Dinsdag 19 juni 2007
69e jaargang no. 15

Peuterspeelzaal
'Ot en Sien'

Keurslager Vlogman sponsort
majorettes Sursum Corda

De peuterspeelzaal ‘Ot en Sien’ organiseert al jarenlang op een zaterdag in
oktober een peuter-, speel-ochtend,
waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de peuterspeelzaal. Aan deze traditie in de maand oktober komt een
eind, nu ‘Ot en Sien’ verhuist naar de
nieuwe dorpsschool aan de Kerkstraat.
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’. De kinderen kunnen zich 23 juni vermaken
met pony-rijden, schminken en tal
van spelletjes. Ook is er die morgen
een clown aanwezig.

Ook demonstratie vinzwemmen
tijdens zwemvierdaagse
V.l.n.r. Dick Vlogman, Elzemiek Vlogman, Anina Kroese, Sanne Poelder en Hetty Vlogman
De drie oudste majorettes van de muziekvereniging Sursum Corda uit
Vorden hebben iemand gevonden die hun willen sponseren!
En wel Dick en Hetty Vlogman uit
Vorden. De meisjes hebben hun nieu-
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we outfit al kunnen tonen. Zaterdag
16 juni jl. zijn de meisjes naar een

Deldens
buurtfeest
Als voorproefje op het buurtfeest,
presenteert de Deldense buurtvereniging op woensdagavond 27 juni
voor haar leden de toneeluitvoering van het blijspel ‘Wie kaatst….
die wint’.
Een spel in drie bedrijven, geschreven
door Hans van Wijngaarden. Het één
en ander speelt zich af in de zitkamer
van de villa van een loco burgemeester.
Het stuk dat wordt opgevoerd bij de familie Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1 in Vorden begint om 20.00 uur
en staat onder regie van Hanneke Kok.

wedstrijd geweest in Enschede, waar
ze een prachtige 1e prijs hebben behaald met 74,35 punten in de basis,
afdeling 1 klasse onderdeel Ensemble
Junior A.

buurtfeest gehouden. Dan wordt om
19.30 uur begonnen met allerlei spelen voor jong en oud.

Het badpersoneel van het zwembad ‘In de Dennen’ heeft nog een
extra attractie rondom de zwemvierdaagse kunnen toevoegen. Zo
wordt er vrijdagavond 22 juni om
20.00 uur door één van de grootste
verenigingen op dit gebied te weten Pontos uit Nijmegen een demonstratie vinzwemmen gegeven.
Leden van deze club zullen dan laten
zien hoe snel je met de monovin kunt
zwemmen en hoe je er mee kunt oefenen. De jongens en meisjes die momenteel in het zwembad In de Dennen een dergelijke cursus volgen mogen vrijdagavond ook proberen met

deze ‘grote vin’ te zwemmen. Overigens kan men voor de zwemvierdaagse ook dinsdagavond 19 juni nog starten. Daarvoor dient men zich die
avond wel uiterlijk tussen 18.30 en
19.30 uur op te geven. De medailles
die men met deze zwemvierdaagse
kan ‘verdienen’ worden vrijdagavond
22 juni na afloop van het vinzwemmen en de finale spijkerbroekhangen
uitgereikt. De voorronde spijkerbroekhangen begint dinsdagavond om
18.30 uur. Verder is er woensdagmiddag 20 juni een groot springkussen,
een wedstrijd wie het ‘gekst’kan springen en jumpstyle over de brug. Bij elke
wedstrijd zijn leuke prijzen te winnen.

Het traditionele vogelschieten voor
volwassenen en de stoelendans voor
de kinderen zijn wat dat betreft de
‘krenten in de pap’.

Fietsvierdaagse Jong Gelre
Vorden/Warnsveld

Na afloop kunnen met medewerking
van DJ Alex de beentjes van de vloer.

Jong Gelre Vorden/Warnsveld organiseert van maandag 2 juli tot en
met donderdag 5 juli de jaarlijkse
fietsvierdaagse. Er zijn in de omgeving van Vorden vier attractieve
routes uitgezet in de richting van
Hengelo, Lesten/Vierakker, Linde
en Baak. De routes zijn ongeveer 25
kilometer lang.

Voor een onvergetelijke
vakantie in Italie
Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

De deelnemers kunnen elke avond
tussen 18.30 en 19.00 uur starten bij

het dorpscentrum in Vorden. Tijdens
de pauze onderweg wordt een hapje
en een drankje geserveerd. Om in aanmerking te komen voor een herinnering dient men minimaal drie van de
vier avonden mee te fietsen. Bloemendaal & Wiegerinck stellen traditiegetrouw een wisselbeker beschikbaar
voor de groep met het grootst aantal
deelnemers. Het is mogelijk om op
woensdagavond 4 juli een route van
35 kilometer te fietsen.

