizoen al met aantrekkelijke korting.

KOM EN PROFITEER OP
OP == OP
OP
Bovendien ontvangt u op de KOOPZONDAG

20% EXTRA KASSAKORTING
op uw aankoopbedrag bij drie stuks of meer*
*Dit geldt voor de afgeprijsde en de huidige collecties, niet in combinatie met andere acties.
Openingstijden:
• Vrijdag 26 mei: 9.30 tot 21.00 uur • Zaterdag 27 mei: 10.00 tot 17.00 uur
• Koopzondag 28 mei: 12.00 tot 17.00 uur.

Andere aanbiedingen op de koopzondag**

„Gezond de wind achter?”

Care for Human

Kom op zondag 20 mei naar Profile Bleumink in Vorden en kom proefrijden op verschillende fietsen met

ondersteuning. Omdat steeds meer mensen bezig zijn met hun gezondheid en omdat fietsen gezond is,
zal er tijdens deze dag een verpleegkundige van Care for Human® aanwezig zijn* om

GRATIS UW GLUCOSE EN CHOLESTEROL TE METEN!

• Raket autoped van € 69,00 voor € 49,00
(in doos slechts voor € 40,00)
• Diverse zonnebrillen nu met 50 tot 75% korting
• Diverse kleding nu met 50 tot 75% korting
• Kans op een extra batterijpakket of fietsdrager
bij aankoop van een Spart Ion!
** Ook geldig in Zutphen tijdens de meimarkt

Tevens ontvangt u na meting een bewegingsadvies.

Dorpsstraat 12 • 7251 BB Vorden • 0575-551393 • info@profilebleumink.nl
Spittaalstraat 34 • 7201 EE Zutphen • 0575-519526 • zutphen@profilebleumink.nl
www.profilebleumink.nl
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

* van 13.30 tot 17.00 uur.

Zondag open huis bij Helmink Vorden!

Yvonne Jeugdmode
pakt het groots aan!

Zondag 20 mei open van 12.00 - 17.00 uur.

Vanaf koopzondag
20 mei

COUNTRY LIFESTYLE DAG

40% korting

Zondag kunt u bij ons genieten van:
• Kijken naar Line Dancing
• Lekker Spareribs eten op het terras
• Luisteren naar Country muziek
• De nieuwste wooncollecties ontdekken

Op zoek naar de nieuwste woontrends? Stap dan eerst eens bij
Helmink Meubelen binnen. Onze toonzalen staan bol met de laatste
collecties in zit- en slaapcomfort, woningtextiel en accessoires.
Laat u verrassen door onze ruime collectie relaxfauteuils met een
enorme keus voor jong en oud, in diverse uitvoeringen en verstelmogelijkheden met hand- of elektrische bediening. Kom zondag
maar eens kijken om inspiratie op te doen voor een sfeervolle
en exclusieve inrichting van uw woning.

op de
voorjaarscollectie
ALLEEN OP
KOOPZONDAG

15% setkorting
op de zomercollectie

www.helminkmeubelen.nl
Ook 2e pinksterdag open
van 11.00 - 17.00 uur.

Vorden

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

H e l m i n k

m a a k t

h e t

m o o i e r

b i j

u

t h u i s

Zutphenseweg 1a
7251 DG Vorden
Telefoon (0575) 55 06 66
Fax (0575) 55 39 58

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

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
iedere klant:

Aehj_d]iXed'&
ef[[dleb][dZ[X[^WdZ[b_d]
Geldig van 16 t/m 22 mei 2007

Spalstraat 17 Hengelo Gld. tel (0575) 464017

Binnenkort
leest u
meer!

Meer
dan alleen
schadeherstel

Handelsweg 7-11, 7021 BZ Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39
www.autoschadewillemsen.nl

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

SPARTA

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

