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Directeur Eef Baakman: ' Nieuwe dorpsschool geeft meer uitstraling'
wijs biedt de leerling de mogelijkheid
om ook andere eigen taken te doen.
Bijvoorbeeld een cursus Spaans volgen, het maken van bepaalde werkstukken, het geven van workshops zoals bijvoorbeeld een power- point presentatie. In de nieuwe school is er bij
elke twee lokalen een verwerkingsruimte voor de kinderen, waar ze zelfstandig of in groepjes kunnen werken.
Voor de leerkrachten vanzelfsprekend
een belangrijke taak om de kinderen
daarbij te begeleiden. Ik heb gemerkt
dat de ouders zeer content zijn dat wij
voor het geven van Dalton onderwijs
kiezen. Trouwens de betrokkenheid
van de ouders richting onze school is
zeer groot en daar ben ik erg blij mee’,
aldus Eef Baakman aan de vooravond
van de ‘verhuizing’.

Eef Baakman: blij met nieuwe school
Eef Baakman, directeur van de openbare basisschool in Vorden, is blij en
trots tegelijk dat volgende maand de nieuwe dorpsschool aan de Kerkstraat officieel wordt geopend. En wat zo frappant is, op 4 juli 2006 verhuisden de scholieren naar het tijdelijk onderkomen aan het Wiemelink (waar
toen een aantal units werden geplaatst) en precies een jaar later (4 juli
2007) wordt de nieuwe school officieel door wethouder Dik Nas geopend.
Op dat moment zijn de leerlingen al
aan de nieuwe school gewend. Deze
week wordt er namelijk over gehuisd.
Voor de leerlingen prachtig want vanaf woensdag 13 juni tot en met vrijdag
15 juni hebben ze dan vrij- af. Maandag 18 juni wordt begonnen met lesgeven. Woensdagavond 4 juli kunnen
de ouders van de leerlingen een kijkje
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nemen in het nieuwe schoolgebouw,
waarna de bevolking op zaterdagmorgen 7 juli tussen 10.00 en 12.00 uur in
de gelegenheid wordt gesteld het gebouw te bezichtigen.
Eef Baakman terugkijkend: ‘ We hebben ons het afgelopen jaar in de noodvoorziening prima kunnen redden. Uiteraard wel wat beperkingen, zo
moest de ‘show van het jaar’ vanwege
ruimtegebrek dit keer in de sporthal
worden gehouden. Voor de kleuters
was er helaas ook geen gymzaaltje
voorhanden. Bij mooi weer is dat geen
probleem, dan spelen ze buiten, bij
slechte weersomstandigheden moesten ze binnen blijven en konden ze
niet spelen. Ook bij warm weer, zoals
de afgelopen dagen, loopt de temperatuur in de units heel snel op en is het
er erg warm. Wat dat betreft is het
straks in de nieuwe school ook qua
ventilatiesysteem een stuk aangenamer. We hebben het afgelopen jaar
veel medewerking van de gemeente
Bronckhorst gehad. Was er een probleem, even een telefoontje en we werden direct geholpen. Wat dat betreft
alle lof’, zo zegt Eef Baakman..
De nieuwe basisschool heeft aan de
voorzijde het beeld van een vier- klassige school. De peuterspeelzaal Ot en
Sien, met een eigen speelruimte, is gesitueerd aan de zijde van het gebouw
De Voorde. Verder is er in het midden
van de school een entree en een en-

tree aan de rechterzijde. De middenbouw ( groep 3 t/m 6, met lokalen
doorlopend naar achteren is aan de
rechterzijde van het schoolgebouw gevestigd. Voorts op de eerste verdieping
de bovenbouw met twee lokalen voor
de groepen 7 en 8. De twee lokalen
voor de kleuters ( groep 1 en 2 ) zijn
achter de peuterspeelzaal Ot en Sien
gesitueerd. Eef Baakman: ‘ Ik verwacht
dat de nieuwe school een bepaalde uitstraling geeft. Het is natuurlijk wel zo,
dat er landelijk gezien, een daling van
kinderen is.
We hebben thans 160 leerlingen,
maar toch verwacht ik dat dit aantal
de komende jaren naar 180 tot 200
leerlingen zal doorgroeien zodat wij
dan straks acht leslokalen in gebruik
hebben. De kracht van onze school is,
dat wij een open sfeer naar kinderen
en ouders hebben. We zijn een ‘laagdrempelige school’ , we willen alles bespreekbaar houden en wij willen de
kinderen zelfstandigheid bijbrengen’,
zo zegt Eef Baakman. Richting nabije
toekomst wil de openbare dorpsschool
graag een Dalton school worden. Eef
Baakman: ‘Onze leerkrachten (13) hebben daarvoor de afgelopen tijd een opleiding gevolgd. Deze week hebben ze
de laatste cursus bijeenkomst. In het
najaar zullen de leerkrachten een certificaat ontvangen, waarna onze
school hopelijk binnen twee jaar het
predikaat ‘Dalton- onderwijs’ zal krijgen.

Leerlingen de Garve lopen
avondvierdaagse met de GGD
Leerlingen van de basisschool de
Garve in Vorden kregen tijdens de
eerste wandelavond van de avondvierdaagse in Vorden een attentie
uitgereikt van GGD Gelre-IJssel.
Alle deelnemers ontvingen een GGDrugzakje, gevuld met gezonde versnaperingen, een wedstrijdformulier en
informatie over voeding en beweging
en over tekenbeten. De meeste leerlingen weten wel dat de GGD iets te ma-

ken heeft met gezondheid: ze komen
allemaal wel eens bij de schoolarts en
de logopediste. De mensen van de
GGD Gelre-IJssel weten dan ook heel
veel over gezond zijn èn gezond blijven. In beweging blijven en niet te veel
eten zijn twee belangrijke dingen die
je zelf kunt doen.
Vandaar deze actie van de GGD bij de
avondvierdaagse. Op de website van
de GGD is meer informatie te vinden:
www.ggdgelre-ijssel.nl

Tuinbezichtiging
Aankomend weekend (16-17-18 juni)
is bij de fam. Elsman in Wichmond
de tuin weer open ter bezichtiging.
In de tuin van de Familie Elsman is
een ruim assortiment aan Fuchsia's te
zien. Met een collectie van ruim 900
soorten, waarvan vele al volop in bloei

zijn wat zeer vroeg is voor de tijd van
het jaar. De opentuinen trekken elk
jaar weer vele mensen vanuit alle
windstreken. Dit zijn de eerste opendagen van dit jaar.
Voor meer informatie kan men ook
kijken op het internet:
http://home.wanadoo.nl/fam.elsman

www.contact.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet

We zijn intussen al voorzichtig begonnen met het geven van dit soort onderwijs. Voor alle leerlingen gelden natuurlijk de normale basistaken. Sommige kinderen krijgen daar individueel een uitbreiding op. Dalton onder-
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Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 juni 10.00 uur ds. J. Kool

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 juni 10.00 uur dhr. Baauw

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

R.K. Kerk Vorden
Zondag 17 juni 10.00uur dienst

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 16 juni 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 17 juni 10.00 uur woord- en communieviering, herenkoor

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

Tandarts
16/17 juni F.A. Kuyl Lochem tel 0573 25 16 84. Tussen
17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in
de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 juni 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur geen
dienst

Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd
in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer
Tel. 112.
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

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

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.
 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.
 De stichting veiling commissie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Gezocht: Enthousiaste
volleyballers voor onze
dames- en heren recreantenteams. Meer info? S.V. Sociï,
tel. (0575) 55 36 21 of (0575)
44 11 90.
 Nordic Walking leren volgens de originele Finse Alfamethode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.
 Te koop: Boerenfoks reu,
7 weken. Familie Nijkamp,
Warnsveld (0575) 52 13 16.
 Tijdelijk te huur: woonhuis
in Toldijk. Tel. (0575) 46 14 44
of 06-20637152
 Ik zoek nog wat werk in
de huishouding. Tel. (0575)
55 29 86.
 Gezocht: Enthousiaste
volleyballers voor onze
dames- en heren recreantenteams. Meer info? S.V. Sociï,
tel. (0575) 55 36 21 of (0575)
44 11 90.
 Peuter-speel-ochtend
zaterdag 23 juni van 10.0013.00 uur. Peuterspeelzaal Ot
en Sien, ’t Jebbink 13a, Vorden. Allerlaatste keer in het
oude gebouw. Kom gezellig
met de hele familie kijken en
meedoen met o.a. pony-rijden, schminken en nog veel
meer. De opbrengst gaat
naar de peuterspeelzaal.
 Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlmann, 06-54326669.
 Te koop: nest prachtige
Groenendaelers. 3/4 ras
zuiver, sterke, lieve, leergierige honden die van ruimte
houden. Tel. (0575) 45 14 61.
 Gezocht: Enthousiaste
volleyballers voor onze
dames- en heren recreantenteams. Meer info? S.V. Sociï,
tel. (0575) 55 36 21 of (0575)
44 11 90.
 Te koop: bloemkool, broccoli, spitskool, peulen, sla en
andijvie; eigen teelt. Tevens
andere soorten groenten en
fruit. Nieuwe aardappelen.
Spits-, broccoli-, rood-, wit-,
spruit- en bloemkoolplanten.
Sla-, andijvie-, rode biet-,
peterselie-, selderie- en tomatenplanten. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden. Tel.
(0575) 55 68 76.
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Aardbei-slagroomsoesjes 11 stuks € 2,95
Suikerbrood € 1,95
 Cursus Quantum Touch.
Krachtig genezen met je handen. Iedereen kan het leren!
23 en 24 juni in Halle (Zelhem) nl. Inl./opg. tel. (0314)
63 14 72 / (0314) 34 56 57
www.centrumvoorkat.nl
www.quantumtouch.com.

 Ze zijn er weer: de nieuwe
aardappelen Frieslanders.
Tevens verkopen we bbqvlees van eigen bedrijf. Voor
een scherpe prijs. ’s Woensdags gesloten. Fam. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1, Vorden,
tel. (0575) 55 13 33.

 Te koop aangeboden in
Ruurlo: Prachtige antieke wortelnoten eettafel met 4 stoelen.
Doorsnee tafel 120 cm, stoelen
bekleed met blauw velour.
Pullman slaapkamer: bed 140 x
200 cm met boxspring, linnen
kast, 220 cm breed met 3
schuifdeuren en twee nachtkastjes elk 50 cm breed. Kleur:
antraciet met kersen. Als nieuw,
zeer solide. Telefoonkastje
doorsnee 35 cm, 80 cm hoog
met deurtje. Hanglamp 3-arms
en hanglamp 5-arms, beiden
van staal. Tel. 06-51356665

 Goed uitziende alleenstaande hr. 64 jr. wil graag
samenwonen om gezellige
dingen samen te doen. In
bezit van auto. Evt. later relatie. Brieven met foto onder nr.
M32-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
 Gezocht: Hulp in de huishouding voor 4 tot 6 uur per
week bij gezin met 2 kinderen in Ruurlo.

 Te koop: Ruim 3-kamer
hoekappartement in De
Galleehof in Vorden (Galleestraat 61). Met tuin/terras en
garage. Info: www.hetwonnink.nl, tel. (0575) 55 43 41 of
(06)53 642 327.

 Zin in pianospelen?
Nieuw voor 20plus v.a. sept.
in Warnsveld/Vorden e.o.
Ontspannen en bezield musiceren op elk niveau; gedipl. &
zeer ervaren docente. Eenmalige proefles aan huis nu
mogelijk, € 15,–. Schrijf je alvast in voor nieuwe seizoen!
Info/folder: M. Vullink, tel.
(06)30 488 778.

Dagmenu’s

13 juni t/m 19 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 13 juni
Broccolisoep / Duitse biefstuk met gebakken uien,
aardappelen en rauwkostsalade.
Donderdag 14 juni
Tafelspitz met bieslooksaus, rösti en crème spinazie /
Yoghurt friss.
Vrijdag 15 juni
Champignonsoep / Pangafilet op Oostersewijze bereid,
aardappelen en rauwkostsalade.
Zaterdag 16 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Hollandse biefstuk met frieten en rauwkostsalade /
IJs met slagroom.
Maandag 18 juni
Gesloten.
Dinsdag 19 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

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

vervolg

Pelle

 Diversen: voor stalling van
uw camper of caravan: tel.
(0573) 49 12 67 of (06)51 012
503.

 Nette huishoudelijke
hulp gevraagd in Vorden.
Brieven onder nummer 14-4,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
Spont. vr. 60+ sl. 1.74 m H.B.O.
zoekt in regio positieve lieve
man in harmonie, wandelen, fiets
en goed gesprek, etc. Br. o. nr.
M32-5. Aan Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Tot ons verdriet is overleden onze lieve, dappere
zuster, schoonzuster, tante en oudtante

Jonkvrouwe

MARIA VINCENTIA FEITH

02-06-07

Maaike

Batavia, 5 mei 1929

(0575) 46 73 81
Biologisch geteelde aardbeien
te koop vr + za ochtend,
boerderijwinkel Korenblik,
Geesinkweg 13,
Warnsveld 0575-555488.

LAST VAN
WESPEN?

Bel voor snel verwijderen

O.B.S.
Tel. 0575-553283
of
Mob. 06-51106955

Met haar unieke karakter was Maai de sterke schakel binnen de familie.

Talmastraat 20
7021 AT Zelhem
Tel: 0314 - 84 33 75

Barchem:
Bloemendaal:
Vorden:

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Rheden:
Vorden:

Jozefien

Velp:

3 juni 2007

Voorburg:

Wat ooievaar?
Niks ooievaar!
Gewoon... je weet wel.
En nu ben ik geboren.

Quintin
Milo

Quintin is geboren op 5 juni 2007 om 04.20
uur, weegt 3825 gram en is 53 cm lang.

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

Pastoor Thuisstraat 9
7256 AW Keijenborg
Tel. 06 - 2015 10 51

Veel dank zijn wij verschuldigd aan al diegenen, die
Maaike door de jaren heen zo liefdevol verzorgd en
begeleid hebben. Thuis, maar vooral ook gedurende de eenenveertig jaar dat zij in de Willem van den
Bergh te Noordwijk woonde en tijdens de laatste,
zware periode in de Lathmer (Zozijn), te Wilp.
Maaike is opgebaard in rouwcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.
De afscheidssamenkomst zal worden gehouden
op woensdag 13 juni a.s. om 13.00 uur in de
NH kerk, Kerkstraat, te Vorden. Aansluitend vindt
de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan aldaar. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren op "De Belten", Wildenborchseweg 15, Vorden.

2x 100 gram

€

100 gram

€

Special

C.C.Wery-Feith
J.W. Wery
A.J. van Laer-Feith
E. van Laer
J.A. van den Bosch-Feith
O.R. van den Bosch
Q.F. Spoor-Feith
J.A.J. Spoor
R. Feith
B.J. Feith-Schnitger
R. Feith
A.E. Feith-Sark
P.C. Beets-Feith
A.G. Beets

Tapasschijf

2.69
1.30

Amerikaanse week

Country rib
150 gram halen, 100 gram betalen
Amerikaanse week

Hawaischnitzels
GRATIS
splash ball

Neven en nichten,
neefjes en nichtjes

Insulindelaan 25
7251 EJ Vorden
Tel: 0575 - 55 32 91

Roy Uyttenboogaart en Ilse Jolink

ETJ-Witgoedservice

Gebraden rollade
en boterhamworst

Wilp, 9 juni 2007

John van de Weerd & Everlien Kuyperij

Jos & Erna Schotman-klein Molekamp

Annie Haaring

Vleeswarenkoopje

Broertje van Juup

Isa

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

Deze week een Amerikaanse
week met diverse lekkere
en voordelige aanbiedingen.

4 stuks

€

4 stuks

€

500 gram

€

500 gram

€

4 stuks

€

Keurslagerkoopje

Priklapjes
Maaltijdidee

Aardappelsalade
Aanbiedingen geldig van 11 juni t/m 16 juni 2007

Contactjes

Amerikaanse week

Chicken ribs
Keurslagerkoopje

Shoarma schijven

4.99
5.00
2.25
3.98
2.98

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

Correspondentieadres:
Wildenborchseweg 15, 7251 KB Vorden.

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Het heeft mij goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van mijn lieve vriendin

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

Goof Stammers
Hiervoor hartelijk dank.

Tel. 0575 - 45 20 20
A. Prins

Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

Vorden, juni 2007

J. Eppink

A. Ruiterkamp

Steenderen

Een kaart, de bloemen, een handdruk of gewoon
aanwezig zijn. Het waren uitingen van u die ons wilden steunen in ons verdriet na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse
opa

Almen

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

Gerritsen Grafmonumenten
v a n

b e g i n

t o t

h e t

e i n d e

Voor uw grafmonumenten
Ruime keus in onze showroom van 400 m2

Bennie Wullink

Tevens onderhoud en restauratie

Graag willen wij u hiervoor oprecht bedanken.

Markweg 3 Velp (Ind.terrein De Beemd)
Gratis parkeergelegenheid voor de deur

Gerda Wullink-Memelink
Kinderen en kleinkinderen

T (026) 36 12 800 F (026) 36 37 555
www.gerritsengrafmonumenten.nl

Hengelo (Gld.), juni 2007

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten

GRAFSTEENSPECIALIST

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



De Smidse 3 Ruurlo 0573-452875
www.sim-sam.nl

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

sinds 1908

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

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

Roy Eijkelkamp bezorgt Wit-Russische kinderen een onvergetelijke kookmiddag
Jan klerq de kinderen al op stonden te
wachten. Na het ontvangst konden de
kinderen zich tegoed doen aan een
zelfgemaakte milkshake. Na het welkomstwoord door Roy, kregen de kinderen een rondleiding in de biologische tuin van het Restaurant, hier
werd uitgelegd wat er zoal verbouwd
werd. Het Restaurant haalt voor een
groot gedeelte hun producten uit eigen tuin. Toen de kinderen kennis van
de producten hadden genomen, gingen ze de keuken in om hun kooktalenten te laten zien.

Roy Eijkelkamp de Nederlandse kampioen koken uit Vorden heeft op
maandag 4 juni de Wit-Russische kinderen bij zijn werkgever Jan Klerq
van restaurant 't Diekhuus een onvergetelijke kookmiddag bezorgd.
Een 30 tal Witt-Russische kinderen afkomstig uit Krasnapolje (omgeving van
Tsjernobyl), zijn in het kader van een
uitwisselingsproject bij gastgezinnen
in Zutphen. Op 12 mei jl. kwamen de
kinderen aan om een periode van zes
weken even niet bloot te staan aan de
altijd nog aanwezige straling tengevolge van de ramp met de kerncentrale.

De OBS school De Condor uit Zutphen
houdt zich bezig met het organiseren
van verschillende activiteiten die het
verblijf voor de kinderen zo plezierig
mogelijk zal maken. Een van de activiteiten is een Talentengala. Tijdens het
verblijf van deze kinderen zullen hun
eigen talenten met behulp van verschillende professionele krachten en

organisaties verder ontwikkeld worden. Op 21 juni zal in de Hanzehal een
Gala plaatsvinden waar de leerlingen
van De Condor samen met de Wit-Russische kinderen hun talenten aan het
publiek gaan vertonen.
Op maandag 4 juni reisden de WitRussische kinderen samen met een
aantal kinderen van de Condor en
hun begeleiders af naar Terwolde naar
restaurant 't Diekhuus waar Roy samen met zijn collega Sem en eigenaar

Collecteweek Maag Lever Darm Stichting
op 18 juni van start
26.000 collectanten een week lang op de been voor 2 miljoen patienten
Van 18 tot en met 23 juni zullen in heel Nederland
zo'n 26.000 vrijwilligers collecteren voor de Maag Lever Darm Stichting. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, financiert de Maag Lever
Darm Stichting voorlichting en onderzoek naar
aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, ter verbetering van de zorg aan twee miljoen pati_nten. De
collectanten zullen meest einde dag langs de deuren gaan.
SPEERPUNT: SPIJSVERTERING BIJ KINDEREN
Dit jaar heeft de Maag Lever Darm Stichting als speerpunt spijsvertering bij kinderen. Onder de slogan 'Voor
sommige kinderen is eten en drinken een ramp. 25.000
kinderen met een spijsverteringsziekte. Dat is niet te verteren”, vraagt de Maag Lever Darm Stichting tijdens de
collecteweek aandacht voor dit toenemende probleem.
Preventie en bewustwording zijn dan ook de eerste zaken waar de Maag Lever Darm Stichting zich op wil richten. Goede voorlichting is belangrijk om kinderen en
hun opvoeders bewust te maken van de spijsvertering en
hoe dat met voeding en beweging op een positieve manier te beinvloeden. Hoewel spijsvertering bij kinderen

het hoofdthema van dit jaar is, blijft de Maag Lever
Darm Stichting uiteraard ook de talloze andere maag-,
lever-, en darmaandoeningen, waaraan twee miljoen Nederlanders lijden, aandacht geven.
OVER DE MAAG LEVER DARM STICHTING
De Maag Lever Darm Stichting zet zich op meerdere
fronten in voor maag-, lever- en darmpati_nten. Zij financiert wetenschappelijk onderzoek naar maag-, lever- en
darmaandoeningen. Daarnaast geeft de Maag Lever
Darm Stichting voorlichting via www.mlds.nl en door
middel van brochures en beantwoordt zij medische vragen via de infolijn. Hierbij werkt zij nauw samen met
een groot aantal patiëntenorganisaties die specifieke informatie tot hun beschikking hebben en lotgenotencontact bieden. De Maag Lever Darm Stichting is actief sinds
1981. Haar werk wordt mogelijk gemaakt door giften.
Donaties zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, fondsen en
particulieren die hun waardering voor het werk van de
stichting uiten door donateur te worden. Giften kunnen
gestort worden op giro 2737. Voor meer informatie, surf
naar www.mlds.nl Met medisch vragen kun u terecht bij
onze informatielijn: 0900-2025625 (20ct per min.).

DE `PECHVOGELS` VAN DEZE MAAND:
Krups Foodmixer A. van Gestel Haver 6 1/1 Staatslot Met
Jackpot F.H.M. Hoogewind Mariaplein 6, Beltrum Kistje
wijn Saskia Krabben Gerst 6 Merci Excellent Geschenk-

Naast deze extra prijzen worden tot 15 augustus2007
bij Totaal Gemak waardevolle Bonus prijzen uitgekeerd.
Zo dingt elke klant mee naar:
een miljonairshorloge t.w.v. € 4.000,-. * 15x straat Staatsloten t.w.v. € 135,- * 2x pokerset t.w.v. € 39,95 * 5x lasershow t.w.v. € 29,95 * 10x on the go Sudoku t.w.v. € 9,95
Daarmee geeft Everwennink Totaal Gemak opnieuw invulling aan haar motto: "Voor elke dag een glimlach".