Te huur vakantiewoningen
v.a. 50,- euro per dag
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Vrijdagavond 29 juni, wordt bij genoemde familie Scheffer het Deldens

Tel. 0544 - 465952

GEZAMENLIJK 15X EXTRA INGEKOCHT
*excl. opties en afleveringkosten

Ford Ka FUTURA II

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

Nú uw discount
voordeelprijs

€ 9.395,-

*
€ 7.995,-

ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!
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Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 juni 10.00 uur ds. J. Kool, 19.00 uur Dorpskerk
gez. Zangdienst ‘Vorden zingt’, ds. F.W. Kuipers, Amerongen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 juni 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur
Dorpskerk gez. Zangdienst ‘Vorden zingt’, ds. F.W. Kuipers,
Amerongen.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 juni 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes, openluchtdienst.
R.K. Kerk Vorden
Zondag 24 juni 10.00uur pastor W. Matti woord- en communieviering m.m.v. Cantemus Domino.
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 23 juni 17.00 uur woord- en communieviering
herenkoor.
Zondag 24 juni10.00 uur Oecumenische viering, openluchtdienst.
Tandarts
23/24 juni P. Scheepmaker, Ruurlo tel. (0573) 45 25 13.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 8.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd
in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer
Tel. 112.
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

VLAAI V/D WEEK €

6,25

 Wij introduceren een
nieuwe methode om af te
slanken. U heeft drie keuzemogelijkheden of combinaties
daarvan. Bel Jerna Bruggink
(0575) 46 32 05.

• Tropische vruchtenvlaai

 Te huur: per direct appartement te Hengelo Gld.
Huurprijs: € 520,-- per maand
excl. g/w/e. Info: (0575) 46 33
25 (tijdens kantoor uren).

• 3 bruin tijger

 Afslanken zonder roofbouw. Herbalife. Nieske Pohlmann, tel. (06) 54 32 66 69.
 Te koop gevraagd: inboedels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Klootschietmarathon
Deldense Buurtvereniging.
Zondag 1 juli. 10 km klasse
voor heren, dames, gemengd
en vrije klasse. Deze starten
om 10 uur. 6 km voor recreanten en jeugdteams (t/m 16
jaar). Deze starten om 12 uur.
Een team bestaat uit tenminste 3 pers. en max. 5 pers.
Vertrek vanaf Fam. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1 te Delden.
Opgave en inlichtingen tot
30 juni 20.00 uur bij Dick
Regeling, tel. (0575) 55 13 28.
Zie ook www.deldensebuurtvereniging.nl

DINSDAG = BROODDAG

• Frambozenroombroodjes p/st

 Te koop: 2000 dakpannen verb.h. 2 kanteldeuren
h.240 br.236 en 300 m2
klinkers bij Bulten Stellingweg 4 7255 NM Hengelo
0573 461255.
 Fons Roording 38 car.
Minnie Tijssen 12 car.
 wie wil bij OVÉRA-Almen
Gym-, turn- en stepslessen
geven? Totaal 8 k.uren;
lestijden in overleg, bij voorkeur ook wo-mi en do-av.
Info: 0575-431615 of wkoetsier@planet.nl.

4,25

€

1,00

€

5,95

• Aardbeienslagroomschnitt
SOS

TELEFONISCHE HULPDIENST

0900 -0767
5

eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

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

PROFILE

NIET ALLEEN STERK
IN BANDEN MAAR OOK IN:

APK

Onderhoud

Banden

VERGELIJK DE PRIJS
MET UW AUTODEALER

NIEUW
en

 Alle tassen, groot en klein
NU met wel 40% korting in
de Wereldwinkel, kom snel
want op=op!

G Ze zijn er weer: De nieuwe
aardappelen Frieslanders
en Doré. Tevens verkopen we
bbq-vlees van eigen bedrijf.
Voor een scherpe prijs. ‘s
Woensdags gesloten. Fam.
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1,
Vorden, tel. (0575) 55 13 33.

€

WEEKEND-AANBIEDINGEN

 Gezin met jonge kinderen
zoekt zelfstandige hulp voor
in huishouding. Aantal uren in
overleg. Bel (06) 22 49 44 50.

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

6-8 pers.

in Zutph

De Stoven 9
Ind. De Stoven
Tel. 0575-571621

Dagmenu’s
20 juni t/m 26 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 20 juni
Groentesoep/Boeuf Bourgignon met aardappelen en
groente.
Donderdag 21 juni
Krokant 1/2 Haantje met frieten, appelmoes en rauwkostsalade/vers fruitsalade met slagroom.
Vrijdag 22 juni
Mosterdsoep/Urkervispot, verschillende vissoorten in
roomsaus, met rijst en groente.
Zaterdag 23 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, aardappelen en
rauwkostsalade/IJs met slagroom
Maandag 25 juni
Gesloten.

 Te koop Boerenfoks reu 8
weken. fam. Nijkamp Warnsveld 0575-521316.

Dinsdag 26 juni
Wiener Schnitzel met aardappelsalade en groente/IJs
met slagroom.

 Te koop: bureautafel
hoekmodel 1.80x1.20m. Bureau met 6 laden (massief
hout) 2.35x0.90m. 2 pers.
bed wit 1.40x2.00m. M. latten
bodem. Wit TV hoekmeubel.
1 pers. bed + matras. Tel.
0573 - 45 37 60.

