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Bloemenboerderij Groot Roessink
wil richting toekomst meer uitstraling!

het perkgoed. Wat natuurlijk ook in
ons voordeel spreekt is, dat wij over
een ruime parkeerplaats beschikken’,
zo zegt André Groot Roessink.
Twee dagen per week voor hem een
korte nachtrust. Dan gaat 's nachts om
kwart over vier de wekker. Tijd om op
te staan en af te reizen naar Bemmel
waar om precies 6.00 uur de veiling
begint en waar bloemen e.d. worden
ingekocht.
‘Thuis’ in de bloemenboerderij worden er door de medewerkers van het
bloemenbedrijf fraaie sierboeketten
van gemaakt en daarna tegen prijzen
variërend vanaf 7,50 tot 15 euro verkocht. Momenteel ligt er bij de gemeente Bronckhorst een aanvraag om
de voorkant van de bloemenboerderij
meer de uitstraling van een tuincentrum te geven.

V.l.n.r.: Jolien, Gerrit en André.
‘Ik weet nog goed dat we in 1991 ons
eerste bosje bloemen verkochten. Het
was aan een mevrouw die toen de drie
gulden in het ‘potje’ deed. Wie het
was weet ik niet, het zou best leuk zijn
om haar weer te ontmoeten. Dan kan
ze gelijk zien hoe we zijn doorgegroeid naar de huidige bloemenboerderij’, aldus de 41-jarige André Groot
Roessink die samen met echtgenote
Jolien en zijn ouders een maatschap
heeft. De bloemenboerderij staat ongeveer op de grens Vorden-Hengelo.
Het jaar 1991 was voor de familie
Groot Roessink een belangrijk jaar,
want toen werd voor een groot deel afscheid genomen van het ‘boerenleven’
en werd een andere toekomst ingezet
dat inmiddels heeft geleid tot een
fraaie bloemenboerderij.
De huidige (intussen verbouwde) boerderij werd in 1926 gebouwd door
Bernhard Momberg. Zijn zoon Gerrit
zette vervolgens samen met zijn dochter Hanneke, de boerderij voort. Hanneke trouwde met uitvoerder Gerrit
Groot Roessink. Het echtpaar verhuisde op gegeven moment naar de Veluwe en keerde omstreeks 1973 naar deze contreien terug.
Hanneke ging toen haar vader weer
helpen. (Tussen haakjes Hanneke is
momenteel nog steeds volop actief in
de bloemenboerderij die thans door
zoon André wordt gerund). Voor de
‘omslag‘ in 1991, hield men op de
boerderij van Gerrit Momberg 60 koeien, 200 meststieren en 60 stuks jongvee. Verder beschikte men over 20 ha
eigen grond en 10 ha gepachte grond.
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In 1988 was er een stierenschuur gebouwd die geheel ‘onderkeldert’ was.
Echter men had te weinig opslag voor
de mest, dus moest de mest afgevoerd
worden. Wat te doen? Omdat de prijzen van de stieren in die tijd niet geweldig waren, werden ze op gegeven
moment verkocht. Dus moest er wat
anders in de plaats komen. Gerrit
Groot Roessink, de vader van André,
vond de oplossing. Zegt hij: ‘In het najaar van 1990 las ik een advertentie in
een vakblad dat anjerteelt een lucratieve bezigheid zou zijn. Toen werd
ons voorgerekend dat de kostprijs van
grond om anjers te telen 17,50 gulden
per m2 zou bedragen en de opbrengst
37 gulden per m2. Dat bleek achteraf
duidelijk minder, maar wij namen in
zes weken tijd toch de beslissing om
anjers te gaan telen’, zo zegt Gerrit
Roessink.
Zoon André, in het bedrijf opgegroeid
en inmiddels ‘omgeturnd’ van boer
tot bloemenman, kan zich de ‘omslag’
van het bedrijf nog wel herinneren.
Zegt hij: ‘De bossen anjers werden vanuit stalletjes aan de weg verkocht. Ik
vond dat in eerste instantie maar niks,
natuurlijk moest de verkoop eerst op
gang komen, maar toch! Gelukkig
hadden we nog steeds melkkoeien.
Toch hebben we doorgezet, nog in dezelfde zomer zijn we ook met snijheesters begonnen. Zo zijn we langzamerhand ieder jaar ‘stukje bij beetje’
verder gegaan. Moeder Hanneke en
zoon André werkten keihard om het
bloemenbedrijf verder te ontwikkelen.
In 1993 kwam Jolien, de echtgenote
van Andre ook meehelpen. Met name

s’zaterdags in de winkel en met administratieve werkzaamheden. Jolien
geeft daarnaast vier avonden per week
gymles en is overdag de zorgzame
moeder van vier kinderen.
Vader Gerrit Groot Roessink die zijn
vrouw en zoon al die jaren met raad
en daad terzijde heeft gestaan, verricht momenteel nog altijd de nodige
hand- en spandiensten. De afgelopen
jaren is de bloemenboerderij flink uitgebreid. De eerste verkoop (binnen)
vond achter op de deel in de voormalige paardenstal plaats. Vervolgens werd
de deel verbouwd tot de huidige winkel. Daarnaast is een ruimte waar regelmatige bloemschik cursussen worden gegeven. In de loop der jaren kwamen er de ‘buitenplanten’ bij (heesters, perkplanten e.d.). In de winterdag
worden er tevens volop kerststukjes
gemaakt. Tegenwoordig worden er op
het land ook kerstbomen verbouwd.

Avondvierdaagse
gymvereniging 'Sparta'
Op initiatief van Nel Sikkens, toenmalig voorzitter van de gymvereniging ‘Sparta’ werd 39 jaar geleden
voor de eerste keer in Vorden een
avondwandelvierdaagse gehouden. Op 11 juni start de 40e editie
van deze nog immer populaire tak
van sport. De organiserende vereniging zorgt er telkens weer voor
dat de deelnemers kunnen genieten van al het natuurschoon rondom het dorp.
De wandelvierdaagse vindt zoals gezegd plaats vanaf 11 juni tot en met 14
juni. De start is iedere avond tussen
18.30 en 19.00 uur vanaf school Het

Hoge. Men kan zich ook voor- inschrijven en wel op 4, 5 en 6 juni tussen 18.00 en 20.00 uur bij Jolande Loman telefoon 551989. Op de eerste dag
wordt tevens een ballonnenwedstrijd
georganiseerd. De intocht op donderdagavond 14 juni begint om 20.15 uur
eveneens vanaf school het Hoge. Aan
deze intocht wordt medewerking verleend door de muziekkorpsen van Sursum Corda en Concordia. Tijdens de
slotdag mag iedere wandelaar/ ster
verkleed aan de start verschijnen. Voor
degenen die het leukst zijn verkleed
worden prijzen beschikbaar gesteld.
Voor nadere informatie kan men terecht bij jolandeloman@hotmail.com

Expositie bij Frank Letterie

André: ‘In het verleden heb ik twee seizoenen lang hulp gehad van een vertegenwoordiger van de chrysanten. Hij
leerde mij de kneepjes van het vak’.

Zaterdagmiddag 2 juni zal om
15.00 uur bij Frank Letterie aan de
Hamminkweg 1 een tentoonstelling van Jaap Ploos van Amstel worden geopend.

Klanten die de bloemenboerderij bezoeken kunnen onder meer kiezen uit
een groot assortiment kamerplanten,
collectie glaswerk, binnen- en buiten
potterie. Ook in het assortiment: graszaden, groente plantjes.

Deze opening wordt verricht door kinderboekenschrijfster Martine Letterie.
Jaap Ploos van Amstel exposeert met
onder meer een selectie landschap-

pen, stillevens en andere olieverfschilderijen op doek. In 2008 verschijnt een
publicatie over de werken van Ploos
van Amstel. Het gaat dan met name
om werken uit de jaren 50, 60 en 70.
De expositie bij Frank Letterie is geopend in de weekends zaterdag 2 en
zondag 3 juni; 9/10 juni en 16/17 juni
van 12.00 tot 17.00 uur. Verder op afspraak (0575) 55 26 97.

André: ‘We hebben een breed publiek,
jong en oud, met name uit Vorden,
Hengelo en omgeving. Wij leveren
goede producten tegen concurrerende
prijzen. Zelfs hoveniers kopen bij ons

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
Zondag 3 juni 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, avondmaal.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 juni 10.00 uur ds. D. Westerneng, HA;
19.00 uur geen dienst.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 juni 10.00 uur mevrouw Bosch-Verschuur.
R.K. Kerk Vorden
Zondag 3 juni 10.00 uur Viering.
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 2 juni 17.00 uur Woord- en Communieviering
volkszang.
Zondag 3 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering,
herenkoor.
Tandarts
2/3 juni.W. A.Houtman Vorden tel. (0575) 55 25 53.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900)
200 9000.

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.

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.

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

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.

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer
Tel. 112.
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

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.

VLAAI V/D WEEK
 Wij introduceren een
nieuwe methode om af te
slanken. U heeft drie keuzemogelijkheden of combinaties
daarvan. Bel Jerna Bruggink
(0575) 46 32 05.
 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.
 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: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

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.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

€

6,25

DINSDAG = BROODDAG
3 fijn volkoren €

4,25

WEEKEND-AANBIEDING
brood van de maand €

2,00

Nomadenbrood
met de pure smaak van oeroude granen

Eierkoeken
lekker lichte en verantwoord

4 stuks

€

1,95

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

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

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

6-8 pers

 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.

 Puppycursus in kleine
groepjes, voor pups va. 8
wkn. www.karinwentink.nl
0314-62 51 83 / 06 25 10 33
12.

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.

Frambozen-citroenvlaai

 Kent u de cm-vreters
van herbalife al? In een
mum van tijd kledingmaten
minder. Nieske Pohlmann
06-54326669 / 0314-6413 09.
 Gezocht: Pianist(e) voor
koor Reborn uit Wichmond/
Hengelo, met gevarieerd repertoire van Pop tot Gospel. 1
avond in de maand (di) én bij
uitvoeringen. Contact: Colette
Etienne 0575-463981.
 Schuur(tje) gezocht: in
of in de nabije omgeving van
vorden. Tel. (06) 16 80 50 57.
 Te koop: prima hooi. Tel.
0575 - 55 15 48.
 Te huur: tijdelijk een deels
van witgoed voorzien recreatiewoning te Zelhem. Voor
info na 18.00 uur Eric
Lieverdink, 0314-624311.
Een week er tussenuit?
Ontspannen wandelen in
de prachtige natuur van
Tsjechisch Bohemen.
Eenvoudig te bereiken: auto:
600 km van de Ned. grens,
trein: met één overstap.
Met begeleiding en bagagevervoer. Gastvrije pensions
met goede keuken. HP € 290.
GEA VOETTOCHTEN
www.voettochten.net
info 06 512 545 78

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
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Gespecialiseerd in hagel- en parkeerdeukjes

Willem Piepers
Breegraven 66
7231 JG Warnsveld

06 - 45186925

Dagmenu’s
30 mei t/m 5 juni 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 30 mei
Tomatensoep/Rundvleesgoulash met aardappelen en
rauwkostsalade.
Donderdag 31 mei
Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente/
Vlaflip met slagroom.
Vrijdag 1 juni
Aspergesoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelpuree
en rauwkostsalade.
Zaterdag 2 juni (alleen afhalen)
Italiaanse cordon blue met frieten en rauwkostsalade/Parfait met slagroom.
Maandag 4 juni
Gesloten.
Dinsdag 5 juni
Wiener Schnitzel met aardappelsalade en groente/IJs
met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Huur
Mister Steam

Verslagen zijn wij door het plotseling overlijden van

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Bram Jacobus Johannes
Bram is geboren op woensdag 16 mei 2007 om
21.53 uur. Hij weegt 4210 gram.
De wereld is een lief klein wonder rijker, nu jij
geboren bent.
Marchel, Elsitha,
Renske en Diese Turnhout
Rijksstraatweg 41
7231 AB Warnsveld
0575 57 26 56

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Siebren
22 mei 2007
Freddy Hogendoorn
en Annemarie Wolbrink
Dorpsstraat 1b
7234 SM Wichmond
Tel. 0575 - 55 53 57

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf
meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Piet betekende ontzettend veel voor onze parochie.
Hij was:
- lid van de zorggroep,
- koster van onze kerk,
- notulist van de vergaderingen van het parochiebestuur,
- lid van het zangkoor Cantemus Domino,
- acoliet,
- coördinator van de misdienaars en acolieten,
- coördinator van de “koffieschenkgroep”,
- en hij heeft de kerkadministratie mede aangepast
aan de eisen van deze tijd.

Mister
Steam
Mister Steam is te huur bij:

Vleeswarenkoopje

IN PLAATS VAN KAARTEN

€

(0575) 46 73 81

BROOD
NU

6.
50
10.

€
GROOT

€

Wim Bouwmeester
en
Jo Bouwmeester-Bretveld

25

€

Kookidee

Duitse biefstukken

2.

Maaltijdidee

Spareribs

500 gram

€

5.50
3.98

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

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

Aanbiedingen zijn geldig van 29 mei t/m 2 juni.

v. KouswijkJansen

Nieuwe Website

01:00

02:00

05:00

06:00

09:00

10:00

KLARENBEEK (De Kar)

Voor al uw tuin en straat aanleg.
Tevens verkoop alle soorten
sierbestrating en tuinaccessoires.

Beumersteeg 4
7261 LB Ruurlo

NU: Chinees hardstenen tegels,
div. afmetingen,
prijs per m2 v.a. €
=

30,

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

(zolang de voorraad strekt!)

www.huurdershevo.nl

Tel. 055-3012365
www.kouswijkjansen.nl

Uniek live optreden van

“Willy Roberts”
bij Bistro de Rotonde
op vrijdag 1 juni a.s.!

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

A. Ruiterkamp
Almen

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

geld verdienen voor een

13:00

Kom; Kijk;
Zing mee,
Proef en Drink…

14:00

G.O.G. VORDEN

En heb je geen
boutjes op suffe
moertjes te

Bistro de Rotonde

Op het terras (bij mooi
weer) anders binnen.

Kerkstraat 3 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

draaien? Werk je liever met mensen?
Dan hebben wij de perfecte vakantie-

17:00

18:00

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

is afwisselend, verrassend, nuttig,
Kijk op www.sutfene.nl onder ‘werken
en leren’ om te zien wat we je

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

baan voor je! Werken met ouderen
dankbaar, maar vooral: leuk!

grafmonumenten
sinds 1908

welverdiende vakantie?
zin om duffe

Tot dan!

GRAFSTEENSPECIALIST

Zin in
echt werk
na die
saaie
schoolbanken?
Wil je na je schoolperiode

Nieuwsgierig en zin
in gezelligheid:

Marinus J. Hesselink b.v.

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

Megaburgers met
GRATIS saus 4 stuks €

De Echte Bakker Dat proef je!

Hiervoor nodigen wij u uit op onze receptie van
14.30 uur tot 17.00 uur in Café Restaurant „De
Keizerskroon”, Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

€

volgens origineel recept

Wij hopen dit samen met onze kinderen en kleinkinderen en u te vieren op vrijdag 8 juni 2007.



4 stuks

1.60
5.50

De enige echte

De Echte Bakker

Steenderen

€

ZWANENHALZEN

50 jaar getrouwd.

J. Eppink

100 gram

1.98

Keurslagerkoopje

Annie Haaring

70

KLEIN

€

Special

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

VLAAI

VOOR

100 gram + 100 gram snijworst

Wave

APPELKANEEL ADMIRAALS-

6
25
2.

Gebraden gehakt

Biologisch geteelde aardbeien
te koop vr + za ochtend,
boerderijwinkel Korenblik,
Geesinkweg 13,
Warnsveld 0575-555488.

Namens het pastorale team: W. Matti teamleider
Namens het parochiebestuur van de R.K Kerk
Vorden Kranenburg:
Pastoor Hogenelst, voorzitter
Joop Oudsen, waarnemend vice-voorzitter

NU

Deze mega hamburger daagt u uit. De burger is niet alleen groot, maar
qua smaak ook groots. Geweldig om een broodje hamburger van te
maken. En, we doen er ter inspiratie, gratis saus bij. Heerlijk op de barbecue, maar ook in de koekenpan zo bij de maaltijd een smakelijk idee.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Kortom, we kunnen beter spreken van een duizendpoot op wie altijd een beroep kon worden
gedaan.
Na zijn eerdere opname in het ziekenhuis herstelde hij wonderlijk voorspoedig. Des te intenser komt
de schok aan.
Wij wensen Anneke en de familie kracht en heel
veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.
Anneke, je kunt op onze steun rekenen, wij zullen
er voor je zijn.

ROZIJNENBOLLEN

Op woensdag 6 juni 2007 zijn wij

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Pieter Daniël Brouwer

Aanbiedingen geldig van 28 mei t/m 2 juni 2007

Al ons later is met jou!

te bieden hebben.
Stichting Sutfene
Postbus 283
7200 AG Zutphen
telefoon 0575 59 44 44
fax 0575 51 05 26
info@sutfene.nl
www.sutfene.nl

22:00
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Glasvezel verbindt vestigingen Weevers
Voor dit project heeft Weevers twee
partijen met elkaar vergeleken, KPN
Telecom tegenover TReNT Glasvezel.

VOOR DE TECHNEUTEN ONDER U
De glasvezelverbindingen hebben een
snelheid van één Gigabit per seconde.

De keuze is uiteindelijk gevallen op
TReNT Glasvezel die de opdracht
kreeg vanwege de zeer hoge snelheid
en de, zonder omwegen, rechtstreekse
verbindingen tussen de vestigingen.

In de praktijk zorgt deze snelheid ervoor dat elke seconde tientallen megabytes over de lijn worden getransporteerd.

Door het contract met Weevers heeft
TReNT Glasvezel ook contracten kunnen afsluiten met twee scholen in
Zutphen, het Baudartius College en
het Isendoorn College.
Tevens heeft TReNT besloten om samen met de NDIX een digitale marktplaats in Zutphen op te zetten, zodat
de lokale zakelijke markt van een zeer
compleet en courant aanbod van diensten kan profiteren.

Met deze hoge snelheid is het zelfs
mogelijk om een schaduwlocatie van
Vorden op te zetten in Lichtenvoorde
als back-up in geval van calamiteiten.

Het volledige serverpark bestaat uit 16
servers met een opslagcapaciteit van
ruim 6 terrabyte.

INTEGRATIE TELEFONIE
De automatisering is een belangrijk
onderdeel van het innovatieve bedrijf
in de grafische industrie waar snelheid en flexibiliteit voorop staat.

V.l.n.r. Ewout Naafs van TReNT, systeembeheerder Leon Ruumpol en directeur Gerhard Weevers.
Op de monitor de bewaking van de glasvezellijnen en op tafel een opengewerkt model van de
glasvezel.

De vestigingen van Weevers in Vorden, Zutphen, Groenlo en Lichtenvoorde
zijn onlangs met elkaar verbonden via een glasvezelnetwerk. Door de
verbindingen is veel efficiëntievoordeel te behalen, het bedrijf met meerdere vestigingen kan nu als één eenheid opereren. Met de flexibiliteit van
kleinere vestigingen, diep geworteld in de Achterhoek, met de kracht van
één middelgroot bedrijf.
De glasvezelverbindingen zorgen ervoor dat datatransport van grote grafische bestanden geen rol meer speelt.

De volgende stap is om de telefonie
binnen het glasvezelnetwerk te integreren.

De directie van het bedrijf is bereid
om collega-ondernemers een toelichting te geven over de voordelen van
glasvezel.

Méér dan ooit tevoren kunnen de relaties via elke vestiging gebruik maken
van alle diensten die Weevers biedt.