Natuurwandeling Kieftskamp
Na een geslaagde plantenwandeling van een tijdje geleden is het nu
tijd voor een natuurwandeling
over het landgoed de Kieftskamp
onder leiding van een ervaren natuurgids. Eigenlijk behoren wij
hier niet teveel ruchtbaarheid aan
te geven, want het landgoed de
Kieftskamp behoort tot de rustigste landgoederen in de omgeving
en daarvan profiteert de natuur
volop van.
Onze maandelijkse wandeling leidt
ons door het rijkste deel van de Kieftskamp en wel door de fraaie lanen rond
het landhuis. Hier is ook de rijkste natuur aan te treffen. Bijzonder is ook

dat men hier de Lindese Laak heeft gebruikt om het park met zijn grote beuken zoveel mogelijk van water te voorzien en waar water is, is leven. Niet alleen in landschappelijke zin is de
Kieftskamp waardevol, ook de planten- en de dierenwereld is interessant.
De wandeling vindt plaats op zondagmiddag 17 juni a.s. en vertrekt om
14.00 uur bij de slagboom aan het begin van de oprit naar het huis. Aan de
deelnemers wordt t.b.v. natuur- en
landschapsbescherming een bescheiden bijdrage gevraagd. Het landgoed
is gelegen aan de Lindeseweg.
Voor nadere informatie kan men contact opnemen met Job Teeuwen, 0575
- 431198 (na 16.00 uur).
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SOCII
Afgelopen donderdag/vrijdagavond en
de zaterdag stonden op sportpark De
Lankhorst in het teken van stratentennis. Het was volle bak maar de heren
Joep Haverkamp en Rob Bouwmeister
hadden het heel goed voor elkaar. Ook
de weergoden die dreigden roet inhet
eten te gooien lieten Wichmond aan
zich voorbij gaan. Zelfs voor het eten
was gezorgd: soep en salade's klaar gemaakt door Inge Bouwmeister liet
men zich goed smaken. Een team bestond uit twee dames en twee heren
waarvan er twee lid mochten zijn van
de tennisvereniging. Na eerst in verschillende poule's te zijn verdeeld was
het zaterdag een afvalsysteem en werd
er een heren- en een damesdubbel en
een mix tegen elkaar gespeeld. Zo kon
het na vele partijen gespeeld te hebben dat de finale een Vogelzang aangelegenheid werd. Na telling bleek Vogelzang twee iets meer game's te hebben en zo de grote wisselbeker in ontvangst te mogen nemen.

NOKIA G

TECTRO

Everwennink Totaalgemak laat weer
van zich spreken
Maandelijks worden aansluitend op de trekking van
de Staatsloterij (10e van de maand) bij Everwennink
Totaal Gemak de gelukkige pechvogels bekendgemaakt die hun niet-winnende Staatslot hebben ingeleverd (de zogenaamde `Nieten`). Hieruit worden
dan opnieuw een aantal aantrekkelijke prijzen getrokken. Zo kan ook bij de pechvogels uiteindelijk
nog een glimlach op het gezicht getoverd worden.

Voor deze speciale middag had Roy
leuke maar zeker ook lekkere recepten
in petto: aardbeientaart, appel met
chocolademousse, koekjes, flensjes
met chocolademousse en pindarotsjes. Vol actie gingen de kinderen onder begeleiding van de koks aan de
slag, om de mooiste creaties te maken.
Toen uiteindelijk alle recepten klaar
waren konden de kinderen zich tegoed doen aan hun eigen creaties, die
wel erg lekker waren want uiteindelijk alles werd tot en met het laatste
pindarotsje opgegeten. Na een leerzame middag keerden de kinderen met
een flinke volle maag terug naar huis.

Vo e t b a l

TIJDELIJK MET
40 MAANDEN
GARANTIE!!!

AARDBEIEN
CAKE
APK

Onderhoud

lekker romig met
aardbei smaak

Banden

50

NU €

3.

VADERDAG
VLAAI
KLEIN

HARDE
BROODJES

3

6.70
50
10.

€
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€

00

€
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De enige echte

Alles onder één dak bij

ZWANENHALZEN

fons jansen
installatiebedrijf

VOOR

volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 11 juni t/m 16 juni.

Met ingang van 12 juni a.s. verhuizen

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Praktijk voor de Chinese geneeskunde
Vage klachten die je leven uit balans brengen. Wie kent dat niet.
Klachten die niet zomaar op te lossen zijn met een pilletje.
Niet zelden ligt de oorzaak in een verstoorde energiebalans van
ons lichaam. Met Shiatsu therapie is deze natuurlijke balans te
herstellen.
Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:
• Hoofdpijn/Migraine
• Rug/nekklachten
• Stress
• Spierpijn
• Voorjaarsmoeheid
• Slapeloosheid, enz.
Shiatsu heeft een zeer ontspannende werking
en is zeer rustgevend om te ondergaan.

de tandartspraktijken van mw. R.C.
Boersma en dhr. J.J. de Kruif van het
station in Vorden naar

Op vrijdagavond 22 juni
is de barbecueavond in de kapel. Aanvang 20.00 uur.

Het Jebbink 15
7251 BJ Vorden

Opgeven barbecue voor maandag 18 juni, tel. (0573) 44 16 91.

Op zaterdag 23 juni
13.15 uur ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.
13.30 uur opening ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.

R.C. Boersma

J.J. de Kruif

Tel. 55 19 08

Tel. 55 33 72

De behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Shiatsutherapeut

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden
Telefoon (0575) 55 65 00

Dus kijk snel op
www.contact.nl
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Lustrumfeest STEVO vol verrassingen
Zaterdag 16 juni vind de 5de editie van het succesvolle Midzomerfeest bij
kasteel Vorden plaats. Organisator STEVO heeft zich bedacht dat zo'n succesvol feest wel een feestje waard is. Om het lustrum te vieren wordt het
zondag vanaf 12.30 uur nog eens dunnetjes over gedaan. Om de hele vordense bevolking te bedienen van een geweldig feest hebben ze uiteraard
gezorgd voor voldoende zitplaatsen voor de ouderen en een kinderhoek
met een "super" draaimolen en springkussen voor de aller kleinsten en is
er een zeer gevarieerd programma samengesteld.
Edelweiss Kapelle, Kas Bendjen, The
Heinoos en DJ Otto zullen het vriendelijke dorpje, ergens in Gelderland, een
mooie zondag gaan bezorgen. Deze
Zondagmiddag zal de entree gratis
zijn.
Het is de eer aan de Edelweiss Kapelle
uit Gelselaar om deze middag te beginnen. De laatste jaren heeft de Kapel
veel succes met de populaire Alpensound.
Kas Bendjen, de mannen met de muziek die normaal gesproken het daglicht niet verdraagt, zullen deze middag in het bijzonder het podium betreden voor de "jonge rockers". Waar
de kleintjes normaal gesproken bijna
nooit bij een optreden aanwezig kunnen zijn, krijgen ze zondag Kas Bendjen speciaal voor zichzelf! "Laat papa
en mama maar achter bij de bar, wij
redden ons wel".

de meest fantastische hits uit de jaren
'60, '70 en '80. Op hun geheel eigenwijze weten zij dit aan elkaar te breien.
Nummers van Hazes, Nena, Queen,
Abba, Status Quo, De Dijk en vele, vele
anderen... Ze komen allemaal voorbij
en worden regelmatig afgewisseld
met doldwaze medley's van onder andere de Beach Boys, de Beatles en lekkere Hollandse meezingers. Tussen al
dit muzikale geweld door zal DJ Otto
ook nog zijn schlager muziek ten gehore brengen. Neem dus gerust opa,
oma de kinderen en de buurvrouw
mee, want het beloofd een groot feest
te worden in het mooie dorpje vorden,
in geeeeeeelders aaaaachterhoeeeeeek!!!
Het Midzomerfeest zal zaterdag s
'middags al van start gaan. Om 14.00
uur beginnen we met een grootse gra-

Er wordt momenteel nog keihard onderhandeld met de vordense K3. Misschien dat de dames nog 1 keer samen
met de heren van Kas Bendjen de planken op gaan . We zullen het zondag
zien, maar dat er ook nog wat kleine
rockers het podium op mogen, dat is
zeker. Kas Bendjen's motto luidt dan
ook:To be or not to be ….. aj d'r moar
bie bunt!!

tis kindermiddag. Voor de Vordense
jeugd is die middag alles uit de kast
gehaald om er een echt kinderparadijs
van te maken, zo kunnen ze gratis
geschminkt worden en zal er een
springkussen; een grote Finding Nemo opblaasbare glijbaan, een "super"
draaimolen en een ludiek optreden
van Clown Joric zijn. Ook is er een gratis bakje patat en ranja voor de kinderen. Aan het eind van deze middag
zullen alle kinderen een ballon op laten en is om 17.00 uur deze middag
ten einde.
Zaterdagavond zal om ongeveer 20.00
uur de band Van Peelen het spits afbijten deze band uit de regio Vorden/
Steenderen speelt o.a. covers van De
Dijk tot en met The Red Hot Chili Peppers.
Daarna zal de hoofdact, Grandmother
B, het podium beklimmen. Grandmother B bestaat uit maar liefst 13 muzikanten en speelt hits van de jaren
tachtig tot nu. Op het repertoire staan
o.a. nummers van Earth wind & fire,
Kool & the gang, Stevie Wonder, Phil
Collins en Tina Turner, maar ook hedendaagse nummers van o.a. Anastacia, Robbie Williams of Joss Stone komen aan bod. Ook zal DJ Oliver weer
van de partij zijn om het feest naar
een kolkend hoogtepunt te brengen.
Dit zal hij onder andere doen met een
gast optreden van de Vordense Jannes.
De voorverkoop voor de zaterdagavond is reeds gestart. De voorverkoop
adressen zijn: Tankstation Weulen
Kranenbarg, Mitra Sander Pardijs, Fashion Corner en sportcafé van sporthal 't Jebbink allen te Vorden. De kindermiddag en de zondagmiddag zijn
gratis toegankelijk. Voor verdere info
kijk op onze website www.stevo.nu

Aansluitend de Heinoos die papa en
mama nog weer zullen verblijden met

Rabo-Harbach open jeugdtoernooi 2007 Midzomernachtdroom
Op zaterdag 16 juni kunt u een Midzomernachtdroom beleven op
landgoed het Enzerinck van Vereniging Natuurmonumenten. Na een
prachtige avondwandeling met de
boswachter door 't Enzerinckbos
wordt u meegevoerd in de midzomernachtdroom dmv een schimmenspel middenin het bos! Gery
Groot Zwaaftink voert een schimmenspel op van dit bekende werk
van Shakespeare.De tocht start om
21.30 uur op de parkeerplaats bij
het Enzerinck aan de Almenseweg
58/60 in Vorden en duurt tot ongeveer 24.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij bezoekerscentrum Veluwezoom tel. 026 49 79 100
of bij de ledenservice van Natuurmonumenten, tel 035 655 99 55.

Van maandag 4 juni t/m zondag 10 juni is op het Vordens Tennis Park het
Rabo-Harbach open jeugdtoernooi gespeeld. Dit jaar hadden we weer
meer aanmeldingen dan het vorig jaar, het toernooi zat dan ook helemaal vol. Ondanks alle dreigende weersvoorspellingen is het de hele week
fantastisch weer geweest. De Vordense jeugd heeft flink meegestreden in
dit voornamelijk regionale toernooi. We kunnen terug kijken op een
goed toernooi met een vriendschappelijke, ontspannen sfeer tussen de
partijen door. Hieronder volgen de uitslagen van de prijswinnaars.
ME t/m 10: 1e pr. Nienke Veldhuis, 2e
pr. Maud Meijs, JE t/m 10 hoofdschema: 1e pr. Zino Holscher, 2e pr.
Maqrnix Kortsilius, JE 10 verliezersronde: 1e pr. Bryan Jansen, 2e pr. Wouter van Zanten, ME t/m 12 hoofdschema: 1e pr. Sabien Gijsberts, 2e pr. Tessa
Vergeer, ME 12 verliezersronde: 1e pr.
Merel Grube, 2e pr. Eline Heijink, JE

t/m 12 hoofdschema: 1e pr. Jorrit Ridder, 2e pr. Jesse Ketelaars, JE 12 verliezersronde: 1e pr. Zino Holscher, 2e pr.
Maurice Klose, JD 12: 1e pr. Niels Tuqan en Pepijn Gijsberts, 2e pr. Jorrit Ridder en Jesse Ketelaars, ME t/m 14
hoofdschema: 1e pr. Sanne Vergeer, 2e
pr. Anoek Friskes, ME 14 verliezersronde: 1e pr. Lotte Westervoorde, 2e pr. Ro-

Zwemvierdaagse

Zwembad 'In de Dennen'
In het Vordense zwembad ‘In de Dennen’ wordt vanaf maandag 18 juni
t/m vrijdag 22 juni voor de 33e keer de zwemvierdaagse gehouden. Men
kan zich hiervoor vanaf heden inschrijven aan de kassa van het bad.
De eerste mogelijkheid om te zwemmen is maandagavond 11 juni vanaf
18.30 uur. Vanaf dinsdag 19 juni t/m
vrijdag 22 juni zijn de tijden s’morgens vanaf 7.00 tot 10.00 uur en
s’avonds van 18.30 tot 20.00 uur. Gedurende deze zwemvierdaagse zijn er tal

van randactiviteiten op touw gezet. Zo
begint dinsdagavond 19 juni om 18.30
uur de voorronde spijkerbroekhangen. De finale vindt plaats op vrijdagavond 22 juni om 20.00 uur. Woensdagmiddag 20 juni kunnen kinderen
tot 12 jaar van 13.00 tot 19.00 uur zich

my Verweij, JE t/m 14 hoofdschema: 1e
pr. Martijn Arfman, 2e pr. Paul Broekhuizen, JE 14 verliezersronde: 1e pr.
Tom Bruinsma, 2e pr. Fabian de Hart,
JD 14: 1e pr. Stef en Tom Klein Luchtenbeld, 2e pr. Jarno Jansen en Paul Broekhuizen, ME t/m 17 hoofdschema: 1e
pr. Irene Olthaar, 2e pr. Loes Verdick,
ME 17 verliezersronde: 1e pr. Marlot
Horstman, 2e pr. Miriam Mulderij, MD
17 1e pr. Vera Bloemsma en Karlijn
Schipper, 2e pr. Anne Aagten en Sanna
Vergeer, JE t/m 17 hoofdschema: 1e pr.
Stef Klein Luchtenbeld, 2e pr. Rick Bekers, JE 17 verliezersronde: 1e pr. Peter
Onstenk, 2e pr. Patrick Takkenberg, JD
17: 1e pr. Koen en Tom Seebus, 2e pr.
Maurice en Remon Korenblik.

op een groot springkussen uitleven.
Om 14.00 uur is er voor dezelfde leeftijdscategorie: schatduiken. Om 15.00
uur is er een fotowedstrijd met als uitgangspunt: wie kan het ‘gekst’ van de
duikplank afspringen of afduiken. Om
17.00 uur begint de wedstrijd jumpstyle over de brug. Voor donderdagavond
21 juni opnieuw een spectaculair gebeuren: wie krijgt de meeste kilo’ s op
een grote mat. De medailles van het
zwemmen zullen vrijdagavond 22 juni, na de finale spijkerbroekhangen,
om 20.30 uur worden uitgereikt. Bij
mooi weer is er die vrijdagavond tot
22.00 uur discozwemmen.

PRACHTIG LANDGOED BIJ AVOND

De avond begint met een korte wandeling onder leiding van een boswachter
over het prachtige landgoed het Enzerinck. Dit landgoed bestaat voor de
helft uit parkbos, afgewisseld met
landbouwgrond waarop biologische
landbouw wordt bedreven. In het voedselarme grasland groeien onder ande-

re zilverschoon, margriet en scherpe
boterbloem. Het parkbos heeft een rijke ondergroei. U kunt er bospaardenstaart, dalkruid en kleine maagdenpalm aantreffen. Er broeden drie soorten spechten en veel zangvogels, waaronder zwartkop, roodborstje en tuinfluiter.Tijdens een avondwandeling
laat het bos zich van een hele andere
kant zien; vleermuizen fladderen
rond en wellicht hoort u nog de mysterieuze roep van een bosuil of ziet u een
wegspringende ree. Ook al ziet u deze
dieren niet, de boswachter kan u wel
wijzen op de sporen die ze achterlaten.
Na een uur brengt de boswachter u
naar de plek waar de midzomernachtdroom opgevoerd wordt.
LANTARENTJES EN SCHIMMEN

Bij het licht van wat lantarentjes zult
u daar meegenomen worden naar de
fantasiewereld van Shakespeare met
zijn verliefde mensen en dwaze en
naijverige elfen en kabouters. Een
prachtig verhaal dat u niet mag missen. Geef u snel op, want er is slechts
beperkt plaats voor deze bijzondere
avond. Meer activiteiten?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Heeft u in uw tuin ook last van emelten en engerlingen?

Welkoop biedt de oplossing
Welkoop Vorden heeft, door Bayer
Garden ontwikkeld, een zeer effectief middel tegen emelten en engerlingen genaamd Gazon-Insect
vanaf week 24 in het assortiment.
Geel/bruine kale plekken in het gazon zijn nu verleden tijd. Als het
product op het juiste tijdstip wordt
toegepast, is één behandeling voldoende om het gazon het hele seizoen te beschermen tegen emelten
en engerlingen.
UNIEKE FORMULERING
Gazon-Insect is zeer effectief en zo samengesteld dat het simpel is toe te
passen met een gieter. Door de systemische werking heeft Gazon-Insect
een ruime nawerking. Hierdoor is het
mogelijk het gazon met slechts één be-

handeling het hele seizoen te beschermen. Ook is Gazon-Insect uiterst tuinvriendelijk. Als het gazon na behandeling eenmaal droog is, kunnen kinderen en huisdieren gewoon weer op het
gazon spelen. Gazon-Insect kan het beste preventief worden toegepast. Dit
voorkomt dat er schade in het gazon
optreedt. Voor emelten is de ideale
toepassingsperiode midden augustus
tot september en voor engerlingen in
mei en juni. Als beide voorkomen in
het gazon geeft een behandeling eind
juni en in juli de beste resultaten. Als
er al overduidelijk tekenen zijn van
schade kan Gazon-Insect alsnog worden gebruikt om verdere schade te
voorkomen. De medewerkers van Welkoop Vorden geven u graag passend
advies.

sv ratti huldigt Henk Gosselink

Weinig bijval voor plannen
kranenburgs klooster
Op donderdagavond 7 juni gaven gemeente Bronckhorst en projectontwikkelaar Dijkman inzicht in hun
plannen voor de ontwikkeling van
het franciscaner klooster in Kranenburg. En de reacties zullen de voorlichters niet zijn meegevallen.

Henk Gosselink - bovenste rij, vierde van rechts - tussen "zijn" spelers en oud-spelers van s.v. Ratti
Afgelopen woensdagavond werd Henk Gosselink letterlijk en figuurlijk in
het zonnetje gezet door bestuur, spelers en oud-spelers van s.v. Ratti. Meer
dan 30 jaar was Henk Gosselink als leider verbonden aan de zaterdagafdeling. Vorig seizoen kondigde de 70-jarige Gosselink zijn vertrek aan.
Gosselink was aanvankelijk een aantal
jaren als leider actief bij v.v. Vorden. In
het seizoen 1975-1976 kwam hij met
het destijds roemruchte zaterdagelftal
over van v.v.Vorden naar s.v. Ratti. Bij
Ratti is Gosselink ook enkele jaren leider van het eerste elftal geweest. De
meeste jaren is hij echter actief geweest bij de zaterdagafdeling.
Om gezondheidsredenen moest het
afscheid dat s.v. Ratti Henk Gosselink

in september van het vorig jaar had
toebedacht worden uitgesteld. Tot vorige week woensdagavond, toen spelers van de zaterdagafdeling ter ere
van Henk en zijn vrouw Jo een afscheidswedstrijd speelden. Hun tegenstanders waren oud-spelers van de zaterdagafdeling, die - soms van ver weg
- speciaal voor deze gelegenheid naar
de Kranenburg waren gekomen: Hans
v.d. Linden, Henk Kappert, Eric Plomp,
Ton Klootwijk, Eppie Wasseveld, Geert

Jan van Zeeburg, Mannes Bekman,
Wim Stokkink, Gerrit Bogchelman en
Henk Olthaar.
Na de wedstrijd werd Henk Gosselink
benoemd tot Lid van Verdienste en
ontving hij uit handen van voorzitter
Freerk Boekelo het bijbehorende
schildje en een dinerbon-voor-twee.
Voor mevrouw Gosselink was er een
fraaie bos bloemen.
Gerard Oosterlaken en Martin Heuvelink boden namens oud-spelers en spelers een enveloppe met inhoud aan en
een ingelijste teamfoto van het huidige zaterdagelftal.

Vaderdag actie bij Welkoop

Ter gelegenheid van vaderdag organiseert Welkoop Vorden i.s.m. autowascentrum David een aantrekkelijke vaderdag actie.

Iedere klant die op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni 2007, € 10.00 of meer bij
welkoop Vorden besteedt dingt mee
naar één van de twintig autowas

waardebonnen te waarde van € 10.00,
te besteden bij autowascentrum David.

Berkelduikers bij top van Gelderland
In Zutphen werd dit weekeinde onder tropische omstandigheden de
Speedo Kring Finales van Gelderland gezwommen. Hieraan kon worden
deelgenomen door de beste 18 zwemmers uit de provincie Gelderland, per
leeftijd en zwemslag na de 4 Speedo voorrondes. Hieronder ook 10 miniorenzwemmers van zwemvereniging de Berkelduikers uit Lochem.

Luuk Nijland wist oa. met een hele close finish op zowel de 50m. vlinderslag
als op de 100m. rugslag tweemaal de
hoogste trede van het podium te bereiken.

Uit maar 27 starts werden behaald 2
eerste plaatsen, 2 maal een tweede
plaats, 8 persoonlijke records en vele

Op de 100m. vrijeslag behaalde hij ook
nog een bronzen plak. De tweede
bronzen plak voor de Berkelduikers

goede tijden. Er kan dan ook terug
worden gezien op een succesvol optreden van deze jonge ploeg.

De door dhr. Annevelink toegelichte
verdere procedure voor ontwikkeling
van het terrein liet aan duidelijkheid
weinig te wensen over. Duidelijk werd
in elk geval dat het af te leggen traject
nog de nodige hobbels kent.