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

Waarom mocht hij niet meer leven,
hij had ons nog zoveel willen geven.
Na een strijd van zeven jaar moeten wij hem loslaten,
maar wij zijn voor altijd met hem verbonden.

Papa blijft papa,
mama blijft mama,
maar ik ben nu heel stoer
Carmen haar grote broer

Carmen
Carmen is geboren op 12 juni 2007.
Zij weegt 4090 gram en is 51 cm lang.
Arjan, Monique en Jarno Gombert
Het Jebbink 26
7251 BM Vorden
Tel. 0575 - 55 55 30

Het doet zo’n pijn,
waarom mag je niet meer bij ons zijn.
Diep bedroefd, maar trots op wie hij was, vol humor
en vechtlust, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man en onze unieke vader:

Bedroefd hebben we kennis genomen van het
overlijden van onze collega en medewerker

Tonnie Bijenhof
Gedurende 18 jaar is Tonnie als medewerker
toezicht werkzaam geweest op onze afdeling
Vastgoed. We hebben hem leren kennen als een
fijne en enthousiaste collega, die ondanks zijn
ziekte grote betrokkenheid bleef houden met onze
corporatie.
We wensen Ina, Martine en Rick veel sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies.

* 7 januari 1958

† 17 juni 2007
Ina Bijenhof-Gotink
Martine en Bart
Rick en Manon

Maree
14 juni 2007
Zij weegt 3280 gram en is 52 cm lang.
Gerard, Carol en Joost Doornink
Het Hoge 34
7251 XX Vorden

Hartelijk dank
voor alle felicitaties, kaarten, bloemen en
cadeaus, die wij ontvingen bij ons 25-jarig huwelijksfeest.
Mede daardoor is het voor ons een onvergetelijke
dag geworden.

Henk en Ria Onstenk

Julianalaan 24, 7255 EE te Hengelo Gld.

In verband met het overlijden van onze collega

Tonnie Bijenhof
zijn alle vestigingen op

Tonnie is thuis.
Onze dank gaat uit naar de Daniel den Hoed kliniek
te Rotterdam voor de goede zorgen.
Wij komen samen om Tonnie te gedenken op donderdag 21 juni om 11.00 uur in de Remigiuskerk te
Hengelo Gld.
Aansluitend begeleiden we Tonnie naar de
Algemene Begraafplaats.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 10.15 tot 10.50
uur in de kerk.
Condoleren na de begrafenis in zaal Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.
Bij de uitgang is er een collecte ten bate van de “Life
Raft Group”.
Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen,
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien, je niet kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden haar bespaard is gebleven is,
na een liefdevolle verzorging in “De Beekdelle” te
Vorden, heden rustig ingeslapen onze dierbare
moeder, oma en overgroot-oma

Berendina Hendrika Keizer
Dien

ProWonen

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik
u bedanken voor uw hartelijk medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Hermien Groot Jebbink-Luimes
Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken, willen wij op deze manier
laten weten, dat uw steun in welke vorm dan ook
ons bijzonder goed heeft gedaan.
Uit aller naam:
M.G. Groot Jebbink

weduwe van
Gerardus Theodorus Meijer
op bijna 90-jarige leeftijd.
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van “De Wehme”, die haar drie jaar fijn verzorgd
hebben.
Tonnie en Agnes
Gerard en Nan
Jan en Jan
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Vorden, juni 2007

ÓÎÊÕ

Verdrietig, maar dankbaar voor al zijn warmte,
humor en optimisme, denken wij terug aan onze
zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom

/,"/-

Tonnie Bijenhof

ÎäÊÕ

In de leeftijd van 49 jaar.
Ongelooflijk hoe hij steeds zijn grenzen verlegde.
Wat zullen wij hem missen.
Hengelo Gld:
Vorden:
Varsseveld:
Voorthuizen:
Vorden:
Hengelo Gld:
Wichmond:
Vorden:
Vorden:

mevr. Bijenhof-Bosch
mevr. Gotink-Rouwenhorst
Jan en Ans Bijenhof-Jolink
Ben en Anneke Bijenhof-van Dalen
Ankie en Richard Bargeman-Bijenhof
Truus Huis in’t Veld
Jan † en Hennie Wormgoor-Gotink
Henk en Joke Broekgaarden-Gotink
Evert en Ria Maalderink-Gotink
Neven en nichten

Een eigentijdse opleiding voor mens en hond
Anke van Zeeburg
Tel: (06) 20 80 45 35 of
(0575) 55 30 58
avanzeeburg@hetnet.nl
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De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via 400
afhaalpunten in de Achterhoek
zoals alle VVV’s, hotels,
bungalowparken, campings,
restaurants en attractieparken
en verschijnt 9x in de periode
van 1 april t/m 31 oktober.