Wijnproeverij bij Hotel Bakker

Veel actiemodellen bij Auto Ridderhof in Hengelo

Introductie Peugeots 207 CC en Expert Rotaryclub 't Kwartier
tijdens Voorjaarsshow
van Zutphen
Al vele jaren organiseert Rotaryclub 't Kwartier van Zutphen succesvolle wijnproefavonden in het
najaar. Op 12 juni wordt er, bij wijze van try-out, een proeverij met
heerlijke zomerse terraswijnen gehouden. Dit vindt plaats op het terras van Hotel Bakker te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur.
Er wordt een zomers wijnaanbod gepresenteerd, allen betaalbare wijnen
met als thema: "Zomerse terraswijnen".
Hierbij heeft de kok van Hotel Bakker
een smakelijk hapjesbuffet samengesteld, dat ook buiten op het terras ge-

nuttigd kan worden. Kortom: voldoende ingrediënten voor een heerlijke zomeravond! Iedereen is van harte welkom op deze avond.
De opbrengst van de wijnverkoop gaat
naar het welbekende Tsjerkinproject:
een gezondheidsreis voor 30 kinderen
uit het Tsjernobyl rampgebied die van
12 mei tot 23 juni 2007 in Zutphen en
omgeving verblijven. Iedereen is van
harte welkom!
Voor informatie en aanmelding (uiterlijk 4 juni):
rotarywijnproeverij@tiscali.nl
Aanmelding kan alleen via dit mailadres!

Profvoetballers op
NK Beachsoccer in Zelhem
Onder het motto 'Verdubbel uw rijplezier' worden de nieuwe Peugeots 207
CC en Expert officieel gelntroduceerd tijdens de Voorjaarsshow op 31 mei,
1,2, en 3 juni aanstaande bij Auto Ridderhof in Hengelo.
Als nieuw sterk nummer van Peugeot
is de 207 CC de opvolger van de succesvolle 206 CC. Met veiligheid hoog in
het vaandel, nieuwe motoren, een dynamisch weggedrag en een ruimere
maatvoering biedt deze nieuwe cabriocoupé veel gebruiksplezier in een elegante vormgeving.

schappen. Dus kom langs en maak
een proefrit om uzelf te overtuigen!

Ook geheel nieuw is de Peugeot Expert. Een stilistisch geslaagd ontwerp
gecombineerd met een enorme binnenruimte en uitstekende rijeigen-

PEUGEOT IN ACTIE!
Actievoordeel is er bij diverse andere
Peugeot-modellen zoals op de 107,
206, Partner, de 1007 en bijvoorbeeld

GRATIS WEEKEND RIJDEN!
Bij aanschaf van een nieuwe Peugeot
nodigt Auto Ridderhof u uit om gratis
een weekend 'open' te rijden in de
nieuwe 207 CC !

op de 407 VDO-DAYTON met geheel
gelntegreerd navigatiesysteem. Ook leverbaar is de extra complete 'Premium
NAV' uitvoering van de succesvolle 307
Break en SW. Het voordeel kan, afhankelijk van het model, oplopen tot
ruim 2.500 euro. Nog meer voordeel is
er tijdelijk in de vorm van uitgebreidere garanties en financieringmogelijkheden met een extra lage rente. Dit
geldt niet alleen voor nieuwe Peugeots
maar ook voor de geselecteerde, nu tijdelijk, extra aantrekkelijk geprijsde
occasions. Kortom, luchtig nieuws en
veel actievoordeel bij Auto Ridderhof
in Hengelo Gld. waar u altijd van harte welkom bent.

Bij sporthal De Pol in Zelhem
wordt op zaterdag 2 en zondag 3 juni de voorronde NK Beachsoccer
gehouden. Het parkeerterrein
wordt omgetoverd tot een zandstrand waar een speelveld komt te
liggen. De toegang voor het hele
weekend is gratis.
Zelhem is de enigste plaats in Gelderland waar een voorronde wordt gehouden. Beide dagen is er een winnaar die gaat deelnemen aan het NK
in Scheveningen op 28 en 29 juli.
Eén van de deelnemende teams aan
het Beachsoccer is een combinatieteam van profvoetballers. Berry Powel,
René Bot (De Graafschap), Hans van de
Haar, Tim Bakens, Robert Fuchs en Pa-

trick van Diemen (RKC Waalwijk) verruilen de groene grasmat voor het
strandveld.
Op zaterdag 2 juni is er ook een Beachvolleybaltoernooi met aansluitend
een beachparty. De dj’s Dennis en Bee
zorgen voor de muziek. Op zondag 3
juni krijgt het Beachsoccer en beachparty een vervolg met dj Dennis. Van
16.00 tot 20.30 uur is er live-muziek
van de showband Real Time. Er is een
groot terras aanwezig met een beachbar en barbecue van eetcafé De Groes.
Voor de kinderen is er een kidspark
met onder meer een springkussen.
Beide dagen zijn er demonstraties van
sportcentrum AeroFitt en spectaculaire aanbiedingen, waaronder een gratis jaar lidmaatschap.
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• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk
• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

Roomstraat 11a • 6996 DX Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011
E-mail: hteunissen@versatel.nl

Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

Sanitiem nu ook in hengelo
– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

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

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

FA B R I E K S V E R K O O P

Aan u de keus

DIV. GOEDEREN:

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

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

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

•
•
•
•
•

o.a.

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

HIVA ZELHEM

KONING & BUUNK REIZEN
Voor al uw reizen!

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

BIJ ONS PULS SPUITEN ZONDER WATERBALLET

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

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

“Onze hond geet dr
helemoale van glimm’n”.
Producten voor dieren op basis
van pure Aloë vera.
Jannie Nijkamp
Warnsveld 0575 - 52 13 16.

P.B. Totaal
Velswijk
schilderwerk

OP ZOEK NAAR WERK
... OF PERSONEEL

en diverse
timmerwerk-

www.lubron.nl
of bel (0575) 464601

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

 verkoop van nieuwe en gebruikte machines
 onderhoud en reparaties
 service
 een eerlijk advies
 verhuur van o.a. verticuteermachine

Fabriekstraat 17b - 7005 AP Doetinchem
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80 - Fax +31 (0) 314 39 27 72
E-mail info@burgersvanderwal.nl - www.burgersvanderwal.nl

voor al uw

Uw intermediair in techniek

Ruurloseweg 65c – 7251 LB Vorden
Tel.: (0575) 55 20 80 – Fax: (0575) 55 51 00
Mobiel: 06-51 631 878
E-mail: info@bulten-techniek.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig
om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook
bouwkundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:
we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies
het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.
Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

Industriepark 5a

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

w w w. b u l t e n - t e ch n i e k . n l

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

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE

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.

het adres voor:

Wij helpen U verder met:

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

0575-559090

Uw tuin is
een vakman waard

 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

zaamheden
Spalstraat 31
Hengelo Gld

06-22685297

Zojuist gepubliceerd:

www.lethem.nl
Ontworpen en geproduceerd door

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 11
E-mail: info@weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Humorvolle speeches en een serenade van 'Concordia'

Kampioensreceptie van 'Vorden'
een sfeervolle happening

APK

Onderhoud

Banden

Nu ook op

WEEKBLAD

internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl

Nog kaarten verkrijgbaar
voor musical Mozes
Medaille van de KNVB voor Rob Enzerink
Een receptie met allure, zo zou je de sfeervolle happening in zaal de Herberg het best kunnen omschrijven. Het bestuur van ‘Vorden’ in pak met
geelzwarte stropdas en de complete selectie in een door hoofdsponsor Barendsen B.V. aangeboden shirt in een lange rij om de vele bezoekers de
hand te schudden.
Het kampioenschap en de daaruit
voortvloeiende promotie naar de derde klas KNVB heeft heel wat losgemaakt in het ‘voetbalgekke’ Vorden.
De wethouders Peter Glasbergen en
Ab Boers vertegenwoordigden deze
avond het gemeentebestuur van
Bronckhorst. Muziekvereniging Concordia bracht een serenade en de
KNVB was vertegenwoordigd door Ate
Brunnekreef. Hij bekleedt bij de KNVB
de functie van ‘ chef voetbaltechnische zaken’.
‘Vorden is een prachtige vereniging en
is goed bezig met de jeugd. Respect,
plezier en normen en waarden, dat
staat bij deze vereniging met zijn
stringent beleid, hoog in het vaandel’,
aldus Ate Brunnekreef. Rob Enzerink,
de aanvoerder van het eerste elftal
kreeg van hem de herinneringsmedaille van de KNVB omgehangen.
Voorzitter William v.d. Veen mocht
een diploma in ontvangst nemen. Dezelfde William v.d. Veen, sedert een
half jaar voorzitter, vertelde dat men
bij Vorden tijdens de winterstop al in
een kampioenschap ging geloven.’ En
dan die krankzinnige wedstrijd tegen
Terborg. Bij de 4-1 achterstand dacht
ik ‘inpakken en wegwezen’, aldus de
preases die zich trots toonde dat ‘Vorden’ over een grote groep vrijwilligers
beschikt.
Aanvoerder Rob Enzerink kreeg uit
handen van de voorzitter een prachtige foto van het kampioenselftal overhandigd. Rob, in het veld een man van

Spannend jeugdboek

Dertien
Eind juni zulllen de eerste exemplaren van 'Dertien', het eerste
boek van de 31 jarige Zutphense
schrijver Maurice Hennevelt, van
de drukpersen rollen.
Dertien is een spannend jeugdboek
geschreven voor kinderen van ca. 12
tot 15 jaar. Maurice:"Zelf lees ik weinig
boeken. Maar het schrijven ervan vond
ik heel leuk. Ik wilde een boek schrijven dat ik zelf ook de moeite waard
zou vinden. En wat mij betreft is dat
gelukt. Dertien boeit zelfs mij, de
schrijver, van het begin tot het eind".

weinig woorden (‘de voeten moeten
het doen’, ) maar alom gewaardeerd
en gerespecteerd als captain, draagt
niet voor niets de aanvoerdersband, zo
bleek. In een prachtige toespraak stelde hij zijn medespelers aan de aanwezigen voor. Voor de dames ( partners
van de spelers) had hij nog een surprise in petto. ‘ Ik heb vanavond niets
over mijzelf verteld, maar dames geniet van mijn prachtige lichaam’. Terwijl hij deze woorden sprak ‘toverde’
Kees Jansen een aantal goed uitziende
‘beauties van mannen’ op het scherm.
De dames vielen bijna in katzwijm.
Het water liep hen uit de mond en je
hoorde ze tegen elkaar fluisteren ‘wat
moeten wij het thuis toch met heel
wat minder doen’!
Henk Barendsen al dertig jaar de
hoofdsponsor, beloofde Vorden ‘ eeuwige trouw’ als sponsor. Maar, zo
sprak hij, dan moeten de bedrijfsresultaten het wel mogelijk maken’. Benno
Lodeweg, voorzitter van de voetbalvereniging Ruurlo: ‘ Jullie hebben er alles
aan gedaan om ons volgend seizoen te
ontlopen. Toch kunnen jullie blijkbaar niet zonder Ruurlo, gezien de
aanstelling van Ruurloër Gerard te
Winkel als trainer. Jan Schepers, voorzitter van de Witkampers was verheugd dat twee Larenaren het bij Vorden helemaal hebben gemaakt t.w.
oud- voorzitter Herman Vrielink en
trainer Jan Ligtenberg. Hij zei tot Jan,
die deze avond overigens van alle kanten lof kreeg toegezwaaid,: ‘promotie

met Voorst, Heeten, Markelo en Vorden en dan hopelijk volgend jaar bij
ons’. Herman Vrielink noemde Rob
Enzerink ‘de klasbak’ van het elftal.
‘Ben ik 12 jaar bestuurslid, nooit een
kampioenschap meegemaakt en nog
maar amper een half jaar weg en dan
wel kampioen’! Hij bood de jongens
van het eerste elftal een sigaar aan.
Het bleef deze avond trouwens niet bij
een feestsigaar, de obers van De Herberg bleken ook over een ijzeren conditie te beschikken, want tijdens deze
receptie bleven de glazen continu gevuld! Gerard Greven introduceerde en
bedankte in zijn functie van ceremoniemeester de sprekers op deze avond.

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 zijn nog kaarten verkrijgbaar.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 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 ad 5 euro 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.

Moederdagaktie Welkoop

KORTE INHOUD
Op zijn dertiende verjaardag krijgt
Cas een bijzonder boek cadeau. Maar
er is iets mis met het boek. Cas wordt
tijdens het lezen van het boek zo moe,
dat hij uiteindelijk op bladzijde dertien in slaap valt.
Als Cas wakker wordt, bevindt hij zich
in een andere wereld. Hij zit opgesloten in donkere cellen in de burcht van
de duistere heerser Valder. Cas weet te
ontkomen samen met twee lotgenoten, Youri en Maaike.
Als ze Onno ontmoeten ontdekken ze
dat er maar één manier is om thuis te
komen: het uitvoeren van zeven spannende opdrachten binnen één jaar.
Zal het ze lukken?

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei konden de klanten van Welkoop Vorden
een briefje inleveren met daarop vermeld hun naam en adres.
Uit de ingeleverde bonnen werd een
massage van een uur beschikbaar gesteld. Deze massage bon kan ingele-

verd worden bij Prohuma massage &
wellness te Borculo. Bij Prohuma massage kun je genieten van zowel hotsto-

ne, ontspannings en afslankings massage. Voor verdere mogelijkheden zie
www.massage-praktijk.info. Op de foto
krijgt Renate Dimmendaal de cadeaubon uitgereikt door Kristel Hissink
medewerkster van Welkoop Vorden.
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Knap volk die boerendansers uut
Noorwegen en Zweden. Ze danst
net as bie ons de walsen en polka’s. Ik denke , wie bunt zo ongeveer van de zelfde stam as dat
volk uut het hoge kolde noorden.
Indertied , dik duuzend jaor terugge, kwammen die halve wilde
noormannen hier op an. Ik denke
ze hebt hier en daor wat zaod achter gelaoten in ons Saksenland.
Vandaor dat onze platte Saksen
taal , ons dialect, vulle verwantschap kent met het Noors en het
Zweeds. Trouwens ,ze beweert ,
dat vrouwleu zik angetrokken
veult tut vrumd stoer manvolk.
Ze hebt onbewust behoefte an
bloedverversing? De jaorn ’40
–’45 , denk maor an de Tommies.
‘Trees heeft een Canadees.’ Hovulle kleine Canadezen bunt hier
groot geworden? Of van nog vulle
vrogger , onze vrogge veurvaders ,
deur arg kolde perioden verdreven uut het onhergzame noorden
hier naor toe bunt afgezakt.?. Het
is in elk geval prachtig dat wie no
samen dansen kunt en de zelfde
cultuur wilt vaste hollen. Dat
maakten het verbroederingsfeest
in Vierakker tut een echt feest
met allicht vulle dansen. Minder
mooi was het dat een stel lummels in de nachtelijke uurn bezig
waarn gewest umme rotzooi te
maken.. Ze hadden een zweinenstal achter gelaoten. In paniek

hebt ze ton smorgens vrog de gemeente Bronckhorst te hulp geroepen . En verduld de wetholder
kwam hoogst persoonlijk helpen
umme de rotzooi op te ruumen.
En neet allenig rond de kern van
het dorp Vorden hadden de lummels goeie spullen vernield maor
ok in het karkdorp Kranenburg
hadden ze hun stempel gezet.
Met vulle kosten en moeite , betaald deur bedrijven , was daor ne
kunstenaar met helpers an de
gange gewest umme een beeld
van de karke en andere bouwwerken van de grote bouwmeester
Pierre Cuypers in zand , in hoogst
eigen persoon , op het karkplein
neer te zetten. Ok dat most kapot
gemaakt worden. Wat bezielt zuk
jonk volk no toch? Is er drank in
het spel of rookt ze apparte sigaetten ? Maakt hen dat helemaols
gek in de kop? Wat is daor an te
doon veur ons gewone mensen?
Met mekaar good in de gaten hollen en luustern in de nacht. Zelf
actie ondernemmen ai wat ziet ?
Durve wiej dat? Of bunne wie te
bange ? Zelf een pak smear te
kriegen? Soms bunt het nog zukke jonge knapen dat ze amper
dreuge achter de oorne bunt. En
de olde leu die weet nargens van..
Telefoon nummer van de politie
binnen handbereik. Het monument van zand op het karkplein
is gelukkig wear opniej veur me-

kaar en no steet er een duftig hekke umme hen. Iej kunt nog maonden lang gaon kieken. En er is een
camera .. Het is wel treurig dat
het neudig is. Trouwens de karke
op den Kranenburg was wear is
ne keare afgeladen vol. En neet allenig met beelden van de heiligen. Al de vrijwilligers en een helen hoop BOBO’S uut ’t hele land.
Daoronder ok twee wetholders
van de gemeente Bronckhorst.
Die architekt van de karke Pierre
Cuypers dat mot wel een heel
warkzaam man hebben gewest .
Zovulle gebouwen met zien naam
die hij hef timmert en metselt..
No zal het wel zo wezzen dat er
tondertied een hoop gewoon volk
zich uut de naod warken veur
zonne karke. De grote baas kreeg
de eer en de centen. Dat is alle
eeuwen zo gewest. Vulle leu hebt
ze tegelieke op de Kranenburg ,in
deze samenkomst , in de schijnwerpers gezet. Zo’n soort heiligen
van de laatste dagen. Het is toch
merakels mooi dat zonne olde
karke wear opniej een funktie
krig in de samenleaving. En Bart
Hartelman , de grote man achter
al Kranenbargs gebeuren , hef bedacht dat hij er graag , vanuut
dizze karke , begraven wil worden. Maor veurlopig nog neet.

Voor ons hotel met 29 luxe 4**** kamers
zijn wij per direct op zoek naar een

receptioniste
32-38 uur per week
ervaring gewenst
In ons hotelbedrijf ben je de cummunicatieve spil tussen
onze gasten en het bedrijf. Communiceren is een
belangrijk onderdeel van je werk. Binnen het team van
receptionistes neem je reserveringen aan, beantwoord je
de telefoon en ben je de toeristische vraagbaak voor
onze gasten. We hebben wisselende diensten dus je
bent 's morgens of 's avonds vrij. Mogen we je
uitnodigen voor een gesprek?
Stuur uw schriftelijke sollicitatie met CV en pasfoto naar
Hampshire Hotel Avenarius
T.a.v. dhr. A. Labohm
Dorpsstraat 2, 7261 AW Ruurlo
Voor meer informatie: tel. 0573-451122
http://www.avenarius.nl

De Baron van Bronckhorst.

Gaat u voor kwaliteit in:
•
(sier) bestratingen
•
riolering aanleg
•
kraanwerk
•
grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Ook kunt u bij ons terecht voor:
•
Bestratingsmateriaal
•
Tuinaarde
•
Zand
•
Grind
•
Gebroken puin
Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

Het allerlaatste plaatselijke nieuws op internet, dus kijk snel
op www.contact.nl
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Zaterdag 2 juni: 'De nationale dag van de bouw'

"de aristocraat en de edelman"

Die dag ook bezichtiging
vernieuwde bedrijfspand Bargeman Vorden

4e Internationaal
Cellofestival Zutphen
Op 23, 24, 25 en 26 augustus vindt
in Zutphen alweer voor de vierde
keer het tweejaarlijks Internationaal Cellofestival plaats.

caties, zoals de statige Burgerzaal,
Walburgiskerk, Refter Stedelijk Museum, Museum Henriëtte Polak, Huis de
Born en St. Janskerk.

Dit sfeervolle vierdaagse muziekfeest
brengt iedere keer weer vele honderden (cello-)muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland naar deze gastvrije
stad aan de IJssel. ''Een uniek muzikaal festival in een kleine Hanzestad,
die hier de wereld door haar heen
voelt stromen op de warme klanken
van de prachtig vibrerende cello's".

Tot de vele uitvoerende musici behoren: Raphael Wallfisch, Anner Bijlsma,
Marcio Carneiro, Ralph Meulenbroeks, Ernst Reijseger, Jeroen den
Herder, het Ruysdael Kwartet, het fameuze Cello Octet Conjunto Ibérico,
The Spirit of Gambo en tal van andere
musici en getalenteerde conservatoriumstudenten uit Nederland, Duitsland en België. Ook enthousiaste amateurcellisten worden vakkundig en gedreven onder handen genomen door
docente Maria Hol. Nieuw in het boeiende en veelzijdige programma is een
kindervoorstelling met troubadour
Gery Groot Zwaaftink in de tuin van
het Oude Bornhof.

Het is zomaar een van de vele enthousiaste reacties op het vorige festival
van twee jaar geleden. Is hier nog iets
aan toe te voegen?