Wethouder A. Baars opende de rij sprekers. Met een verwijzing naar de publiciteitsactie van enkele bezorgde omwonenden van ongeveer anderhalf
jaar geleden - maar zonder zijn weinig
vleiende opmerkingen daarover voor
de radio te noemen - deed hij een poging de noodzaak van de uitvoering
van het voorliggende plan te verdedigen. Dat de actievoerders van toen alleen maar een béter plan wensten en
niet het onderuithalen ervan, is bij de
gemeente Bronckhorst kennelijk niet
voldoende doorgedrongen.
Terwijl dat toch duidelijk via dit blad
en ook door de lokale pers werd geventileerd. En naar de redactie vernam,
zijn er ook meer dan eens pogingen
ondernomen om met gemeente en
projectontwikkelaar om de tafel te
gaan zitten om een in hun ogen beter
plan te beargumenteren, maar dat initiatief is stelselmatig afgewezen. Want
dát het beter kan, bleek al gauw toen
de stedenbouwkundige, de heer M.
Brasem, en de architect, de heer A.
Hans, aan het woord kwamen. De getoonde plannen weken vrijwel niet af
van datgene wat anderhalf jaar geleden al bekend was geworden via de actievoerders. De drie kale 'blokkendozen' die zij toen presenteerden, waren
nu voorzien van ramen, maar verder
bleken ze nog net zo karakterloos en
confronterend als die in de eerste
schetsen. En nog steeds zijn er twee gebouwen met elk vier bouwlagen die
tot aan de dakgoot van de kerk reiken,
terwijl het gebouw dat eerder een
tweetal verdiepingen zou gaan tellen
er in de nieuwe plannen drie krijgt. De
drie flatgebouwen passen qua bouwhoogte en bouwmassa dan ook totaal
niet in het bestaande dorpsbeeld, dat
nergens meer dan twee verdiepingen
kent. Vanaf een normaal standpunt
aan de Ganzensteeg, die op ongeveer
100 meter achter het toekomstige
complex loopt, zal de kerk (behalve natuurlijk de toren) hierdoor niet meer
zichtbaar zijn, al wilde men de aanwezigen anders doen geloven. De zaal
was dan ook merkbaar geschokt: hadden die gekke actievoerders van vorig
jaar dan toch gelijk?
De beoogde toepassing van rode en
daarboven grijze bouwmaterialen is
trouwens een verbetering ten opzichte
van de eerdere plannen, maar de weinig speelse gevelbeëindiging, die de
kwaliteiten van kerk, pastorie en
klooster volledig miskent doet dit
winstpunt weer teniet. Geen dakkapel
of tierlantijntje enkele Geen wonder
dat er geen applaus klonk.
De landschapsarchitect, de heer R.
Smits, maakte een acceptabel ontwerp, waarin een aantal bestaande bomen en struiken gehandhaafd blijft
en waarin jonge aanplant aan de voorzijde van het klooster is voorzien. Verder zal er een waas van groen aan de
achterzijde komen, maar toen hij vertelde dat het zo'n 25 jaar duurt eer de
bomen volwassen zijn, viel de bodem
onder zijn betoog weg. Dat betekent
dat er dus jarenlang alleen maar een
'schaambosje' staat. Het bekende probleem van elke nieuwbouwwijk. En
dat de parkeeroverlast wordt afgewenteld op de buren, in plaats van op de
toekomstige bewoners zelf, verdient
natuurlijk ook al geen schoonheidsprijs.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
De schriftelijk ingediende vragen lieten horen dat heel wat Kranenburgers
twijfels hebben over de wenselijkheid
van uitvoering van de gepresenteerde
plannen. Zo waren er de te verwachten vragen over het bestaande groen
en over de landschappelijke inpassing.
De bomen ondervinden geen schade,
was het antwoord, maar onderbouwing van die bewering ontbrak. En dat
terwijl heel Kranenburg weet dat de
markante beuken aan de Ruurloseweg
het nu al bijzonder zwaar hebben en
er steeds meer dood hout is als gevolg
van de dalende grondwaterspiegel. En
er zal bemalen moeten worden om de
nieuwe kelders te bouwen en droog te
houden, dus dat wordt alleen maar erger. Vragen over de functies in het
zorgcentrum werden erg vaag beantwoord en toen een van de aanwezigen
herinnerde aan de vroegere 'lekkermakertjes'(hij noemde onder meer een
winkel, een sauna en een restaurant)
ging er een lach door de zaal waar de
leiding niet direct raad mee wist. 'Misschien kan er een pinautomaat komen, want er zijn ook andere die
maar één keer in het jaar bijgevuld
hoeven te worden' antwoordde de wethouder. En het bleef stil. De problematiek van het overvloedig schijnende
licht werd verdonkeremaand door te
verwijzen naar de bomen. Men vergat
echter te vermelden dat die pas over
25 jaar volwassen zijn, en zelfs dan
nog lang niet tot de hoogste bouwlagen van de flats reiken. Enkele aanwezigen raakten duidelijk gelrriteerd
door de luchtige en ontwijkende wijze
van antwoorden op zaken die enkele
tientallen bewoners direct aangaan.
Dit bereikte een hoogtepunt toen er
zeer laconiek werd gedaan over de
prijzen die er berekend zullen worden
voor de zorgappartementen. "1000 Euro, alleen voor de stenen", zei projectontwikkelaar Dijkman. Waarmee hij
bedoelde te zeggen: 'kale huur, zonder
servicekosten (al gauw enige honderden Euro's per maand) en zonder enige vorm van zorg (en die loopt in de
1000-2000 Euro per maand)'. Totaal betekent dit dus dat er gerekend moet
worden op bedragen van minimaal
2500 Euro per maand.
Toen wethouder Baars er nog overheen zei dat de gemeente geen zeggenschap in de plaatsing heeft en dat
de zorgbehoefte door de instelling die
het complex exploiteert individueel
wordt vastgesteld, werd het iedereen
duidelijk dat de gewone Kranenburgers hier hun oude dag niet zullen
kunnen slijten, maar dat zij tegen die
tijd toch hun heil in "Borculo of Winterswijk" moeten zoeken. Toen dit eenmaal duidelijk was, was er alleen nog
maar een mager applaus voor een extra 'gratis' consumptie: de bekende sigaar uit eigen doos, betaald van de recente 40 % OZB-verhoging, zoals wethouder Baars meedeelde. Het was een
avond die zowel voor vele Kranenburgers als voor de organisatoren een koude douche moet zijn geweest. De complete plannen zijn aan te vragen bij de
projectontwikkelaar, DijkmanBouw,
te Warnsveld. Overigens was de redactie verbaasd dat de actievoerders van
vorig jaar amper van zich lieten horen. Hebben ze zich erbij neergelegd
of zit er nog iets in het vat? De redactie wacht af.

werd behaald door Niels Tjoonk met
een mooi PR op de 100m. vrijeslag. Prima prestaties werden er geleverd door
Marlieke Scholten, maar mede door
veel getoeter werd een valse start gemaakt die ze niet hoorde hierdoor
zwom ze ver door en had ze niet meer
de kracht dit in de echte race te herhalen.
Mooie PR's werden er gezwommen
door Sander Wissink (100m. school-

slag), Bernice Jager (50m. vlinderslag),
Marlieke Scholten (50m. vlinderslag)
Niels Tjoonk (200m. wisselslag) en
Luuk Nijland (100m. schoolslag). Door
deze prima resultaten zullen er zeer
waarschijnlijk Berkelduikers starten
op de landelijke Speedo Jaargangfinales welke op 1 juli zullen plaats vinden
in Dordrecht.
De volledige uitslag zal worden geplaatst op www.berkelduikers.nl

t.b.v rolstoelfiets

Fantastische prestatie Arjan Mombarg

Rommelmarkt Beekdelle

2e plaats (zilver) tijdens Nederlands
kampioenschap skeeleren!

Arjan Mombarg nipt verslagen op de meet.

Het was zaterdagmiddag gezellig toeven op de rommelmarkt bij de Beekdelle. Een speciale markt want de achterliggende gedachte was om geld
bij elkaar te sprokkelen voor de aanschaf van een rolstoelfiets. Dit is een
fiets waar je de rolstoel op een plateau kunt plaatsen en waar mee je dus
kunt gaan fietsen, een soort verlaagde bakfiets dus.
Op de markt een grote verscheidenheid aan artikelen, huishoudelijke
producten, meubilair, glas- en aardewerk etc. In totaal bracht de markt
1470 euro op. Roelien Westerveld,
zorgmanager van de Beekdelle:’ Wij
zijn heel erg blij met deze opbrengst.
De eerste aanzet voor de aanschaf van
de rolstoelfiets is er. Zo’ n fiets kost

rond de 6000 euro, dus zullen we in de
nabije toekomst zeer zeker nog een
aantal activiteiten organiseren’.

werd deze middag de tuin rondom de
Beekdelle officieel geopend. Scholieren van het Titus- college uit Velp hadden als eindopdracht om de tuin bij
de Beekdelle te verfraaien. En dat is
hen perfect gelukt. Via een daartoe
aangelegd tegelpad kunnen de bewoners nu rondwandelen in een tuin vol
met planten en bloemen.

Voor de kinderen was er deze zaterdag
ook volop vertier, zoals het gooien met
waterballonnen, kegels omver werpen, een grabbelton, terwijl de jeugd
zich ook kon laten schminken. Tevens

De kosten van de aanleg van de tuin
werden door enkele plaatselijke bedrijven gesponsord, terwijl de bewoners via een speciale bingo zelf ook
een duit in het zakje deden.

De Snoekbaars EXCITYNG live: zaterdag 16 juni
De 3e onderlinge viswedstrijd voor
de jeugd van de hengelaarsvereniging De Snoekbaars werd gehouden in de vijver in Leesten- Oost.

Crystal Dream
Zaterdag 16 juni komt Crystal Dream
weer naar staphuis City Lido in Groenlo. Het is alweer een tijdje geleden,
maar Lido is altijd nog een dancing
waar Crystal Dream veel goede herinneringen aan heeft. De band speelde
jaren achter elkaar in het "Paradiso
van de Achterhoek". Ook het eerste optreden van Brazen vond er plaats en afgelopen jaar speelde Dream er met de
U2 tribute. Crystal Dream staat garant
voor een energieke show met covers
van o.a. Anouk, Alanis Morisette en U2
en natuurlijk zal het eigen werk niet
ontbreken

Daar werden 48 vissen gevangen met
een totale lengte van 7 meter en 43 cm.
De uitslagen waren als volgt:
1 Ruben Golstein 11 stuks- 155 cm, 2
Twan Eggink 6 stuks- 91 cm, 3 Erik
Waanders 5 stuks- 81 cm, 4 Sander
Steenblik 4 stuks- 60 cm, 5 Tijs Eijkelkamp 4 stuks- 60 cm.
De eerstvolgende wedstrijd wordt op
26 juni gehouden.

Ponyruiters van
PC De Graafschap
Dit weekend konden de ponyruiters van PC De Graafschap dichtbij
huis terecht voor het CH van Laren.
Vooral in de klasse B werd er goed gereden. Cheyenne van Dijk met haar
pony Shirley eindigde op de 3e plaats
met 188 punten in de klasse B-C.
Nadja Droppers met haar pony Juultje
kwam uit in de klasse B-D en eindigde
op de 1e plaats met 200 punten.
Anneloes Herbold kwam uit in de klasse B-E met haar pont Towaja. Zij behaalde een 1e en een 4e prijs met resp.
207 en 187 punten.
In de klasse L1 wist Iris Berenpas beslag te leggen op de 2e plaats met haar
pony Nico. Zij behaalde 196 punten.
In Ambt Delden kwam Imke Woerts
uit met haar pony Lady in de klasse Bab. Zij behaalde een 3e prijs met 196
punten.

Gymvereniging Sparta

Avondvierdaagse
Maandagavond 11 juni zijn naar alle waarschijnlijkheid zo’n 700 wandelaars van start gegaan voor de
40e editie van de Avondwandelvierdaagse die ook dit jaar weer door
de gymvereniging Sparta wordt georganiseerd.
Onder de deelnemers onder meer 24
rolstoelers van de Wehme en 10 personen die in de Beekdelle worden ver-

zorgd. Villa Nuova loopt twee avonden
met 12 personen mee. De intocht op
donderdagavond 14 juni ( om 20.15
uur eveneens vanaf school het Hoge )
wordt muzikaal omlijst door de muziekkorpsen Concordia en Sursum
Corda. De route voor de intocht ziet er
als volgt uit: school Hoge, linksaf het
Hoge, linksaf Raadhuisstraat, linksaf
Zutphenseweg, linksaf Dr. Lulofsweg,
linksaf Het Hoge

P.V. Vorden
Uitslag wedvlucht vanaf Brive over
een afstand van circa 850 kilometer:
Comb. J. Meijer & Zoon 1, 2, 3, 5, 6, 7,
14, 15; H.J. Stokkink 4, 9, 13, 16, 17;
Comb. A en A Winkels 8; F.T. Hummelink 10, 11, 12.

Wedvlucht vanaf Orleans over een
afstand van 560 km.: H.A. Eykelkamp 1,
3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19; M.M. Tiemessen 2, 6, 15; M. Schuerink 7, 17; C.
Bruinsma 8, 16; Comb. J. Meijer & Zoon
9, 13, 20; Comb. A en A Winkels 14.

‘ Arjan Mombarg of Geert- Jan van der
Wal; van der Wal of Mombarg; Mombarg langszij van der Wal. Is het toch
Mombarg of toch Geert- Jan van der
Wal? Ik durf het niet met zekerheid te
zeggen, volgens mij ging Geert- Jan
van der Wal als eerste over de streep’.
Speaker ( good- old ) Jan van Ommen,
die er met de neus boven op stond
twijfelde. Tijdens dit Nederlands kampioenschap een close- finish tussen Arjan Mombarg ( 35) uit Vorden en de 21
jarige Geert- Jan van der Wal uit Urk.
Een adembenemende eindsprint die
uiteindelijk inderdaad met slechts 10
centimeter verschil in het voordeel
van Geert- Jan van der Wal werd beslecht.
In een lang skeelerseizoen zijn de Nederlandse kampioenschappen toch
wel de krenten in de pap. Dan kan bijvoorbeeld een slecht seizoen in één
klap worden goedgemaakt. Ook is de
media: radio, TV en de schrijvende
pers in grote getale aanwezig om verslag te doen. In het zon overgoten Nijverdal waren zaterdagmiddag enkele
duizenden toeschouwers op de strijd
om de nationale titels afgekomen. Een
prachtige prestatie van Arjan Mombarg, die nog steeds vindt dat de absolute vorm ontbreekt, maar dat je ‘op
karakter’ toch tot goede prestaties
kunt komen. Dan verwacht je toch na
afloop een tevreden Mombarg aan de
meet. Niets bleek minder waar. Arjan
Mombarg: ‘ Natuurlijk ben ik tevreden
met de tweede plaats, had ik vooraf
niet verwacht. Dik tevreden ben ik
niet. Ben ik er zo dicht bij en dan verlies je met miniem verschil de eindsprint. Dat is hartstikke zuur en daar
baalde ik toch wel van. Ik heb nog
nooit een sprint van Geert- Jan van der
Wal verloren en juist vandaag tijdens
het Nederlands kampioenschap wel,
ja dat doet pijn’, aldus de Vordense
veehouder die bij het passeren van de
finish ook nog letterlijke pijn op liep,
toen hij een keiharde smak op het asfalt maakte, hetgeen zaterdagavond
door Studio Sport in beeld werd gebracht. Een persfotograaf, blijkbaar,
geheel in de ban door de close- finish,
meende midden op de weg ‘het plaatje’ te moeten schieten, waardoor
Mombarg in hoge snelheid tegen haar
op botste. Gelukkig voor beiden geen
nadelige gevolgen! Het was trouwens
een prachtig parcours van bijna twee
kilometer in hartje Nijverdal. De wedstrijd bij de A- rijders ging over 42 kilometer ( 21 ronden). Wat bijna nooit gebeurt, gebeurde deze middag wel. Al
na twee ronden ontstond een kopgroep van vier man bestaande uit Arjan Mombarg (Nefit), Geert- Jan van
der Wal ( Habovo ), zijn broer Hermen
van der Wal ( Time Out Sport- Buiten
Beton) en Bob de Vries (Maple- Burggraaf).Arjan Mombarg: ‘Na een minuut of zes sprongen er een paar rijders weg en omdat er niemand van
onze ploeg bij zat, ben ik er naar toe
gesprint en zo ontstond er, naar later
bleek, een beslissende kopgroep. Een
tijdelijke kopgroep zo dacht ik in eerste instantie. Toen na een paar kilometer de voorsprong tot circa 40 seconden opliep, zijn we keihard doorgereden. In het eerste gedeelte van de wedstrijd een perfecte samenwerking,
waarbij Hermen van der Wal weinig
kopwerk deed. Hermen zei dat hij niet
harder kon. Hoewel zijn broer GeertJan bij een andere ploeg rijdt, weet je
maar nooit wat broers onder elkaar af-

spreken. Met Bob de Vries had ik ook
zo mijn twijfels. Toen hij op gegeven
moment ook geen kopwerk meer deed
heb ik ‘vol gas’ gegeven en even later
Geert- Jan van der Wal ook, dus was
Bob ‘gezien’. We bleven dus met drie
man over, de broers van der Wal en ik.
In totaal hebben we bijna 38 kilometer
op kop gereden. En toen de finish, in
de laatste bocht stonden we bijna stil.
Het peloton kwam daardoor in die
laatste ronde heel dichtbij. Ik
schreeuwde kom op jongens alles uit
de kast rijden. Hermen van der Wal
liet toen achter zijn broer Geert- Jan
een gaatje vallen. Dat was misschien
mijn fout, even niet opgelet. Toch lukte het mij om Geert- Jan te achterhalen en vervolgens zij- aan zij richting
streep te sprinten. Helaas kwam ik een
skeelerlengte tekort’, aldus Arjan
Mombarg die vervolgens nog tot een
flinke rustpauze werd gedwongen. Arjan: ‘ Ik moest naar de dopingcontrole,
het duurde echter drie uur alvorens ik
kon plassen, aldus de Vordenaar.
Tijdens dit Nederlands kampioenschap enkele hevig balende favorieten
zoals bij voorbeeld Arjan Smit, Sjoerd
Huisman, Ingmar Berga, Roy Boeve en
Karlo Timmerman. Zij allen misten de
slag. Arjan Smit: ‘ Er was in onze ploeg
( Nefit) op voorhand niets afgesproken.
Niet verwacht dat de kopgroep weg
zou blijven. Normaal gesproken wint
Arjan Mombarg de eindspring van
Geert- Jan van der Wal. Ik weet niet
waarom dat vandaag niet gelukte. Misschien verkrampte hij bij het idee dat
hij Nederlands kampioen kon worden’, aldus Arjan Smit. Sjoerd Huisman, die uiteindelijk vierde werd en
vooraf torenhoog favoriet baalde nog
meer. Sjoerd: ‘Ik had verwacht dat de
ploegen die niet in de kopgroep zaten,
het gat wel zouden dichtrijden. Het gebeurde niet, iedereen zat naar iedereen te loeren waardoor de kopgroep
haar voorsprong steeds verder uit kon
breiden hoewel het peloton in de laatste ronde nog heel dicht bij kwam,
maar helaas te laat’, aldus Sjoerd Huisman. Dat uiteindelijk Geert- Jan van
der Wal won mag een groot wonder
heten. De sportcarrière van de ‘kleine
vechtmachine uit Urk’, zoals hij liefkozend wordt genoemd, kenmerkte zich
tot voor kort door blessureleed. In
2005 raakte hij ernstig gewond, doordat hij in de aandrijving van een mesttank terecht kwam. Hij liep daarbij
zwaar hoofdletsel op, een gebroken
arm, gebroken ribben en zijn milt
moest er uit. Vorig jaar brak hij halverwege het skeelerseizoen tijdens een
voetbalwedstrijd zijn been. Dit seizoen
was hij opnieuw een maand uit de
roulatie toen hij een sleutelbeen brak.
Geert- Jan van der Wal: ‘Vandaag voelde ik mij beresterk. Ik heb de gehele
wedstrijd zo hard gereden als ik kon.
Dat we met de kopgroep zouden wegblijven had ik niet verwacht. Ook niet
dat ik in de eindsprint van Arjan
Mombarg zou winnen. Arjan beheerst
ook nog de ‘spagaatfinish’, iets wat ik
niet kan’, aldus de sympathieke man
uit Urk. Het gehele peloton gunde
hem de zege. Arjan Mombarg vond
ook dat Geert- Jan van der Wal het
kampioenschap heeft verdiend. Napraten met Arjan Smit en Sjoerd Huisman was er voor ‘Mompie’ niet bij.
Toen zijn ploegmaats al weer hoog en
breed thuis waren zat Arjan Mombarg
nog steeds in Nijverdal met in zijn
hand een leeg urineflesje!
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Fijn volkoren
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Iedere donderdagmorgen aan de Ruurloseweg in Groenlo en vrijdag op de markt in Vorden.
ELASTISCHE MEISJES SLIPS

De Valeweide
Bloemen en planten

2. 6.00
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GROTE ORCHIDEE
9.
99
20 ROZEN
3.
GROTE

HORTENSIA

SNIJBLOEM

PER STUK

per 3 stuks

99

3 VOOR

...............

................

5.95

6 stuks voor maar

MEISJES SETJE in een mooie kwaliteit micro fibre

in 3 zomer kleuren + wit en zwart
topje + slip

Sterken
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TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

LEWO Non-Food

RUNDERRIBLAPPEN

WASPOEDER ARIËL

EXTRA KLASSE

500 gram

GRILLWORST

3,85

per stuk

2,35

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

HAMLAPPEN
500 gram

NATUREL
OF HAM-KAAS

3,45

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

7.50

Vanwege renovatie van het weggedeelte
waar wij staan kan het zo zijn dat u ons
niet op onze vaste standplaats vindt,
maar voor de kerk.

Iedere week op de markt!

Iedere vrijdag op de markt in Vorden

HANDDOEK 50-100 cm
SLIDE WHEELS

6.95

OP=OP

elders 14,95, 12,95

5,13 kilo

15,–

5

10,–

NU

voor

8,50 p.p.

ZANDBAKSPEELGOED
UITZOEKEN!

per set

2,–

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

MALSE KROP SLA
HOLLANDSE BLOEMKOOL
PITLOZE DRUIVEN
NIEUWE OOGS NICOLA AARDAPPELEN
VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN

per stuk
per stuk
kilo
5 kilo
grote doos

0,25
€ 0,98
€ 1,98
€ 2,98
€ 1,98
€
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Veel visite tijdens open huis

Natuurlijk bewegen, gezond en leuk !

TV-presentator Rob Geus gastheer
bij Sindy's Catering

Alzheimer Nederland afd. Zutphen
e.o. organiseert samen met het IVN
weer de maandelijkse wandeling
voor mensen met dementie, hun
partners, familie en verzorgenden.

Deelname aan de wandeling is gratis,
consumpties zijn voor eigen rekening.
Iedereen die iets met dementie te maken heeft nodigen wij van harte uit
om mee te wandelen.