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

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

Doe uw ogen dicht, proef en geniet. Deze heerlijke Special is een
hamburger met olijven, blokjes chorizo, rauwe ham en paprika. Zon,
zee en strand. Wij proberen u alvast in een vakantiesfeer te brengen.
Heerlijk aan tafel wegdromen bij deze mediterrane Special.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.
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Vleeswarenkoopje

6 ,9Ê-/1, 9
1- Ê{Ê 6 ,9"

Gekookte worst +
salami
2x 100 gram samen €
Special
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Tapasschijf

2.59

€

1.30

100 gram

€

1.89

4 stuks

€

5.00

per stuk

€

1.49

100 gram

Barbecue-idee

Gemarineerde Biefstuk

Hengelo Gld., 17 juni 2007
Keurslagerkoopje

Nu moeten we definitief afscheid nemen van onze
bijzondere collega

Tonnie Bijenhof
We hebben allemaal diep respect voor zijn
betrokkenheid, humor, vakmanschap en positieve
instelling. Met hem samenwerken was een bijzondere ervaring.
We wensen Ina, Martine en Rick heel veel sterkte.
Collega’s Vastgoed ProWonen

Aanbiedingen geldig van 18 juni t/m 23 juni 2007

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 15 juni plaatsgevonden te Dieren.

Zaterdag

“Proef de vakantie”

Vorden, 12 juni 2007
Correspondentieadres:
Hoetinkhof 120
7251 WE Vorden

8 - 2006

Informatie?

donderdag 21 juni gesloten.

Lindelaan 11, 7221 GB Steenderen

Duizend woorden zijn te weinig
om te zeggen hoe je was;
Duizend woorden zijn te weinig
voor de omvang van de wanhoop
toen je lichaam niet genas;
Duizend woorden zijn te weinig
voor de grootte van jouw moed
Vanaf het begin tot aan je afscheidsgroet.

NUMMER

Kunst op IJsse
lkade en festi
val

Raad van Commissarissen,
directie en collega’s ProWonen

Tonnie Bijenhof
Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

ADVERTEREN
IN DE
ACHTERHOEK?

Gemarineerde
Kipfilets
Maaltijdidee

Mexicaanse
vleesrolletjes

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

Burgemeester Henk Aalderink reikte de prijzen uit

Wandelvierdaagse Sparta goed verlopen: slechts vier uitvallers!
De 40e editie van de wandelvierdaagse in Vorden is ten einde.
Getooid met bloemen van trotse
vaders/moeders, familieleden en
vrienden, marcheerden de ruim
700 wandelaars donderdagavond
voor een kleine ere- ronde (intocht) door het dorp.
Nadat de organiserende gymvereniging Sparta bij het eindpunt
school het Hoge, de medailles had
uitgereikt, werd er met medewerking van de muziekverenigingen
Concordia en Sursum Corda, via
het Hoge, Raadhuisstraat, Zutphenseweg, Dr. Lulofsweg weer terug naar de school, een kort rondje gelopen.
Ter ere van deze jubileumvierdaagse
werden er maandagavond bij de start
door de kinderen ballonnen opgelaten. Voor de slotetappe had men de
deelnemers opgeroepen leuk verkleed
te gaan. Niet aan dovemansoren gericht want de verschillende wandelgroepen zagen er leuk uit.
De jongens van de voetbalclub brachten door in het Oranje te verschijnen,
een ode aan het Nederlands Elftal onder 21 jaar, dat het momenteel tijdens
de EK zo goed doet! De ‘verkleedprijs’
ging overigens naar de groep ‘Pief, Paf
Poef’, (moeders en kinderen met allemaal zwarte hoeden op).
Burgemeester Henk Aalderink was deze avond speciaal naar Vorden gekomen om de bekers uit te delen aan die
groepen die gedurende deze vier dagen het ‘mooist’ hebben gewandeld.
Bij de afstand 5 kilometer ging de beker naar school Het Hoge, de 10 kilometer werd gewonnen door de openbare dorpsschool.
De gymvereniging Sparta kreeg de
aanmoedigingsprijs. Ook werd Heleen
Spanhaak deze avond door burgemeester Henk Aalderink in het zonnetje gezet. Zij liep voor de 35e keer mee.
Sparta had alle avonden leuke routes
uitgestippeld door onder andere de
buurtschappen Delden, Galgengoor
en Linde.
Onder de deelnemers onder meer rolstoelers van de Wehme en bewoners
van de Beekdelle en Villa Nuova.
Jolande Loman, voorzitter van de gymvereniging Sparta bedankte na afloop
alle wandelaars, alsmede de vele vrijwilligers en de plaatselijke EHBO voor
hun bijdrage aan het welslagen van
dit wandelfeest.
Nel Sikkens en haar man Ab waren 40
jaar geleden de initiatiefnemers om in
Vorden met een wandelvierdaagse te
starten.
Nel Sikkens: ‘We kwamen destijds in
contact met fotograaf Stijl. Deze man
woonde in Vorden en maakte overal in
de omgeving foto’ s van wandelevenementen.
Zo werd er onder meer ook in Zutphen een vierdaagse gehouden. Hij adviseerde ons toen ook in Vorden een
wandelvierdaagse op touw te zetten.
Dat hebben wij toen namens de gymvereniging Sparta gedaan, ik was in
die tijd voorzitter van de club.
Mijn man Ab heeft toen jarenlang de
verschillende wandelroutes uitgestippeld. Het werd een groot succes, veelal
600/700 deelnemers, zelfs jaren met
circa 900 wandelaars.
We hebben het samen elf keer georganiseerd. Leuk dat het al die jaren in
stand is gebleven, al vind ik wel dat de
wandelaars in onze tijd er beter bijliepen, allemaal keurig gekleed en in
groepen bij elkaar’, zo zegt Nel Sikkens.