Van links naar rechts: Gerrit, André, Berty, Hans en Gerrit.
Het aannemersbedrijf Bargeman Vorden B.V. neemt zaterdag 2 juni deel
aan ‘De nationale dag van de bouw’. Dat betekent dat die dag vanaf 10.00
tot 16.00 uur de deuren aan de Bedrijvenweg 1 voor het publiek open staan
en kunnen de kantoren en een bouwplaats bezichtigd worden. De familie
Bargeman en enkele medewerkers zijn aanwezig om de bezoekers van de
nodige informatie te voorzien. Verder kan men deze zaterdag vanaf het
pand naar Urtica De Vijfsprong gaan, waar het aannemersbedrijf druk bezig is met de uitbreiding en de verbouwing van ‘De Vijfsprong’. Een opdracht die het gehele jaar 2007 in beslag zal nemen en waar Bargeman B.V.
Vorden dagelijks met acht tot tien personen werkzaam is. Momenteel zijn
ook medewerkers in de regio bezig met de verbouw van enkele boerderijen. De klantenkring bevindt zich in een straal van circa 30 kilometer
rondom Vorden.
Bargeman Vorden B.V. is een echt familiebedrijf dat momenteel gerund
wordt door de neven (beide met de
voornaam Gerrit) Bargeman. Ook is
een belangrijke taak in de bedrijfsvoering weggelegd voor Berty Bargeman,
de echtgenote van noem het maar
‘Bargeman van de Horsterkamp!) Deze
Gerrit en Berty Bargeman hebben
twee zonen, Hans en André die beiden
al een poos meehelpen in het bedrijf
en die straks de kans krijgen het familiebedrijf definitief over te nemen.
‘Dat zal best lukken, Hans en André
hebben ieder hun taak en vullen elkaar goed aan. Wanneer het zover is,
voor ons mooi de gelegenheid om met
een weertje als vandaag (23 graden)
lekker te gaan fietsen’, zo zegt Bargeman senior lachend. Neef Gerrit heeft
al een ‘klein voorschot’ op later genomen door momenteel al één dag in de
week minder te gaan werken. Voorheen nam Gerrit een groot deel van de
uitvoeringswerkzaamheden voor zijn
rekening.
Het aannemersbedrijf Bargeman dateert al uit 1920. Toen begon ene Gerrit Bargeman, de opa van de huidige
‘Bargemannen’ als metselaar voor
zich zelf. Zijn zoon Bennie trad op 14jarige leeftijd in de voetsporen van
zijn vader. Het aannemersbedrijf werd
aan de Ruurloseweg gevestigd met
aanvankelijk nog een klein depot in
de Wildenborch. Eind jaren vijftig

overleed de nestor van het bedrijf,
waarna de zonen Bennie en Derk het
bedrijf voortzetten. Anno 2007 wordt
zoals reeds gememoreerd het aannemersbedrijf gerund door Gerrit (zoon
van Bennie) en door Gerrit (zoon van
Derk) en de twee zonen Hans en André. De zonen hebben, gestimuleerd
door hun ouders beiden een aantal jaren bij een architectenbureau gewerkt. Pa en ma vonden het voor hun
beider ontwikkeling goed dat ze eerst
‘een kijkje bij een ander bedrijf’ zouden gaan nemen. André: ‘Wij zijn beslist niet door onze ouders gepushed
om ook ‘thuis‘ te gaan werken. We
doen al vanaf de schoolbanken veel tekenwerk. Momenteel begeleiden we
regelmatig bouwwensen van opdrachtgevers, vanaf de eerste ideeën
tot de uiteindelijke oplevering. De
klant bepaalt uiteraard zelf wat er gebouwd gaat worden’, zo zegt hij.
Vader Gerrit Bargeman: ‘Wij hebben al
die jaren een goede betrouwbare
naam opgebouwd, dat merken we o.a.
doordat we al jarenlang diverse familie-generaties als klant hebben, zeg
maar vader klant en later de kinderen
ook. Wij zijn niet alleen actief op het
gebied van nieuwbouw, maar ook op
gebied van verbouw, renovatie en onderhoud van woningen en bedrijfspanden. De kunst is om klein te blijven en toch alles te kunnen bouwen.
Niet teveel bla, bla, van dat kunnen we

wel! Geef ons gewoon de kans en wij
kunnen laten zien wat wij kunnen.
Veel opdrachten komen via mondreclame binnen en daar zijn we blij mee.
Kwaliteit en vakmanschap staan bij
ons hoog in het vaandel’, aldus de vader van André en Hans.
Door de jaren heen wordt er door het
aannemersbedrijf veel met architecten gewerkt. Een soort wisselwerking
dat in een prettige sfeer verloopt. Tijdens het gesprek met de familie valt
op wat moeder Berty voor het bedrijf
betekent. Zelf geeft ze meermalen te
kennen dat ze aan het ‘afbouwen’ is.
Zoon André heeft daar duidelijk een
andere kijk op en zegt: ‘We komen er
nu pas goed achter wat moeder allemaal doet: de administratie, boekhouding, de lonen, de uren bijhouden, facturering, noem maar op’, zo zegt hij.
De beide Gerrit’ s hebben andere taken binnen het bedrijf. Leiding geven
aan de ca. 25 medewerkers, besprekingen voeren, terzijde gestaan door enkele personeelsleden de calculaties
maken e.d. Kortom ‘werk zat’. En hoe
gaat dat in het bedrijfsleven, er komt
een tijd dat men uit het jasje groeit en
dat uitbreiding noodzakelijk is.
Zo ook bij het aannemersbedrijf Bargeman Vorden B.V. Vorden. In maart
2005 hebben ze het huidige nieuwe
pand aan de Bedrijvenweg betrokken.
In feite op een stuk terrein, pal achter
het pand aan de Ruurloseweg, waar
destijds een weiland lag dat Bargeman
een aantal jaren geleden reeds had gekocht. Een totale oppervlakte van ca.
3000m2 met o.m. een werkplaats
waar nog het aloude vak van timmerman wordt uitgeoefend. Gerrit Bargeman: ‘Zelf ben ik van huis-uit ook timmerman, maar als directie heb je andere taken. Als ik het door de inbreng
van mijn zonen in het bedrijf, het
straks wat ‘rustiger’ kan aandoen dan
wil ik weer timmeren. Dingen maken,
hartstikke leuk om te doen’, zo zegt
hij.

Wie wil bij Reborn pianospelen?
Het dertigkoppig koor Reborn is tien jaar geleden samengesteld uit twee
koren. Het ene koor uit Hengelo zocht een dirigent en het andere koortje
uit Wichmond had een dirigent, maar kon nog wel wat leden gebruiken.
Nu met weer een nieuwe dirigent, swingt het koor geweldig en zijn er regelmatig gezellige en succesvolle uitvoeringen.
Het repertoire van het koor varieert van
Popsongs tot Gospel. Dinsdag is de repetitieavond van 20 uur tot 22 uur in gebouw Withmundi in Wichmond. Onlangs is de pianist ermee gestopt en nu
zoekt het koor een nieuwe pianist. Die

hoeft niet bij alle repetities te zijn, want
dat is bij het instuderen niet zo nodig
én er wordt ook veel à capella gezongen.
Maar één maal per maand is het fijn om
er pianobegeleiding bij te hebben om te
horen hoe het klinkt, op weg naar een

concert. De typische tijd voor concerten
valt rond de Kerst, maar door het jaar
heen zijn er ook wel eens uitvoeringen.
Gelnteresseerden kunnen contact opnemen met Colette Etienne, 0575463981, maar ze kunnen ook eens komen luisteren. Dat geldt trouwens ook
voor zangers. Zoals zo veel koren kan
Reborn altijd extra Tenoren en Bassen
gebruiken, maar ook Alten en Sopranen
zijn welkom. Verras ons eens en kom
luisteren en meespelen of zingen!

Was het thema eerder 'de Ziel van Rusland' met Vladimir Perlin en zijn befaamde celloklas uit Minsk of van ''bas
en boventoon'', dit keer gaat het vooral om de strijd tussen de ''aristocraat
en de edelman" oftewel de cello en de
viola da gamba. Inhakend op dit thema heeft de componist Daan Manneke een nieuwe werk geschreven voor
cello en viola da gamba, dat tijdens
het festival voor het eerst ten gehore
zal worden gebracht. Een wereldpremière dus naast twee Nederlandse premières die eveneens op het festival
worden uitgevoerd.
Het festival met lezingen, documentaires, recitals, workshops, masterclasses en concerten speelt zich af in de
sfeervolle ambiance van historische lo-

Dat Zutphen niet alleen bij de talrijke
bezoekers, maar ook landelijk met dit
festival op de kaart is gezet blijkt wel
uit de welkome ondersteuning van
een aantal grote landelijke sponsors.
Zonder hun financiële inbreng zou in
deze stad dit unieke tweejaarlijkse
muziekfeest niet kunnen plaatsvinden.

Het uitvoerige festivalprogramma is
o.a. verkrijgbaar bij de VVV's in de regio, de Klassieke Muziekhandel, Boekhandels etc.

Men vindt deze gegevens ook op de
website www.cello-academie.nl

Opening Moordmode
Twee personen met andere muzieksmaken,
kleurvoorkeuren,
schoonheidsidealen, ritmes, achtergronden, werkmethoden en
ontwerpvisies, maar toch beste
vrienden. Tegenstellingen die tot
diep in de stad zichtbaar zijn en je
als ramptoerist richting het 'plaats
delict' doet benen. Want hoe loopt
dit af?! Moordmode vertelt over
ogenschijnlijk onoverbrugbare
verschillen, een escalatie, een modisch bloedbad, maar vooral over
vriendschap. Want zien we daar
uiteindelijk niet eenheid en
schoonheid?
Antoine Peters en Mieszko van Rijsewijk stellen op speelse en verrassende
wijze een prachtig luguber voorbeeld
voor de wereld. Verspreid door de stad
word 'THE ULTIMATE HAPPY FASHION
BATTLE' reeds aangekondigd door posters.
De als woeste boksers afgebeelde
hoofdrolspelers doen het ergste vrezen... Eenmaal de posters gevolgd naar
het 'SPOORZICHT TOWER STADIUM'
blijkt de vriendschap te zijn geescaleerd en alle verschillen te zijn 'uitgevochten'.
ROUND 1
In de eerste ruimte komt de toeschouwer op de plaats des onheils. In een
zee van bloed komen de ontwerpen
tot leven die het daadwerkelijke gevecht heeft opgeleverd. Maar waar zijn
de tegenstanders van de prachtig geklede rode figuren in dit 'helllevuur'
gebleven?
ROUND 2
In de tweede ruimte is deze bloedige
helse sfeer compleet omgeslagen in
een 'hemels aanzicht'. In een uitnodigend bed van witte veren is het een en
al 'joie de vivre' en houden de prachtig
geklede witte figuren een kussengevecht om de eeuwige verzoening te
vieren.
Het geweldadige en bloedige gevecht
heeft letterlijk en figuurlijk het onderspit gedolven ten opzichte van de
speelse vredige oplossing.

Ondanks de vele onderlinge tegenstellingen hebben Antoine en Mieszko
een eenduidig concept en een krachtige expositie gecreeerd. De kern van
het Moordmode project is een collectie die samen is ontwikkeld, waarbij
elkaars krachten werden gebundeld,
er van elkaar werd geleerd, er samen
besluiten werden genomen en waarbij
zelfs de tekeningen samen werden gemaakt.

Het resulteerde in een collectie die het
grafische speelse en conceptmatige
handschrift van Antoine met het gedetailleerde en intuitieve handschrift
van Mieszko weet te verenigen.

Moordmode was een persoonlijk gevecht, maar communiceerd een universeel gegeven. Antoine en Mieszko
stellen een voorbeeld. Want als zij het
kunnen, kan iedereen het!

Antoine Peters studeerde aan de hogeschool voor de kunsten Arnhem, alsook het Fashion Institute Arnhem. Hij
genoot o.a. werkervaring bij Viktor &
Rolf. Naast free-lance werk, presenteerde hij recentelijk tijdens de Amsterdam Fashion Week zijn eerste collectie
getiteld 'one Sweater' onder de vlag
van zijn label ‘a Sweater for the
world!’.

Mieszko van Rijsewijk volgde eerste de
bachelor aan de hogeschool voor de
kunsten te Arnhem, aansluitend behaalde hij z'n master aan het Fashion
Institute Arnhem. Na werkervaring in
Parijs bij Gaspard Yurkievich en
Hillschwab te Zwitserland is hij op dit
moment werkzaam voor het mannenlabel Running Dogs te Amsterdam.

Also featuring graphics Karen van de
Kraats photography Marc Deurloo.
Opening woensdag 6 juni 16.00 uur.
Locatie Spoorzicht Nieuwe Stationsstraat 2o (Essent Parktoren, direct gelegen aan Centraal Station Arnhem, let
op!: toegang via parkeergarage) Datum/data expositie 6 t/m 30 juni. Openingstijden Maandag t/m vrijdag 9.00
– 17.00 uur. Gratis toegankelijk. Official website moordmode.com

René Ruitenberg in Gereformeerde kerk

'Marathonschaatsen en God liefhebben
kan heel goed samen'!

De sterrenhemel in juni
Phoenix gaat naar Mars
Nee, niet Publiekssterrenwacht
Phoenix in Lochem, maar op 2 augustus 2007 wordt Phoenix een
ruimtesonde gelanceerd naar de
planeet Mars. Deze planeet staat
op een afstand van ca 250 miljoen
km van de zon en zal eind 2007 in
de winter goed zichtbaar zijn.
De Amerikaanse Marsverkenner zal
naar verwachting op 25 mei 2008 op
Mars aankomen en gaat een zachte
landing maken in het noordpoolgebied van de planeet. De verwachting is
dat de ondergrondse ijsvoorraden
daar minder diep liggen dan dichter
bij de evenaar waar de Marslanders tot
nu toe altijd afdaalden. IJsvoorraden
betekenen water, van levensbelang
voor toekomstige bemande Marslanders.
DEEP SKY
In het mooie sterrenbeeld Hercules,
die hoog in het zuidoosten staat , is
een bolvormige sterrenhoop te zien ,
genaamd M13 en is met de telescopen
een "' wonder "' om naar te kijken.
M13 ontdekt in 1714 door Halley en in
1764 door Messier omschreven is de
best waarneembare bolvormige sterrenhoop van de noordelijken hemel.
M13 staat op een afstand van bijna
30.000 lichtjaar en behoort tot het grote sterrenstelsel, de Melkweg, waar
ook de zon onderdeel van is. Eén lichtjaar is afgerond 10.000 miljard km. We
zien dus de sterrenhoop zoals die
30.000 jaar geleden was . In het zuiden
vinden we sterrenbeeld de Noorderkroon. Dit sterrenbeeld bevindt zich
in het verlengde van de staart van de
Grote Beer. Waar ook de heldere ster
Arcturus te zien is. Arcturus is 23 keer
groter dan de zon.
PLANETEN
Venus de heldere verschijning laag in
het w-noordwesten is s'avonds nog
goed te zien. Dit geldt ook voor Saturnus en rond half juni is een mooie sa-

menstand met Venus waarneembaar.
Jupiter is de hele nacht te zien weliswaar vrij laag in het zuiden. In massa
en afmetingen is Jupiter de grootste
planeet in het zonnestelsel , de aarde
zou er 1300 keer in passen. Jupiter
heeft vele manen, meer dan 60 in getal en staat op een afstand van ca. 750
miljoen km. Eén van de manen , Io genaamd heeft een werkende vulkaan,
bij de presentatie op de sterrenwacht
zijn daarvan beelden te zien.

DE MAAN
Volle maan is het op 1 en 30 juni, eerste kwartier op 22 juni . De maan gaat
op 23 juni na middernacht onder en
als het weer meewerkt, is dit een
mooie avond om op met de telescopen naar de maan te kijken. Het is net
alsof je boven de maan zweeft horen
we vaak van onze bezoekers, als ze
voor het eerst van hun leven door een
telescoop de maan aanschouwen.

In juni is sterrenwacht Phoenix , Vordenseweg 6, dit is op het terrein van
Buitencentrum Ruighenrode, te Lochem, voor iedere belangstellende geopend elke zaterdagavondavond. De
zaal is open vanaf ca.19.30 u. Aanvang
van het programma voor jong en oud
,ca 20 u en duurt tot ca 22.30 u. Het
programma omvat het zonnestelsel
en alles wat daarbij hoort, de zon, de
planeten, de vele manen en er wordt
over de meest recente ontdekkingen
over de zon, de planeten en de manen
uitleg gegeven. De telescopen worden
zomogelijk, als het weer meewerkt, op
de sterrenhemel gericht. In de maand
juni zal vroeg in de avond, vanaf 19.30
u met speciale apparatuur naar de
zon worden gekeken en laat op de
avond naar de planeten . En zo mogelijk naar de maan. Voor groepen zijn
andere dagen mogelijk na afspraak.
Ook verjaardag partijtjes en scholen
zijn van harte welkom. Inlichtingen
tel. (0573) 25 49 40.
Zie ook www.sterrenwachtphoenix.nl

René Ruitenberg vertelt zijn levensverhaal.
Het zal niet vaak gebeuren dat er in de Gereformeerde kerk in Vorden
over marathonschaatsen wordt gesproken. Dat was vorige week dinsdagavond wel het geval. René Ruitenberg, marathonschaatser van beroep
kwam op uitnodiging van de Evangelisatiecommissie naar Vorden om te
vertellen hoe een bepaalde gebeurtenis, in één klap zijn levenswijze heeft
veranderd. Hij vertelde over zijn christen- zijn en de combinatie met de
sport. Hoe hij tot zijn geloof is gekomen en welke gevolgen dat op zijn leven heeft gehad en nog heeft. René: ‘Ruim vier jaar geleden, ik was toen
32, fietste ik van een trainingstocht bij ons in Oldebroek de straat in. Veel
mensen op de been, wat bleek Alie (leeftijd 43 jaar) de echtgenote van mijn
oudste broer Henri was dichtbij haar woning dodelijk verongelukt.
Dat was voor mij de eerste keer dat ik
met de dood werd geconfronteerd.
Mijn leven stond in één klap stil. Alie
dood, de vrouw die altijd voor iedereen klaar stond, een vrouw die altijd
op haar eigen wijze het geloof uitdroeg, ik kon het niet bevatten. Alie
was als een ‘grote zus’ voor mij. Haar
onverwachte dood betekende het keerpunt in mijn leven. Ik ging op zoek
naar God, ik wilde hem leren kennen.
Samen met nog 400 personen ben ik
op cursus gegaan. Allemaal mensen
die op zoek gingen naar God en naar
zich zelf. Toen ik van de eerste cursus
thuis kwam, heb ik wel een week lang
gehuild. Ik kan wel een bekend sportman zijn, maar wat ben ik? Ik ben
niks, helemaal niks. Jezus kwam definitief in mijn leven. Ik kreeg een stukje ‘zondebesef’, zo sprak de thans 37jarige René Ruitenberg.
Hij is gewoon blijven doorgaan met
zijn beroep als marathonschaatser. De
vrije tijd wordt anders ingevuld, hij
trekt de laatste jaren het land in om
aan een ieder die het maar horen wil
over zijn geloof te vertellen. René: ‘In
Urk zijn veel jongeren aan de drugs en
aan de drank verslaafd. Ze mogen
niets en als ze aan hun ouders vragen
‘waarom mogen we dit of dat niet, dan
krijgen ze te horen ‘omdat wij het zeggen’ en daarmee is de discussie gesloten. De jeugd heeft behoefte aan duidelijkheid in het leven. Ik kan mij er
enorm op verheugen dat ik binnenkort 800 jongeren uit Urk mag toespreken’, aldus de geboren Oldenbroeker.
René Ruitenberg stamt uit een gezin
van acht kinderen. Hij is op één na de

jongste. Van geloof, oud- Gereformeerd, dat hield onder meer in op
zondag tweemaal naar de kerk. ‘Dat
waren zwaarmoedige diensten. Verder
mocht je op zondag niet sporten, een
TV thuis was uit de boze. Alles was in
die tijd een verplichting, dus ook naar
de catechisatie. Vader bracht ons er
naar toe in Kampen. Wanneer hij dan
aan de koffie zat om op ons te wachten, gingen wij gauw naar het voetbalveld van DOS Kampen om naar de training te kijken. We zorgden er wel voor
om op tijd weer bij de kerk te zijn, vader mocht natuurlijk niets merken.
Voetballen en schaatsen dat was mijn
lust en mijn leven. S’zondags in de
kerk lette ik nooit op, ik was altijd met
de gedachten bij de sport.
In 1985 begon voor mij het ‘echte
sportleven’. In dat jaar werd mijn oudste broer Henri tijdens de Elfstedentocht tweede. Ik dacht toen bij mijzelf,
dat wil ik later ook, ik wil net zo goed
worden als mijn veertien jaar oudere
broer Henri.’, zo zegt René Ruitenberg.
En of René succesvol werd! Tot op de
dag van vandaag werd hij zes keer bij
het marathonschaatsen kampioen
van Nederland en boekte hij bij het
skeeleren maar liefst 97 overwinningen!! En hoe het mij verging ? Ik voelde mij een hele grote jongen, ik had
het gemaakt. Ik verdiende veel geld.
Omgerekend in euro’ s kreeg ik op 17
jarige leeftijd een contract van 60.000
euro. In 1997 reed ik zelf mee tijdens
de Elfstedentocht.
Toen was het al alles commercie wat
de klok sloeg. Tijdens die Elfstedentocht had ik naast mijn ‘normale’ con-

tract ook een ééndaags contract met
KPN. Tijdens de wedstrijd in de camera kijken en net doen of je met je mobieltje aan het bellen bent. Het leverde
mij 25.000 gulden op. Het was trouwens jammer dat wij al een contract
met KPN hadden, want de directie van
Heineken vroeg aan Henri en mij of
wij die dag niet in een shirt van dit
biermerk wilden rijden. Dat wilden
wij wel, maar mochten wij niet. Wel
jammer, anders hadden Henri en ik
100.000 gulden op onze spaarrekening kunnen bijschrijven!