Op zondag 17 juni wordt er om 10.30
uur verzameld bij "de Zevensprong",
Dortherdijk 6 in Joppe. Na een kopje
koffie start de wandeling van ca. een
uur door het prachtige bosrijke gebied. De gidsen van het IVN vertellen
onderweg van alles over de natuur.
Vrijwilligers van Alzheimer Nederland
begeleiden de mensen met dementie.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Coby van der Stouwe, tel. 0575 520498
of Joost Collet, tel. 0575 522781 Inwoners van de gemeente Bronckhorst
(Vorden) kunnen gebruik maken van
de regiotaxi om het Alzheimercafé in
Zutphen te bezoeken. Om een rit te reserveren en voor informatie over de regiotaxi; tel. nr. 0900-0276

Uitnodiging spreekuur CDA
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst opnieuw uit voor een spreekuur op
woensdag 20 juni a.s. van 19:00 tot
20:00 uur.
U kunt dan uw mening geven over zaken, die de gemeente betreffen. Hierbij
kan het gaan om onderwerpen die al
op de agenda voor de raadsvergadering

WEEKBLAD

staan, maar u kunt ook nieuwe onderwerpen aansnijden. Om te voorkomen
dat u moet wachten én om ervoor te
zorgen dat de fractieleden met de juiste specialisme aanwezig zijn, wordt u
vriendelijk verzocht om u vooraf aan te
melden bij de fractiesecretaris, Jannie
Rexwinkel. Tel. 0575-463476 of e-mail:
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl
U bent van harte welkom.

Nu ook op internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl
TV-presentator Rob Geus had veel complimenten voor Sindy Makkink.
De auto’s reden op en aan van het weiland dat tijdelijk een parkeerplaats
is. Ook veel fietsers gaan richting Broekweg in het buitengebied van Hengelo. Afgelopen zaterdag was er open huis bij Sindy’s Catering. Het bedrijf
bestaat vijf jaar en er was heel veel belangstelling. Sindy Makkink en haar
team kregen veel complimenten en felicitaties. Rob Geus, tv-presentator
van het SBS6 programma Smaakpolitie was gastheer.
Wat begonnen is als hobby is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf. Sindy’s Catering verzorgt dagelijks verse maaltijden aan
mensen niet alleen in haar eigen
plaats, maar ook in de regio. Verder
verzorgt ze de catering voor bedrijven,
feesten en partijen.
Bij Sindy’s Catering konden mensen
afgelopen zaterdag tijdens het open
huis een kijkje nemen in de keuken.
Niet alleen kijken, maar er kon ook
volop worden geproefd. Verschillende
kramen stonden opgesteld met allerlei proeverijen. Diverse andere kramen zoals Wijnboererij ’t Bruil, Jan
Wagenvoort met zijn geschreven natuurboeken, Hissink met aardappelen
en ijs van ’t Riefel zorgden voor een
sfeervolle aanvulling. Het bedrijf ‘Kasteelhoeve’ maakt diverse soorten wijn.
Enkelen worden door Sindy’s Catering
afgenomen die ze gebruikt voor haar
huiswijn. Kinderen hoefden zich niet
te vervelen. Zij vermaakten zich met
een springkussen, een clown en jonge
dieren in de kinderboerderij.
Natuurlijk waren er ook kookdemonstraties. Eén van de koks was de bekende SBS6 presentator Rob Geus van het
programma Smaakpolitie. Geus voel-

'Maatwerk in Plaatwerk'

Open dag GOMA trekt veel publiek

de zich helemaal thuis tussen de smakelijke geur van warme broodjes en
andere lekkere hapjes. “Het is hier een
prachtige omgeving. Dat gevoel kreeg
ik al toen ik door deze regio reed”, vertelt hij enthousiast. Met name de gemoedelijkheid en iedereen kent iedereen sprak hem erg aan. “Als je ziet dat
ze hier met elkaar samenwerken op
zo’n dag vind ik heel bijzonder. Dat
kennen ze op veel plaatsen écht niet.
Er is onderling een grote saamhorigheid. Voor mij als jonge kerel vind ik
dit toch wel héél bijzonder, maar ook
erg leuk”.
Lovend sprak de tv-presentator over
Sindy’s bedrijf. “Ze is zeer vooruitstrevend. Als je ziet wat er in vijf jaar is opgebouwd dan is dat grote klasse. Ook
de menukaart ziet er goed uit”, strooit
de keurmeester, die zelf ook kok is,
met complimenten. “Die vooruitstrevendheid is ook te merken toen ze een
afspraak met mij maakte. Bijna een
jaar geleden ben ik al door haar benaderd”. Rob Geus, die met zijn tv-programma Smaakpolitie lunchrooms en
restaurants controleert op hygiëne,
had tijdens het openhuis een andere
taak. Hij was gastheer en verzorgde samen met de andere koks enkele demonstraties.

Alzheimer Café Zutphen en omstreken
Graag nodigen wij iedereen uit die
betrokken is bij dementie 20 juni
aanstaande naar het Alzheimer Café in "de Born", Oude Bornhof 55-57
te Zutphen te komen. Het Thema
deze avond is; Ergotherapie. Langer zelfstandig door ergotherapie
Mensen met dementie hebben vaak
moeite met dagelijkse bezigheden zoals het huishouden, de lichamelijke
verzorging en het uitoefenen hobby's.
Verzorgers krijgen het na verloop van
tijd steeds zwaarder bij het verlenen
van de noodzakelijke hulp. Een ergotherapeut kan waardevolle adviezen
geven over hulpmiddelen maar ook
aanwijzingen hoe om te gaan met
praktische problemen die mensen
met dementie en hun verzorgers tegenkomen. Mensen met dementie

kunnen zich dankzij ergotherapie beter redden en met de juiste ondersteuning van hun verzorgers hopelijk langer thuis blijven wonen. In het Alzheimer Café is Mieke Jolij, ergotherapeute, te gast om informatie te verstrekken over wat ergotherapie in de thuissituatie voor mensen met dementie
en hun verzorgers kan betekenen.
Mensen die lijden aan dementie, partners, familie en belangstellenden zijn
hartelijk welkom in ons Alzheimer Café op woensdag 20 juni vanaf 19.00
uur in de Born te Zutphen. De toegang
is gratis, en U hoeft zich niet aan te
melden. Inwoners van de gemeente
Bronckhorst kunnen gebruik maken
van de regiotaxi om het Alzheimercafé in Zutphen te bezoeken. Om een rit
te reserveren en voor informatie over
de regiotaxi; tel. nr. 0900-0276

Bezoekers op de open dag zagen een modern bedrijf.
Een medewerker staat bij een machine waar kleine metaalonderdelen
worden gemaakt. “Waar worden die voor gebruikt?”, vraagt een bezoeker
die het stukje metaal nauwkeurig bekijkt. De gestelde vraag is ook vaak
te horen bij andere afdelingen in de hal. Afgelopen zaterdag was er bij
plaatbewerkingsbedrijf GOMA in Hengelo open dag. Honderden bezoekers kwamen een kijkje nemen.
De bezoekers kregen een goed beeld
van het bedrijf dat in 1962 is opgericht
en dit jaar 45 jaar bestaat. Met een gekleurd lint was een route uitgezet
door de hal en kantoren. De machines
draaiden volop en medewerkers zorgden voor tekst en uitleg. Op een aantal
plekken was er gelegenheid voor een
hapje en een drankje. GOMA is een gespecialiseerd toeleveringsbedrijf van

kwalitatief hoogwaardige metaalproducten. Het Hengelose bedrijf levert
halffabrikaten en eindproducten voor
klimaatbeheersing, magazijninrichting, parkeer- en verkeersinstallaties,
elektronica, winkelinrichting en voor
een aantal andere markten. GOMA is
een betrouwbare, innovatieve en flexibele toeleverancier in plaatbewerking.
Er werken zo’n 120 medewerkers.

Het metaalbedrijf werkt met geavanceerde en zeer nauwkeurige machines
en is plaatwerkspecialist bij uitstek.
Door dit specialisme kunnen engineers vanaf het begin met de klant
meedenken bij de ontwikkeling van
het product. Kortom, van ontwerp tot
montage.

Het bedrijf kan heel flexibel inspelen
op het maken van producten in grote
en kleine series. Er worden mooie en
strakke producten gemaakt die in één
keer passen.
De slogan ‘Maatwerk in Plaatwerk’ is
dan ook een belofte die GOMA elke
dag weer waar maakt.
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Fotowedstrijd Kinderen in Bronckhorst

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

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

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

Doet u mee aan onze fotowedstrijd
Kinderen in Bronckhorst, waarmee
de 10 mooiste, grappigste, ontroerendste of gekste foto's van situaties
in Bronckhorst waarin uw kind,
kleinkind, oppaskind, buurtkind
verzeild is geraakt, een opvallende
plek krijgen in de nieuwe, full colour
gemeentegids 2008/2009 die in heel
Bronckhorst huis aan huis wordt
verspreid. Daarnaast ontvangen de
10 winnaars ieder een cadeaubon
van 25 euro. Bijzondere situaties
kunnen zich voordoen op school,
in het zwembad, in de speeltuin,
tijdens een evenement zoals de
Vordense Berenddag of een uitje
zoals het Koen Kampioen pad of de

Smoks Hanne route. Een sportwedstrijd waaraan uw kind meedoet
levert vast ook genoeg mooie
plaatjes op. Stuur uw foto('s) op
naar de gemeente. Wij zijn heel
benieuwd! U kunt uw foto('s)
inzenden tot 31 augustus 2007.
De burgemeester kiest de tien
winnaars. Tijdens de open dag die
de gemeente op 8 september 2007
organiseert, maken we bekend wie
de gelukkigen zijn (zet u deze dag
vast in uw agenda).
Voorwaarden
• kinderen t/m 18 jaar
• de foto moet ergens in de gemeente Bronckhorst genomen zijn

• de foto moet vergezeld gaan van
een korte brief waarin staat: de
naam, leeftijd en woonplaats van
het kind, wat er op de foto te zien
is, in welke plaats of tijdens welke
gebeurtenis het zich afspeelt en
naam, adres en tel.nr. van de
inzender
• de foto moet in een formaat van
20x 30 cm in kleur ingediend
worden en, indien mogelijk, ook
digitaal in groot formaat JPEG,
GIFF of TIFF (minimaal 1 MB in
verband met drukkwaliteit)
• de foto moet dit jaar zijn genomen
• maximaal 2 foto's per inzender
• inzenden uiterlijk 31 augustus
2007. Foto's die na deze datum

ingestuurd worden, kunnen helaas
niet meer meegenomen worden in
de beoordeling
Inzenden
U kunt uw foto('s) sturen naar:
gemeente Bronckhorst, afdeling
Communicatie, Postbus 200, 7255
KE Hengelo Gld. Digitaal kunt u
foto's (met bijlagen) toesturen aan
communicatie@bronckhorst.nl.
Vermeldt u in de mail duidelijk uw
naam en adres.
Vragen?
Heeft u nog vragen, belt u dan
naar Marja Nengerman van
Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.

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

Hoe zit het ook alweer met spullen voor
het kringloopbedrijf?
De Omloop heet nu 2Switch en regelt
vanaf heden afhalen aan huis

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

De kringloopwinkel (2Switch) in Zutphen

Bij het kringloopbedrijf krijgen
herbruikbare spullen een tweede
leven. Indien in goede staat en
verkoopbaar, kunt u nog bruikbare
spullen zoals kleding, meubels,
bedden, serviesgoed, speelgoed,
potten en pannen, fietsen,
koelkasten die u niet meer gebruikt,
gratis thuis laten ophalen door het
kringloopbedrijf. Het gaat hierbij om
spullen die, eventueel na reparatie,
in de kringloopwinkel nog verkocht
kunnen worden. De gemeente werkt
met de volgende kringloopwinkels:

Aktief, Gildenstraat 43 in Doetinchem en 2Switch (voorheen de
Omloop), Skagerakstraat 1a in
Zutphen. Kringloopbedrijf de
Omloop uit Zutphen is onlangs
samengegaan met een kringloopbedrijf uit Arnhem en heet nu
voortaan 2Switch. Om herbruikbare
spullen op te laten halen, belt u met
de Afval-Informatie-Lijn, tel. (0575)
75 03 10 (zie voor meer informatie
ook uw afvalwijzer 2007). Via een
keuzemenu wordt u doorverbonden
met het kringloopbedrijf. Aan de
telefoon wordt overlegd of uw
spullen gratis worden opgehaald (en
dus daadwerkelijk herbruikbaar zijn)
of niet. U kunt herbuikbare spullen
ook zelf tijdens de openingstijden
brengen naar de kringloopwinkels.
Uw niet herbruikbare, grof huishoudelijk afval kan Berkel milieu tegen
een vergoeding van € 29,10 aan huis
ophalen of kunt u (tegen betaling)
brengen naar de regionale
afvalbrengpunten in Doetinchem
en Zutphen.

Als onderdeel van het nieuwe
afvalsysteem dat de gemeente vanaf
2008 invoert, konden inwoners een
gratis compostvat bestellen. Ruim
3.900 huishoudens hebben dit
gedaan. Ook konden geïnteresseerden een gratis compostcursus
volgen. Hiervoor hebben zich circa
1.600 inwoners aangemeld. In mei
en juni zijn zij op cursus geweest.
Laatste inloopcompostcursus
Voor geïnteresseerden die zich niet
voor de cursus hebben opgegeven
of mensen die zich wel hadden
opgegeven maar toch niet aanwezig
konden zijn bij eerdere cursussen,

organiseert de gemeente op 28 juni
nog een laatste inloopcompostcursus. De cursus duurt 1,5 uur en
vindt plaats in het gemeentekantoor
aan de Banninkstraat in Hengelo
Gld. Er zijn die avond twee
cursussen. De eerste is van 19.00 tot
20.30 uur en de tweede van 20.30 tot
22.00 uur. U kunt kiezen bij welke u
aanwezig wilt zijn. Opgeven is niet
nodig. De cursussen worden
gegeven door een compostmeester
die veel praktische tips geeft. Het
doel van de cursussen is natuurlijk
dat een ieder die gaat composteren
goed resultaat gaat behalen en
straks de zelf bereidde compost in
z'n eigen tuin kan verspreiden voor
een (nog) betere plantengroei.
Bij enkele inwoners zijn bij het
afleveren van het compostvat niet
zoals beloofd ook gelijktijdig een
zakje compost en een beluchtingsstok geleverd. Inwoners die dit niet
ontvangen hebben (of alleen 1 van
de 2), krijgen dit voor 1 juli a.s.
alsnog geleverd door Berkel milieu.
Het wordt voor de deur gelegd.
U hoeft hier niet voor thuis te
blijven.

Inloopavond groenstructuurplan op 14 juni a.s. We hebben uw hulp nodig!

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.

Composttrainingen Extra inloopavond
voor geïnteresseerden op 28 juni

De gemeente heeft een start
gemaakt met het opstellen van een
groenstructuurplan. In dit plan
leggen we vast wat het openbaar
groen in Bronckhorst zo bijzonder

maakt, waar het openbaar groen
beter zou kunnen en hoe we dit
moeten doen. Graag willen we uw
hulp bij het bepalen van mooie en
minder mooie plekken openbaar

groen in Bronckhorst. Daarom
organiseert de gemeente op 14 juni
een inloopavond.

medewerkers van de gemeente,
aan. Indien u een foto van deze plek
heeft, neem die dan mee!

Programma
De inloopavond is in het gemeentekantoor, Banninkstraat, Hengelo
Gld. (zaal Steen). U kunt inlopen van
19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens de
inloopavond kunt u aangeven wat
voor u een mooie of juist lelijke plek
met openbaar groen in onze
gemeente is. Op kaarten van kernen
van onze gemeente geeft u dit,
eventueel samen met de aanwezige

Na de inloopavond worden alle foto's
en opmerkingen gelnventariseerd.
De gemeente bepaalt uiteindelijk
welke ideeën en opmerkingen
definitief verwerkt worden in het
groenstructuurplan.
Wij willen weten wat ú belangrijk
vindt en horen daarom graag op
14 juni a.s. uw mening over het
openbaar groen in Bronckhorst!

Alcohol en opvoeden – Begin op tijd!

Nieuwe Wet Inburgering

Kinderen komen vaak jong in
aanraking met alcohol. Door
vrienden en uitgaan, reclame,
tv-programma's en de verkoop in
bijvoorbeeld supermarkten. Maar
ook door familie, de sportkantine en
thuis. Ze drinken nu te jong, te veel
en te vaak. In de komende weken
vindt u op deze gemeentepagina's
enkele opvoedingstips:

Sinds dit jaar is een nieuwe Wet Inburgering van kracht. De hoofdlijnen
van de nieuwe wet zijn:
• asielmigranten (zowel nieuw- als
oudkomers) en imams zijn aangewezen als verplichte groep voor
inburgering
• nieuwkomers die op vrijwillige
basis naar Nederland komen
(gezinsvormers en -herenigers)
moeten in hun eigen land al een
basistoets doen, de verdere
inburgering in Nederland is op
eigen kosten (een lening bij de
IB-groep is mogelijk)
• er is geen vrijblijvendheid meer,
inburgering is verplicht anders
krijgt iemand geen vergunning om
voor onbepaalde tijd in Nederland
te verblijven
• de gemeente heeft een spilfunctie
als het gaat om informatievoorziening, het regelen van de
inburgering voor groepen die
verplicht zijn in te burgeren,
handhaving (houdt iemand zich
aan de inburgeringsregels) en
moet ook bepalen of ontheffing
van de inburgeringsplicht
mogelijk is

De opvoedingstip van deze week:
'Stel het startmoment van uw kind
zo lang mogelijk uit. In ieder geval
niet drinken tot 16 jaar.'

"Het startmoment uitstellen tot
het 16e jaar? Hoe doe ik dat?!"
"Iedereen drinkt, hoe kan ik tegen
de stroom in het mijn kind
verbieden?" Het is waar dat alcohol
erg geaccepteerd is, zowel onder
jongeren als onder volwassenen.
Het lijkt alsof je als ouder geen
invloed kunt hebben. Dat is niet zo!
Ouders hebben in de puberteit nog
veel invloed op hun kind, ondanks
het belang van vrienden. Uit
onderzoek blijkt dat als ouders
regels stellen rond alcohol,
bijvoorbeeld 'niet drinken voor je
16e', dat daarvan de kinderen later
en minder drinken. Regels helpen
als je er op tijd mee begint, als je
kind nog niet drinkt. Op tijd zijn dus!

"Je moet je kind leren drinken, dat is
beter dan dat hij het stiekem doet."
Het is onderzocht of kinderen
die jong thuis leren drinken,
verstandiger met alcohol omgaan.
Wat blijkt: de kinderen die in de
puberteit veel alcohol drinken, zijn

kinderen die op jonge leeftijd
zijn begonnen, meestal thuis.
Deze jongeren zijn jonger
begonnen en drinken meer.
Het is geen slecht idee dat een
kind thuis voor het eerst wat
alcohol proeft, maar dan op
z'n vroegst vanaf
16 jaar.
"Ik hou niet van verbieden, je
moet met je kind in gesprek
blijven."
Het is belangrijk dat ouders
contact met hun kind houden
als het opgroeit. Ook al groeit
de vriendenclub, ook de ouder
is voor het kind belangrijk (al
lijkt dit soms niet zo). Uit
onderzoek blijkt dat regels
stellen en een goed voorbeeld
van de ouder veel belangrijker
is dan veel praten over
alcohol. Dan blijven er nog
genoeg andere dingen over om over
te praten!
Heeft u interesse in de artikelenreeks voor bijvoorbeeld een
clubblad, heeft u vragen of wilt u
reageren? Dan kunt u mailen met
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.
Uw vragen of opmerkingen worden
meegenomen in de volgende
artikelen.

Deze informatie krijgt u in het kader
van het project 'Alcoholmatiging
Jeugd in de Achterhoek', dat de acht
gemeenten waaronder Bronckhorst,
politie, justitie, IrisZorg en GGD
Gelre-IJssel samen met regionale
en plaatselijke partners hebben
opgepakt. Op www.alcoholinfo.nl
kunt u ook terecht voor opvoedingstips en antwoorden op vragen over
alcoholgebruik.

Afdeling gesloten

Zoals gezegd, geldt voor mensen die
betrokken zijn bij gezinsvorming en
-hereniging dat zij zelf de kosten
voor inburgering moeten betalen.
De gemeente kan hen wel informeren over de mogelijkheden (bijv. over
de programma's en waar ze deze

kunnen volgen) en hoe ze een lening
kunnen aanvragen. Tegen inburgeraars die zich niet aan inburgeringsregels houden, treedt de gemeente,
zoals in de wet is aangegeven, op.
Voor inburgeringsplichtigen en
inburgeringsbehoeftigen zonder
werk en/of uitkering koopt de
gemeente zogenaamde reïntegratietrajecten in. De opleidingen zijn
in Doetinchem, zodat reistijd en
reiskosten voor de inburgeraar zo
beperkt mogelijk zijn. Het doel van
de nieuwe wet en de rol van de
gemeente is natuurlijk dat mensen
die vanuit het buitenland naar
Nederland komen zo snel mogelijk
hun plek vinden in onze samenleving. De oude Wet Inburgering
Nieuwkomers blijft voorlopig nog
wel van kracht voor mensen die in
2006 een aanvraag voor een
inburgeringsonderzoek hebben
gedaan en in 2006 zijn gestart.
Deze trajecten kunnen nog
doorlopen in 2007 en 2008.
Vragen?
Voor meer informatie over de
nieuwe Wet Inburgering heeft de
gemeente een informatiepunt
ingericht in het gemeentehuis aan
de Raadhuisstraat. Voor verdere
informatie over de Wet Inburgering
kunt u contact opnemen met
de heer H. Overbeek van de
afdeling Werk, inkomen en zorg,
tel. (0575) 75 02 50.

De afdeling Vergunningen, veiligheid en
handhaving is wegens cursus gesloten
voor publiek op
• 21 juni van 09.00 tot 12.00 uur en
• 3 juli 2007 van 09.00 tot 12.00 uur

Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en
Zutphen
Veranderingen in de landbouw,
opgaven voor natuurontwikkeling
en waterberging, het platteland als
toeristische bestemming en het
toenemende aantal vrijkomende
agrarische bebouwing vragen om
een afstemming op maat en nieuwe
strategieën om de kwaliteit van het
landschap op peil te houden.
In februari 2007 zijn de gemeenten
Bronckhorst, Lochem en Zutphen
gestart met het opstellen van een
gezamenlijk Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor hun buitengebied. Het doel van het LOP is om
een stimuleringskader te bieden
voor het landelijke gebied en de
gewenste initiatieven te ondersteunen wat moet leiden tot verder
behoud en versterking van het
landschap. Het LOP legt relaties
met bestaande vastgestelde plannen voor het buitengebied en heeft
een sterk uitvoeringsgericht karakter. Als ontwikkelingen in het
buitengebied mogelijk zijn, worden
deze ideeën in een 'gereedschapskist' gestopt. Zo kan samen met
inwoners worden gewerkt aan een
flexibel en dynamisch document,
dat zeker 10 jaar mee kan gaan.
Door daadwerkelijk met de inwoners aan de keukentafel te gaan
zitten, ontstaat een breed scala aan
ideeën en breed draagvlak. Op die
manier wordt het LOP door en voor
bewoners.
Meedenken tijdens roadshows
De drie gemeenten hechten er veel
waarde aan dat u als bewoners en
gebruikers van het buitengebied
actief betrokken wordt bij de
totstandkoming van het LOP.
U woont en leeft immers in het
buitengebied! Daarom nodigen de
drie gemeenten u van harte uit voor
de roadshow bij u in de buurt.