Een hondenlustrum in Vorden

Rectificatie

Een eigentijdse opleiding voor mens en hond
ke, die puppy periode is nooit meer in
te halen, het zou jammer zijn als men
in deze fase nergens terecht kan. Dit is
een té belangrijke periode om voorbij
te laten gaan. Maar ook met volwassen
honden kan men bij Anke terecht.

De hondenschool van Anke van Zeeburg is na 121/2 jaar een begrip in
Vorden. "Het gaat mij er om dat honden begrepen worden en gelukkig
kunnen zijn sámen met hun baasjes", zegt Anke. In1980 koopt Anke haar
eerste Labrador teefje; Anne .Zij raakt gelnteresseerd in het opvoeden van
honden op een positieve manier en begint kennis te vergaren.
Om goed les te kunnen geven en inzicht te krijgen in het gedrag van honden en hoe zij leren, heeft Anke talloze cursussen gevolgd en de nodige certificaten behaald. O.a bij O& O [Ned.
Ver. voor opvoeding en opleiding] en
bij Martin Gaus. Anke is ook officieel
instructeur van de K.N.J.V. [Koninklijke
Nederlandse Jacht Vereniging] Daar
doet zij nog steeds regelmatig "wor-

king tests" met haar Labrador teefje
Lotte, om haar kennis te meten en bij
te houden.
Anke geeft zowel overdag als 's avonds
les op haar hondenschool, waar getraind wordt in kleine groepjes van
maximaal 6 baasjes met honden. Ook
in de vakantieperioden gaat Anke
door met les geven. Want, zo zegt An-

STEVO Lustrumweekend
grandioos feest !!
Afgelopen zaterdag vond de 5e editie van het succesvolle Midzomerfeest bij kasteel Vorden plaats. Organisator STEVO had zich bedacht
dat zo'n succesvol feest wel een extra feestje waard was. Om het lustrum te vieren werdt het zondags
vanaf 12.30 uur nog eens dunnetjes
over gedaan.
Om de hele vordense bevolking te bedienen van een geweldig feest hadden
ze gezorgd voor voldoende zitplaatsen
voor de ouderen en een kinderhoek
met een "super" draaimolen en springkussen voor de aller kleinsten en was
er een zeer gevarieerd programma samengesteld.
Het Midzomerfeest ging zaterdagmiddag al van start. Voor de Vordense
jeugd was die middag alles uit de kast
gehaald om er een echt kinderparadijs
van te maken, zo konden ze gratis
geschminkt worden en was er een
springkussen; een grote Finding Nemo opblaasbare glijbaan, een "super"
draaimolen en werd het geheel opgeluisterd door clown Jorik. Ook was er
een gratis bakje patat en ranja voor de
kinderen. Aan het eind van deze middag was er nog een ballonnenwedstrijd. Ieder kind kreeg nog een snoepzakje mee en om 17.00 uur was deze
middag ten einde en gingen ruim 300
kinderen voldaan naar huis.
's Avonds begon het echte feest, bij de
entree stond voor elke bezoeker een
welkoms drankje klaar. Het voorprogramma bestond uit de regionale
rockband Van Peelen die met hun
rock covers van o.a. De Dijk en The Red
Hot Chili Peppers de feesttent al aardig aan de gang kregen, daarna verscheen Grandmother B die ook optraden tijdens de eerste editie van het
Midzomerfeest met 13 muzikanten op
het podium en ging de tent echt los

De Zonnebloem
De afdeling Vorden van de Zonnebloem heeft afgelopen week, via
een toeristische route met de bus,
een bezoek gebracht aan de bloemenboerderij ‘De Scholte’ van de
familie Lutje Willink in Geesteren.

als laatste mocht DJ Oliver het publiek
in nog hogere sferen brengen en
kwam de vordense Janus nog langs
voor een gastoptreden en kwam er om
1.00 uur een eind aan deze geweldige
avond.
Om het lustrum te vieren werd dus
ook de aansluitende zondag in het
feestprogramma betrokken, hiervoor
was de entree gratis. Vanaf 13.00 uur
speelde de Edelweiss kapelle uit Gelselaar De laatste jaren heeft de Kapel
veel succes met de populaire Alpensound en was de tent al aardig gevuld
toen de Kapel begon te spelen. Hierna
was de eer aan Kas Bendjen, de mannen met de muziek die normaal gesproken het daglicht niet verdraagt,
betraden deze middag in het bijzonder het podium voor de "jonge rockers". Waar de kleintjes normaal gesproken bijna nooit bij een optreden
aanwezig kunnen zijn, kregen ze zondag Kas Bendjen speciaal voor zichzelf!
Zo had Kas Bendjen hun eigen Deense
top kok mee genomen die op het podium pannenkoeken bakte en deze aan
de jeugdige bezoekers uitdeelde. Met
nummers van o.a. Pipi Langkous en
Ome Willem kregen ze niet allen de
vuisten van de jeugd maar ook van papa en mama op elkaar. Ook beklom de
vordense K3 nog één keer samen met
de heren van Kas Bendjen het podium.
Als afsluiting was er nog The Heinoos
die het publiek verblijde met de meest
fantastische hits uit de jaren '60, '70 en
'80, tussentijds draaide DJ Otto zijn
schlager muziek.
De STEVO kijkt dan ook terug op een
zeer geslaagd weekend die niet mogelijk was geweest zonder de inzet van
de vele vrijwilligers en de bijdrage van
onze sponsors !! Voor foto's kijk op
www.stevo.nu.