De Snoekbaars
Dezer dagen werd in de Berkel bij
Zutphen de tweede onderlinge
jeugdwedstrijd van de hengelaarsvereniging ‘De Snoekbaars’ gehouden.
In totaal werden er 74 vissen gevangen
met een totale lengte van 10 meter en

31 cm. De uitslag was als volgt: 1 Twan
Eggink 11 stuks- 156 cm; 2 Tijs Eijkelkamp 10 stuks- 133 cm; 3 Sander
Steenblik 8 stuks- 121 cm; 4 Bram Pijnappel 8 stuks- 109 cm; 5 Bas Kuitert 8
stuks- 109 cm.
De volgende wedstrijd wordt op 7 juni
gehouden.

De bekendheid, het geld dat ik verdiende, het begon mijn leven te beheersen. Ik dacht op gegeven moment:
wanneer ik straks 30-35 jaar ben, hoef
ik nooit meer te werken. Maar wat gebeurde er, door het succes en het vele
geld, ook veel feestjes, dus biertje, biertje, biertje.

Stichting Sutfene brengt
mensen in beweging

De vrouwen werden steeds mooier en
mooier. Ik verlangde naar sex, naar
heel veel sex. Ik ben mijn vrouw in die
jaren heel vaak ontrouw geweest. Ik
was mij zelf niet meer, het leven verliep in een roes. En wat deed ik van
gekkigheid nog meer, ik ging speculeren, opties, obligaties noem maar op.

Van 2 juni tot en met 9 juni aanstaande houdt Sutfene binnen
haar locaties in Zutphen, Vorden,
Gorssel en Eefde een gevarieerd beweegprogramma voor alle cliënten, familie, omwonenden en andere belangstellenden. Bewegen is gezond voor alle leeftijden. Maar we
bewegen te weinig, daarom organiseert Sutfene deze Beweegweek om
lekker in beweging te komen.

Het liep totaal verkeerd af, opeens had
ik een schuld van 240.000 gulden. Gelukkig had ik een goed schaatscontract, waardoor ik binnen drie jaar
weer schuldenvrij was. En zo verliep
mijn leven, tot die fatale dag toen Alie
verongelukte. Het moeilijkste was om
alles wat ik verkeerd had gedaan aan
mijn vrouw op te biechten. Ze heeft
het mij gelukkig allemaal vergeven.
Wij zijn heel erg gelukkig met elkaar,
wij hebben drie gezonden kinderen
en wij hebben God. Thans kan ik zeggen: de bijbel is mijn basis, niet het ijs.
Jezus heeft mij voor de rest van mijn
leven een opdracht gegeven: namelijk
het doorgeven van de bijbel boodschap’, aldus René Ruitenberg die de
aanwezigen in de Gereformeerde kerk
twee uur lang met zijn ‘levensverhaal’
in de ban hield.

Binnen alle locaties is er van alles te beleven

De Beweegweek start op zaterdag 2 juni als medewerkers van Sutfene op de
markt van Zutphen zijn te vinden. Fysio- en ergotherapeuten kunnen mensen adviseren hoe ze zo lang mogelijk,
dan wel zo zelfstandig mogelijk in de
thuissituatie kunnen blijven functioneren. In de week van 4 tot en met 8
juni worden mensen binnen de diverse locaties uitgenodigd mee te bewegen.
Van koersbal tot Nordic Walking, van
het dansen van de Veleta tot Gerogym
(een speciale gym voor ouderen), voor
iedereen is er wel iets dat zal aanspreken. Iedere locatie heeft haar eigen
programma, dat van start gaat op
maandagochtend 10.30 uur. Op de

website www.sutfene.nl is het complete programma te vinden. Ook hangen
op de locaties posters waar deze informatie terug te vinden is.

OPEN HUIS
Het slotstuk van de Beweegweek
vormt het Open Huis op 9 juni. Dan
gaan tussen 13.30 en 17.00 uur de deuren open voor iedereen die belangstelling heeft voor de zorg of deze een
warm hart toedraagt. Medewerkers laten zien hoe het er in de dagelijkse
praktijk aan toe gaat in de ouderenzorg, zij vertellen hier graag over. Er
kan kennis worden gemaakt met de
medewerkers van Sutfene, met het
werken in de zorg, met de talloze mogelijkheden die er zijn om zo plezierig
mogelijk te leven, ook als men een
dagje ouder wordt. Er is op die dag
weer van alles te zien en te doen, dus
iedereen is van harte uitgenodigd om
te komen kijken.

De locaties van Sutfene in Zutphen
zijn: Het Bornhof, St. Elisabeth, 's Heerensteen, Leeuwerikweide en Slingerbosch. In Eefde: Het Spijk, Vorden: De
Beekdelle en in Gorssel: De Borkel
(met de steunpunten).

Coöperatiefonds Rabobank keert € 60.000,-- uit

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

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

Hoort tot de top 6 schoonmaakbedrijven in Nederland.

Nieuwe collega’s gezocht!
Voor het schoonmaakonderhoud van diverse objecten in de
gemeente Bronckhorst zoeken wij voor de zomerperiode

invalkrachten m/v
De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag zowel
overdag als ’s avonds mogelijk.
Bent u geïnteresseerd?
Bel dan tussen 09.00-13.00 uur naar ons regiokantoor te
Doetinchem, telefoonnummer 0314-368989 of mail naar
cdenelzen@hectas.nl

Om de betrokkenheid te tonen met het gebied waarin Rabobank
Achterhoek-Noord haar kantoren heeft, heeft zij het Coöperatiefonds ingesteld. In dit fonds wordt jaarlijks een deel van de winst
gestort. Eens per jaar doet de bank een oproep om projecten in te
dienen voor een financiële bijdrage, waarvan een zo groot mogelijk deel van de plaatselijke bevolking voordeel kan hebben. Coöperatief dividend noemt de bank het.
Ook dit jaar was er veel belangstelling van verenigingen en
stichtingen voor het Coöperatiefonds. Tot en met 31 maart konden projecten worden voorgedragen. Maar liefst 147 aanvragen
zijn ingediend voor een bijdrage
uit dit fonds.
Alle aanvragen zijn zorgvuldig
door een jury beoordeeld en getoetst aan de vooraf vastgestelde
criteria. Elk kantoor van de bank
had hiervoor een eigen jury, bestaande uit vertegenwoordigers
van het lokale ledenpanel, de desbetreffende kantoordirecteur en
een medewerker van de afdeling
Communicatie & Coöperatie.
Maandagavond 21 mei heeft Rob
Boeijenga, algemeen directeur
van de bank, tijdens een feestelijke bijeenkomst bij De Herberg in
Vorden, de cheques uitgereikt
aan alle 'winnaars'.
WINNAARS VAN EEN BIJDRAGE
UIT HET COÖPERATIEFONDS
2007:

Kantoor Borculo
Historische Vereniging Borculo:
hard- en softwarepakket voor de
digitalisering van historisch fotomateriaal en documenten.
€ 3.000,=
Stichting Kulturhus 't Stieltjen
Haarlo:deel van de kosten voor
het inrichten van de ontmoetingsruimte van het Kulturhus.
€ 4.000,=
Stichting Peuterspeelzaal Olleke
Bolleke Borculo: deel van de aanschafkosten van een "klimhuis".
€ 1.000,=
St. Peuterspeelzaal 'de Speeldoos'
Haarlo: deel van de aanschafkosten van een buitenspeelhuis.
€ 1.000,=
St. Peuterspeelzaal Gelselaar:aanschaf van een picknicktafel.
€ 1.000,=
Kantoor Hengelo (Gld.)
De Zonnebloem afdeling Hengelo
/ Keijenborg: organisatie van het
Rondje Bronckhorst.
€ 750,=

Stichting Hertenkamp Hengelo:
behoud van het hertenkamp.
€ 750,=
EHBO Hengelo:aanschaf van een
AED en een oefen-AED.
€ 1.500,=
Bibliotheek West AchterhoekHengelo: aanschaf van een beamer met beeldscherm en afspeelapparatuur.
€ 4.000,=
Schuttersgilde St. Jan Keijenborg:
een gedeelte van de aanschafkosten van een traplift.
€ 3.000,=
Kantoor Lochem
Stichting Islamitisch Centrum
Buitenlandse Werknemers: het
bekostigen van huiswerkbegeleiding en aanschaf van materialen.
€ 2.300,=
Wsv D.O.S. Barchem: organisatie
van de "winter 5-maandse".
€ 200,=
Disty (tienerdisco): aanschaf van
materialen om de activiteiten te
kunnen uitbreiden.
€ 2.000,=
Stichting Dag Lochem: culturele
activiteitenweek in oktober 2007.
€ 2.500,=
Dorpshuis 't Onderschoer Barchem: aanschaf van een AED.
€ 2.500,=
Commissie G-sportdag: organisatie van de G-sportdag op 5 juli.
€ 500,=
Kantoor Ruurlo
Peuterspeelzaal de Harlekijn: aanschaf van ergonomisch meubilair. € 1.200,=
Scouting Ruurlo: aanschaf van
materialen voor groot onderhoud
van het terrein rondom het clubgebouw. € 500,=
Ruurlose Gymnastiek Vereniging:
projecten "Survival Gym" en "Club
Special Gym". € 3.500,=
KunstKring Ruurlo: kunstproject
met de basisscholen in Ruurlo.
€ 2.400,=
v.v. Ruurlo - Projectteam Voorkoming Vandalisme: deel van de
kosten van de aanschaf van een
Pannaveld.
€ 2.400,=

Kantoor Steenderen
Ons Contact: deel van de kosten
voor ontspannings- en contactmiddagen voor senioren.
€ 500,=
Plattelands Jongeren Steenderen:deel van de aanschafkosten
van een kleurenkopieermachine.
€ 500,=
St. Jeugdstichting Olburgen Rha:
aanschaf sport- en spelmateriaal.
€ 750,=
Stichting Oranjecomité Steenderen: aanschaf van een springkussen voor (jeugd)activiteiten.
€ 1.750,=
Muziekvereniging Nieuw Leven:
aanschaf van een podium.
€ 6.000,=
Toldieks Belang: aanloopkosten
oprichting van Toldieks Belang.
€ 500,=
Kantoor Vorden
Scouting Vorden / Hengelo: aanschaf van materialen om een extra onderkomen te realiseren.
€ 1.000,=

Basisschool de Garve Wichmond:
aanschaf van een beamer.
€ 900,=
Samenwerkende Ouderenbonden Vorden: verzorgen van een
muzikale middag voor ouderen.
€ 250,=
Stichting Vrienden van de Kerk
op de Kranenburg: aanleg en verbetering van verlichting.
€ 1.100,=
Oecumenische Vrouwen Groep
Wichmond-Vierakker: aankoop
van een projectiescherm met statief en beschermhoes.
€ 300,=
Gymnastiekvereniging
W.I.K.
Wichmond: aanschaf van een
nieuwe springplank.
€ 450,=
Basisschool Het Hoge: gedeelte
van de kosten boerderijproject.
€ 3.000,=
Fietsclub VRTC "De Achtkastelenrijders": aanschaf van twee tandems t.b.v. fietstocht met (visueel)
gehandicapten.
€ 3.000.=

Presenteert

TEENAGE
PARTY

Met live on stage:
Jeckyll & Hyde
Aanvang optreden 21:00 uur
20:00 UUR T/M 24:00 UUR
ENTREE € 8,00
LEEFTIJD T/M 15 JAAR

VRIJDAG 8 JUNI

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
Handwerken
uw hobby

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

9 juni OPEN DAG

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

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

AUTO

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
AUTOBEDRIJF

BRUIL

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s
• Schadereparaties

Tel. (0575) 44 16 21
Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Zelhemseweg 19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Renault Clio 1.2
16v, bj 2002
rood, 77000 km

www.autobedrijfbruil.nl
Ford Ka
Hyundai Atos automaat
Mitsubishi Carisma 1.6
Peugeot 206 1.4 Gentry
VW Golf 1.4 16V airco

zwart
zilver
blauw
zilver
zwart

98000
34000
145000
72000
53000

2001
2001
1998
2001
2001

Citroen Xsara 1.6i
chrono 04-1999 grijs,
128.000 km € 4.750,-

www.autolangwerden.nl

Hoge Wesselink 2 - Steenderen

Fiat Multipla 1.6
€
€
€
€
€
€
€
€

16750,13950,8500,7500,12250,1250,7950,13950,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

19.500,5.750,3.750,13.250,8.950,9.750,5.950,5.450,4.250,-

Peugeot 306 1.6
4-drs. XT, 4-2000,
Airco, Rood met., 55.000 km

16V family edition, 2002-08
55.000 km € 12.250,Daihatsu Terios 1.3 16V 5DR SXE 2WD 2004-8
15.000 km
Ford Focus 1.6 16V 74KW wagon
2003-1
38.000 km
Mazda MX5 1.6I
1993-8
96.000 km
Opel Astra X1.6SZR STATW CLUB
1999-2 135.000 km
Opel Zafira Z1.6XE 16V Comfort
2002-8 130.500 km
Peugeot 205 Forever 1.1 3-drs.
1995-2 180.000 km
Suzuki Wagon R 1.3 5-drs. Season
2002-07 65.000 km
Volvo V70 2.5 Europa Aut4
1999-04 117.000 km

16.000 km
128.919 km
103.000 km
105.489 km
62.000 km
56.000 km
77.000 km
174.532 km
213.032 km

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85
Vorden
(0575) 55 12 56

(0575) 45 19 74

Grand Tour 1.8 16v
LPG G3, bj. 2001

MPV is een auto met hoge zitplaats

Hyundai Tucson 2.0I 2WD grijs
04-2004
Opel Astra X1.6XEL 16V 3-drs GL
08-2000
Peugeot 406 ST 1.8 16V Sedan
06-1997
Renault Scenic Expr. Sport 1.6 16V MPV 04-2003
Seat Leon 1.6 74 kW
04-2000
Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX 03-2001
Suzuki Wagon R 1.3 5-drs. GL
02-2001
Volkswagen Golf CL 1.8 55 kW Variant 11-1998
Volkswagen Vento CL 1.9 TDI 66 kW 04-1997

M Autobedrijf
M Melgers

Renault Laguna

Peugeot 106 1.1 Accent, 12-2000, Zilver grijs met., 38.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, 74.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 1-1998, Rood, 72.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 5-1997, Rood, 91.500 km
Peugeot 206 Gentry AUTOMAAT, 6-2001, Airco, 89.000 km
Peugeot Partner 2.0 HDI VTC, 1-2002, Geel, Airco, 150.000 km
Nissan Almera 1.6 16v, 2-1996, Rood met., Airco, 85.000 km

VW Polo
Opel Astra station
Opel Astra 5-drs.
Ford Focus 1.8 Tddi wagon
Renault Scenic 1.4
Volvo V40
Opel Omega 2.5 V6 station

blauw met.
blauw met.
zilver

2002
1998
1999
2000
1997
1999
1996

blauw

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak

(0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl

Fiat Panda
1200 Emotion, Airco, 2006

€ 9.950,-

Opel Corsa 5-drs. Comfort 1400-16V
Opel Corsa Maxx 5-drs. 1200-16V
Opel Corsa Rythem 3-drs. 1200-16V
Opel Agila 1200-16V Comfort
Opel Astra 1800 Club 5-drs.
Opel Astra 1600-16V Station
Opel Astra 1800 Cabrio
Opel Astra 1600 5-drs. GL
Opel Astra 2200 Sport
Opel Astra 1600 16v Edition 5-drs.
Opel Vectra 1600 16v STW Pearl
Opel Omega STW Comfort

2002
2004
2005
2004
1998
1999
1999
2000
2003
2006
2000
1996

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9250,10.950,10.950,9.950,5.950,7.450,9.950,8.450,12.950,19.950,8.950,4.500,-

NU MET EXTRA VOORDEEL

Volvo V 70 170 pk, 2001.
190.000 km, blauw met,
automatische airco, radio cd
speler, lm velgen, dakrail,
trekhaak etc

Nu voor € 15.950

Daewoo Matiz Style, 2002, 20.000 km
groen met, open dak, elekt. ramen,
centrale deurvergr. met afstandsbed.,
stuurbekr. etc
Nu voor € 6.450

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

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

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

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

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

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

AUTO

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

STOPVERBOD IN DE RAADHUISSTRAAT!!!

Tja, het wordt steeds drukker bij Albert Heijn! Geen wonder met onze prijzen,
maar rondom de winkel is nog parkeerruimte genoeg.

1. 1.

49
AH
29
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met inlevering van 500 airmiles
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HENGELO (G)

doos 4 stuks

TEL (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12
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Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

3.56

voor

vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

2.

67

W E E K VA N D E L AC H
... 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

Glimlachen, hartelijk lachen, stralend lachen

N AT U U R L I J K O O K VO O R U

Tandheelkundig Centrum Verhagen & Waanders organiseert de Week van de Lach.
Gedurende deze week staan iedere avond de deuren voor u open en komen alle
aspecten van de tandheelkunde aan bod. Tandheelkunde is tegenwoordig immers veel
meer dan het trekken van een kies of het vullen van een gaatje. Een mooi en gezond
gebit is essentieel voor uw uitstraling én voor uw gezondheid. De deskundigen van het

Breedte (cm)

Uitval (cm)

250

200

750,-

300

250

935,-

Het programma:
Maandag

4 juni 19.00 – 22.00 u.

Cosmetische tandheelkunde

350

250

965,-

Dinsdag

5 juni 19.00 – 22.00 u.

Angst bij kinderen én volwassenen

400

250

1030,-

Woensdag

6 juni 19.00 – 22.00 u.

Orthodontie

Donderdag

7 juni 19.00 – 22.00 u.

Implantaten

450

250

1065,-

Zaterdag

9 juni 10.00 – 17.00 u.

Open Huis Implantologie & Orthodontie

500

250

1130,-

De Week van de Lach in Tandheelkundig Centrum Verhagen & Waanders:

550

250

1160,-

350

300

1030,-

400

300

1075,-

450

300

1105,-

500

300

1190,-

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

Tandheelkundig Centrum Verhagen & Waanders informeren u deze week graag over de
mogelijkheden van tandbehoud, tandvervanging en de cosmetische aspecten.