Tijdens deze avond worden het
Plan van Aanpak en de inventarisatie van zowel het gebied als van
lopende projecten in het gebied
gepresenteerd. Vervolgens vragen
wij u naar de kwaliteiten en
knelpunten in uw omgeving en waar
u kansen ziet liggen. Uw inbreng is
van groot belang! Door uw inbreng
ontstaat een uitvoeringsgericht
plan, een kader om de gewenste
initiatieven daadwerkelijk
gerealiseerd te krijgen.
Gezien de grootte van het gebied is
het opgedeeld in vier deelgebieden.
Met ieder zijn eigen bijeenkomst.
Kijk voor de locatie bij u in de buurt:
Gebied ten noorden van
Twentekanaal (gemeenten
Zutphen en Lochem)
Datum: dinsdag 19 juni 2007
Locatie: Witkamp
Dorpsstraat 8
7245 AK Laren Gld.
Gebied tussen Twentekanaal en
Stroomkanaal van
Hackfort/Veengoot (gemeenten
Zutphen, Lochem en Bronckhorst)
Datum: donderdag 21 juni 2007
Locatie: Café 't Wapen van Medler
Ruurloseweg 114
7251 LZ Vorden
Gebied ten zuiden van de Veengoot
en ten oosten van de N316
(gemeente Bronckhorst)
Datum: dinsdag 26 juni 2007
Locatie: Sportherberg
De Veldhoek
Varsselseweg 55
7255 NR Veldhoek
Gebied ten zuiden van het
Stroomkanaal van Hackfort en ten
westen van de N316 (gemeente
Bronckhorst)

Datum: woensdag 27 juni 2007
Locatie: Café Restaurant
Den Bremer
Zutphen Emmeriksew. 37
7227 DG Toldijk
De zaal is vanaf 19.30 uur open, het
programma start om 20.00 uur en
eindigt om 22.00 uur.
Naast de roadshows worden de
inwoners van de gebieden ook via
een klankbordgroep gelnformeerd
over het project. In deze klankbordgroep zitten organisaties die nauw
bij de praktijk en uitvoering van
projecten betrokken zijn.
Fotowedstrijd
Wij vragen u voorafgaand aan de
roadshow een foto in te zenden met
als thema 'uw buitengebied'. Graag
vernemen wij van u waarom u deze
foto zo bijzonder vindt. Is het een
situatie diw in Bronckhorst ook
gewenst zou zijn? Of juist niet? U
kunt uw foto uiterlijk 1 week vóór
aanvang van de roadshow mailen
naar c.tencate@royalhaskoning.com
of per post versturen naar: Royal
Haskoning, t.a.v. mevrouw C. ten
Cate, Postbus 26 , 7500 AA
Enschede. De mooiste foto wordt
beloond met een streekeigen prijs.
De uitreiking vindt plaats tijdens de
roadshow.
Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt
u contact opnemen met de heer
A. de Bert van de gemeente
Lochem, tel. (0573) 28 91 35, de
heer F. Eggink van de gemeente
Bronckhorst, tel. (0575) 75 03 76
of de heer R. Rijks van de
gemeente Zutphen
tel. (0575) 58 73 87.
Graag tot ziens!

Gemeente bestrijdt eikenprocessierups die overlast veroorzaakt
Het is weer de tijd van de eikenprocessierups. Deze larve van een
nachtvlinder kan van mei tot en met
september gezondheidsklachten bij
mensen veroorzaken. De gemeente
Bronckhorst bestrijdt de eikenprocessierups op plaatsen waar
deze veel overlast bezorgt. Dit
gebeurt door de rupsen weg te
branden of door het opzuigen van
de rupsen en nesten. Het moet gaan
om natuur die geen particulier
eigendom is. Particulieren moeten
bestrijding zelf regelen. De plaag
blijkt dit jaar een stuk groter dan
vorig jaar. De gemeente is op dit
moment volop bezig met de
bestrijding. Door de omvang van de
plaag en de tijd die het bestrijden
daardoor in beslag neemt, kan het
voorkomen dat het twee weken
duurt voordat locaties bestreden
worden. Sommige locaties, zoals bij
zwembaden, krijgen voorang bij de
bestrijding.
De eikenprocessierups is een
behaarde rups die in groepen leeft
en op de stammen of dikkere takken
van eikenbomen spinselnesten
maakt. Vanuit hun nesten gaan de
rupsen 's nachts groepsgewijs
(in processie) op zoek naar voedsel
(eikenbladen). De brandharen van
de eikenprocessierups kunnen
overlast veroorzaken. Nadat iemand
in contact is geweest met de
brandharen kan hij/zij gezondheidsklachten krijgen. Ook mensen die in
de nabijheid van de besmette bomen
komen, kunnen hinder ondervinden,
omdat de brandharen zich ook door
de lucht verspreiden. De reacties
kunnen van persoon tot persoon
verschillen. De huidirritaties die
binnen acht uur optreden zijn rood

en pijnlijk en gaan gepaard met
hevige jeuk die tot twee weken kan
aanhouden. Als de brandharen in de
ogen komen, kan binnen enkele
uren een rode, pijnlijke en jeukende
zwelling en irritatie optreden.
Inademing van de brandharen kan
leiden tot irritaties en ontstekingen
van het slijmvlies van de neus, keel
en luchtwegen. Klachten verdwijnen
over het algemeen binnen twee
weken. Een zachte crème met
menthol kan verlichting geven.
Neem bij ernstige klachten contact
op met uw huisarts.
U kunt zelf ongemak voorkomen
door ieder contact met rupsen en
resten ervan, zoals vrijgekomen
brandharen en lege nesten, te
vermijden. Zorg bij bezoek aan
(natuur-)gebieden waar de rupsen
voorkomen voor een goede
bedekking van de hals, armen en
benen en ga niet op de grond zitten.
Ga na aanraking van de rupsen of
haren niet krabben of wrijven, maar
was of spoel de huid met water.
Rups aangetroffen? Bel de
gemeente
U herkent de eikenprocessierups
aan zijn sterke beharing. De
besmette eikenbomen zijn te
herkennen aan de specifieke
nesten: dichte spinsels met
vervellinghuidjes, uitwerpselen
en brandharen. Wanneer u de
eikenprocessierups in Bronckhorst
aantreft, verzoeken wij u dit zo
spoedig mogelijk aan de gemeente
te melden via tel. (0575) 75 03 39.
Wij krijgen zo een beeld van de plaag
en kunnen bekijken of maatregelen
nodig zijn om de rupsen te
bestrijden.

Wichmonder, de heer Bitter, kreeg
koninklijke onderscheiding

Monumentencommissie

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

Achterin

Jonger dan 3 jaar

Kinderzitje verplicht

Kinderzitje is verplicht als dit
aanwezig is.

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

Kinderzitje verplicht.

Kinderzitje of zittingverhoger is
verplicht, indien aanwezig.

Grotere kinderen
een zittingverhoger

Anders moet de autogordel
gebruikt worden (mits aanwezig).

Ouder dan
12 jaar en 1,50
meter of groter

Autogordel verplicht
als deze aanwezig is.

Autogordel verplicht als deze
aanwezig is.

Uit handen van burgemeester Henk Aalderink ontving de heer H. Bitter uit
Wichmond op 8 juni jl. een koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van
Oranje-Nassau). Dit gebeurde bij camping De kleine Steege in Wichmond.
De heer H. Bitter maakt(e) zich op diverse manieren verdienstelijk voor de
plaatselijke samenleving met de volgende activiteiten:
• 1970-1982 voorzitter sportvereniging Sociï
• 1978-2000 initiatiefnemer tot de aanleg van twee tennisbanen bij
tennisvereniging Sociï

Je zal wel denken: wie hebben we hier?
Nou, ik ben Goochem het gordeldier
Ik leef op je autogordel achterin
Dus klik ‘m er maar snel in

• 1982-heden tot mei 2006 voorzitter en sindsdien bestuurslid van
Stichting Sportaccommodatie Vierakker-Wichmond en initiatiefnemer
tot de bouw van sportaccommodatie De Lankhorst in Wichmond

Hiermee maak je mij super blij
En dan pas kom ik uit mijn ei
Want ik ben hier gekomen
Zodat jij veilig thuis zal komen

De monumentencommissie
vergadert op 20 juni 2007 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar.
De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl.

Dus kom je me tegen dit seizoen
Wil je mij dan om jouw gordel doen

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

Ik verheug me op een lange autorit
Waarbij ik gezellig op je schouder zit
Kijk op:
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Het mag duidelijk zijn dat de heer Bitter zich geruime tijd voor de
samenleving heeft ingespannen. De aard, duur, diversiteit, maatschappelijke betekenis en uitstraling van zijn activiteiten hebben tot de koninklijke
onderscheiding geleid.

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

Uit de raad
Commissie Evaluatie en
controle 13 juni a.s.
Op 13 juni a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en Controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan:
• Realiseren jongeren- en
oudersteunpunt in Hengelo Gld.
B en w willen bij sporthal De
Kamp in Hengelo Gld. een
multifunctionele ruimte
realiseren die onderdak biedt
aan een jongeren- en ouderensteunpunt (inclusief het geplande
Wmo-steunpunt). Hier moeten
kantoor- en spreekruimten
komen van waaruit de jongerenopbouwwerker van de gemeente
en de nieuwe Hengelose Stichting
Welzijn Ouderen werken om
jongeren en ouderen van
informatie en advies te voorzien.
In de raadvergadering van 24 mei
jl besloot de raad, voor zij een besluit over dit voorstel neemt,
tijdens deze commissievergadering eerst nog te willen spreken
met de stichting Welzijn Ouderen
over de mogelijkheden.
• Herselectie en actualisering
gemeentelijke monumentenlijst
Het is belangrijk om het cultureel
erfgoed van de gemeente
Bronckhorst te beschermen.
Herselectie en actualisering van
de gemeentelijke monumentenlijst is noodzakelijk om
toekomstgericht beleid te
kunnen ontwikkelen. Voor een
geharmoniseerde monumentenlijst moeten nieuwe toetsingscriteria worden opgesteld.
• Legesverordening Bronckhorst
2007

Het in behandeling nemen van
een aanvraag brengt voor de
gemeente kosten met zich mee.
De gemaakte kosten worden
zoveel mogelijk door legesheffing
verhaald. Er is een aantal
(tarief)wijzigingen in de legesverordening en tarieventabel
noodzakelijk.

Commissie
Beleidsontwikkeling
Op 14 juni a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan:
• Voorlopig voorkeurstracé
rondweg Hummelo
Uit het Milieu-effectrapport is
tracé West 1 naar voren gekomen
als voorkeurstracé.
• Brede school Hummelo
Op de locatie Keppelseweg/
Hessenweg moet met ingang
van het schooljaar 2008/2009
een nieuw gebouw in gebruik
genomen worden door de
gefuseerde basisscholen (De
Woordhof en De Bongerd),
peuterspeelzaal Hummeloord, de
buitenschoolse opvang en enkele
verenigingen. Dit voorstel gaat
over een aantal beslissingen die
genomen moeten worden om het
schoolgebouw en de inrichting
van de omgeving van de school te
kunnen realiseren.
• Uitbreiding voetbalaccommodaties HC03 in Achter-Drempt
Voor de geplande uitbreiding van
de velden is ook extra parkeergelegenheid nodig. B en w vragen
de raad hiervoor krediet
beschikbaar te stellen.

• Verzoek bouw vijf woningen aan
de Ruurloseweg in Hengelo Gld.
In 2006 is een vergelijkbaar
verzoek voor deze locatie
ingediend. Dit verzoek is destijds
afgewezen met als hoofdreden de
strijdigheid met de Visie Wonen
en Werken van de voormalige
gemeente Hengelo Gld. Het verzoek is nu opnieuw ingediend.
• Bestemmingsplan
Buitengebied, herziening
Roomstraat 27 en
ongenummerd
In ruil voor de beëindiging van
een bedrijf en de sloop van de
bedrijfsgebouwen wordt verzocht
een extra woning te mogen
bouwen na omzetting van de
agrarische bestemming in
woondoeleinden.
• Bestemmingsplan nieuw
landgoed Heidevloed in Zelhem
• Medewerking realisatie
windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst

Om een bijdrage te kunnen
leveren aan de realisatie van de
provinciale doelstelling voor
windenergie heeft de Regio
Achterhoek onderzocht welke
gebieden geschikt zijn voor het
plaatsen van windmolens. Er zijn
vier zoekgebieden aangewezen
waarbinnen de meest geschikte
locaties nader zijn aangeduid.
Een aantal daarvan ligt in
Bronckhorst (bijv. gebieden in
Bakerwaard en Rha). Door te
kiezen voor maximaal vier grote
projecten wordt voorkomen dat
windenergie het landschap in de
Achterhoek te veel gaat overheersen. De raad wordt gevraagd
aan te geven of zij al dan niet
medewerking wil verlenen aan
de eventuele realisatie van een
windmolenpark in Bronckhorst.
• Bestemmingsplan
Buitengebied, herziening 20042 (Antennemast Wolfersveen)
• Integraal Veiligheidsbeleid
2007-2010 'Veiligheid centraal'
De gemeente is verantwoordelijk
voor lokale veiligheid. Met het
opstellen van een integraal
veiligheidsbeleid communiceert
zij welke doelen zij wil bereiken
en hoe zij dit samen met
verschillende partners wil doen.
Volgende week leest u op deze
gemeentepagina's meer over de
inhoud van het nieuwe
veiligheidsbeleid.
• Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP)
In overleg met burgers,
instellingen en organisaties is
een GVVP opgesteld om onder
meer de verkeersveiligheid in
Bronckhorst te optimaliseren.
Het plan heeft ter inzage gelegen
en er zijn 57 inspraakreacties
binnengekomen. Dit heeft geleid

tot enkele aanpassingen in de
Beleidsnota en het Uitvoeringsprogramma, die aan de raad
worden voorgelegd.
• Beheerplan begraafplaatsen
Bronckhorst
Met dit beheerplan is het
onderhoud van de begraafplaatsen die in eigendom zijn van de
gemeente geharmoniseerd. Tot
op heden gold dat het onderhoud
nog gebeurde zoals in de
voormalige gemeenten was
afgesproken. De afzonderlijke
karakteristieken van de begraafplaatsen blijven bestaan.
• Kaderstellende notitie
grondbeleid Bronckhorst 2007
Hierin staat hoe de gemeente
grondbeleid (aan- en veroop van
gronden) gaat voeren
• Vestiging voorkeursrecht
Op een aantal percelen in het
centrum van Vorden is de Wet
voorkeursrecht gemeenten
toegepast.

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

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

1 september vanaf 14.00 uur tot 2 september 2007 11.00 uur, buurtvereniging De Bongerd
• Zelhem, buurtfeest met live-muziek, sterrit en loterij, 30 augustus van 19.30 tot 24.00 uur,
31 augustus van 18.30 tot 24.00 uur en 1 september 2007 van 13.30 tot 01.00 uur,
buurtvereniging Wolfersveen
• Zelhem, centrum, muziek- en straatfestival, afsluiten Markt, Stationsstraat, Stationsplein,
Kerkweg, gedeelte Smidsstraat en onder voorbehoud van de Burgemeester Rijpstrastraat,
29 juli 2007 van 12.00 tot 24.00 uur, stichting Achterhoek Spektakel

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Bouwvergunningen

• Hengelo Gld., Hoog- en Laag-Keppel, Hummelo, Zelhem en Vorden, tijdelijke reclameaanduidingen 1 t/m 20 juli en in Halle, Baak, Toldijk en Wichmond op 9 t/m 29 juli, stichting
Achterhoek Spektakel
• Hummelo, Sliekstraat, concours hippique, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 25 en
26 augustus 2007 van 08.00 tot 17.00 uur, parkeerverbod, inhaalverbod en snelheidsbeperking
Sliekstraat, 25 en 26 augustus 2007, ponyclub De Hessenruiters
• Hummelo, Sliekstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 25 en 26 augustus 2007 van
08.00 tot 17.00 uur, D. Brinksma
• Vorden, afsluiten gedeelte De Bongerd tussen huisnummers 6 t/m 12 i.v.m. buurtfeest,

•
•
•
•
•
•
•
•

Hengelo Gld., Beatrixlaan 4, oprichten praktijkruimte fysiotherapie
Keijenborg, Teubenweg 25, bouwen serre
Keijenborg, Uilenesterstraat 27, oprichten stal/machinebering en werkplaats
Vorden, Deldensebroekweg ong., plaatsen antennemast tbv mobiele telefonie
Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 16/18, gedeeltelijk veranderen 2 woningen
Zelhem, Jaaltinkweg 4, bouwen werktuigenberging
Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 6, plaatsen carport
Zelhem, Kampweg 4, vergroten woning

Openbare bekendmakingen - vervolg
Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf
14 juni t/m 25 juli 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, aanvraag monumentenvergunning voor het vernieuwen van een
reclame-uiting
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder kenbaar worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 26 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.
Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact
opnemen met de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Bronkhorst, Molenstraat 1, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend
bestemmingsplan 'Bronkhorst 2004'
Dit plan ligt ter inzage tijdens de openingstijden vanaf 14 juni t/m 25 juli 2007 in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Sarinkdijk ong., vrijstelling om een woning te mogen bouwen, vrijstelling wegens
overschrijden inhoudsnorm in bestemmingsplanvoorschriften met op zijn hoogst 10%; het
betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied 2006 Varsselseweg 41'
• Vorden, Veldslagweg 5, vrijstelling om een wagenloods te mogen bouwen, vrijstelling wegens
overschrijden norm in bestemmingsplanvoorschriften maximaal toegestaan gezamenlijk oppervlak aan bijgebouwen met op zijn hoogst 10%; het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Deze plannen liggen ter inzage tijdens de openingstijden vanaf 14 juni t/m 11 juli 2007 in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
• Keijenborg, Koepelweg 9, vrijstelling om een woning/garage te mogen veranderen en vergroten, vrijstelling wegens overschrijden hoogtenorm in bestemmingsplanvoorschriften met op
zijn hoogst 10%; het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Keijenborg Noord 1997'
Dit plan ligt ter inzage tijdens de openingstijden vanaf 14 juni t/m 25 juli 2007 in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
• Steenderen, Kastanjelaan 61, vrijstelling om een erfafscheiding te mogen bouwen, vrijstelling
wegens licht overschrijden hoogtenorm in bestemmingsplanvoorschriften; het betreft een
vrijstellingsbevoegd opgenomen in het geldende bestemmingsplan ''t Paradijs, fase III 2003'
• Vorden, het Stroo 21, vrijstelling om een bijgebouw met overkapping te mogen plaatsen,
vrijstelling wegens situeren bijgebouw met overkapping voor de gevel van het hoofdgebouw
grenzend aan de 'openbare ruimte'; het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het
geldende bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'
Deze plannen liggen ter inzage tijdens de openingstijden vanaf 14 juni t/m 27 juni 2007 in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
• Vorden, Nijlandweg 3, vrijstelling om een schuur te mogen bouwen, vrijstelling van het
maximale gezamenlijke oppervlak aan bijgebouwen van 75 m2 in verband met de sloop van
oorspronkelijke bedrijfsgebouwen; het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Dit plan ligt ter inzage tijdens de openingstijden vanaf 14 juni t/m 11 juli 2007 in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 6 juni 2007:
• Halle, in en om zaal Nijhof, school- en volksfeest met toneelavond, vogelschieten, volksspelen,
lunapark en optocht, 4 t/m 7 juli 2007, stichting School en Volksfeest Halle
• Hengelo Gld., Kapelweg, buurtfeest, 30 juni 2007 van 16.00 tot 01.30 uur, M.E. Knol
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 80a, buurtfeest met vogelschieten, kinderspelen en dansavonden,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan H.J. Langwerden, 6 juli van 18.00 tot 01.30 uur
en 7 juli 2007 van 13.00 tot 01.30 uur, buurtvereniging De Noabers
• Steenderen, J.F.Oltmansstraat, concours hippique, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
30 juni en 1 juli 2007 van 07.00 tot 22.00 uur, paardensportvereniging De Zevensteen
• Steenderen, Toldijk en Baak, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 1 juni t/m 2 juli 2007,
paardensportvereniging De Zevensteen
• Vorden, plantsoen N.H.Kerk, zomeravondconcert, 17 juli 2007 van 19.00 tot 21.00 uur, Chr.
muziekvereniging Sursum Corda
• Zelhem, Hans Memlingstraat, straatfeest, 30 juni 2007 van 14.30 tot 24.00 uur, straatfeest
Hans Memlingstraat

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 5 juni 2007:
• Vorden, Margrietlaan 11, bouwen erker, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Papaverstraat 44, plaatsen kap op garage
• Zelhem, Zuivelweg 15, bouw berging
Verzonden op 6 juni 2007:
• Vorden, het Elshof 5 en 7, bouwen schuur

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 5 juni 2007:
• Hengelo Gld., Vordenseweg 84, verbouw bedrijfsruimte
• Keijenborg, Boeijinkweg 2, verbouw en vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Nieuwstad 65, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 6 juni 2007:
• Halle, Klaverdijk 11a, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Schapendijk 6, vernieuwen/vergroten werkplaats-opslag-koeienstal, verleend
met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Vordenseweg 28, verbouw woning
• Vierakker, Koekoekstraat 5, vergroten bedrijfsruimte, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen
Verzonden op 5 juni 2007:
• Zelhem, Jaaltinkweg 3, geheel slopen van het asbestdak van een schuur

Aanlegvergunning
Verzonden op 4 juni 2007:
• Hummelo, Hennendalseweg 6, voor het aanleggen van een aarden wal met een lengte van
17 meter

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art.
5.4.1 APV)
Verzonden op 12 juni 2007:
• Zelhem, Hoegenstraat 5a, voor verbranding nabij dit perceel

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen

• Zelhem, Zuivelweg 13, vrijstelling om een woning/garage te mogen vergroten en veranderen,
vrijstelling nodig omdat volgens geldende bestemmingsplan bijgebouwen minimaal 3 meter
achter de voorgevel van het hoofdgebouw moeten liggen, het betreft een vrijstelling van het
bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002 en Zelhem Dorp 2002
herziening 2004-1'
Dit plan ligt ter inzage tijdens de openingstijden vanaf 14 juni t/m 25 juli 2007 in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling:

Verzonden op 6 juni 2007:
• Steenderen, vellen van drie eiken en één es, herplant verplicht: drie inlandse eiken
• Steenderen, vellen van zeven sparren, geen herplantplicht

Inzien van stukken:
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen,
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 vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 5 juni 2007:
• Hummelo, Rijksweg 103, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel'
Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens het school- en volksfeest van 2 t/m 8 juli 2007 is de zuidelijke rijbaan van de
Dorpsstraat (N330) vanaf de kruising Fortstraat/Kerkstraat t/m huisnr. 1 van 2 juli 12.00 uur
t/m 8 juli 2007 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Het
verkeer wordt door middel van 2 tijdelijk te plaatsen verkeerslichten geregeld; het parkeerterrein naast zaal Nijhof, Dorpsstraat 11-13, wordt van 2 juli 12.00 uur t/m 8 juli 2007 12.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer; de Dorpsstraat (N330) in de
bebouwde kom is op 5 juli 2007 van 18.00 t/m 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Pluimersdijk en de
Aaltenseweg
• Hengelo Gld., tijdens het buurtfeest is de Kapelweg van 30 juni 16.00 uur t/m 1 juli 2007 13.00
uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens de Eurokermis van 26 t/m 29 juli 2007 is de ventweg van de Ruurloseweg tussen
de Eikenlaan en De Banenkamp afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens het zomeravondconcert is de Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en huisnr. 9 op
17 juli 2007 van 17.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Wichmond, tijdens de feestweek zijn de Lindeselaak van 21 t/m 26 augustus 2007, de Baakseweg vanaf de rotonde tot de Riethuisweg op 25 augustus 2007 van 11.00 tot 17.00 uur of zoveel
langer of korter als noodzakelijk is, de Beeklaan, de Vierakkersestraat, de Hackforterweg en
de Dorpsstraat op 26 augustus 2007 van 12.30 tot 15.30 uur of zoveel langer of korter als
noodzakelijk is, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Een verbod om stil
te staan geldt op de Beeklaan van 21 t/m 26 augustus 2007, dagelijks van 19.00 tot 24.00 uur
• Zelhem, in verband met een buurtfeest is de Meindert Hobbemastraat op 3 juli 2007 van
16.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens het straatfeest is de Hans Memlingstraat van 30 juni 09.00 uur tot 1 juli 2007
12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de

Openbare bekendmakingen - vervolg
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 en sloop- en bouwvergunningen, ontheffingen verbranden afvalstoffen),
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunningen) of Openbare werken
(kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de
gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een recreatiebungalowterrein op de hoek
Handwijzersdijk/Roessinkdrijfdijk in Hengelo Gld.
Het bestemmingsplan ligt van 14 juni t/m 25 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 de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een ieder, voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn
van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Schriftelijk
kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail: DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via
tel. (026) 359 98 20.