Daar werden de tuinen met prachtige
bloemen en planten bezichtigd. In de
‘delle’ werd uitleg gegeven over het
drogen en het schikken van bloemen.
Nadat bij terugkomst in Vorden bij de
Vorddense Pan een pannenkoek was
genuttigd ging iedereen voldaan huiswaarts.

Wat men allemaal leert op hondenschool van Anke…. Het is té veel om op
te noemen. Of het nu gaat om de oudere hond van opa en oma die ineens
geconfronteerd wordt met kleinkinderen. Of dat honden en kinderen
"thuis" met elkaar moeten leren omgaan. Alles heeft te maken met een
juiste rangorde en duidelijke regels
voor hond en mens, zegt Anke. Benchtraining / werken met een clicker / alleen thuis leren zijn zonder dat uw
hond het huis verbouwt of het negeren van álles waar de hond achteraan
wil jagen, als u samen wandelt. Het is
slechts een kleine opsomming, uit het
lespakket van Anke, van wat aan te leren is op basis van een gedegen opvoeding en een goede relatie met uw
hond. Indien nodig kan men privé aan
huis les krijgen.
Tevens werkt Anke samen met de Sophiastichting. De Sophiastichting
heeft tot doel mensen te adviseren
over de aanschaf van een hond.
Dit houd in dat u bij Anke gratis advies kunt inwinnen op haar "honden
aanschaf spreekuur" over welke hond
het beste bij u of bij uw gezin past of
bij welke fokker u terecht kunt. Voor
meer informatie; zie de advertentie in
dit blad.

Aanvullend onderzoek
naar vleermuizen
appartementencomplex
Vordense Beek noodzakelijk!
In navolging van eerdere berichtgeving over de bouw van 6 appartementen aan de Vordense Beek (in de volksmond ook wel "Bunker van Vorden" genaamd) is de projectontwikkelaar van
de appartementen, Heijmans Bouw
Arnhem bv, door het ministerie van
Landbouw, natuur en voedselkwaliteit
verzocht aanvullend onderzoek uit te
voeren naar de in het plangebied voorkomende (streng beschermde) vleermuissoorten. Het eerdere in opdracht
van Heijmans Bouw Arnhem bv door
Tauw uitgevoerde veldonderzoek is
ontoereikend.
Het aanvullend onderzoek dient erop
gericht te zijn te achterhalen of de Vordense Beek ter plaatse van het plangebied een belangrijke functie vervult
als vliegroute voor vleermuizen. Met
name voor lichtmijdende soorten (de
soorten uit het geslacht Myotis en Plecotus) dient inzichtelijk te worden gemaakt of de bouw, maar ook de bewoning van de appartementen negatieve
effecten op deze vliegroute hebben, en
of het functioneren van de vaste rusten verblijfplaatsen in de omgeving en
de gunstige staat van instandhouding
van de betreffende soorten gegarandeerd kan worden. Afhankelijk van de
uitkomsten van het onderzoek kan
worden bepaald of (alsnog) ontheffing
dient te worden aangevraagd voor de
verbodsbepalingen van de Flora- en
faunawet. Indien in de (nabije) toekomst blijkt dat Heijmans (bouw)
werkzaamheden uitvoert zonder dat
daarvoor de vereiste ontheffing is verleend en zodoende de verbodsbepalingen overtreedt, dan kan het ministerie
van LNV met bestuursrechtelijke
dwang de strijdige situatie beëindigen. Dat kan betekenen dat een last
onder dwangsom wordt opgelegd, of
dat bestuursdwang wordt toegepast.
Ook kunnen strafrechtelijke sancties
worden opgelegd. Zolang niet duidelijk is of ontheffing noodzakelijk dienen eventuele (bouw)werkzaamheden
te worden opgeschort.
Met vriendelijk groet,
Wolter Ziggers, Nieuwstad 1, Vorden

Abusievelijk is afgelopen week (12
juni) het verhaal over de plannen
voor het Kranenburgs klooster geplaatst als een redactioneel stuk.
Dit had niet gemoeten daar het hier
één mening betreft en dus onder de