Eschpark 9 (aan de Twente-route)
7131 TG Lichtenvoorde
0544 - 371260
info@verhagen-waanders.nl
www.verhagen-waanders.nl

Het volledige programma en het laatste nieuws
over de Week van de Lach vindt u ook terug op
www.weekvandelach.nl ! Loop gerust naar binnen

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

tijdens één van de avonden of het Open Huis.

Jaargang 3
Nr. 22, 29 mei 2007

Gemeente komt met nieuw peuterspeelzaalbeleid

Gemeentehuis:

De gemeente vindt het van groot
belang om alle Bronckhorster
kinderen zo goed mogelijke
ontwikkelingskansen te bieden.
Peuterspeelzalen zijn een belangrijke voorziening in het totale aanbod van voorzieningen waarmee
kinderen en hun ouders/verzorgers
te maken krijgen. In Bronckhorst
zijn 13 peuterspeelzalen die vallen
onder vijf verschillende besturen/
organisaties. Door de voormalige
gemeenten werd verschillend omgegaan met het peuterspeelzaalwerk. Maximale groepsgrootten, het
aantal betaalde leidsters op groepen, de hoogte van de ouderbijdrage
en gemeentelijke subsidie als ook
de uitgangspunten daarvoor, kwamen niet overeen. Daarom heeft de
gemeente in samenwerking met de
peuterspeelzaalorganisaties in
Bronckhorst een nieuw peuterspeelzaalbeleid opgesteld. Onlangs
stemden b en w in met het plan. De
raad bespreekt het peuterspeelzaalbeleid in augustus. In 2008
heeft de gemeente Bronckhorst bijna € 400.000,- geraamd voor peuterspeelzaalwerk.

Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
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.

onderwijs: "Daarom moeten zoveel
mogelijk kinderen de peuterspeelzaal bezoeken." De gemeente vindt
het belangrijk dat in de peuterspeelzaal al veel aandacht is voor de
ontwikkeling van het kind. "Zo
kunnen we eventuele achterstanden
vroegtijdig signaleren en voorkomen
of beperken dat later problemen
ontstaan." Hiervoor is een goede
samenwerking met bijvoorbeeld
consultatiebureaus, maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg nodig
en moet het vervolgonderwijs, het

De gemeente wil alle kinderen in
Bronckhorst de mogelijkheden
bieden om zich te ontwikkelen tot
zelfstandige volwassenen. Het
peuterspeelzaalwerk is een belangrijke voorschoolse voorziening die
de ontwikkeling van kinderen
maximaal ondersteunt. Zowel op
kennis, lichamelijk als sociaal
gebied leren kinderen er veel door
elkaar te ontmoeten en samen te
spelen. Wethouder Ab Boers,
verantwoordelijk voor jeugd en

basisonderwijs, goed
aansluiten. De wethouder: "Dit heeft consequenties voor de kwaliteit en werkwijze van de
afzonderlijke voorzieningen. In het peuterspeelzaalbeleid is dan
ook opgenomen dat
eenduidige afspraken
moeten worden gemaakt, waarbij voor de
peuterspeelzalen wel ruimte blijft
voor een eigen gezicht dat past bij
hun naaste omgeving."
Inkomsten
Peuterspeelzalen kennen twee inkomstenbronnen, namelijk de
ouderbijdrage en subsidie van de
gemeente. Ab Boers: "In het nieuwe
beleid streven we naar een evenwichtiger verhouding dan nu geldt."
Samen met de peuterspeelzaalorganisaties zoekt de gemeente het
komende jaar naar een passende
systematiek. Er kan gekozen worden
voor een vaste ouderbijdrage of een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Als hierover meer bekend is,
informeren de peuterspeelzalen
ouders hierover.
Geef uw mening
Zoals u vorige week op deze
gemeentepagina's heeft kunnen
lezen, liggen het peuterspeelzaalbeleid en de bijbehorende verordening voor de kwaliteit van het
peuterspeelzaalwerk van 23 mei
t/m 20 juni 2007 voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis.
In deze periode kunt u uw mening
hierover geven. Voor een monde-

Belangrijke uitgangspunten in
het nieuwe peuterspeelzaalbeleid zijn onder andere:
• Alle peuterspeelzalen werken
op minimaal ambitieniveau 1.
Dat betekent dat er naast
spelen en ontmoeten,
expliciet aandacht is voor de
ontwikkeling van peuters en
het signaleren van eventuele
ontwikkelingsachterstanden
• De peuterspeelzaal is
toegankelijk voor alle peuters
vanaf 2 jaar en 3 maanden,
vanaf die leeftijd mag een
peuter maximaal 3 maanden
op de wachtlijst staan
• Groepen tellen maximaal
16 kinderen
• Groepen worden geleid door
een professionele begeleider
die ondersteuning krijgt van
één vrijwilliger
• Er is afgesproken dat alle
peuterspeelzalen in 2009 over
een pedagogisch beleidsplan
beschikken
• Gemeente en peuterspeelzalen
gaan samen aan het werk om te
zorgen dat geen enkele peuter
buiten de boot valt, door het
opzetten van een goede
zorgstructuur en een goede
overdracht van consultatiebureau naar peuterspeelzaal
naar basisonderwijs

linge reactie kunt u bellen met
mevrouw R. Lenselink, afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
tel. (0575) 75 04 83. Een schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w.

Gemeente aan de slag met vrijwilligerswerkbeleid
Speciale informatieavond voor vrijwilligersorganisaties op 7 juni a.s.
Vrijwilligerswerk is de smeerolie
van de maatschappij. Hoe kan
gemeentelijk beleid er aan bijdragen
dat we vrijwilligers weten te vinden
en te binden? Hoe kunnen we hen
steunen in hun belangrijke werk?
Om op deze vragen antwoord te
krijgen, organiseren de gemeente en
de organisaties Enzovoort, Innovatie
in Emancipatie en FNV Vrouwenbond
een bijeenkomst op 7 juni a.s.
van 19.30 tot 22.00 uur in het
gemeentekantoor in Hengelo.
Hiervoor zijn diverse vrijwilligers
uitgenodigd vanwege hun expertise
of actieve deelname in één of meer
vrijwilligersorganisaties in de
gemeente. Bronckhorst kent veel
vrijwilligersorganisaties. We hebben
daarom niet alle verenigingen
kunnen uitnodigen. Op basis van
geografische spreiding en thema's
als welzijn, zorg, sport, jongeren,
ouderen, cultuur en religie is een
selectie gemaakt.
Adviesteam
Enzovoort, Innovatie in Emancipatie
en FNV Vrouwenbond hebben een
project opgezet om te onderzoeken
hoe werk en zorg zo gecombineerd
kunnen worden dat mensen tijd
overhouden voor vrijwilligerswerk.
Ze hebben hiervoor een adviesteam

en tips in beeld brengen
die uiteindelijk moeten leiden tot een advies aan de
gemeente. Daarom is de
bijdrage van deze organisaties aan de bijeenkomst
van 7 juni zo belangrijk en
hopen wij dat velen gehoor
geven aan de uitnodiging
die zij onlangs ontvingen.
Tijdens de verkiezing Vrijwilliger van het jaar
zet de gemeente enkele vrijwilligers extra in
het zonnetje.

samengesteld. Hierin zitten:
mw. M. van Zadelhoff,
mw. L. Bessem, dhr. G. Wenneke,
dhr H. Vrielink. mw. M. Eggens,
mw. D. Hammecher en
dhr. M. Versteegen. Bij de samenstelling van het adviesteam is gekeken naar geografische spreiding
over de gemeente en de verdeling
van affiniteit met de thema's als
welzijn, zorg, sport, jongeren, ouderen, cultuur en religie. Dit team gaat
de gemeente ook adviseren over hoe
gebruik gemaakt kan worden van
ervaringen en op welke manier de
gemeente vrijwilligers(organisaties)
ondersteuning kan bieden.
Het adviesteam wil samen met
vrijwilligersorganisaties knelpunten

Gemeente
De gemeente is onlangs gestart
met het opstellen van een
vrijwilligerswerkbeleid. Het advies
van het adviesteam wordt meegenomen bij de ontwikkeling van
dit beleid. De bijeenkomst op 7 juni
gebruikt de gemeente ook om te
horen wat er leeft bij vrijwilligersorganisaties en waar verbeterpunten zijn.

Gemeente dicht op 8 juni a.s.
Op 8 juni a.s. heeft de gemeente een personeelsdag. Alle afdelingen zijn
die dag gesloten. Maandag 11 juni zijn wij u graag weer van dienst.

De DVD ‘Bronckhorst,
beleef het!’ is te koop bij
de VVV Bronckhorst.
De vastgestelde
verkoopprijs is € 7,50.
Een leuke manier om
Bronckhorst (nader) te
leren kennen.

B en w vragen raad in te stemmen met voorlopige
voorkeurstracé West 1 voor rondweg Hummelo
Gedeputeerde Staten (GS) van
Gelderland en b en w van Bronckhorst stelden eind januari hun
voorlopige voorkeurstracé vast
voor de rondweg Hummelo. Het
betreft tracé West 1, dat ongeveer
150 meter ten noordwesten van de
huidige kern van Hummelo ligt.
Het tracé begint ten zuiden van
Hummelo waar de aansluiting N314
(Sliekstraat) – N330 (Zelhemseweg)
in westelijke richting wordt
gereconstrueerd met een rotonde
en sluit direct ten zuiden van de
Kipstraat aan op de bestaande N314.
West 1 biedt de beste mogelijkheden
voor een nieuwe rondweg tegen de
minste milieueffecten. Dit blijkt uit
de concept Milieu-effectrapportage
(MER). Hierin zijn voor de verschillende tracé-alternatieven de milieueffecten beschreven. Door het
toevoegen van aanvullende en
compenserende maatregelen zoals
bijvoorbeeld een landschappelijke
inpassing van de rondweg en geluidsmaatregelen kan tracé West 1
worden verbeterd tot het Meest
Milieuvriendelijke Alternatief (MMA).
Historie
Door het vele doorgaande verkeer
in het dorp Hummelo ontstaat een
onleefbare situatie. De gemeente
Bronckhorst en de provincie
Gelderland willen gezamenlijk de
verkeers- en leefbaarheidssituatie
langs de Dorpsstraat (N314) en de
Keppelseweg (N814) in Hummelo
verbeteren. Daarvoor willen zij
een rondweg aanleggen. Met de
aanleg van een rondweg wordt het
doorgaand verkeer langs de kom
van Hummelo geleid en kan de
dorpskern verkeersluw worden
ingericht. Hierdoor neemt
de leefbaarheid in Hummelo
toe.

Gemeenteraad
Over de voorkeur voor West 1 is op
25 april jl. een openbare informatieavond geweest waar de provincie en
de gemeente een toelichting gaven
op hun keuze en de aanwezigen
vragen konden stellen. B en w
leggen hun voorkeur nu ook voor
aan de gemeenteraad met het
verzoek aan de raadsfracties ook
in te stemmen met West 1 als
voorkeurstracé. De raad besluit
op 28 juni 2007 tijdens de raadsvergadering over het voorstel.

Hoe verder?
In het najaar van 2007 (omstreeks
september) wordt inspraak op de
ontwerpstreekplanherziening,
waarvan de MER onderdeel uit
maakt, verleend. Na de inspraak
stelt de provincie de streekplanherziening vast en volgt een
bezwaar- en beroepsprocedure.
De rondweg wordt vervolgens ook
in een bestemmingsplan ingepast.
Volgens planning kan de rondweg
omstreek 2010 geopend
worden.

kunnen. De locatie waar de school
moet komen is nu nog een agrarisch
perceel. Om daar een school te
realiseren zijn met name voor
verkeer en parkeren verschillende
maatregelen nodig. Zo moet het
langparkeren en het halen en
brengen van kinderen geregeld
worden op het terrein en moet
gezorgd worden dat kinderen de
school op een veilige manier lopend
en fietsend kunnen bereiken. Het
verkeersonderzoek geeft een groot
aantal maatregelen aan die
getroffen kunnen worden, waaronder een oversteekvoorziening op
de Keppelseweg, aanpassen van de
fietsoversteekplaatsen op de N330
en N814, verlichten van de Hessenweg en aanleg van een tweerichtingenfietspad Hessenweg/school.
B en w willen deze uitvoeren.

Daarnaast staan vijf bomen op het
perceel. In eerste instantie was het
de bedoeling deze te behouden,
maar doordat het voor de bouw van
de school noodzakelijk is het terrein
op te hogen en de locatie van de
bomen de mogelijkheden voor de
plaats van het gebouw op het
perceel beperkt, willen b en w
binnenkort een kapvergunning voor
de bomen aanvragen en straks op
het terrein nieuwe bomen planten.
B en w vragen de raad in te
stemmen met de maatregelen en
hiervoor een extra krediet van
€ 387.000,- beschikbaar te stellen.
De raad bespreekt het voorstel in de
commissie Beleidsontwikkeling van
14 juni en de raadsvergadering van
28 juni 2007.

B en w hebben uitvoering inburgeringsprogramma's
voorlopig gegund aan Serin Mens en werk uit Arnhem
De gemeente wil met Serin Mens en
werk uit Arnhem in zee gaan voor
de uitvoering van de inburgeringsprogramma's volgens de nieuwe
Wet Inburgering. Dit is de uitkomst
van de openbare Europese aanbesteding voor dienstverlening voor
de uitvoering van de Wet Inburgering die zeven Achterhoekse gemeenten gezamenlijk hebben uitgeschreven. Voor Bronckhorst kwamen twee aanbieders uit de bus.
Hieruit heeft de gemeente Serin
Mens en werk geselecteerd op basis van de geboden tarieven, kwaliteit van de programma's en de ge-

gebruik van zorgvoorzieningen.
Het beleid gaat niet alleen over
nieuwbouwlocaties, maar betrekt
alle woningen in de gemeente. Aan
de orde komen de betaalbaarheid
van woningen, bouwen voor de doelgroepen (bijvoorbeeld starters en
ouderen), duurzaamheid, levensloopbestendig bouwen en woonomgeving.

Op 24 mei 2007 heeft de gemeenteraad van Bronckhorst de kadernotitie Opstellen woonvisie
vastgesteld. Een mond vol, maar
het komt neer op een beschrijving
van hoe de gemeente beleid gaat
maken op het gebied van wonen.
Door een uitgebreide enquête en
bijeenkomsten kunt u betrokken
raken bij dit traject.

Voortgang Brede school Hummelo
Op de locatie Keppelseweg/Hessenweg in Hummelo moet met ingang
van het schooljaar 2008/2009 een
nieuw gebouw in gebruik genomen
worden door de gefuseerde basisscholen o.b.s. De Woordhof/o.b.s.
De Bongerd, peuterspeelzaal
Hummeloord, buitenschoolse
opvang van Yunio en enkele verenigingen. De afgelopen jaren zijn hier
voorbereidingen voor getroffen. Zo
heeft Factor architecten uit Arnhem
samen met de deelnemers in de
brede school en de gemeente
gewerkt aan het voorlopig en
vervolgens definitief ontwerp van
het gebouw. Op dit moment wordt
de laatste hand gelegd aan het
definitief ontwerp van de school en
het schoolterrein. Het resultaat is
een modern en flexibel gebouw waar
de gebruikers jaren mee vooruit

Bronckhorst bouwt aan wonen

meentelijke wensen. Als de gunning
over ruim twee weken definitief
wordt, sluit de gemeente Bronckhorst met deze organisatie per 1 januari 2008 een contract.
Sinds 1 januari 2007 hebben alle
gemeenten in Nederland de taak
uitvoering te geven aan de Wet
Inburgering. Hoewel gemeenten
zelf bepalen wat zij op inburgeringsgebied willen inkopen, spelen landelijke richtlijnen een grote rol. In het
nieuwe inburgeringsstelsel is
sprake van een algemene inburgeringsplicht, waarbij de eigen

verantwoordelijkheid van de
inburgeraar centraal staat. De
gemeente heeft een informerende,
handhavende en faciliterende rol.
Zo koopt de gemeente relntegratietrajecten in voor inburgeringsplichtigen (asielgerechtigde nieuw- en
oudkomers en imam's), aangevuld
met inburgeraars zonder werk en/of
uitkering. Serin Mens en werk biedt
de trajecten op een locatie in
Doetinchem aan, zodat reistijd en
reiskosten voor de inburgeraar
zoveel mogelijk beperkt
blijven.

Bij het opstellen van de woonvisie
wordt beoordeeld in hoeverre de
woonbehoeften aansluiten bij het
-aanbod. Vóór het opstellen van
het beleid wordt daarom een
telefonische enquête onder
inwoners van de gemeente
Bronckhorst gehouden. In de
enquête worden vragen gesteld over
de huidige woonsituatie, de wens om
te verhuizen, de tevredenheid over
de woonomgeving, de toegankelijkheid van de woningmarkt voor jongeren en de aanwezigheid en

De planning is dat de telefonische
enquête voor de zomervakantie
plaatsvindt. In het najaar volgen
bijeenkomsten met belangenorganisaties (waaronder huurdersorganisaties, projectontwikkelaars,
zorginstellingen, seniorenorganisaties, dorpsbelangenorganisaties
en welzijnpartijen) en de gemeenteraad. Op het conceptbeleid kan
vervolgens een ieder reageren via
een inspraakprocedure, waarna
de gemeenteraad het beleid
vaststelt.
Het vaststellen van beleid is
belangrijk, maar het moet niet bij
'papier' blijven. De gemeente wil
met de woningbouwcorporaties
afspraken maken over de uitvoering
van het beleid. Verder gaat de
gemeente bij eventuele nieuwbouwplannnen rekening houden met het
nieuwe woonbeleid en voorlichting
geven over de aanpassing van
bestaande woningen.

Afdeling dicht
De afdeling Vergunningen,
veiligheid en handhaving
(o.a. bouw-, milieu- en
evenementenvergunningen)
is wegens cursus gesloten
voor publiek op:
• 7 juni van 09.00 tot 10.30 uur
• 21 juni van 09.00 tot 12.00 uur
• 3 juli van 09.00 tot 12.00 uur

Informatieavond ontwikkelingsvisie
stadje Bronkhorst op 6 juni a.s.
de toekomst van het kleinste stadje
van ons land? Uiteindelijk wil de
gemeente, samen met alle
betrokkenen, een keuze maken voor
de toekomst van het stadje en dit
uitwerken en uitvoeren in de
komende jaren. Bureau BUITEN uit
Utrecht geeft voor de gemeente
gestalte aan deze visie.

Jaarlijks bezoeken zo'n 80.000
mensen het monumentale stadje
Bronkhorst. Dit is goed voor de
economie van het stadje en de
gemeente Bronckhorst als geheel,
maar het brengt ook een aantal
knelpunten met zich mee,
bijvoorbeeld voor het verkeer en de
leefbaarheid. Daarnaast vragen veel
mensen zich af welke kant het op
moet met Bronkhorst in de nabije
toekomst: meer toerisme of behoud
en verbetering van het bestaande?
De gemeente is onlangs begonnen
met het opstellen van een toekomstvisie voor Bronkhorst, waarin dit
soort vragen een plek krijgen.
De gemeente brengt samen met
betrokken organisaties en bewoners
de huidige situatie in beeld: wat is er
op dit moment allemaal, welke
knelpunten en kansen zijn er en
welke scenario's zijn denkbaar voor

Bewonersavond
Op 6 juni a.s. vindt een bewonersavond plaats over de ontwikkelingsvisie. Tijdens deze bijeenkomst
worden de resultaten uit de eerste
fase van het onderzoek gepresenteerd, inclusief de gehouden interviews met betrokken partijen en
enquête onder de bewoners van
Bronkhorst. Daarnaast kunnen de
aanwezigen discussiëren over de
toekomst van Bronkhorst.
U bent welkom
Wij nodigen de betrokkenen in het
stadje Bronkhorst graag uit om
deze bewonersavond bij te wonen.
De avond begint om 19.30 uur in
herberg De Gouden Leeuw,
Bovenstraat 2 in Bronkhorst.
Inlichtingen
Heeft u vragen over de ontwikkelingsvisie of over de bewonersavond,
dan kunt u contact opnemen met
Ingrid Oonk van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 64.