Wet milieubeheer
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan 'De Kwekerij'
Het ontwerpbestemmingsplan 'De Kwekerij' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 14 juni t/m 25 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 de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Het plan heeft betrekking op de realisering van een nieuwe woonwijk voor circa 200 woningen in
Hengelo Gld., gelegen aan de Heurne en de Vordenseweg. Een deel van de gronden binnen het
plangebied waarvan het gebruik afwijkt van het plan en die voor de verwezelijking van het plan
noodzakelijk worden geacht, zijn aangewezen als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Het betreft de gronden kadastraal bekend, gemeente Hengelo, sectie K,
de nummers 2085, 3109, 3486, 3900 en 2826 (ged.).
Deze aanwijzing houdt in dat de gemeenteraad bij een eventuele onteigening op grond van
artikel 85 van de Onteigeningswet aanstonds tot onteigening kan besluiten, zonder dat daar
tervisielegging van een onteigeningsplan aan voorafgaat.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij de gemeenteraad.

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
14 juni t/m 25 juli 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo Gld., Dreef 9, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
waarop het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer van toepassing is. Op
basis van de ingediende melding is in de inrichting sprake van onderhoud en reparatie van
klein elektrisch gereedschap
• Vorden, Zelledijk 7, voor het uitbreiden of wijzigen van de inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de
ingediende melding is in de inrichting sprake van een paardenfokkerij met mogelijkheden voor
bed- en breakfast
• Wichmond, Dorpsstraat 11, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer waarop het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepassing
is. Op basis van de ingediende melding is in de inrichting sprake van opslag en werkplaats
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 14 juni
t/m 25 juli 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 78a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een varkensfokkerij
• Rha, Rhabergseweg 9, een oprichtingsvergunning voor een bierbrouwerij
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een rundvee- en vleesvarkensbedrijf
• Vorden, Maalderinksweg 6, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
veehouderij met houtbewerking- en opslagcapaciteiten
De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.
Beroep tegen een van deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over een van deze ontwerpbesluien hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen een van deze ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben
ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig
zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 26 juli 2007.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied 2005
Handwijzersdijk'

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 mei 2007 het bestemmingsplan 'Buitengebied
2005 Handwijzersdijk' in Hengelo Gld. vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De bestemmingsplanvoorschriften m.b.t. de
maximale inhoud van een recreatiewoning zijn aangepast. De inhoud van 300 m2 is inclusief
eventuele bijgebouwen.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden

dr ukkerij Weevers

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

Het FSC logo staat voor producten
die hout bevatten dat afkomstig
is uit goed beheerde bossen die
onafhankelijk zijn gecertificeerd
volgens de regels van FSC.
FSC SUPPLIER
CU-COC-804814

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
MEER COMMUNICATIE,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
GROENLO:
WEEVERS EMAUS,
VORDEN:
WEEVERS NET,

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

TEL. (0575) 58 55 85
TEL. (0314) 62 50 53
TEL. (0573) 45 12 86
TEL. (0544) 37 13 23
TEL. (0544) 46 18 28
TEL. (0575) 55 73 10
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Harmonie is het sleutelwoord in een mooie tuin.
Alles is goed in balans en het geheel sluit aan op
uw woning. Bij het leggen van sierbestrating let u
daar dus op. Bij BouwCenter HCI kunt u precies
de juiste keus maken uit een ruim en gevarieerd
aanbod bestratingsmateriaal, natuursteen en
tuinafscheidingen. Met onze sierbestrating is uw
tuin helemaal af.

Tuinwonderen...

HCl. Helemaal mijn idee.
www.bouwcenterhci.nl

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

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

73912 PROFILERS

bestaan nog!

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!
Ze zijn er weer Aardbeien van eigen land
Nu voor de inmaak v.a.
500 gram op=op
Nieuwe oogst Frieslanders aardappelen eigen oogst

0.75

Komkommers 3 voor 0.99
Kersen van eigen boomgaard

Zie verder onze dag aanbiedingen!
Kado Tip!!! Streekproducten pakketten v.a. div. prijzen

Wij hebben voor

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

vadertje lief

Zaterdag 16 juni a.s.

Garritsen

een geschikt cadeau

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

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

Disco met

D.J.
Martijn

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op
AB Oost Asbestsanering

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

Voor meer
informatie of
een vrijblijvende
offerte:

Rommelmarkt op camping Het Zwarte Schaar

Scheggertdijk 22
Postbus 7,
7218 ZG Almen

Zaterdag 28 en zondag 29 juli. Nog enkele
kramen beschikbaar. Reserveer via 0313-473128.

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

en

Achterhoek
Poptour
Zaterdag 16 juni a.s.

Oost

GRATIS ENTREE

HAMSTERWEKEN: VEELVOUD VOORDEEL!!!!
BERBERANA
SHOARMA OF
GYROSREEPJES Spaanse wijn DRAGON TEMP.
2 bakken à 600 gram

van

8.38 voor

5.

00

2 flessen à 0,75 liter
van

OLA IJS
diverse varianten
3 dozen à 4 stuks
van

7.71

voor

5.

13

2+1 GRATIS

KERSEN

1.

99

bak 500 gram

nu

HOOGHOUDT jonge jenever
2 flessen à 1 liter
van

24.98 voor

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

18.

99

HENGELO (G)

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

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

9.58 voor

4.

79

PIOENROZEN
2 bossen à 5 stuks
van

7.98

3.

99

voor

50% KORTING
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Ze zit te dubben wat zult ze zult
doon, de karke, of thuus blieven en
op hun gemak, de T.V. an en een
kop koffie binnen handbereik?
Hendrik en Riek ze waarn van huus
uut zo gewend umme elke wekke
ter karke te gaon. Dat is wat minder
op heden. Eenmaol afgewed dan
kump d’r neet mear van. Met de
Pinkstern met Paosen en met de
Kerst nog wel gewest. Het is vake
wat late op de zaoterdag. En dan is’t
op zondagmorgen zo heerlijk in
bedde. Op zondagmorgen nog wat
langzaam op gang kommen. Hun
jonge volk dat kump d’r ok neet,
die hebt de zondagmorgen al heel
lange anders ingevuld. No neet dat
ze onverschillig zollen wezzen. Ze
gingen nog wel is met naor zonne
grote samenkomst van de E.O.. in
dat grote stadion in Arnhem. Duuzenden jongeren kwamme daor naor toe. Maor dat is maor eenmalig
en wieter is er dan gin verband naoderhand. Hendrik weet nog goed
dat ze vrogger as jonk volk elke
wekke mekaar zaggen in de karke
en de jeugd clubs.. En ok naor de
karke op zondag heurt er dan ge-

woon biej. Maor de jonge leu die
kom iej vandage de dag in de karke
neet mear tegen in ons Bronckhorst Ja misschien nog in de kleine
gemeenschappen? Maor in de grote
karken is het oaveral het zelfde
beeld. Grieze kuppe en nooit mear
ne volle karke. Ja toch wel. Ton er is
ne groten name in de krante stond.
Ne Professor uut Twente die ok in
het Twentse plat ziene preaken
hult. Zelfs de biebel in het Twens
vertaald. Ton in Reurle zatten ze
zelfs op steule in de gangpaaie. En
in Hengel zal de goeie man ok kommen an ’t lest van de zommer in de
grote dorpskarke. Dat is op zich wel
prachtig, want ze hebt daor in Hengel nog twee Herv. karken. Een
vriejzinnige kleine kern en dan de
grote karke. En de man uut twente
zeg duudelijk dat hij van de vrijzinnige soort is. Gelukkig veur onze
tied dat die felle verschillen wat
bunt weggezakt. Het is natuurlijk
ok een soort noodzaak, ze hebt mekaar neudig. Allenig kunt ze neet
mear bestaon en daorumme tut
mekare veroordeeld. Accepteern
dai een ieder verschillend denkt..

En dan zeker de jonge leu die zeet
dat verschil neet mear. Wat is d’r
vrogger een ellende ontstaon ai
trouwen wollen met ene van een
andere karke en geloof. Twee geloven op een kussen daor sleep de
duuvel tussen.. dat zei en ze ton.
Wat een onzin zegge wiej tegenswoardig. Deupen van de kindere en
soms nog trouwen, en de begraffenisse, dat is veur vulle mensen wat
er nog gebleven is an karkelijkheid.
Karken kriegt een andere bestemming. Toch bunt er vulle beuke te
koop oaver alles wat met zaken van
de geest te maken hef. Moderne
mensen wilt zelf hun mening vormen en neet voetstoots geleuven
wat een pastor hun verteld. Trouwens die bunt ok neet mear zo zeker van hun zaak. Die pastoors en
predikanten bunt ok better in het
vraogen stellen dan in het klip en
klaor beantwoorden. van moeilijke
vraogen. De karken in ons Bronckhorst, ze zult er wal blieven maor
ze zult al maor dichter biej mekaar
kroepen umme te kunnen voortbestaon.
De Baron van Bronckhorst

VADERDAG 17 JUNI

Veel vaders,
veel cadeaus
=
Veel
vaderdagcadeaus

P.s. van nu tot september staan wij wekelijks in Contact.
U kunt die advertentie vinden onder de kleine contactjes

Zaterdag 16 juni a.s.

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

De meeting wordt zondag 17 juni afgesloten in het dorpscentrum te Vorden
met een gezamenlijke lunch een landenpresentatie. Een presentatie die bestaat uit zang, dans en voordrachten.

Daarna is er alle gelegenheid voor het
drogen van de tranen, want afscheid
nemen gaat veelal gepaard met een
lach, maar ook vaak met een traan
(nen)! De buitenlandse jongeren hopen in de loop van de zondagavond
weer bij hun stage- adressen in Nederland terug te keren.

Partij van de Arbeid op bezoek bij ...

en diverse

Disco met

timmerwerk-

D.J.
Martijn

zaamheden
06-22685297

Zaterdag 16 juni a.s.

GRATIS ENTREE

Gezocht:

medewerker bediening
met ervaring
fulltime
Reacties: (0573) 451312
of info@deluifel.nl

Dirk van der Houwen
uw
vraagt slechts 1%
courtage bij verkoop

Restaurant Partycentrum
Dorpsstraat 11, Ruurlo
Tel. (0573) 451312
www.deluifel.nl

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

voor verkoop / aankoop van uw woning.

Voor donderdagavond staat een partijtje klootschieten op het programma
met na afloop een gezellig samenzijn
in het Ludgerusgebouw in Vierakker.
Voor vrijdag 15 juni is een 25 kilometer lang fietstocht ingepland. Vrijdagavond komt Sinterklaas op bezoek.
Dan wordt er ‘ergens’( De Sint wil de
plek geheim houden) de befaamde
pakjesavond, compleet met gedichten,
georganiseerd. Zaterdag 16 juni is er
onder meer een stadswandeling door
Deventer met s’avonds het grote verbroederingsfeest bij Flophouse in de
Toldijk.

schilderwerk
Spalstraat 3 • Hengelo (G)

LAST VAN WESPEN?
Bel voor snel verwijderen
Tel. 0575-553283 • Mob. 06-51106955

Donderdag 14 juni worden de jongens
en meisjes verwelkomd in het dorpscentrum te Vorden, waar dan kennis
wordt gemaakt met de gastgezinnen
die onder meer afkomstig zijn uit Vorden, Almen, Laren, Warnsveld, Lochem, Steenderen, Hummelo e.d. Tevens zijn die dag afgevaardigden van
de Stichting Uitwisseling Bergen aanwezig voor het voeren van evaluatiegesprekken. De Rabobank, samen met
de Gibo Groep sponsor van deze Midpointmeeting, verzorgt vervolgens een
presentatie over onder meer de land-

bouwbedrijven in deze streek.

voor al uw

Achterhoek
Poptour

O.B.S.

Onder de vlag van de Stichting Uitwisseling Bergen verblijven momenteel een 50 tal buitenlandse
jongeren in Nederland. De jongens
en meisjes veelal in de leeftijd 18- 23
jaar en afkomstig uit alle delen van
de wereld ( Noord- en Zuid Amerika,
Australië, Azië., Rusland, e.d. ) zijn
voor een periode van circa drie
maanden tot een jaar, als stagiaire
werkzaam bij veelal agrarische bedrijven in Nederland. Tijdens hun
verblijf hier, komen de jongeren op
uitnodiging van Jong Gelre West
Achterhoek een aantal dagen naar
hier om een stukje cultuur van de
Achterhoek te leren kennen.

P.B. Totaal
Velswijk

en

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

Jong Gelre West Achterhoek
gastheer buitenlandse stagiaires

Gevraagd per direct een
LEERLING SCHILDER
of iemand met affiniteit
voor het schildersvak.
Tijdelijk contract voor
3 maanden of langer.
Tel. 0575-461064

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

Zaterdag 2 juni trok de fractie, vergezeld van de twee PvdA wethouders, er
weer op uit. Allereerst werd een bezoek gebracht aan Zorgboerderij De
Mettemaat van de familie Groot Roessink aan de Varsselseweg. Het echtpaar vertelde enthousiast over hun ervaringen en toonde zich zeer betrokken bij de mensen die wekelijks op hun boerderij verblijven. Trots
mogen ze zeker zijn op de gezamenlijke keuken en de mooie recreatieruimte. Ook de kudde rendieren, de ezels en de andere dieren, was zeker
het bekijken waard.
Daarna ging de tocht naar het kantoor
van de Agrarische Natuurvereniging ’t
Onderholt in Vorden. Het bestuur vertelde ons het nodige over de opzet en
de doelstelling van hun vereniging.
Daarna gingen we naar de Boshuisweg,
waar we het bedrijf van de heer Rietman mochten bekijken. Een voormalig
melkveebedrijf waar nu een mooie
camping met heel bijzondere kampeerverblijven en een mooi stukje natuur is
ontstaan. Een prima initiatief.
Na de lunch op een bankje in de
mooie omgeving van Vorden, spoedden we ons naar Hummelo. In zorgcentrum Hyndendael werden we ontvangen door een groep bewoners en
de leidinggevenden. Er volgde een
prettig gesprek in een ongedwongen
sfeer. Daarna mochten we verschillende kamers en een aanleunwoning bekijken.
In de loop van de middag, inmiddels
aangekomen bij de familie Klein Lebbink aan de Nijmansedijk te Zelhem ,
werd ons duidelijk gemaakt hoeveel
papierwerk en doorzettingsvermogen
er bij komt kijken om een landgoed, ’t
Veld, van de grond te krijgen. Dit land-

goed onderscheidt zich van andere
landgoederen doordat eerst de natuurelementen zijn aangelegd. Daarna worden pas de wooneenheden gerealiseerd. Heel opvallend en erg mooi
was de grote waterpartij.

Daarna gingen we naar het crossterrein van de Halmac aan de Wolfersveenweg. Hier werd de manier van
werken toegelicht. Natuurlijk werden
ook hoogtepunten uit de geschiedenis
vermeld. We konden alleen maar concluderen dat de Halmac zijn zaakjes
prima voor elkaar heeft. Als laatste
hebben we een bezoek gebracht aan
ezelstal ‘de Edelingen’, op het terrein
van de voormalige vuilstort de Langenberg. Het is nu een plek waar je
prettig kunt wandelen. Ook heb je bij
mooi weer een geweldig uitzicht.

En als je wilt onthaasten is een wandeling met een ezel zeker aan te bevelen.
Voor ons was het een dag waarop we
veel hebben gezien en met veel mensen hebben gesproken die erg betrokken zijn bij datgene wat ze doen. We
kunnen ons dus alleen maar blijven
inzetten voor een mooie gemeente
met een sociaal hart.

Voor het allerlaatste plaatselijke nieuws: www.contact.nl

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

Leuke
collega’s
gezocht

Administratiekantoor

KASSIERE m/v
voor 2 koopavonden en als oproepkracht voor de zaterdag. Tevens moet je
beschikbaar zijn voor vakantiewerk in
de weken 31, 32 en 33. Ben je spontaan
en klantvriendelijk en 16 jaar of ouder,
stuur dan een sollicitatiebrief naar
Super de Boer Rinders.

VERKOOPMEDEWERKER
SLAGERIJ m/v

voor 32 uur per week. Bent u SUPER
gemotiveerd, klantvriendelijk en heeft
u verstand van een lekker stukje vlees?
Schrijf dan een sollicitatiebrief naar: Super de Boer Rinders
t.a.v. dhr. L. Rinders
Zuivelweg 7
7255 XA Hengelo (Gld.)
sdbrinders@xs4all.nl

DE WENDING
UW BOEKHOUDING
ZELF VERWERKEN?
WIJ HEBBEN HET VOORDELIGSTE
BOEKHOUDPAKKET VOOR U!

Spalstraat 41
7255 AB Hengelo Gld.
0575 - 461039

‘t Gientjesbos
Ook uw specialist voor uw barbecue

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

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

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

Van shaslick tot filetlapjes

4- D A A G S E

25%

Van kipsaté tot flinterlapjes
Alles is mogelijk, ook vis en vegetarisch

SCHOENMODE HERMANS
korting op de hele
collectie
bij

op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 13 t/m 16 juni a.s.
Graag tot ziens bij

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
Maandags gesloten.

midden in het
hart
van Bronckhorst

Ook barbecuepakketten
Rauwkostsalades
Bij grote partijen graag reserveren
Ook is het mogelijk een barbecue te huren
Openingstijden:
Ma. gesloten. Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur.
Za. 9.00 tot 16.00 uur.
R.v.d. Beek • Gientjesweg 2 • Drempt • Tel. (0313) 47 24 31

Al 25 jaar hèt adres voor:
WEEKBLAD

Nu ook op internet!

STUKADOORSBEDRIJF

Dus kijk snel op
www.contact.nl

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

KONING & BUUNK REIZEN
Voor al uw reizen!

0575-559090

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

Aanbiedingen geldig van 13 juni t/m 23 juni 2007

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

Vloer- en wandtegels
Vensterbanken
Hardsteen dorpels
Keukenbladen etc.

Stijlvolle
Grafmonumenten

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

50 jaar Paardensportvereniging De Zevensteen

Concours Hippique in Steenderen

Tijdens demonstraties in de jaren ‘50 werd met achttallen gereden.
Het jaar 2007 is voor Paardensportvereniging De Zevensteen een bijzonder jaar. Op zaterdag
30 juni en zondag 1 juli vind het tweejaarlijkse concours plaats. Tevens wordt tijdens deze dagen op een bescheiden manier aandacht besteed aan het 50-jarig jubileum.
De voorbereidingen voor het concours
zijn in volle gang. Door de inzet van
veel vrijwilligers en sponsoren is het
weer mogelijk om dit evenement te organiseren. Het Concours Hippique
wordt gehouden op het terrein van de
familie Winkel aan de J.F. Oltmansstraat te Steenderen.
Op zaterdag 30 juni zijn vanaf 9.00
uur de pony’s in diverse dressuur- en
springrubrieken te bekijken.
In beide rubrieken wordt ook gereden
voor de selectie van de Gelderse Kampioenschappen. ’s Middags starten te-

vens de paarden in de rubriek dressuur voor de categorieën B en L.
Op zondag 1 juli zullen de paarden
aan de start verschijnen in de rubrieken springen en dressuur.
Al rond 1940 gingen boerenzoons met
hun landbouwpaarden naar Brummen, naar Landelijke Rijvereniging
‘De IJsselruiters’, die in 1925 werd opgericht. In de oorlog werd er geen
paardensport beoefend, maar na de
oorlog pakten de liefhebbers hun
sport weer op. In 1946 besloten de ruiters om in Steenderen te gaan oefe-

Nog 4 weken

Er werd door leden van De Zevensteen regelmatig voor trouwpartijen geëscorteerd.

nen, als onderafdeling van Brummen.
De Landelijke Rijvereniging De Zevensteen, het wapen van de gemeente
Steenderen heeft zeven stenen, werd
op 1 maart 1957 opgericht door een
aantal leden die een zelfstandige vereniging wensten. De leden gingen
naar concoursen en demonstraties.
Om meer leden te werven werden er
‘propagandafeestavonden’ georganiseerd, later werden dit ‘toneel met bal
na’ avonden, want het ledental moest
omhoog. Naast het oefenen, vooral in
de zomermaanden, werden ook voor
trouwpartijen geëscorteerd, met het

bruidspaar in een koets. In 1961 werd
De Zevensteen Gelders Kampioen bij
de viertallen.
Het oefenveld bij de voetbalvelden
werd in 1976 ingeruild voor het nieuwe sportcomplex Het Hooge Wessel,
het terrein waar nog steeds geoefend
wordt. Om de twee jaar werden, op
verschillende locaties, kringconcoursen georganiseerd, waar veel belangstelling voor was.
Ook werden er elk jaar onderling samengestelde wedstrijden gehouden
met P.C. de Viersprong uit Toldijk of

Goud en bloemen voor Nienke

Barchemse 4Daagse!
Na het succes van vorig jaar zal voor de tweede keer het wandelevenement
de "Barchemse 4Daagse" worden gehouden vanuit het prachtig in de bossen gelegen Barchem van 5 t/m 8 juli 2007.
Op woensdagavond 4 juli zal om 20.00
uur de officiële opening plaats vinden
in het dorpshuis "t Onderschoer. Dit
zal gebeuren op een zeer ludieke manier door Jan willem Heideman. De
marathon schaatser voorheen uit Gelselaar.

chemroute, die verloopt via Lochem,
Laren, Almen en weer via Lochem terug naar Barchem met een feestelijke
intocht. Tevens zal er op zondagmiddag een "Wandelmarkt" zijn rond het
Dorpshuis 'T onderschoer met voor iedereen wat wils op wandel gebied.