Kranenburg 15 juni 2007
Geachte redactie,
Met stijgende verbazing heb ik het artikel "weinig bijval voor de plannen
kranenburgs klooster" gelezen. Uit het
artikel blijkt duidelijk dat het een redactioneel artikel is. En van een redactioneel artikel mag de lezer verwachten dat het een getrouw verslag geeft
van hetgeen is gebeurd. Niets is echter
minder waar! Dat aan het eind van dit
stuk de redactie zelfs actievoerders
min of meer aanspoort om meer van
zich te laten horen, grenst aan het ongelofelijke en is in strijd met de regels
waaraan redacties zich dienen te houden. Kranenburgs Belang was bewuste
avond met drie bestuursleden aanwezig. Wat zij te zien en te horen kregen,
was een bijeenkomst waarin zowel gemeente als de projectontwikkelaar de
aanwezigen informeerden over de
plannen en daarbij ook duidelijk aangaven in hoeverre zij rekening hebben
gehouden met belangen van omwonenden.
Er komen drie bouwblokken, dat wel.
Maar niet drie alles overheersende
blokkendozen die de grandeur van
kerk en klooster te niet doen, zoals de
actievoerders van vorig jaar ons wilden doen geloven. Nee, het is een plan
geworden waarin de gebouwen zorgvuldig aan de achterzijde van het
klooster zijn geplaatst, omzoomd door
het nodige groen en waarbij ook de
nodige aandacht is besteed aan de aan
te leggen parkeerplaatsen, toegangswegen en verlichting.
Dat, zoals de redactie ons wil doen geloven, de zaal merkbaar geschokt was,
hebben wij niet kunnen merken. Wel
dat het overgrote deel van de aanwezigen positief over de plannen dacht,
daarbij in het oog houdend dat op de-

kop ingezonden mededelingen moeten staan. Het artikel is ingezonden
door de heer A.F.J. Niemeijer, Ruurloseweg 103, Vorden en valt dus buiten
de verantwoording van de redactie.
Ons excuus hiervoor.
De redactie

ze manier het klooster voor Kranenburg behouden kan blijven en het verval stopt.
Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat nieuwbouw moet lijken op
hetgeen er al staat. Weer anderen zijn
gecharmeerd van bouwwerken die
zich duidelijk onderscheiden van historische gebouwen. Dit is gewoon een
kwestie van smaak, waarover de meningen zullen blijven verschillen. Gelukkig zijn er in ons land organen, zoals de stedenbouwkundige bureau's
en de welstandscommissies die daarin
gespecialiseerd zijn en aangeven wat
wel en wat niet kan.

Bij de behandeling van de vragen werd
ook duidelijk gezegd dat op dit moment nog niet bekend is wie de exploitant van de gebouwen wordt. Logisch
dat de gemeente dan ook geen uitspraken kan doen over faciliteiten als een
winkeltje, pinautomaat of een restaurant. Ook over de prijs die bewoners
moeten betalen voor huur, servicekosten en zorg, valt momenteel weinig te
zeggen. Veelal worden de hoge kosten
gedekt door de AWBZ (of in de toekomst door de WMO). Want anders
zou een modale Nederlander niet
naar een woonzorgcentrum kunnen.
Ook niet in "Borculo of Winterswijk".

Onze conclusie van de avond was dat
er een plan ligt dat verder uitgewerkt
kan worden en dat rekening houdt
met zowel bestaande gebouwen als
met omwonenden. Een plan dat ervoor kan zorgen dat het klooster voor
Kranenburg behouden kan blijven.
Met vriendelijke groet,
Namens Kranenburg Belang
Frans Visschedijk
Vice-voorzitter
p/a Banenkamp 6
Vorden

Oecumenische openluchtviering
Zondag 24 juni is er een oecumenische openluchtviering in de tuin
van de pastorie naast de RK Willibrorduskerk te Vierakker.

inspireren. Wie de zomer in zijn of
haar bol heeft, maakt zich niet al te
veel zorgen. Maar dat wil niet zeggen
dat er niet gezorgd wordt…!

Thema van deze viering is: 'De zomer
in je bol'. Telkens mogen we er al even
van proeven: de zomer komt er aan!
Zonnige dagen, vol warmte, met lange
avonden, lekker buiten zijn en genieten van het groen, vakantie in het
vooruitzicht. Daar kun je je door laten

Iedereen is van harte welkom zondag
24 juni, om 10.00 uur in de pastorietuin van de Willibrorduskerk te Vierakker. Voor de kinderen is er kindernevendienst, voor de allerjongsten is
er oppas in het Ludgerusgebouw. Bij
slecht weer wijken we uit naar de kerk.

Oranjefeest Wildenborch
Het traditionele Oranjefeest in het
buurtschap Wildenborch vindt dit
jaar plaats op vrijdagavond 22 juni
en zaterdagmiddag 23 juni. De festiviteiten op de vrijdagavond worden vanaf 20.00 uur nabij de Kapel
gehouden.
Daar vinden onder meer de ‘open’
Wildenborchse kampioenschappen
darten en sjoelen plaats. Verder natuurlijk een hapje en een drankje,
waarbij het ‘hapje’ in de vorm van een
barbecue!
Zaterdag 23 juni is het voor de jeugd
om 13.15 uur aan de Nijlandweg bij de
inrit naar het kasteel de Wildenborch,
‘verzamelen geblazen’. De kinderen
krijgen daar een ballon overhandigd,
waarna het gezelschap met mede-

werking van de muziekvereniging
Concordia naar de feestweide bij het
kasteel marcheert. Daar worden de
ballonnen opgelaten en zal het Oranjefeest in het buurtschap worden geopend door Jennine v.d. Plassche- Staring (bewoonster van het kasteel). Ook
zal Harrie Dinkelman, voorzitter van
de Oranjeverenging nog een kort
woordje spreken.