Herziening beleidsregels voor GSM- en
UMTS-antennemasten

Inloopavond aanleg fietspad tussen Veldhoek en Ruurlo
(N315)

Al een aantal jaren loopt een brede
maatschappelijke discussie over de
gevolgen/risico's voor de volksgezondheid door de uitbreiding van
het UMTS mobiele telecommunicatienetwerk. Diverse onderzoeken,
al dan niet wetenschappelijk,
hebben tot nu toe nog geen volledige
helderheid over de lange termijn
effecten gebracht.

De provincie Gelderland en de
gemeente nodigen u uit voor een
inloopavond op 7 juni 2007 over de
aanleg van een fietspad langs de
Veldhoekseweg en de Zelhemseweg
in Veldhoek en Ruurlo, gelegen in de
gemeenten Berkelland en Bronckhorst.

De rijksoverheid heeft – op basis
van de tot nu toe uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken (waaronder het zogenaamde 'Zwitsers
onderzoek' uit 2006) – gesteld geen
onaanvaardbare risico's te zien in de
uitbreiding van het UMTS-netwerk,
mits wordt voldaan aan de gestelde
technische randvoorwaarden (zoals
blootstellingslimieten). Ook heeft
het rijk bepaald, dat het plaatsen van
antennes/apparatuur in de meeste
gevallen (bouw- en milieu)vergunningsvrij is.
De gemeenteraad en het college
hebben in 2005 beleidsregels
vastgesteld voor zover de gemeente
op dit gebied beleidsvrijheid heeft.
Deze gaan over het eventuele
• verlenen van planologische
medewerking aan GSM- en UMTSantennemasten en
• weigeren/verlenen van een
monumentenvergunning voor
het plaatsen van antennes in, op
of aan monumenten
Nieuwe ontwikkelingen die daarna
hebben plaatsgevonden (op het
gebied van onderzoek en jurisprudentie) maken herziening van deze

regels wenselijk. De raadscommissie Evaluatie en controle heeft op
11 april jl. met b en w gesproken
over deze problematiek en de
gewenste aanpassingen. Met name
de leden van de raadscommissie zijn
voorstander van toepassing van het
'voorzorgbeginsel', omdat de lange
termijn effecten van UMTS-toepassingen nog onvoldoende onderzocht
zijn.
Verschillen
Vanaf 31 mei ligt een ontwerpherziening van de beleidsregels, zoals
besproken in de raadscommissie,
voor inspraak ter inzage (zie ook de
publicatie in de rubriek Openbare
bekendmakingen). U kunt dan uw
mening geven. De voorgenomen
aanpassingen houden verband
met de beperking van eventuele
risico's voor de gezondheid en het
welbevinden van personen. Op
hoofdlijnen komen de verschillen
op het volgende neer:
• geen onderscheid meer in de
benadering tussen GSM en UMTS
• masten voor UMTS niet langer in
algemene zin uitsluiten, maar in
plaats daarvan geen nieuwe
masten voor GSM en UMTS
toestaan binnen 250 m afstand
van woningen, tenzij de eigenaren/
bewoners daartegen geen
bezwaar hebben

Tijdens de avond krijgt u informatie
over het ontwerp van vertegenwoordigers van de provincie. Ook van de
gemeenten Berkelland en Bronckhorst zijn medewerkers aanwezig
om uitleg te geven. Er is volop
gelegenheid om vragen te stellen.
De inloopavond vindt plaats in
sportcomplex De Veldhoek,
Varsselseweg 55 in Hengelo tussen
18.00 en 20.00 uur. U bent van harte
welkom.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de provincie
Gelderland:
– projectsecretaris Wilma Weeber,

tel. (026) 359 85 98, e-mail:
w.weeber@prv.gelderland.nl
– of projectmanager Kees van Heteren, tel. (026) 359 94 64, e-mail:
c.v.heteren@prv.gelderland.nl.

Verkeersexamen
Op 24 mei jl. legden ruim 200 leerlingen van de groepen 7
en 8 van de Hengelose basisscholen hun praktijkverkeersexamen af. Op een uitgezette fietsroute door Hengelo
moesten zij laten zien hoe hun kennis van de verkeersregels is en hoe zij reageren op bepaalde verkeerssituaties.
Voorafgaand aan het praktijkexamen hebben de leerlingen
een theorieexamen afgelegd. Het project wordt uitgevoerd
door de VVN (Veilig Verkeer Nederland) en ondersteund
door de gemeente. Het verkeersexamen is belangrijk om
de veiligheid van kinderen in het verkeer te bevorderen.
Zeker met al die auto's, bussen, fietsers en voetgangers op
straat. Het verkeer is met de jaren alleen maar drukker
geworden. Dit jaar werd het landelijk verkeersexamen al
weer voor de 75e keer afgenomen. Alle basisscholen in
Bronckhorst nemen aan het examen deel.
Voor een verslag van de landelijke start kunt u kijken op
www.veiligverkeernederland.tv.

De bepalingen in de beleidsregels
over stedenbouwkundige-,
landschappelijke- en esthetische
inpassing en over de bescherming
van monumentale en bouwhistorische waarden blijven ongewijzigd.

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
• Hengelo Gld., buurtfeest Bekveld met vogelschieten en toneel-/dansavond, afsluiten gedeelte
Hogenkampweg, 7 en 8 september 2007, buurtvereniging Bekveld
• Hummelo en Keppel, skeelertochten, 24 juni 2007 van 10.00 tot 15.00 uur, De Hessenrijders
• Vorden, Biesterveld, buurtfeest op 14 juli 2007 van 15.00 tot 00.30 uur, afsluiten gedeelte
Biesterveld, R.A.M. Waanders
• Vorden, Eikenlaan, Babybiggenmealbal op 11 augustus van 19.00 tot 01.30 uur en vrijwilligersavond op 17 augustus 2007 van 20.00 tot 24.00 uur, stichting Babybiggenmealbal
• Vorden, Oude Zutphenseweg 5a, open dagen, ontheffing winkeltijdenwet, parkeerverbod
gedeelte van de Oude Zutphenseweg, 14 t/m 16 september 2007 van 10.00 tot 18.00 uur,
pompoenerie Tonda Pandana
• Wichmond, Broekweg, bruiloftsfeest met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
6 juli 2007 van 09.00 tot 01.30 uur, E.J. Vaartjes
• Zelhem, afsluiten Smidsstraat, gedeelte Doetinchemseweg, Achter de Hoven, Markt, gedeelte
Stationsstraat en Kerkweg en instellen parkeerverbod Doetinchemseweg en Dr. Grashuisstraat, 20 t/m 22 juli en 3 t/m 5 aug. 2007, stichting Zelhemse Zomerfeesten
• Zelhem, centrum, zomerfeesten, 21 juli en 4 augustus 2007 van 14.00 tot 01.00 uur, stichting
Zelhemse Zomerfeesten
• Zelhem, plaatsen reclameborden, 1 juli t/m 7 augustus 2007, stichting Zelhemse Zomerfeesten
• Zelhem, parkeerverbod en afsluiten gedeelte Thorbeckestraat, 18 juli 2007 van 08.00 tot
12.00 uur, Jan Ligthart school
• Zelhem, Ruurloseweg, dwarstoernooi V.V.Wolfersveen op 13 juli 2007 van 18.00 tot 01.00 uur
en weidepop (10 bands) met live-muziek op 15 juli 2007 van 13.00 tot 21.30 uur, instellen
snelheidsbeperking gedeelte van de Ruurloseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
Wolfersveen Susebeek
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
•
•
•
•
•
•
•
•

Hengelo Gld., Berkenlaan 31, plaatsen prieel
Hummelo, Broekstraat 31b, verbouwen woning
Keijenborg, Uilenesterstraat 27, bouwen tuinhuisje
Keijenborg, Wolsinkweg 7/7a, vergroten woning
Steenderen, Kastanjelaan 61, plaatsen hekwerk
Steenderen, Nijverheidsweg 13, verbouw woning
Vorden, Deldenseweg 7a, plaatsen dakkapel
Vorden, Dorpsstraat 22, veranderen winkel

•
•
•
•
•
•
•

Vorden, het Elshof 5 en 7, bouwen schuur
Vorden, Nieuwstad 55, plaatsen inbouw zwembad in tuin
Zelhem, Abraham Kuyperstraat 27, vergroten woning
Zelhem, Cosmeastraat 2, gedeeltelijk vergroten twee fietsenstallingen Looschool
Zelhem, Groen van Prinstererstraat 34, vergroten carport
Zelhem, Halseweg 38, verbouwen boerderij
Zelhem, Koeriershoek 6, verbouw woning

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Kervelseweg 15, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 31 mei t/m 11 juli 2007
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50.
Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn 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. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de betreffende afdeling.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 11 mei 2007:
• Toldijk, Wolfsstraat, harmonicadag, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 3 juni 2007 van 10.00 tot
17.00 uur, harmonicagroep De Trekkebuuls
• Toldijk, Wolfsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 3 juni 2007 van 10.00 tot
17.00 uur, G.H. Garritsen
Verzonden op 14 mei 2007:
• Baak, Hofstraat, opstijgen luchtballon, 28 mei 2007 om 19.00 uur, A3 Ballon
• Toldijk, Wolfsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 14 en 15 juli 2007,
G.H. Garritsen
• Toldijk, Wolfsstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 12 t/m 16 juli 2007, Dutch Open Sheep
Dog Trials
• Vorden, Burgemeester Galleestraat, pleinmarkt, 19 mei 2007 van 09.00 tot 15.00 uur, stichting
Veilingcommissie Vorden
Verzonden op 15 mei 2007:
• Baak, Vordenseweg, opstijgen luchtballon, 2 juni 2007 om 20.00 uur, A3 Ballon

Openbare bekendmakingen - vervolg
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 25 mei t/m 8 juni 2007, stichting
Het Lichtpunt
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 44, clubwedstrijd V.D.H., ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 3 juni 2007 van 08.30 tot 19.00 uur, kringgroep De Noordink
• Hummelo en omgeving, avondvierdaagse, 4 t/m 8 juni 2007, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor avondvierdaagse, 7 mei t/m 12 juni 2007,Jong Gelre Hummelo & Keppel
• Hummelo, sponsorloop, 2 juni 2007 van 13.00 tot 16.00 uur, aktie Kerkrestauratie
• Zelhem, fietstocht met barbecuefeest, 3 juni 2007 van 16.00 tot 20.00 uur, buurtvereniging
Meindert Hobbemastraat
Verzonden op 16 mei 2007:
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor kasteelfair De Steeg, 29 mei t/m
10 juni 2007, Hoffman Outdoor Media
• Bronckhorst, toertocht voor oldtimertractoren, 26 augustus 2007 van 09.00 tot 16.30 uur,
stichting Contact oldtimers Achterhoek
• Drempt, terrein Dorpshuis Drempt, organiseren verloting op 10 juni 2007 van 10.00 tot
17.00 uur, Rode Kruis
• Halle, zaal Nijhof, zomerconcert met verloting, 16 juni 2007 van 19.30 tot 22.00 uur, Christelijke
Muziekvereniging Euterpe
• Hoog-Keppel, sponsordag met diverse activiteiten op het terrein bij de sporthal, 10 juni 2007
van 10.00 tot 17.00 uur, stichting Vrienden van Zorgbad Zonnewater
• Laag-Keppel, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 17 mei 2007 van 10.00 tot 23.00 uur,
eethuis D' Olde Schole
• Steenderen, ontheffing winkeltijdenwet, 13, 20 en 28 mei 2007, Glasgalerie Remery
• Steenderen, parkeerplaats Aalderink supermarkt, rommelmarkt, 10 juni 2007 van 11.00 tot
15.00 uur, tijdelijke reclameaanduidingen, 19 mei t/m 11 juni 2007, muziekvereniging Nieuw
Leven
• Vorden, avondvierdaagse, 11 t/m 14 juni 2007 van 18.30 tot 21.00 uur, gymnastiekvereniging
Sparta
• Vorden, 29e wielerronde van Vorden, 24 juni 2007 van 11.45 tot 17.15 uur, R.T.V. VierakkerWichmond
• Vorden, Lindeseweg 20, feestavond in tent op 1 juni 2007 van 18.00 tot 00.30 uur,
dhr. R.H. Schreve.
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, muziekfestival met diverse bands en het Bronckhorster
kampioenschap buikschuiven, 26 augustus 2007 van 12.00 tot 23.00 uur, stichting Achterhoek
Muziek
• Zelhem, loterij, 29 juni 2007, buurtvereniging Heidenhoek
Verzonden op 21 mei 2007:
• Keijenborg, pupillenweekend op het terrein van S.V. Keijenborgse Boys, 1 juni van 19.00 tot
24.00 uur en 2 juni 2007 van 07.00 tot 16.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning gymzaal i.v.m.
overnachten pupillen, 1 en 2 juni 2007, S.V. Keijenborgse Boys
• Hummelo, Zutphenseweg, tentfeest met live-muziek en ± 1.500 personen, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 9 juni 2007 van 20.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent
van 7 juni t/m 11 juni 2007, stichting Pontificaal
• Vorden, Het Elshof, buurtfeest, 16 juni 2007 van 19.00 tot 00.30 uur, afsluiten Het Elshof vanaf
huisnummer 1 t/m 15, 16 juni vanaf 10.00 uur t/m 17 juni 2007 12.00 uur, buurt Het Elshof
• Vorden, kasteel 't Medler, huwelijksfeest in een tent, 16 juni 2007 van 11.00 tot 01.00 uur,
K. Bakker
• Zelhem, De Kappenbulten, jeugd motorcrosswedstrijden en Jumbo ONK en overnachten
deelnemers, 23 en 24 juni 2007 van 09.00 tot 18.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
Halmac
• Zelhem en Halle, tijdelijke reclameaanduidingen (2 spandoeken), 23 mei t/m 25 juni 2007,
Halmac
• Zelhem en omgeving, plaatsen reclameborden, 1 t/m 26 juni 2007, S.V. Halle

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Per abuis hebben wij vorige week op deze gemeentepagina’s gemeld dat onderstaande
vergunningen verleend zijn. Dit is NIET het geval; deze vergunningen zijn aangevraagd.
Onze excuses voor het ongemak.
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 21 juli t/m 6 augustus 2007, marktorganisatie Hogebos
• Hengelo Gld., paarden- en ponymarkt en biologische streekproducten, 11 juli 2007 van
07.00 tot 13.00 uur, marktvereniging Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., Spalstraat, warenmarkt met live-muziek, 11 juli 2007 van 08.00 tot 15.00 uur,
Hengelose Ondernemers Vereniging
• Hengelo Gld., tapwagen en podium voor Spalstraat 44, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 juli en 15 juli 2007, A.B. ten Barge
• Hengelo Gld., terras Spalstraat 40, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 t/m
15 juli 2007, R.B.W. Visser
• Hengelo Gld., Vloed, buurtfeest, 30 juni 2007 van 11.00 tot 01.30 uur, Van de Weer
• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 23 juni 2007 van 13.00 tot 18.00 uur,
G.H. Dinkelman
• Vorden, Wildenborch, oranjefeest met volksspelen en vogelschieten, 23 juni 2007 van 13.00
tot 18.00 uur, Oranjevereniging Wildenborch
• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, snuffel-/rommelmarkt en kofferbakverkoop,
5 augustus 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, marktorganisatie Hogebos

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 22 mei 2007:
• Hengelo Gld., Maanstraat 27, veranderen achtergevel van de woning
• Hummelo, Beatrixlaan 29, vergroten en veranderen garage/berging, verleend met vrijstelling
op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 29 mei 2007:
• Hummelo, Keppelseweg 12, voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van het
pand

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art.
5.4.1 APV)
Verzonden op 15 mei 2007:
• Zelhem, Halseweg 29d, voor verbranding nabij de Meeneweg 15 in Zelhem
Verzonden op 22 mei 2007:
• Zelhem, Varsselsestraat 4, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Aaltenseweg 18, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens de zomermarkt op 10 juni 2007, worden de Kerkstraat, tussen de Laakweg en

•
•

•

•

de Gildeweg, de Gildeweg, tussen de Kerkstraat en de Dreef, en het parkeerterrein rondom
Het Dorpshuis van 08.00 uur tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Veenweg en de
Binnenweg.
Vorden, tijdens een buurtfeest is Het Elshof, tussen huisnr. 1 en 5, van 16 juni 10.00 uur t/m
17 juni 2007 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
Vorden, tijdens de speelochtend op 23 juni 2007, wordt een gedeelte van de parkeerplaats bij
peuterspeelzaal Ot en Sien op 't Jebbink van 09.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer
Zelhem, tijdens motocrosswedstrijden op diverse wegen zijn van 23 juni 07.30 uur t/m 24 juni
2007 19.00 uur de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk, de Aaltenseweg, tussen de Priesterinkdijk en de Kuiperstraat en de Priesterinkdijk, tussen de Aaltenseweg en de Wolfersveenweg, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer.
Een parkeerverbod geldt op de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de Meeneweg,
de Aaltenseweg, vanaf huisnummer 21 tot de Bielemansdijk, de Priesterinkdijk, tussen de
Halseweg en de Wolfersveenweg, de Bielemansdijk, tussen de Aaltenseweg en de Dwarsdijk,
en de Kuiperstraat, tussen de Halseweg en de Dwarsdijk
Zelhem, op 9 juni van 10.00 en 16.00 uur is de Handelsweg, tussen huisnr. 7 en 11, afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, in verband met de opening met
verkeersveiligheidsinstructie van een autoschadeherstelbedrijf

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) en Ruimtelijke en
economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunningen). 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.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
31 mei t/m 12 juli 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Vorden, Oude Borculoseweg ongenummerd, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor kleiduivenschietbaan De Beukersweide
• Zelhem, Hummeloseweg 63a, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een varkenshouderij. De aangevraagde vergunning wordt gedeeltelijk verleend en
gedeeltelijk geweigerd
Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 13 juli 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. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan b en w van Bronckhorst. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een
gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.
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.

Startnotitie MER varkenshouderij Kuiperstraat
ong. Halle
Richtlijnen voor de inhoud van de milieu-effectrapportage (MER) over de oprichting van een
varkenshouderij op de locatie Kuiperstraat ongenummerd in Halle.
B en w maken als bevoegd gezag bekend dat H. Harenberg, Bronsbergen 6a in Zutphen, is
gestart met de voorbereiding van een milieu-effectrapportage. De MER heeft betrekking op het
voornemen tot het oprichten van een varkenshouderij voor 7.488 plaatsen voor vleesvarkens en
is vereist ter voorbereiding op de aanvraag om milieuvergunning (project-MER) alsmede voor
een herziening van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem, herziening 1988-2'
(plan-MER). Voordat b en w hierop een beslissing kunnen nemen, moet op grond van Hoofdstuk 7
van de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage 1994 een MER worden
opgesteld. H. Harenberg heeft ter voorbereiding op de MER een startnotitie ingediend.
Inspraak
In het vervolg van de procedure stellen wij richtlijnen op aan de hand waarvan de MER opgesteld
moet worden. Daartoe laten wij ons adviseren door de Commissie voor de Milieueffectrapportage
in Utrecht en een aantal andere instanties, waaronder de wettelijke adviseurs over de richtlijnen
voor de project-MER, alsmede de reikwijdte en het detailniveau voor de plan-MER. Ook kan
ingevolge artikel 7.14 vierde lid van de Wet milieubeheer een ieder schriftelijk of mondeling
opmerkingen maken over de op te stellen richtlijnen.
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 31 mei
t/m 12 juli 2007 tijdens de openingstijden de startnotitie ter inzage. Een ieder kan gedurende de
termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde opmerkingen over het

Openbare bekendmakingen - vervolg

voornemen tot het oprichten van de varkenshouderij. Schriftelijke opmerkingen moet u bij ons
indienen vóór 13 juli 2007. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener
van schriftelijke opmerkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de opmerkingen, schriftelijk
aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling opmerkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit
wilt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan deze afdeling, tel. (0575) 75 03 00.