Wandelen en het sterk in opkomst
zijnde Nordic Walking zijn gezonde
en sportieve activiteiten voor jong en
oud. Al lopende kan men niet alleen
meer van de omgeving zien, maar
vooral ook meer beleven, zeker voor
hen met oog voor details.

Onderweg zijn er natuurlijk allerlei
bezienswaardigheden, zoals oude gebouwen, molens, waterpartijen en
dergelijke.

De routes, die hier en daar zijn aangepast aan de wensen van de wandelaars
van 2006, bevatten een goede mix van
asfalt-, steen-, gras- en zandwegen/paden. Men komt door de prachtige
natuur en door pittoreske dorpen. Gebaseeerd op de 50 kilometer tochten
begint op donderdag 5 juli de Slingeroute, waarbij Ruurlo, Beltrum en Borculo worden aangedaan.
Op vrijdag is er dan de Bronkhorstroute met bezoek aan Lochem, Vorden en
Wildenborch. Zaterdag wordt vervolgd met de Berkeldalroute, hierbij
worden Geesteren, Neede, Gelselaar
en Borculo met een bezoek vereerd.
Op de afsluitende zondag is er de Lo-

USA IBAANSE VROUWEN VISA
GEWEIGERD
De Cubaaanse vroewen Adrana Perez
en Olga Salanueva krijgen geen tijdelijk visa waarmee ze hun echtgenpoten kunnen bezoeken. Beide mannen
zitten gevangen in de Vereigde Staten
nadat ze waren veroordeeld voor het
optreden als öngeregistreerde agenten"van de Cubaanse regering.

Voor meer informatie over de
Barchemse 4Daagse zie de web-site:
www.barchemse4daagse.nl en/of
vragen via info@barchemse4daagse.nl

Perez kreeg sinds de arrestatie van
haar man in 1998 geen toestemming
meer om hem te bezoeken. Haar laatste aanvraag voor eentijdelijk visum
werd geweigerd omdat ze mogelijk in
de Vereigde Staten zou blijven na het
verlopen van het visum.

Peuterspeelzaal 'Ot en Sien'

Aan deze traditie in de maand oktober
komt een eind, nu ‘Ot en Sien’ verhuist naar de nieuwe dorpsschool aan
de Kerkstraat.

De kinderen kunnen zich 23 juni vermaken met pony- rijden, schminken
en tal van spelletjes. Ook is er die morgen een clown aanwezig.

Amnesty
International
schrijfactie
Juni 2007

In China werd Mao Hengfeng veroordeeld tot tweeenhalf jaar celstraf voor
het breken van twee tafellampjes. Dit
gebeurde toen ij protesteerde tegen
een slechte behandelling die zij onderging in een gasthuis in Shanghai Daar
zat zuij een zogenaamde lichte straf
ut voor het scchenden van de "residentiele surveillance Amnesty beschouwd
hengfeng als een gewetensgevange die
tijdens een oneerlijk proces buitenprpotioneel is gestraft voor haar
aanhoudende protest tegen China"s
geboortebeperking_en huisvestingspolitiek

De organisatie heeft er alles aan gedaan om het evenement van 2007 te
doen slagen en de vele vrijwilligers
zijn volop aan het werk om het evenement te doen slagen.

Vandaar dat er op zaterdag 23 juni tussen 10.00 en 13.00 uur het evenement
voor de laatste keer bij ‘Ot en Sien’ aan
het Jebbink plaats vindt. Er wordt dan
gelijkertijd afscheid genomen van het
‘oude gebouw’.

Het tweedaagse concours van 30 juni
en 1 juli is een mooie gelegenheid om
herinneringen op te halen van 50 jaar
paardensport. Tijdens dit weekend
zijn paard en ruiter de hoofdrolspelers, maar iedereen is van harte welkom om dit gezellige, sportieve en gratis evenement te bezoeken!

De laatste serie brieven voor de het
"zomerreces"zijn weer klaar en
worden verzonden per email of
thuisbezorgd. We vragen aandacht
voor China, Iran en Usa.

Naast de historische bouwwerken, de
meanderende watertjes en tal van gezellige dorpjes geeft het afwisselende
coulisselandschap telkens weer een
andere kijk op de prachtige Achterhoek. Dit jaar hoopt de Stichting Barchemse 4Daagse naast een groot aantal wandelaars ook weer een flink aantal Nordic Walkers als deelnemer te
mogen begroeten.

De peuterspeelzaal ‘Ot en Sien’ organiseert al jarenlang op een zaterdag in oktober een peuter- speelochtend, waarvan de opbrengst ten
goede komt aan de peuterspeelzaal.

rijvereniging de Graafschap in Vorden.
In het najaar 1992 nam de heer Vleemingh na 35 jaar afscheid als bestuurslid van de Zevensteen. Op dit moment
heeft de PSV de Zevensteen 50 leden,
paarden en pony’s. De voorzitter is Marieke van Hof.

Nienke Braakhekke heeft in het
50m. bad De Tongelreep in Eindhoven deelgenomen aan de Zomer
NK wedstrijden georganiseerd
door de NebasNsg. Nienke is lid van
zwemvereniging de Berkelduikers
uit Lochem en is visueel beperkt.
De resultaten spreken voor zich, zeer
goede resultaten!.

50m. vrijeslag in 39.94 Nederlands Record
100m. rugslag in 1.50.74 Nederlands
Record
100m. vrijeslag in 1.33.82 Nederlands
Record
100m. schoolslag in 1.46.48 Nederlands Record
200m. vrijeslag in 3.31.83 Nederlands
Record
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Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

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

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

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

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

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

B r o n c k h o r s t N o o rd

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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

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

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

ildenborch
ierakker

- KRANE BURG -

CH O D -

ERAKKER - L

DE -

EDLER -

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

Wichmond

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

Vorden ranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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

Aanlever en advertenties/beric hten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

Zie in het hart van Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
november
Extra
koopavonden
wo / do
do
22 / 23
23 nov
nov

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

collectie v n 2007

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

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

Deze akties zijn alléén geldig van22 t/m 26 november!

S I N T

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10% korting

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

op o nze G EHELE co ectie SCHOENE en LA ARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

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

midden in het

hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen

BLAZ ERS NU
T'SH RTS U

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,--

BROE E
U
PULLO ERS U

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

Oud Vorden

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

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

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

LDE BORCH - DELDE

Passage

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

M

M

W

M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

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

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

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

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

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

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

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

10

‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROE EN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

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

Zie in het hart van Contact

20%

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

S I N T
10
10
10

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

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

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

O P G E L E T

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,--

€ 49,--

PULLOVERS NU

2 VOOR € 75,--

€ 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€24995,-

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

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

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

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

Nu
ook op Internet!

11.00–17.00 uur

november

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

S I N T

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

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Dus kijk snel op www.contact.nl

25 jaar Mariapoli in Huize Baak

Thema ‘Groen licht’ is een startsein voor nieuwe ontwikkelingen
De meerdaagse voorjaarsbijeenkomsten van de Focolarebeweging
in het Mariapolicentrum Huize
Baak, werden rond Hemelvaart en
Pinksteren gehouden. Het was de
25ste editie van het evenement en
tevens de laatste in Baak. Vanaf volgend jaar worden de bijeenkomsten van de Focolarebeweging
voortgezet in Nieuwkuijk, bij Den
Bosch. Daar wordt gewerkt aan een
nieuw landelijk centrum, genaamd Mariapoli Mariënkroon.
Huize Baak is verkocht en zal op 15
augustus 2007 worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het
thema van deze 25jarige jubileumbijeenkomsten was heel toepasselijk: ‘Groen licht’, een startsein
voor nieuwe ontwikkelingen.
Ton Jongstra, medevoorzitter van de
Focolarebeweging vult nog aan. “Het
thema ‘Groen licht’ is een startsein
om inspiratie op te doen om straks
thuis een positieve bijdrage te kunnen
leveren in het dagelijks leven.”
Voor de meerdaagse bijeenkomsten in
Baak is al jaren veel belangstelling, zo
vertelt de heer Jongstra. Tijdens Hemelvaart en Pinksteren bezochten dit
jaar rond de 850 volwassenen, jongeren en kinderen de Mariapoli. Het is
een Ontmoetingscentrum van mensen uit heel Nederland, waarbij het
merendeel vaste gasten zijn. Elk jaar
bestaat een vijfde deel ervan uit nieuwe mensen, die er via anderen over horen. En een groep van 1000 vrijwilligers is betrokken bij de organisatie.
“De Focolarebeweging bestaat nu 46
jaar in Nederland, vanaf 1961. In het
begin werd elk jaar een andere locatie
gezocht. Vanaf 1982 werden de bijeenkomsten in Baak gehouden. Deze locatie kon toen worden betrokken door
bemiddeling van kardinaal Willebrands. Het was voor de beweging
goed een vaste plek te hebben.” Tijdens de verbouwing in 1982 hebben
vele vrijwilligers geholpen met timmeren, schilderen en inrichten. De
grote zaal werd vergroot voor bijeenkomsten en feestavonden.
Agnes van Zeeland, Carien Wijers en
Ton Jongstra zijn vanaf hun jeugd betrokken bij de Focolarebeweging. Zij
zien de jongeren van toen, nu met
hun kinderen komen. Zelf zijn zij, ook
al vanaf hun jeugd, als vrijwilligers actief betrokken bij de Focolarebeweging. “Iedereen heeft hetzelfde ideaal.
Het is een roeping, welke kracht
geeft,” aldus Agnes van Zeeland. Haar
moeder werkte twintig jaar als vrijwilligster bij de Focolare.
“Tijdens de meerdaagse bijeenkomsten delen de mensen ervaringen met
elkaar,” aldus Carien Wijers, die als
fulltime vrijwilliger in Huize Baak
woont. “Dit gaat via uiteenlopende
programma’s en workshops, die in
leeftijdsgroepen worden gehouden.

ven in dienst van God stellen. ‘Focolare’ betekent ‘vuurhaard’, een plaats
waar de weldaad van het samenzijn
wordt ervaren en waar ervaringen van
alledag worden uitgewisseld.
De Focolarebeweging spreidde zich
snel uit en groeide uit tot een wereldwijde beweging met meer dan twee
miljoen aanhangers. Het wereldcentrum is gevestigd in Rocca di Papa bij
Rome.
In de loop der jaren ontplooide Chiara
Lubich contacten met diverse kerken
en godsdiensten. Zij mocht daarvoor
diverse belangrijke vrede- en religieprijzen ontvangen. Erkenning voor de
uitwerking van haar gedachtegoed op
wetenschappelijk gebied verkreeg zij
van vele universiteiten in de vorm van
een eredoctoraat. Daarnaast ontving
zij in Italië het ereburgerschap van tal
van steden, waaronder Rome, Milaan
en Florence, en buiten Italië onder andere van het Argentijnse Buenos Aires.
Meer informatie over de Focolarebeweging is te vinden op de site www.focolare.nl.

Mariapoli Huize Baak, een Ontmoetingscentrum van mensen uit heel Nederland.
Kinderen en tieners hebben ook hun
eigen programma. Maar de jongeren
leren ook aan de ouderen,” vult zij
nog aan, doelend op de computercursussen. “En het gaat ook andersom.”
In de Baakse keuken zorgden zeven
mensen voor de maaltijden van de gasten. “Voor meer mensen is de keuken
eigenlijk te klein,” vertelt Carien Wijers, die zelf ook kookt. “Er wordt een
driegangen menu samengesteld. De
verse groenten komen van de markt
in Doesburg, daar staat de bestelling
voor ons klaar. Daarnaast zijn 100 broden per dag nodig.”
Agnes van Zeeland, eveneens fulltime
vrijwilliger, is momenteel georiënteerd op de verhuizing naar Nieuwkuijk. “In Nieuwkuijk wordt een nieuwe, moderne keuken gerealiseerd,
waar het gemakkelijker wordt om
voor veel mensen te koken. Er komt
ook een machine voor de afwas, hier
moeten wij dat zelf doen!”
Zij neemt wel deel aan de bijeenkomsten in Huize Baak. “Bijzonder in deze
sfeer is dat Jezus in ons midden is en
Gods aanwezigheid wordt gevoeld.
Mensen vinden hier oplossingen voor
hun problemen. Ze krijgen moed om
een nieuwe weg in te slaan. Het sluimerde in ze en komt op het goede moment boven. Thuis kunnen de mensen
de goede voornemens tot uitvoer brengen.”
“Het is een gemêleerd gezelschap, met
mensen uit verschillende achtergronden. Zij beleven hier wederzijdse liefde wat terug te vinden is in het evangelie, en putten er kracht uit,” legt

Ton Jongstra uit. Hij woont in Amersfoort met drie huisgenoten, in een
vast steunpunt van de beweging, een
focolare. Dit is een kleine leefgemeenschap van 4 tot 6 mannen of vrouwen.
Er zijn twee focolares in Amersfoort,
twee in Eindhoven, één in Utrecht/De
Meern en één in Diemen.
Carien Wijers heeft goede herinneringen aan de zomerbijeenkomsten en de
toneelavonden die door de mensen
zelf werden ingevuld. “Tijdens het Hemelvaartdag weekend kwamen ‘Koningin Beatrix’ en ‘Prinses Maxima’
om Koninklijke onderscheidingen uit
te reiken, een ‘groene lintjesregen’ als
blijk van dankbaarheid,” zegt ze lachend.
De feestavond gehouden op zondagavond 27 mei, in het teken van 25 jaar
Baak en het afscheid ervan, werd door
velen bezocht. Een leuk programma
werd geboden. Er was muziek van de
gelegenheidsband ‘The Green Light
Blues Band’ en deze begeleidde de
liedjes, samen gezongen of met solisten. Het toneelstukje van de beide duivels die de gelovigen op aarde op het
verkeerde been wilden zetten was ook
zeer hilarisch. Het lukte ze zelfs niet
om de geestelijken hun laatste keer
zelf afwassen te ontnemen.
Drie jonge meisjes interviewden zaterdags en zondags vrijwilligers en de
film die hiervan werd gemaakt werd
getoond. Het werd jammer gevonden
dat ‘Baak’ was verkocht. Toch wordt
‘Nieuwkuijk’ als nieuw begin ervaren.
Graag worden dan ook de mensen en
het gevoel van saamhorigheid meege-

nomen naar de nieuwe locatie.
‘Maxima’ en ‘Beatrix’ kwamen ook deze keer op bezoek. En omdat de lintjes
op waren, bedankten zij alle mensen
die hadden meegewerkt aan deze laatste meerdaagse bijeenkomst met een
bloemetje of chocolade. Tot slot was er
een ijsje voor iedereen.
Chiara Lubich (1920, Trente) is de
stichtster en presidente van de Focolarebeweging. De onderwijzeres vormde
in 1944 in Trente, samen met haar
vriendinnen de eerste ‘focolare’, een
gemeenschap van mensen die hun le-

De Focolarebeweging had een goede
relatie met de inwoners van Baak. “Samenwerking in het dorp was altijd wel
nodig,” aldus Carien Wijers. “Huize
Baak diende anderhalf jaar als kerk,
tijdens de restauratie van de St. Martinus. En nu zijn er slaapplaatsen in
Zaal Concordia gerealiseerd.”
Tijdens het Open Huis van Focolare op
30 juni en 1 juli zal een gedenkteken
worden onthuld door kardinaal Simonis en een vertegenwoordiger van de
gemeente Bronckhorst. Dit door de
Baakse kunstenares Anne Brouwer gemaakte bronzen beeld, ‘De Ontmoeting’, is een initiatief van de parochie
en geeft de band en de samenwerking
tussen Baak en de Focolarebeweging
in Huize Baak weer.

Tijdens de laatste toneelavond op Huize Baak speelde de ‘The Green Light Blues Band’.

Plekkenpol vijfde in Italiaans Kampioenschap Enduro
Eerbeek, 04-06-2007 – Erwin Plekkenpol uit Vorden is het afgelopen weekend bij het Italiaans Kampioenschap Enduro in Tarzo op beide dagen op
een vijfde plaats geëindigd. Door de vele regen die er op de dagen voorafgaande aan de enduro was gevallen, waren de route en de proeven enorm
glad en modderig. Op de moeilijke omstandigheden hield Erwin zich
goed staande en wist hij op beide dagen vijfde te worden.
DAG 1:
Het had dagen lang geregend in Italië
en hierdoor waren de proeven op de
eerste dag spiegelglad. De twee crossproeven lagen tegen een grashelling
en daarbij lagen er ook nog diverse afstapjes in de proef, wat het erg moeilijk maakte. De endurotest was erg
lang en moeilijk maar Erwin sloeg
zich er goed doorheen en dit resulteerde in een vijfde plaats op de eerste dag.

goed. Hierdoor besloot de rijder uit
Vorden om er in de tweede ronde een
schepje bovenop te doen en dit resulteerde in twee valpartijen. In de derde
en vierde ronde ging het rijden weer
prima en waren de tijden ook goed.

DAG 2:
In de nacht van zaterdag op zondag
had het wederom enorm veel geregend in Italië en hierdoor waren de al
bereden proeven extra glad geworden.
De eerste ronde was een strijd op de
gladde ondergrond maar het rijden
ging lekker en ook de tijden waren

UITSLAGEN 500 4-TAKT:
Dag 1:
1 Botturi; 2 Farioli; 3 Rinaldi; 4 Zanni;
5 Plekkenpol

Ook op de tweede dag eindigde Erwin
op een vijfde plaats en in de scratch
eindigde hij op een dertigste plaats
van de 75 deelnemers.

Dag 2:
1 Botturi; 2 Farioli; 3 Rinaldi; 4 Zanni;
5 Plekkenpol

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

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

SERREBOUW
TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

KUNSTSTOF KOZIJNEN

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC Baak

tel. (0575) 44 24 34
mob. (06) 16 41 16 00

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

Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Sanitiem nu ook in hengelo

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

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.

DIV. GOEDEREN:

Een uniek installatiebedrijf

•
•
•
•
•

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

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

Voor Vaderdag:
Bij Schoenen en Sporthuis ten Bras
Alles voor de Biljartsport
Biljartkeuen:

o.a.

Keutassen, foudralen en koffers
Wedstrijdballen Aramith
Biljarthandschoenen
Krijt
En diverse biljart-acccessoires

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

Bovendien de mogelijkheid alles op eigen biljart
uit te proberen met deskundig advies.

HIVA ZELHEM

Schoenen en Sporthuis ten Bras

Industriepark 5a

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.

HET BUITENSCHILDERSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN
Kies voor een duurzaam resultaat voor de
combinatie van Sigma S2U Allure primer
en S2U Allure gloss. Met het S2U Allure
verfsysteem kan zowel op warme zomerdagen als tijdens koude winterdagen
(tot 0˚C) geschilderd worden. Het zorgt
voor een nog langduriger glansbehoud
en een kras- en slijtvast resultaat.

Zieuwent
Tel. (0544) 351257
Dé biljartspeciaalzaak vd Achterhoek

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

www.tenbrasbiljarts.nl

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

Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

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

Longoni, R. Ceulemans en Artemis
In diverse prijsklassen en gewichtsklassen

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

Breedte (cm)

Uitval (cm)

250

200

750,-

300

250

935,-

350

250

965,-

400

250

1030,-

450

250

1065,-

500

250

1130,-

550

250

1160,-

350

300

1030,-

400

300

1075,-

450

300

1105,-

500

300

1190,-

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

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo
Tel. 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl

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

Win een ballonvaart

"Hengelsfeest moet een écht dorpsfeest worden"

nen golfers uit de Achterhoek hun
vaardigheden tonen. Mannen en vrouwen spelen elk in drie klassen.
Zij worden gastvrij ontvangen en goed
verzorgd. Via sponsoring zijn mooie
prijzen en goede faciliteiten beschikbaar. Ook is er aandacht voor het publiek door een actueel overzicht van
de scores en de mogelijkheid de spelers in de baan te volgen.
Iedereen die lid is van een Achterhoekse golfclub of geboren is in de Achter-

hoek of de Liemers kan aan het toernooi meedoen. Inschrijven kan tot 15
juli via de website www.gczelle.nl of
via achterhoeksopen@gczelle.nl
Deelnemers kunnen medio augustus
op de website zien hoe men is ingedeeld. De toernooileiding is in handen
van Frans van Weeren en Pierre Klaassen.
Informatie is verkrijgbaar via het
secretariaat van golfclub ’t Zelle, Telefoon: 0575-467533.