Ontwerp herziening beleidsregels GSM- en UMTSantenne(drager)s
De gemeenteraad respectievelijk b en w zijn van plan om de beleidsregels voor het verlenen/
weigeren van:
a.medewerking aan de (voorbereiding van) herziening van bestemmingsplanvoorschriften
b.vrijstelling van bestemmingsplanvoorschriften
voor het plaatsen van GSM- en UMTS-antennedragers gedeeltelijk te herzien.
De beleidsregels voor het beoordelen van verzoeken om vergunning voor het plaatsen van GSMen UMTS-antenne(dager)s op, in of aan gemeentelijke- en Rijksmonumenten blijven ongewijzigd.
Het ontwerp van de herziene beleidsregels met toelichting ligt van 31 mei t/m 11 juli 2007 tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling
een inspraakreactie kenbaar maken aan de gemeenteraad (onderdeel a) respectievelijk b en w
(onderdeel b).

Verbod stil te staan Raadhuisstraat Hengelo
De parkeerplaatsen voor de ingangen van de winkels aan de Raadhuisstraat in Hengelo Gld. zijn
veelal bezet. Doordat de Raadhuisstraat onvoldoende breed is voor verkeer in twee richtingen in
combinatie met geparkeerde auto's, moeten auto's op elkaar wachten voordat de geparkeerde
auto's gepasseerd kunnen worden. Door de vele geparkeerde auto's is het voor klanten lastig om
de winkels per fiets veilig te bereiken. Fietsers moeten tussen de geparkeerde auto's en het
daaromheen manoeuvrerende verkeer door fietsen voordat de winkels bereikt worden.
Op 15 mei hebben b en w besloten een verbod om stil te staan in te stellen aan beide zijden van de
Raadhuisstraat in Hengelo Gld., op het wegvak tussen de Schoolstraat en de Wichmondseweg.
Door het stoppen en parkeren van voertuigen niet toe te staan, worden de winkels beter
bereikbaar voor fietsers.
Inspraak
B en w verlenen op het voornemen deze maatregelen uit te voeren, in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak. U kunt in de
periode van 29 mei t/m 10 juli 2007 tijdens de openingstijden het ontwerpverkeersbesluit voor
het in te stellen stopverbod inzien op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, bij b en w kenbaar
maken. De inspraakreacties betrekken b en w bij de definitieve besluitvorming over de
maatregel.

PAREL VAN DE WEEK

Avontuurlijke Ruiterroutes
Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN
en ZONWERING

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

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

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

± 14,7 km

Vorden - Borculo

± 35 km

Vorden - Bronkhorst

± 41 km

Vloer- en wandtegels
Vensterbanken
Hardsteen dorpels
Stijlvolle

Keukenbladen etc.
SHOWROOM:
openingstijden

Zelhem - Brunsveldroute

Grafmonumenten
www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

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

W E E K VAN D E L AC H

Week van de Lach:
Maandag

4 juni 19.00 – 22.00 u. Cosmetische tandheelkunde

Glimlachen, hartelijk lachen, stralend lachen

Dinsdag

5 juni 19.00 – 22.00 u. Angst bij kinderen én volwassenen

Woensdag

6 juni 19.00 – 22.00 u. Orthodontie

Donderdag 7 juni 19.00 – 22.00 u. Implantaten

N AT U U R L I J K O O K VO O R U

Zaterdag

9 juni 10.00 – 17.00 u. Open Huis Implantologie & Orthodontie

Tandheelkundig Centrum Verhagen & Waanders organiseert de Week van de Lach. Gedurende deze week staan iedere avond de deuren voor u open
en komen alle aspecten van de tandheelkunde aan bod. Tandheelkunde is tegenwoordig immers veel meer dan het trekken van een kies of het vullen
van een gaatje. Een mooi en gezond gebit is essentieel voor uw uitstraling én voor uw gezondheid. Deskundigen van het Tandheelkundig Centrum
Verhagen & Waanders informeren u deze week over de mogelijkheden van tandbehoud, tandvervanging en de cosmetische aspecten.
Donderdag 7 juni - Implantologie
Implantologie is niet meer weg te denken uit de hedendaagse tandheelkunde.
Een kroon, brug of kunstgebit op implantaten wordt al decennia toegepast. Een
implantaat is een kunstwortel gemaakt van titanium. Deze kunstwortel vervangt
als het ware de wortel van één of meer verloren tanden of kiezen.
Het plaatsen van een kroon, brug of kunstgebit op een implantaat heeft diverse
voordelen ten opzichte van de klassieke voorzieningen. Dankzij implantaten
bent u verzekerd van een mooi én duurzaam resultaat.
Alleen al in Nederland zijn in 2006 meer dan 130.000 implantaten geplaatst.
Met een succespercentage van meer dan 98% wordt deze duurzame oplossing
steeds populairder. Donderdag 7 juni informeren de implantologen Leon
Verhagen en Ruud Waanders u over implantaten en de mogelijkheden voor u.

Een glimlach staat centraal binnen de praktijk. In de ontvangst aan de balie,
de prettige wachtruimte en in de behandelruimten. Het is ons doel om u in
een rustgevende sfeer tandheelkunde aan te bieden. Op een professioneel en
hoogwaardig niveau.

De Week van de Lach vindt plaats in het Tandheelkundig Centrum
Verhagen & Waanders:
Eschpark 9 (aan de Twente-route)
7131 TG Lichtenvoorde
0544 - 371260
info@verhagen-waanders.nl
www.verhagen-waanders.nl

Open Huis - Implantaten & Orthodontie
Zaterdag 9 juni zijn de deuren van de praktijk en het laboratorium geopend
voor uw persoonlijke vragen over implantaten en de mogelijkheden van
orthodontie. Voor beide behandelmogelijkheden groeit de aandacht. Wat is in
uw situatie het beste advies? Deze dag zijn specialisten aanwezig om u één op
één te woord te staan. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om ter plaatse
een ingreep met plaatsing van implantaten te volgen.

Het volledige programma en het laatste nieuws over de Week van de Lach vindt
u ook terug op

www.weekvandelach.nl

De praktijk
Tandheelkundig Centrum Verhagen & Waanders is sinds 2005 gevestigd in het
hypermoderne pand aan het Eschpark te Lichtenvoorde. Het centrum met acht
tandartsen onder wie twee implantologen en een gnatholoog, biedt diverse
faciliteiten onder één kap: een praktijk en verwijspraktijk voor orthodontie,
implantologie, gnathologie en angstbehandeling. Naast de praktijk bevindt zich
een volledig uitgerust tandtechnisch laboratorium. Praktijk, laboratorium en een
team van assistenten, een optelsom die ervoor zorgt dat u voor verschillende
klachten en behandelingen steeds in dezelfde vertrouwde omgeving terecht
kunt.

WIE LAAT U LACHEN?
U kent ze vast wel, in uw vrienden- of kennissenkring, of misschien wel binnen uw familie. Er is altijd wel iemand die u laat
lachen. En wat is er nu prettiger dan mensen om u heen met een glimlach op het gezicht?

Gunt u iemand een stralende lach?
Kom dan naar de Week van de Lach en geef daar uw vriend, vriendin, buurvrouw, broer of zus op voor een stralende lach. U
omschrijft in enkele zinnen waarom u nu juist die persoon een stralende lach gunt en wie weet is hij of zij straks de gelukkige
eigenaar van een stralende lach. Uit alle inzendingen wordt na afloop van de Week van de Lach een winnaar getrokken.

AJAX
BAYERN MÜNCHEN
CHELSEA
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Internationale Marveldtoernooi
1, 2 en 3 juni 2007

FC TWENTE / HERACLES
FC SHAKHTAR DONETSK
FEYENOORD
MACCABI HAIFA FC
MANCHESTER UNITED
REAL MADRID
PSV
SV GROL

Sportpark „Den Elshof” Groenlo

1, 2 en 3 juni 2007

CELTIC FC

Weevers Emaus

Op het moment van het lezen van dit artikel
wordt op Sportpark den Elshof met man en
macht gewerkt om het complex in orde te maken voor het 18e Internationale Marveldtoernooi voor nationale en internationale voetbalteams onder de 15 jaar. Veel, heel veel vrijwilligers zorgen er voor dat het sportpark wordt
omgetoverd in een grote voetbalarena, een
plek waar vanaf vrijdag 1 juni om 18.00 uur
door topteams uit verschillende landen drie
dagen lang gestreden zal worden om de eerste
plaats van deze 18e editie van het Marveldtoernooi.
De formule van het toernooi is dit jaar anders
in vergelijking met voorgaande jaren. Voor het
eerst zal de deelname bestaan uit 5 Nederlandse en 7 buitenlandse teams (voorheen 6 :
6). Vorig jaar is reeds de stap gemaakt van een
twee- naar een driedaags toernooi. Dit alles
om het niveau nog meer omhoog te halen en
de teams op deze manier nog meer weerstand
en verschillende speelstijlen aan te kunnen
bieden. Het bestuur van het Internationaal
Marveldtoernooi is erin geslaagd 12 teams van
grote naam en faam naar het toernooi te halen. De Nederlandse deelname bestaat uit:
Ajax, PSV, Feyenoord, FC Twente / Heracles en
het eigen team van de SV Grol. De buitenlandse deelname bestaat uit: Manchester United,
Maccabi Haifa FC, FC Shakhtar Donetsk, Bayern Munchen, Celtic FC, Real Madrid en Chelsea.
Dat het eigen team van de SV Grol ieder jaar
meedoet is geen discussiepunt voor het bestuur. Want wat is er nu mooier voor deze jongens om te kunnen zeggen dat ze tegen Chelsea of Real Madrid gevoetbald hebben. Het
team van de SV Grol verblijft, evenals de overige teams, op Marveld Recreatie. De eerste wedstrijd van het team van de SV Grol wordt gespeeld op vrijdagavond 1 juni om 19.45 uur tegen Feyenoord. Op zaterdag spelen zij om

11.30 uur tegen Ajax, om 14.30 uur tegen Maccabi Haifa FC en om 16.30 uur tegen Real Madrid. Op de laatste speeldag speelt het team
van de SV Grol om 10.20 uur tegen Chelsea.
Langs deze weg wil het bestuur van het 18e Internationaal Marveldtoernooi het team van de
SV Grol heel veel succes maar vooral veel plezier toewensen!
De officiële opening van het toernooi vindt op
vrijdagavond 1 juni om 18.00 uur plaats. De
eerste poulewedstrijden starten die avond om
19.00 uur met de openingswedstrijd van Manchester United – Bayern Munchen (!) en FC
Shakhtar Donetsk – Celtic FC. Op zaterdag 2
juni start de tweede toernooidag om 10.30 uur
en op zondag 3 juni zal er om 09.30 uur afgetrapt worden. De finale zal op zondag 3 juni
om ca. 16.00 uur gespeeld worden.
Voor zowel jong als oud is er tijdens deze drie
dagen, naast het prachtige voetbal, voldoende
vertier. Er wordt een wervelende voetbalshow
verzorgt door twee voetbalgoochelaars die diverse freestyle acts opvoeren op de vrijdagavond en zaterdag (zie voor uitgebreide informatie het artikel elders in deze krant), optredens van slagwerkgroep SHUFFLE (vrijdag en
zondag), een verloting op alle toernooidagen,
een computerhoek, speelkasten Playstation,
op de zaterdag een ‘bewegingsshow’ van Ronald McDonald, een springkussen voor de allerkleinsten, op de zondag een Panna event
wat wordt verzorgd door PannaEvents, een bureau dat gespecialiseerd is in alles dat te maken heeft met straatvoetbal (zie artikel elders
in deze krant) en de aanwezigheid van diverse
supportersverenigingen w.o. Ajax met de mascotte Lucky.
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Voor meer informatie betreffende het 18e Internationale Marveldtoernooi kijk op:
www.marveld.info.

BEKENDE SPELERS OP VOORGAANDE MARVELDTOERNOOIEN:
Speler:

Club(s):

Jaartal:

Ebi Smolarek
Nicky Hofs
Theo Janssen
Tim Wiese
David Mendes da Silva
Jhonny van Beukering
Klaas Jan Huntelaar
Ramon Zomer
Leonardo Santiago
Demi de Zeeuw
Boy Waterman
Johnny Heitinga
Nando Rafaël
Wesley Sneijder
Daniël de Ridder
Gijs Luirink
Jason Oost
Robin van Persie
Tim Bakens
Nigel de Jong
Collins John
Arjen Robben
Karim El Ahmadi
Stein Schaars
Bastian Schweinsteiger
Otman Bakkal
Ibrahim Afellay
Ryan Babel
Tim Vincken
Evander Sno
Urby Emanuelson
Jeremain Lens
Aiden Mc Geady
Jonathan de Guzman
Royston Drenthe
Roy Beerens
Ismael Aissati

Feyenoord, Borussia Dortmund
1993
Vitesse, Feyenoord
1995
Vitesse
1995
Bayer ’04 Leverkusen, Kaiserslautern, Werder Bremen 1995 (keeper)
Sparta, NAC, AZ
1995
De Graafschap
1996
De Graafschap, P.S.V., AGOVV, Heerenveen, AJAX
1996
F.C. Twente
1996
Feyenoord, ADO Den Haag, NAC, Ajax
1996
Go Ahead Eagles, AZ
1996
AJAX, Heerenveen, AZ
1996 (keeper)
AJAX
1997
AJAX, Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach
1997
AJAX
1997
AJAX, Celta de Vigo
1997
AJAX, FC Groningen, AZ
1997
Feyenoord, RKC, Sparta
1997
Feyenoord, Arsenal
1997
De Graafschap, RKC
1997
AJAX, HSV
1998
F.C. Twente, Fulham
1998
F.C. Groningen, P.S.V., Chelsea
1998
F.C. Twente
1998
Vitesse, AZ
1999
Bayern Munchen
1999
P.S.V., FC Twente
1999
P.S.V.
2000
AJAX
2000
Feyenoord
2000
AJAX, NAC, Celtic
2001
AJAX
2001
AJAX, AZ
2001
Celtic, Iers International
2001
Feyenoord
2002
Feyenoord
2002
P.S.V., NEC
2002
PSV
2003

7
0
0
2

Voor meer informatie:

www.marveld.info

Restauratie ‘Hoeve Wiggerink’ in Bronkhorst, deel 2

Een moment voor een monument…

De restauratie van ‘Hoeve Wiggerink’ is met het ontmantelen ervan aangevangen.
voor het nageslacht te bewaren. Dames en heren van de gemeentelijke en
landelijke monumentenzorg beginnen de oogjes te glinsteren met al dit
aanbod. Vergeet niet… de topvaklieden van Demontagebedrijf Enzerink we praten maar even niet van slopersbedrijf- en Bouwbedrijf Lettink moeten het allemaal als een soort Mecanodoos uit elkaar halen en later weer
identiek in elkaar zetten en dat is
soms op de tenen lopen. Maar dank
aan de vaklieden van Enzerink voor
hun keurige werk!

‘Hoeve Wiggerink’ vóór aanvang van de restauratie in oktober 2006.
De restauratie heeft een aanvang genomen met allereerst de rotte delen
uit de boerderij te verwijderen, werk voor de deskundige handslopers van
de firma Enzerink te Hengelo Gld. Separaat start Bouwbedrijf Lettink te
Zelhem met de grote veldschuur, welke geheel moet passen in de historische omgeving van Bronkhorst.
De boerderij is keurig gedemonteerd
en de leiding was in handen van Jan
Bloemendaal, een vakman bij de firma Enzerink. Alle rotte delen werden
verwijderd en als men de gebintenrestanten ziet, kan worden afgevraagd
hoe het toch mogelijk is gebleken dat
deze bouwkundige staat de herfst- en
winterstormen van de laatste jaren
heeft kunnen weerstaan. Wijlen stadstimmerman Jan Harmsen uit Bronkhorst heeft in 1960 in het voorhuis
enige slaapkamers gemaakt met nieuwe haanhouten en deze verbinding
heeft de boerderij gered van instorting.
Allereerst werden de pannen verwijderd en vervolgens werden de daksporen uitgenomen. Enige eiken daksporen uit de 18e eeuw worden bewaard
en hergebruikt. De daksporen van
rondhout (den) waren niet meer te
redden. Sommigen braken als luciferhoutjes en waren volledig verwormd.
Vergeet niet, één dakspoor had soms
twee tot drie hulpsporen aan beide zijden. Wat een reparaties. De zware keperbalk in de kilgoot tussen deel en
voorhuis bestond in het geheel niet
meer en was compleet weggerot. Het
zware eiken gebint tussen deel en
voorhuis kon -met de hand- uitgenomen worden en was compleet vergaan
door bruinrot.
Toch komt men ook interessante
bouwkundige zaken uit het verleden
tegen. De boerderij heeft een kern van
midden 18e eeuw. Vermoedelijk is ook
deze boerderij in of rond 1770 herbouwd na de grote stadsbrand van
Bronkhorst. Het tweede gebint vanaf
de straat was opgenomen in de achtergevel. Er werd zelfs nog een twijg van
eens aangesmeerd vakwerk gevonden.
In deze achtergevel was een zgn. stiepel opgenomen en de deuren hingen
aan zware eiken palen in dit gebint geplaatst. In de Bronkhorster Boterstraat
is deze bouwwijze ook nog te zien.
Rond 1800 is de boerderij een gebint
naar de straat uitgebreid. Men bouwde destijds met de straat mee en deze
muur loopt wel een meter uit de haak!
Dit is de nieuwe achtergevel geworden
en is nu tijdelijk verankerd met vier
stutten. Er wordt zeer zuinig omgegaan met deze achtergevel, doch er
worden wel eens angstige momenten
beleefd, want zelfs vrachtauto’s van 40
ton en meer gaan zeker met 40 tot 50
km per uur op twee meter langs deze
gevel. Er is een 30km limiet, doch de

haastigen onder ons weten met hun
auto tot zelfs 70km te halen. Kennelijk
nodigt een oude klinkerweg uit tot
het gaspedaal wat dieper in te trappen. Laat het aub goed gaan.
Vergeet niet, als dakconstructie,
muur- en bovenplaten inclusief gebinten worden verwijderd, dan staan alle
historische muren vrij en heeft de
wind vrij spel. Dus aanvang mei is er
haast geboden de constructies weer
aan elkaar te monteren. Veel deuren
zijn in de jaren zestig van de vorige
eeuw van boardplaten voorzien. “Laat
ze nog maar even zitten,” vertelde architect Boerman aan de heren slopers
en timmerlieden. In het afbouwstadium komen deze deuren in hun oude
luister weer terug. Zelfs de originele
verf zit er nog op, ruim 150 jaar oud.
35cm werd de boerderij ontgraven en
er werd ontdekt dat een groot gedeelte van de deel in de 18e eeuw is gefundeerd op kloostermoppen van het stap
voor stap onttakelde kasteel te Bronkhorst. Ze zijn er zuinig op en ze komen
terug op de bouwplaats. De historische zijmuur aan de ’Bronkhorster zijde’ bestaat voor een groot gedeelte uit
kloostermoppen. Hij valt bijna om en
wordt steen voor steen gedemonteerd
en uiteraard weer herbouwd. Aan de
’molenzijde’ heeft ook een dergelijke
muur gestaan, doch deze is er met het
slopen van een naastgelegen boerderij
rond 1959 uitgevallen en vervangen
door een niet passende muur welke
nu is verwijderd. Deze muur was eveneens gefundeerd op kloostermoppen
en zelfs om en om liggende putstenen
zijn hier als fundering hergebruikt. In
Bronkhorst ging vroeger geen bouwmateriaal verloren! Op de bouwplaats
staan thans duizenden antieke stenen
uit de 18e en 19e eeuw om in de restauratie opgenomen te worden.
De heren Bloemendaal en Grotenhuis
van de firma Enzerink sorteerden keurig het historisch bruikbare materiaal.
Zijn slopers normaliter mensen met
zware mokers of zgn. Atlaskranen, deze ’handslopers’ demonteren alles.
Zelfs de smeedijzeren gehengen werden keurig uitgesorteerd.
Wat werd nog meer gevonden? Resten
tegelwerk uit de 18e eeuw, een ruim
100kg wegende gietijzeren haardplaat, wel 20cm onder het zand. Oud
glas van een 18e eeuwse vensteropening. Een restje vakwerk aan een gebint, stukken krant uit de Tweede Wereldoorlog onder het tapijt. Tot slot

worden nog een paar compleet vermolmde stukken hout bewaard.
Neen… het was geen hout meer, het
was een doolhof van wormgangen en
uitvlieggaten. Monumentenliefhebbers willen dan graag dat er wat stukken hout worden bewaard en wederom in het huis opgenomen. Toekomstige onderzoekers kunnen dendrochronologisch het eikenhout op plaatsingsjaar nauwkeurig identificeren.
Let wel… als het origineel ’nieuw’ in
de boerderij geplaatst zou zijn en dat
is nog maar de vraag. Constructief
kunnen ze er weinig meer mee en dit
hout krijgt dan ook een historisch decoratief karakter.
Vluchtdeur voor het hoge water…
‘Hoeve Wiggerink’ is in 1851 van een
hallehuis een zgn. krukhuisboerderij
geworden. Een zgn. L-vorm boerderij,
de enige binnen de stad Bronkhorst
overigens. Bouwde men twee ’krukken’ aan de boerderij, dan werd het
een T-model en dit model komt veel
voor in onze omgeving. In de jaren
1850 tot 1855 waren er goede oogsten
en werden grote investeringen aan
boerderijen gedaan. Jaartalankers getuigen hier veelvuldig van in onze omgeving. ‘Hoeve Wiggerink’ werd een
krukhuis en boven de melkkelder
bouwde men twee opkamers. Later
werd een opkamer nog eens in twee
kamers gesplitst. Vergeet niet dat een
opkamer uiterst belangrijk was met
hoog water, want de deel en het voorhuis liep bij lagere bebouwing onder
water en 60cm hoger hielden de bewoners droge voeten. De Molenstraat en
–het woord zegt het al- de Onderstraat
liepen onder water bij hoog water.
‘Hoeve Wiggerink’ heeft nog de littekens van een vluchtdeur, waar men
vanuit de opkamer in een roeiboot
kon stappen om naar Steenderen te
roeien. In de voorgevel staat nog ‘1926
– 9.66’ of te wel in Keulen stond het
water op zijn hoogste stand in wel een
eeuw. Bij 8.80m kwam de wassende IJssel over de dijk bij Olburgen en ruim
80cm water met 5 kilometer per uur
of meer het achterland in, heeft een
zee als resultaat. Het hoge water ging
in veel gevallen gepaard met destijds zware- vorst. In 1926 werden de vooren zijgevel zwaar beschadigd door
kruiende ijsschotsen van 1.5m hoogte
langs de gevel! Dit litteken blijft bestaan voor ons nageslacht. Er zijn nog
enkelen onder ons in de oude gemeente Steenderen, die dit allemaal aan
den lijve hebben ondervonden.
De achtergevel van het voorhuis aan
de deelzijde staat 15cm uit het lood!
Thans geheel ingepakt en er wordt
een poging gedaan ook dit litteken