Achterhoek popTour
in cafe de Zwaan
De Achterhoek popTour strijkt op zaterdag 16 juni in Hengelo neer.
Dit evenement om beginnende bands uit de Achterhoek een kans te
geven om te laten zien wat ze kunnen, wordt dit jaar voor het eerst
georganiseerd.
De bands doen in een periode van
ruim 2 maanden ongeveer 25 locaties in de Achterhoek aan en staan
op 16 juni op het podium van cafe
'de Zwaan'. Deze avond zullen er 3
band optreden. Te beginnen met de
Aaltense formatie THE FAILURES,
punk-rock band met veel covers,
maar ook eigen nummers van hun
eerste en pas uitgekomen cd 'Con-

V.l.n.r.: Nando Burghardt, Dion Wolf en Jan-Willem Harmsen op bezoek bij burgemeester Henk Aalderink.
Het lijkt nog ver weg maar het Hengelsfeest komt er weer aan. Zaterdag 1
september wordt voor de tweede keer het evenement gehouden in een
grote feesttent op de hoek Zelhemseweg/Winkelskamp in Hengelo.
Vanaf 20.00 uur zijn er optredens van
de feestbands The Heinoos en Kas
Bendjen en er is een optreden van Stef
Ekkel (bekend van de hit De Woonboot). Als extra is er een Tiroler act. Er
wordt dan een half uur gezellige après
ski muziek gedraaid voor jong en oud.
Om ongeveer half negen wordt het
Hengelsfeest officieel geopend door
burgemeester Henk Aalderink.
WIN EEN BALLONVAART
Dit jaar is er een ballonvaart te winnen voor twee personen bij het Hengelsfeest. Mensen kunnen een goed
idee invullen op de internetsite. Het
beste idee wordt op de avond bekend
gemaakt en de prijs wordt direct uitgereikt. (Voor meer informatie kijk op
www.hengelsfeest.nl ).
Organisatielid Jan-Willem Harmsen:
“Met een goed idee bedoelen we, dat
mensen aan kunnen geven op welke
manier het Hengelsfeest verbeterd
kan worden. Je zou kunnen denken
aan andere artiesten, uitbreiding met
een extra dag en dat soort dingen”,
verduidelijkt hij.
FEEST VOOR JONG EN OUD
Vorig jaar trok het evenement ongeveer achthonderd bezoekers en was

het een groot succes. Het Hengelsfeest
wordt georganiseerd door Nando
Burghardt, Dion Wolf en Jan-Willem
Harmsen in samenwerking met café
De Tol. Het Hengelsfeest is ontstaan,
omdat de jeugdige organisatoren het
leuk vonden om een mooi evenement
te organiseren.
Volgens de initiatiefnemers werd er de
laatste jaren weinig gedaan in Hengelo. Het dorp mistte een echt ‘Hengelsfeest’ net zoals het feest in Varssel en
Linde. “Met het Hengelsfeest willen we
er een gezellig dorpsfeest van maken
voor iedereen. Dus van 8 tot 80”, benadrukt Harmsen. “Het Hengelsfeest
moet een begrip worden. Met de verschillende muziekstijlen, biedt het
programma voor ieder wat wils”.
GOEDE SAMENWERKING
Voor de tweede editie heeft de organisatie de opzet iets veranderd. “Vorig
jaar was het de eerste keer en daar
hebben we veel van geleerd”, zegt JanWillem. “Met name wat er verbeterd
kon worden”. Ze zijn blij met de medewerking van café De Tol. Naast materiële- en financiële ondersteuning krijgen ze ook veel tips en adviezen voor
het evenement. “Het is best een groot
feest en dan kunnen we ondersteu-

ning goed gebruiken. Ook zijn we blij
met de sponsoring die we krijgen van
plaatselijke en regionale bedrijven.
Verder hebben we een gesprek gehad
met de burgemeester waar we onze
plannen hebben voorgelegd. Hij was
enthousiast en vond het een leuk
idee”, zegt woordvoerder Harmsen.
GROTE FEESTTENT
Op het terrein komt een grote feesttent te staan met een extra uitbouw
voor ouderen en anderen die even lekker rustig willen zitten. Ze hoeven
niets te missen. De uitbouw geeft goed
zicht over de hele tent en het podium.
Buiten de tent worden voorzieningen
getroffen zoals een fietsenstalling, toiletten en garderobes. Verder komt er
onder meer een snackkraam en een
drankcarrousel te staan. De organisatie hoopt weer op een geweldig feest.
Dat willen ze onderstrepen met de slogan: ‘Het Hengelsfeest is geen feest, als
je er niet bent geweest!’.
VOORVERKOOP
De voorverkoop van kaarten start op
23 juli en zijn verkrijgbaar bij: Expert
Arendsen, sportcentrum AeroFitt (
Hengelo), eetcafé De Groes, café De Tol
(Zelhem) en Etos Barendsen (Vorden).
Voor meer informatie: Jan-Willem
Harmsen, telefoon: (0575) 46 36 00.
Mobiel: (06) 18 72 50 98 of kijk op
www.hengelsfeest.nl

ABN Amro Ouder&Kind; Golftoernooi

Wie is de beste
Toernooi ten bate van Unicef Achterhoekse
golfer?
bij Golfclub 't Zelle
ABN Amro organiseert op zaterdag
23 juni aanstaande op Golfclub ’t
Zelle een Ouder&Kind; toernooi.
De inschrijfgelden van de deelnemende koppels komen volledig ten
goede aan Unicef. De bijdrage vanuit het ABN Amro Ouder&Kind;
Toernooi wordt dit jaar aangewend
voor de nationale campagne van
Unicef in 2007: Unite for Children,
Unite against Aids.
Het ABN Amro Ouder&Kind; Golftoernooi ten bate van Unicef is een toernooi dat landelijk in nauwe samenwerking met lokale ABN Amro kantoren op de golfverenigingen wordt georganiseerd, met als wedstrijdvorm
Greensome stableford. Met het Ouder&Kind; toernooi ten bate van Unicef biedt Golfclub ’t Zelle (groot)ou-

ders en hun (klein)kinderen de gelegenheid om als koppel deel te nemen.
Het is ook mogelijk met een schoondochter of –zoon deel te nemen.
Het winnende koppel wordt uitgenodigd deel te nemen aan een van de
twee halve finales die in oktober 2007
zullen worden gehouden. De winnaars van de daarop volgende finale
worden uitgenodigd deel te nemen
aan de Celeb-Am van het KLM Open
2008.
ABN Amro zal ondermeer zorgdragen
voor mooie prijzen voor de winnaars
en voor een versnapering tijdens de
wedstrijd. Er wordt om 11.30 uur gestart. Opgave kan nog steeds bij de
golfclub, een golfvaardigheidsbewijs
is wel vereist. Voor meer informatie:
Nicolien ter Bruggen, npmterbruggen@hotmail.com, Golfclub ’t Zelle.

Op zondag 23 september wordt op
golfbaan ’t Zelle bekend wie de beste Achterhoekse golfer is. Op die
dag spelen zo’n negentig spelers/
speelsters in de finale van het Quorum Achterhoeks Open om deze
eretitel. Het weekend daarvoor spelen ruim 250 deelnemers de kwalificatieronde. De organisatie is in
handen van golfclub ’t Zelle.
Onder het motto ‘groen, goed en gastvrij’ organiseert golfclub ‘t Zelle voor
het eerst dit jaarlijks terugkerende
evenement. De golfsport is volop in
ontwikkeling, maar er zijn nog weinig
open toernooien voor amateur-golfers.
Golfclub ‘t Zelle neemt het voortouw
in deze regio en organiseert een kwalitatief hoogstaand evenement. Op een
prachtige en uitdagende baan kun-

trast'. Dan volgt de Groenlose fromatie HANG OVER, coverband van
o.a.U2, Live, Red Hot Chili Peppers
en Boh Foi Toch. Als laatste zal de
Varsseveldse band ALBERT KENNEDY, tevens een coverband met zangers Ellen Berenpas, met nummers
van o.a. Anouk, K's Choice, Krezip en
Golden Earrring afsluiten. Aanvang
is om 20.00 uur in cafe 'de Zwaan'.

Uitslag schrijfwedstrijd
Vorig jaar schreef het Staring Instituut in samenwerking met de Dialectkring Achterhook en Liemers
en de Vereniging Vrienden van de
Streektaal veur Lochem en umgeving een schrijfwedstrijd uit. Daarvoor werden negenendertig teksten van vijfentwintig schrijvers ingezonden. Tijdens de opening van
de Waeke van het Achterhookse en
Liemerse Book 2007 (van 1 tot 9 juni) in Zelhem werden de prijzen
uitgereikt.
De eerste prijs werd gewonnen door
Ankh Gussinklo met haar verhaal De
Expositie waarin een boeiend beeld
geschetst van het probleem waarmee
een meisje worstelt als ze een angstvallig verzwegen familiegeheim ontdekt. Voor de tweede prijs koos de jury
een tekst van een totaal andere orde:
Niemand weet wat leven is… van Thea
Onnink-Stronks. Zij beschrijft hoe zij
van dichtbij de geboorte van een levenloos kind meemaakt en hoe diep
die dramatische gebeurtenis ingrijpt
in het leven van verschillende mensen. De derde prijs is toegekend aan Esther Kämink voor haar verhaal Déjà

lu, waarin het onzalige plan om in het
Aaltense Broek een paar reusachtige
metalen windmolens te zetten, aanleiding is tot een geraffineerd spel rondom Cervantes' Don Quichote.

Dat de overige zesendertig teksten
niet in de prijzen gevallen zijn, wil natuurlijk niet zeggen dat ze tot de categorie 'waardeloos materiaal' gerekend
zouden mogen worden. Drie van die
teksten kwamen in aanmerking komen voor een eervolle vermelding:
Heimwee van Ferry Broshuis, die een
levendige beschrijving geeft van de
verschrikkingen van een logeerpartij
in Eibergen, Een lange ri-j peppels van
G.F. Brouwer, waarin verteld wordt
hoe Eric met behulp van de 'lekkeband-methode' in contact komt met
zijn aanbedene, en Maandag 6 november 2006 00:12 van de dertienjarige
Carlijn Viets, die schrijft over de dood
van haar oma en het verdriet dat ze
daarover heeft. Bovengenoemde verhalen zijn alle opgenomen in Flonkergood, het boekengeschenk dat gratis
wordt aangeboden (zo lang de voorraad strekt) bij aankoop van € 10,- aan
streekboeken.

Rineke Terink Nederlands
Kampioen zwemmen
Onze oud-plaatsgenote Rieneke Terink uit Hengelo (Gld.) behaalde afgelopen weekend bij het Nederlands Kampioenschap zwemmen
te Amsterdam een gouden medaille op de 400 m wisselslag.
Haar tijd betekende tevens een 11e
plek op de eeuwige ranglijst van Nederland. De tijd van 5.01.16 was sinds
1999 niet meer gezwommen door een
Nederlandse zwemster.

Voorheen was Rieneke lid van NDD uit
Doetinchem, tegenwoordig zwemt ze
voor DWK uit Barneveld.
Ze was zondag, 3 juni jl., rechtstreeks
op de t.v. te zien tijdens de NOS-uitzending. Rieneke wordt gesponsord, in de
vorm van een auto, door Autobedrijf
Groot Jebbink uit Vorden, waardoor ze
haar sport (te Barneveld) met haar studie (celbiologie te Wageningen) kan
combineren.
Proficiat met het behaalde succes!

Muzikale Basis Vorming
Koninklijke Harmonie Concordia
geeft jongens en meisjes vanaf 7
jaar de mogelijkheid om een opleiding te volgen waarmee ze op een
creatieve manier kennis maken
met muziek.
De opleiding omvat allerlei vormen
van muziek, zoals bijv. musiceren met
de stem, improvisatie, muziek met beweging, gebruik van slag- en melodieinstrumenten (waaronder de blok-

fluit), het notenschrift en de ontwikkeling van het muzikale gehoor.

Deze opleiding legt een uitstekende
basis om een instrument te bespelen
en start begin september. Contributiekosten zijn ¤ 50,- per jaar.

Voor meer informatie enopgave: Hermien te Kulve, tel. 46 23 08 of Marijke
Schröer, tel. 06 - 41 91 10 56. Zie ook de
advertentie elders in deze krant.

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

Actieweek Gezond aan het Werk
succesvol verlopen
"Wij gaan lekker fit en gezond de zomer in!"

Rabobanken Achterhoek-Noord
en Berkel-IJssel willen fuseren
Rabobank Achterhoek-Noord, met
vestigingen in Lochem, Borculo,
Hengelo, Ruurlo, Steenderen en
Vorden en Rabobank Berkel-IJssel
met vestigingen in Zutphen, Brummen, Laren, Gorssel en Warnsveld
hebben plannen om te gaan fuseren. Wanneer de leden van beide
banken, tijdens de algemene ledenvergaderingen in het najaar, hun
goedkeuring geven aan dit voornemen, is de fusie aan het eind van
dit jaar een feit.
Reden voor de fusie is de snelle ontwikkeling in het bankwezen. Klanten
stellen steeds hogere eisen aan de
bank en dat vraagt om meer specialistische kennis.
Door bundeling van kennis en ervaring ontstaan er voor de twee banken
nieuwe mogelijkheden om hun deskundigheid verder te ontwikkelen en
klanten ook in de toekomst optimaal
van dienst te zijn.
POSITIEVE STIMULANS
Dankzij de fusie kan er nog beter worden ingespeeld op vragen vanuit de
markt. Vooral voor de onderdelen Private Banking en Zakelijk Bankieren
betekent de fusie een positieve impuls.
De expertise binnen de twee banken
wordt versterkt en goede adviseurs
kunnen ook op langere termijn be-

houden blijven. Daarbij blijft de nieuwe fusiebank dicht bij haar klanten
staan. De kracht van de bank zit in het
adviseren vanuit een persoonlijke relatie. 'Dichtbij, deskundig en betrokken', dé kenmerken van de Rabobank,
spelen dan ook een belangrijke rol in
de fusiegesprekken.
DIENSTVERLENING BLIJFT
LOKAAL
Beide banken blijven lokaal opereren.
De huidige kantoren vervullen dan
ook na de fusie een zeer belangrijke
rol in de dienstverlening.
De verwachting is dat de fusie beperkt
invloed zal hebben op het totale personeelsbestand. Het aantal fulltime arbeidsplaatsen van de twee banken is
momenteel 300. Naar aanleiding van
de fusie zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden.
LEDEN HEBBEN HET LAATSTE
WOORD
Het laatste woord is straks aan de leden van de twee banken. Zij kunnen
tijdens de algemene ledenvergaderingen, die in september worden gehouden, hun stem laten horen.
Alle leden zijn inmiddels over het
voornemen geïnformeerd. Voor de vergadering ontvangen zij in augustus
een persoonlijke uitnodiging.

Er werd volop bewogen tijdens de bewegingslessen van Gerard van Haaren van Sportschool de Zilverberg
Dinsdag 5 t/m donderdag 7 juni jl. was bij Delta de actieweek Gezond aan
het Werk. De week startte dinsdag 5 juni, met een gezamenlijk ontbijt.
Hierbij waren ongeveer 300 mensen aanwezig tussen 07.30 uur en 08.30
uur. Gerard van Haaren van Sportcentrum de Zilverberg gaf de eerste bewegingslessen. Lekker samen bewegen beviel goed. De eerste dag stonden
er ook een stand van MEE en er was een diëtiste van Sensire die uitleg gaf
over de schijf van vijf. In het leslokaal 2 kon er worden getafeltennist met
materiaal dat Tafeltennisvereniging De Toekomst uit Lochem beschikbaar had gesteld. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Tussen de
middag was er showcooking in het bedrijfsrestaurant. Het thema was deze dag brood.
De tweede dag was de beursdag. Er
kon bij Vitens een gratis bidon worden
opgehaald. Daarnaast was er informatie te verkrijgen bij de diabetesvereniging, voedingsdeskundige Rita Asselman uit Barchem, stichting Welzijnswerk, Hartstichting en Rookstoppoli.
Ook MEE en Sensire waren weer present. In de verwenhoek kon je naar de
kapper. Er waren dames van de opleiding Mondverzorging. Bij Dellarina
van C-systems lieten vele dames en

ook heren hun nagels verzorgen. En
de bedrijfsverpleegkundige van Care
for Human prikte medewerkers op suiker en cholestorol.
Tussen de middag was er showcooking in het bedrijfsrestaurant met pasta en penne. Bij de workshops van Art
of Chi uit Eefde werd er aan ontspanning en Nordic Walking gedaan. In de
patio stond de hele dag een opstelling
van hele mooie fietsen van fietsenhandel Bleumink uit Zutphen. Ook was

hier informatie over bedrijfsfietsen te
krijgen.
De laatste dag van de actieweek werd
er weer volop bewogen en waren de
stands van MEE en Sensire weer opgesteld. In het bedrijfsrestaurant werd er
deze keer soep gekookt door Honig.
Ook deze dag kon er evenals de beursdag weer worden getafeltennist.
De doelstelling om deze week medewerkers van Delta bewust te laten worden van een betere leefstijl is zeker geslaagd. De organisatie kan dan ook terugkijken op een geslaagde week. Delta is uitvoerder van de Wet sociale
werkvoorziening in de gemeenten
Bronckhorst, Brummen, Lochem,
Voorst en Zutphen. Er werken ongeveer 1000 medewerkers bij Delta met
een arbeidshandicap. Meer informatie: M. van Laar, PR, tel. 0575-516513 of
vraag naar een van de leden van de
werkgroep Gezondheidsmanagement.

Hans Smees pakt veel punten in Ochsersleben (D)
Duitser Joshua Sommer. Frank Bakker
werd verrassend derde in de de eerst
race van de 250-cc.
De snelle Duitse rijder Sommer wist
ook de tweede wedstrijd naar zich toe
te trekken met alweer Hans Smees op
de tweede plaats.Derde werd de koploper van het kampioenschap Randy Gevers. Smees liet weten dat er veel vooruitgang geboekt was met de vering en
dat hij 1,4 seconde per ronde sneller
was dan twee jaar geleden op het zelfde circuit. Tevens liet hij weten dat hij
een wildcard voor de A-Style Dutch TT
heeft kunnen bemachtigen voor de
WK 250-cc, deze wordt eind juni verreden in Assen.
MilePajic nam met een vierde en zevende plaats in de supersport veel
punten mee naar huis en was daar
zeer tevreden mee.Fabian Heusinkveld ook uitkomend in deze klasse
werd tiende in de tweede race. In de
eerste race viel hij uit met technische
problemen.
Smees op weg naar de tweede plaats

Foto: Henk Teerink

In het Duitse Ochsersleben werd de vijfde ONK wedstrijd voor motoren
afgelopen weekend gehouden.De heren coureurs reden er twee wedstrijden
die meetelden voor het ONK kampioenschap.
Achterhoeker en Jaap Kingma rijder
Hans Smees begon zaterdag al goed
door de snelste trainingstijd naar zich
toe te trekken. In de eerste race ver-

trok hij slecht en moest van ver komen.Hij zette wel bijzonder snelle rondetijden op de klokken en wist zo een
tweede plaats te pakken achter de

Bob Withag reed zich respectievelijk
naar een vierde en derde plaats in de
Superbike klasse. Arie Vos was de grote overwinnaar in Duitsland, hij pakte
zowel in de supersport als in de superbike categorie twee overwinningen.
De rijdende HAMOVE leden lieten dit
weekend weer zien met de beste mee
te kunnen strijden voor het kampioenschap.

De Achterhoek geeft antwoord

Waar gaan we deze zomer
met de kinderen naar toe?
Wie kent het niet, die telkens terugkerende vraag: ‘Waar gaan we
deze zomer met de kinderen naar
toe’? Een grote attractie? Een dierentuin? Of nog eens naar een
avonturenpark. Veel kinderen zijn
overal al eens geweest. Waarom
niet eens kiezen voor iets kleinschaligs?
Een attractie waar de kinderen ook
nog eens wat van kunnen opsteken. Of
zich met leuke spelletjes een ochtend
of middag kunnen vermaken. Zoals
een speurtocht op zoek naar de schat
of een spokentocht met MP3-speler.
Bezoek dan de website www.kinderroutes.nl. Daar vind je twintig hoogst
originele tips voor dat dagje uit met
de kinderen. Een initiatief van het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme.
TWINTIG KINDERROUTES
In de Achterhoek zijn liefst twintig bijzondere kinderroutes uitgezet, voor
alle mogelijke leeftijdscategorieën.
Van een route voor de allerkleinsten,
het kabouterpad voor kids van 3 tot 6
jaar, tot een route voor tieners met onderweg een heuse love-test. Bij iedere
route hoort een handig boekje waarin
alle routeopdrachten worden gegeven.

Iedere keer is er een ander thema, de
Tachtigjarige Oorlog, de Middeleeuwen, het leven op een kasteel noem
maar op. Telkens leuk gelllustreerd
met tekeningen in de sfeer van het verhaal. Nationaal bekende boeken van
kinderboekenschrijvers (Arend van
Dam, Martine Letterie, Fred Diks, Tonke Dragt) zorgden in veel gevallen voor
de inspiratie. De uitwerking gebeurde
in overleg met lokale ondernemers.
ROUTES
De kinderroutes starten telkens bij
een Toeristisch Overstappunt in de
Achterhoek. Daar is altijd parkeerruimte en de route is er ook te koop.
Vaak krijgen de deelnemers na afloop
ook nog een souvenir mee naar huis:
een kaboutermuts, een bandana, een
medaille. Deelname is al leuk met het
eigen gezin of met een of meer
vriend(innet)jes.

Op de website www.kinderroutes.nl is
aangegeven waar de routes starten,
hoe lang het duurt en wat de deelnameprijzen zijn. En of het een fiets- of
wandelroute betreft. Deelname aan
een route is overigens niet duur: voor
een paar euro’s per kind heb je een
ochtend of middag plezier!

Meat each other

Golff Nationale Gehaktdag
in Dieren!
Op 27 juni a.s. wordt voor het eerst
in Nederland de Nationale Gehaktdag georganiseerd: In Dieren (Ericaplein) van 15.00 tot 18.00 uur.
De gehaktdag is speciaal georganiseerd voor alle inwoners uit de gemeenten Rheden, Rozendaal, Doesburg en Bronckhorst, om door een leuke activiteit elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.
De hele dag staat in het teken van cultuur en…… gehakt: "Maak de lekkerste
gehaktbal, doe mee aan de gehaktquiz, eet zo veel mogelijk gehaktballen en proef verschillende gehaktgerechten". Iedereen is van harte wel-

kom, jong en oud, klein en groot, het
maakt niet uit. Tijdens het festijn zijn
schitterende prijzen te winnen en het
geheel wordt opgeluisterd door spetterende muziek. Het belooft een onvergetelijke dag te worden! De gehaktdag
is georganiseerd door een groep enthousiaste studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen - HEAO - uit
Arnhem in opdracht van de SWR. Voor
deelname aan de 'lekkerste gehaktbal'
en de wedstrijd gehaktballen eten
kunt u zich opgeven bij de organisatie,
via nationalegehaktdag@gmail.com
of www.nationalegehaktdag.nl
Ook voor meer informatie kan men
hier terecht.

pakkers
Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 juni 2007

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

Hollandse Nieuwe
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Betting & Ressing

Bundel à 4 stuks
ELDERS 4.98

Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl
N18

PLUS
Witte
puntjes

Eibergen
Enschede

Eibergseweg

Ve l d

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

12 stuks

B &R
Den Sliem
STURKO

Vredenseweg

Den Sliem

Lichtenvoorde
Doetinchem

Twente-route
N18

0.

89

Zak 10 + 2 GRATIS
NORMAAL 1.29
11/2 literfles

6.49

7.99

Tierra Buena
Chardonnay
of Malbec*

Nu verkrijgbaar
in Magnum fles
van 11/2 liter.
OP=OP

Warsteiner
Pils*
Krat 24 flesjes à 30 cl.
ELDERS 10.99

ELDERS 7.50-8.99
2 pakken

500 gram

5.49

5.99

Douwe Egberts
Aroma Rood
Snelfilter of grove maling
2 pakken à 500 gram naar keuze
ELDERS 5.76

Biefstuk
500 gram
ELDERS 8.50

kilo

500 gram

3.99

1.99
Praktijk voor Klassieke Homeopathie

PLUS
Klaverland
Jonge kaas

Peter van Nistelrooy

Vers van het mes, aan het stuk
Kilo
NORMAAL 6.89

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Kersen
Bak 500 gram

Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk

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

Tel. 0575 - 452090
e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

24/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

www.plussupermarkt.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777 F: 0575-461766
WEEKBLAD

Openingstijden:

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