De aanvang van de restauratie en bijpassende veldschuur…Thans zitten de
bewoners in als het ware een bouwput
en als op de herstelde fundamenten
boven het maaiveld muren gaan verschijnen, komen ze op de restauratie
van ‘Hoeve Wiggerink’ terug.
Achter op het erf wordt onder leiding
van uitvoerder Bert Hobelman hard
getimmerd aan de realisatie van een
zgn. Bronkhorster wagenschap als ook
in de Uilenhoek nog staat. In de loop
der decennia zijn veel van deze schuren verdwenen als gevolg van achterstallig onderhoud en vervangen door
zgn. stalen damwandschuren. Welnu,
hier komt een dergelijke schuur weer
terug. In Aalten werden eiken gebinten uit 1802 op de kop getikt, welke
aangepast in deze schuur terugkeerden. Wim Lettink -oud directeur van
het gelijknamige bouwbedrijf en Bert
Hobelman hadden pakweg 20m lengte van de nieuwe werkplaats in bezit
genomen om al deze gebinten onder
nieuwe zware eiken bovenplaten te
plaatsen. Eerst de voorzijde van vijf gebinten en aansluitend de vm. achterzijde -hier een middenstaander- en de
nieuwe achterzijde. Al het hout ging
na enige weken met transport van de
Steenderense firma Masselink naar de
bouwplaats en vervolgens hebben timmerlieden Raymond en Jochem onder
het toeziend oog van Bert zelf alle telmerken aan elkaar verbonden om een
houten skelet te krijgen van vele kubieke meters eikenhout. Met zware
houten voorhamers werden alle delen
in elkaar gezet. Let wel… alles met pen
en gat verbinding en sleutelspiestukken als extra verankering. Passend tot
op de centimeter en dat is een groot
compliment! Trouwens het is al weer
25 jaar geleden dat Bert bij de Koninklijke Woudenberg, een top restauratiebouwbedrijf te Ameide als leerling -in

de bouw ’krullenjongen’ genaamd- begon. Jaren later mocht hij de torens
van het door brand geteisterde kasteel
Renswoude restaureren. Meters eiken
van ruim 30x30cm dikte en alles met
pen en gat, zgn. getoogde verbindingen in elkaar gezet.
In twee dagen werd het gebintwerk op
de fundamenten gezet. Vroeger moest
daar de hele buurt mee helpen, thans
hebben ze een bouwkraan. Toen alles
op de plek stond waren de metselaars
aan de beurt. Alle gebinten staan
zwaar op de fundering verankerd en
in het midden tussen de vier inritten
staat onder het gebint een steens
muur, compleet met zgn. boerenvlechtingen en stroomlagen, welke
wel meer in Bronkhorst voorkomen,
als windankers.
Einde april zijn 84 eiken daksporen
van 100kg per stuk geplaatst en is het
dak van een douglas beschieting voorzien. Binnenkort gaan de grijze oude
holle pannen op de schuur, zgn. ’blauwen’ en kunnen de vorsten aangesmeerd worden. Bronkhorst heeft dan
een nieuwe ’oude’ veldschuur en -gedurende de zomermaanden- stap voor
stap gaat de eiken beschieting op de
gevels.
Voorlopig hebben ze de eerste twee
stappen gezet, allereerst de demontage van de ‘Hoeve Wiggerink’. Het moet
tenslotte eerst minder worden voor
het beter gaat worden, zegt men weleens en het aanzicht van de nieuwe
oude schuur maakt toch weer veel
goed. Een nieuw monument in Bronkhorst? Ach… daar gaan gelukkig enkele generaties overheen. En Wim Lettink, senior en ruim van Drees trekkend, geniet op de achtergrond. Wat
fijn dat het Bouw- en Houtzaagbedrijf
dat zijn vader tachtig jaar geleden begon, via zijn handen doorgegeven nu
verder gaat met zoon Hans aan het
roer. Het bedrijf heeft een uitstekende
naam in het Zelhemse en vergeet niet
straks ook in de gemeente (en de stad)
Bron-c-khorst. Hans is wat blij dat hij
gevraagd is een restauratie in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem uit te voeren en de heren van de
Rijksgebouwendienst mogen gerust in
Bronkhorst hun ogen uitkijken. Nog
even geduld heren… er is nog veel
werk aan de winkel voor er pannenbier geschonken kan worden.

(wordt vervolgd)

De heer Wim Lettink (71) werkte zelf aan de gebinten voor de nieuwe oude schuur.

PvdA bezoekt Europarlement

Muziekvereniging Nieuw Leven Steenderen

De PvdA Bronkhorst bracht afgelopen woensdag een bezoek aan het
Europees Parlement in Brussel. De delegatie van 32 personen bestond uit
leden van de afdeling, waaronder een groot aantal fractieleden en
bestuursleden.

Ook dit jaar zal er een groot aanbod zijn van stripboeken, jeugdboeken, romans en meer.

Aanleiding voor het bezoek aan Brussel vormde een uitnodiging van Dorette Corbey, Europarlementariër voor de
Partij van de Arbeid. Dorette Corbey is
sinds 1999 lid van het europarlement
voor de PvdA. Haar portefeuille beslaat zaken als milieu, natuur en klimaat. Zij sprak over haar werk in diverse commissies, de rol van lobbyis-

ten en adviseurs en natuurlijk over de
toekomst van de grondwet. Deze laatste, aldus Corbey, zou aan individuele
landen meer ruimte moeten laten om
hun eigen visie en ideeën toe te passen. Brussel is soms te veel een keurmerk dat veronderstelt dat de lidstaten altijd op dezelfde wijze kunnen en
zullen opereren. Behalve met Dorette

Veel animo voor
‘Fiets! de boer op’

Rommelmarkt

Corbey sprak de delegatie ook nog
met PvdA Europarlementariër Thijs
Berman, die sinds de vorige verkiezingen in het Parlement zit. Berman
sprak over de toekomst van de landbouw en de wens van de socialistische
fractie om de EU-subsidies voor de boeren op een verantwoorde en geleidelijke wijze af te bouwen.

Er is dit jaar weer een grote partij goederen opgehaald.

Het bezoek werd afgesloten met een
rondleiding door de plenaire zaal
waar sinds de uitbreiding maar liefst
25 landen en 23 tolken aanwezig zijn.

De kramen zullen gevuld zijn met boeken, pluchen beesten en speelgoed,
glaswerk, porselein en aardewerk, antiquiteiten en snuisterijen, elektroni-

De Muziekvereniging Nieuw Leven organiseert op zondag 10 juni 2007
haar jaarlijkse rommelmarkt. Op het parkeerterrein van de Super de Boer
Aalderink aan de Burg. Smitstraat in Steenderen, zal om 11.00 uur de
poort opengaan.
ca, kleinmeubelen en nog veel meer.
Uiteraard zal ook voor de inwendige
mens gezorgd worden.
Er zijn gekoelde dranken en koffie, er
zijn belegde broodjes verkrijgbaar en
er worden wafels en frites gebakken.

Motor Avond 4- daagse De Graafschaprijders
De Vordense auto en motorclub ‘De
Graafschaprijders’ organiseert van
maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni de 16e Gelderse Motor
Avond- 4 daagse.
Dit gebeurt samen met de clubs BMAC
uit Borculo, de Needse MC en MC De
Blijde Rijders uit Steenderen. De start
is op maandag bij café restaurant De

Olde Mölle Neede, dinsdag bij café Peters in Borculo, op woensdag bij café
Heezen in Steenderen en op donderdag bij het clubhuis van De Graafschaprijders in de Kranenburg. De
volgorde is anders dan voorgaande jaren. Elke avond eindigt de rit op de
plaats waar de volgende avond gestart
wordt. Iedere rit is circa 80 km. De
start is elke avond tussen 18.30 en

20.00 uur. Voor nadere informatie kan
men bellen 0545-273810 of tdmartijn@hotmail.com Deze week organiseerde de Graafschaprijders voor de
eerste keer een Voorjaarsavondrit. De
route met een lengte van circa 80 km
liep van Vorden richting Barchem,
Markelo, Holten en weer terug naar
het clubhuis in Vorden. In totaal deden er 22 motorrijders mee.

Harmonicadag bij Garritsen

Het was bij Kinderboerderij Feltsigt een komen en gaan van fietsliefhebbers die de route
van ‘Fiets! de boer op’ reden.
Bij de start van ‘Fiets! de boer op’ 2007 werd een ontbijt geserveerd bij Martienke en Marcel Schiphorst van boerderij ‘de Vrendenberg’ in Baak. Daar
stond aan het einde van de fietstocht nog een drankje klaar. Er was veel
belangstelling deze dag om te fietsen. Het was niet te koud of te warm en
er was weinig wind.
Een gevarieerde fietstocht van ongeveer 26 kilometer werd geboden door
de organisatie van dit jaarlijkse evenement, de Werkgroep Agrarische Vrouwen Hummelo-Keppel en Steenderen.
De te bezoeken bedrijven konden rekenen op voldoende belangstelling. Het
melkveebedrijf van de familie GrootRoesink in Baak kon worden bezocht.
Zij hebben een nieuwe melkinstallatie
en een zelfrijdende schoonmaakrobot. In Zelhem, bij het geitenbedrijf
annex boerderijcamping van de familie Roekevisch mochten belangstellenden ook even afstappen. Proefboerderij De Marke liet de werking zien van

de biogasinstallatie, die gas uit mest
kan halen. De familie Harmsen aan de
Tolweg, schakelde over naar biologische varkenshouderij. Wijnproeven
werd mogelijk bij boerderij ’t Bruil in
Hengelo Gld.
Kinderboerderij Feltsigt van Albert en
Everlien Jansen werd door vele fietsers
aangedaan. Een gezellig terras voor
een kopje koffie, vele jonge dieren die
gevoerd mochten worden en een plek
voor de kinderen om even fijn te spelen. De pinksteractiviteiten bij Feltsigt
staan alweer voor de deur. Zie
www.feltsigt.nl en de advertentie in
deze krant.

Op zondag 3 juni a.s. is veel muziek bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk
te beluisteren. Harmonicaclub De Trekkebuuls uit Hengelo Gld. organiseert een harmonicatreffen. Het programma beging om 11.00 uur en er
zullen diverse groepen en individuele muzikanten optreden.
Er wordt gespeeld met diverse soorten
harmonica’s. Zowel eenvoudige tweerijers, als ook de dikke Steijenische
Harmonica’s uit Oostenrijk. Daarnaast treden enkele accordeonisten
op. Er is een groot verschil in het bespelen van een harmonica of accorde-

on. Een harmonica geeft hij het uittrekken een andere toon dan bij indrukken. Een accordeon is vergelijkbaar met een mondorgel, die iedereen
in zijn jeugd wel eens heeft bespeeld.
Het programma loopt door tot ongeveer 17.00 uur met een gezamenlijk

podium optreden. Rond 15.00 uur
wordt een optreden ingelast voor De
Sleppers, een groep muzikanten uit
Ruurlo en omstreken, die al eerder in
Toldijk hebben opgetreden.

Op het Midwinterfeest hebben Rik
Kamperman, Michiel Ras, Ype Jan Banda en Peter Weenk er een geweldig
feest van gemaakt.Al met al en schitterend programma waar de aanwezigen
rustig een zondag aan kunnen wagen.
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Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

AARDBEIEN/
ASPERGES
natuurlijk van eigen teelt
Kijk ook op www.den4akker.nl
Openingstijden
ma. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur 13.00 -19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

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

Theo Hoitink Transport B.V is een nationaal/
internationaal transportbedrijf.

Wegens uitbreiding van ons wagenpark
zoeken wij op korte termijn

NATIONALE / INTERNATIONALE
CHAUFFEURS
•
•
•
•
•

in het bezit van groot rijbewijs
chauffeursdiploma
leeftijd tussen 20 en 40 jaar
enige ervaring is gewenst
bereidheid tot enkele nachten per week
van huis

Als je interesse hebt in deze functie,
kun je bellen voor een afspraak met
Monique Hoitink, tel. 0544-371454.
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Herwers Nissan

DOETINCHEM: Edisonstraat 79. T: 0314-333055
HENGELO (GLD) : Kruisbergseweg 8. T: 0575-462244
ZEVENAAR: Amperestraat 6. T: 0316-529320
www.herwers.nl
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Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl
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ADVERTEREN
IN DE
ACHTERHOEK?
NUMMER

Zorg voor een goed
vakantiegevoel.

8 - 2006

NUMMER
8 - 2006

Zaterdag

26 augustu

s t/m vrijdag

Zaterdag
26 augustu
s t/m vrijdag

Bijna grootste

van de wereld

Bijna grootste

Uitgave: Drukkerij
Uitgave: Drukkerij
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dagelijks in voor hun klanten. Deze zorg bieden wij thuis, in een verzorgingshuis of een
verpleeghuis. Voor de zomerperiode zoeken wij in de gemeenten Zutphen, Bronckhorst,
Lochem, Voorst (incl. Twello), Oude IJsselstreek, Montferland, Doetinchem, Winterswijk,

Oldtimers
Oldt
rs
ploeime
gen
ploe
gen

Berkelland, Oost Gelre en Aalten (incl. Dinxperlo):

Kun

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt beslist niet op prijs gesteld.

IJsselkade en
Kunst stopopIJsse
festival op ’s-Gr
lkade en festi
val op ’s-Gr avenhof
avenhof

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

Vakantiekrachten
Kom ons deze zomer helpen bij de zorg
Wij zoeken enthousiaste vakantiekrachten van 17 jaar en ouder voor ondersteuning bij
onze klanten met huishoudelijk werk, maar ook ondersteuning bij verzorging en verpleging.
Afhankelijk van jouw interesse, jouw voorkeur en periode waarin je beschikbaar bent,
kun je in de zomerperiode worden ingezet voor minimaal drie weken (in het bijzonder
de bouwvakvakantie). Als je al een zorgopleiding volgt is dat natuurlijk een pré.

De beloning is aantrekkelijk! Geïnteresseerd?
De uren worden in overleg vastgesteld. Het uurloon is aantrekkelijk, reageer via de website:

www.sensire.nl. Kijk bij vakantiewerk en geef aan in welk gebied of plaats
je het liefst wilt werken.

avk@weevers .nl
Aanbiedingen geldig van 30 mei t/m 9 juni 2007

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

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

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

Betrouwbare schilder heeft nog
tijd voor binnen en buitenwerk.
tel. 06-22 685 297.
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dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

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

+VCJMFVNBBOCJFEJOHFO

LPSUJOH

Deze week
op de gehele collectie
Linnen broeken
Nu 2 voor slechts

 
Mac broeken
van 84,95 voor slechts  
2 stuks voor slechts  

Spalstraat 32 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 18 84

Onder alle klanten die tijdens de
jubileumweek een aankoop doen
verloten wij een
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Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 2 juni a.s.

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

Verdubbel uw rijplezier !

31 mei en 1, 2 en 3 juni
Heel veel actievoordeel op
diverse Peugeot modellen !

Introductiee Peugeott 2077 CC

www.ridderhof.peugeot.nl

VOORJAARSSHOW

Openingstijden:
do 31 mei vann 10.00
vr
1 juni van 10.00
za
2 juni vann 10.00
zo
o 3 juni vann 10.00

AUTO RIDDERHOF
Molenenk 2, 7255 AX Hengelo Gld.
TEL. 0575 - 46 19 47

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT

-

20.00
20.00
17.00
17.00

uur
uur
uur
uur

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

HERWERS
GEEFT HET WEG

!

Herwers wil ruimte maken voor een nieuwe Mitsubishi, de nieuwe
Outlander, en daarom gaat de bezem door de voorraad. Herwers geeft een

enorme voorraadkorting plus een gratis portable navigatiesysteem* weg...
09:00

10:00

11:00

12:00

Help jij ons 24 uur per dag
zorg op maat te leveren?
Stichting Sutfene biedt 24 uur per dag zorg op maat, zowel bij cliënten thuis
als binnen onze locaties. Heb jij een diploma verzorgende of verpleegkundige
op zak? Vind je het een uitdaging om in een professionele organisatie mee te
draaien in een 24-uurs rooster als verzorgende of verpleegkundige achterwacht? Dan nodigen we je uit voor een kennismaking! Op www.sutfene.nl
onder ‘werken en leren’ vind je alle informatie die je nodig hebt om binnenkort
bij ons aan de slag te gaan.

23:00

Stichting Sutfene
Postbus 283
7200 AG Zutphen
telefoon 0575 59 44 44
fax 0575 51 05 26
info@sutfene.nl
www.sutfene.nl
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Mitsubishi Colt
Heartbeat 1.3

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

Normaal vanaf

€ 13.699,-

(Inclusief Heartbeatpakket voordeel van € 1.200,-)

-/- Voorraadkorting
-/- Uw inruil bijvoorbeeld

€
€

750,4.500,-

Nu alleen bij Herwers

€ 8.449,Kom snel kijken want OP=OP!

Openingstijden:
wo. t/m do.
10.00 - 17.30 uur
vr. 10.00 - 21.00 uur
za. 10.00 - 17.00 uur

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

Anna Siera
Nieuwstad 40 Zutphen
0575 514 615
info@annasiera.nl
www.annasiera.nl

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

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

DATA WORKSHOP SUETERS
31 mei zomerse sjaal maken
7 juni foto map maken
14 juni crealies kaart maken
26 juni fairy kaart maken
5 juli schilderij op canvas doek
Loop vrijblijvend binnen voor informatie,
voorbeelden of opgave.
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
– 7251 BA VORDEN

– TEL 553566

MITSUBISHI COLT
AL V.A. € 11.499,www.herwersmitsubishi.nl

DRIVE ALIVE