De ‘volwassen’ Wildenborchers kunnen vervolgens elkaar’ s krachten meten met onder meer vogelschieten,
schijfschieten, dogcarrijden, kegelen
en tal van andere activiteiten.

Voor de jeugd worden aparte spelletjes georganiseerd. Direct na afloop
van deze Oranje- middag zullen de
prijzen worden uitgereikt.

Joan Huitink: 'Fietsbegeleider is meer
dan alleen een ritje op de fiets'!
nemers varieert tussen de 50 en de 80
jaar. Zonder oneerbiedig te zijn, noem
ze maar ‘de grijze golf’.

Joan Huitink
Vordenaar Joan Huitink heeft op zijn visitekaartje ‘fietsbegeleider’ staan.
Een beroep waarbij men zich van alles kan voorstellen, het is in ieder geval
beduidend meer dan alleen het maken van een tochtje op de fiets.
In de maanden juni, juli en augustus
is Joan Huitink regelmatig op pad om
mensen tijdens fietsvakanties te begeleiden, zoals bijvoorbeeld een achtdaagse trip rondje Bodensee. Een elfdaagse fietstocht langs de Donau (vanaf Passau naar Wenen) in Oostenrijk,
een zesdaagse trip ‘Fietsen in het
spoor van de Oranjes en tal van andere fietsmogelijkheden.
Joan Huitink: ‘Wat mijn taak precies
inhoudt? Neem b.v. de trip langs de
Donau. Fietsliefhebbers informeren of
zoeken op internet naar een bepaalde
fietsvakantie. Wanneer wordt die gehouden, wat zijn de mogelijkheden,
wat kost het etc. Ze boeken dan bijvoorbeeld via de Jong Intra deze 11
daagse fietstrip. Ik ga dan namens deze reisorganisator mee als fietsbegeleider. De vakantiegangers worden per
bus naar Oostenrijk vervoerd.
De fietsen, maximaal 39 , gaan in de
aanhanger mee. Onderweg wordt in
de buurt van Neurenberg overnacht.
De volgende dag komen we in Passau
aan. Daar vertel ik de mensen s’avonds
in het hotel bij welke bezienswaardigheden het op de eerste fietsdag de
moeite waard is om even te stoppen.
De volgende morgen kan een ieder op

eigen houtje vanaf 9.00 uur starten.
Men is diezelfde dag wel verplicht om
uiterlijk om 16.30 uur op een bepaalde
plek te zijn, waar bus plus aanhanger
klaar staan voor het vertrek naar het
overnachting hotel. De andere morgen brengt de bus het gezelschap dan
weer naar het volgende vertrekpunt
voor de tweede etappe. Er wordt dagelijks gemiddeld 50 kilometer gefietst.
Onderweg zijn de fietsers op zich zelf
aangewezen, pauzeren, hapje eten, alles naar eigen wens in te vullen. Als ze
er maar voor zorgen om s’middags op
de afgesproken plek en tijdstip aanwezig te zijn, voor het vervoer naar het
hotel. Dat zijn voor de fietsers namelijk de drie criteria waar ze zich gedurende de trip aan hebben te houden:
op tijd aan het ontbijt, op tijd bij het
vertrek en op tijd voor de bus terug.
Onderweg ben ik altijd via mijn mobiel bereikbaar. Bijvoorbeeld bij mankementen, ziekte of een ongeval. Ik
kom dan zo snel mogelijk naar hem of
haar toe (ik fiets de route zelf uiteraard ook) om één en ander te regelen.
Het is voor de fietsers een geruststellende gedachte dat ze weten dat er onderweg altijd iemand is die klaar staat
om te helpen. De leeftijd van de deel-

Wat bij de fietsers opvallend is, het
zijn over het algemeen allemaal mannen en vrouwen die erg veel van fietsen houden. Je merkt het ook aan de
fietsen, ze rijden allemaal op uitstekend materiaal. Ook opvallend, het is
een zeer sociaal gebeuren, de mensen
zijn altijd bereid om elkaar onderweg
te helpen. De lol voor mij is dat ik een
aantal dagen (weken) met een groep
mensen optrek die bewust voor een
fietsvakantie hebben gekozen en die
altijd goede zin hebben. Deze mensen
vinden het beslist niet erg om een dagje in de regen te fietsen. Vier dagen
achtereen is een ander verhaal. Vakantie vieren in de regen vindt natuurlijk
niemand leuk’, zo zegt Joan Huitink.
Eigenlijk is het min of meer toevallig
dat de 58 jarige Vordenaar in het vak
van fietsbegeleider is terecht gekomen. Zegt hij: ‘ Ik kom uit een ondernemersfamilie, mijn grootvader had
een bakkerij en mijn vader was werkzaam in de fruitteelt. Groente en fruit
dat was ook mijn ‘pakkie- an’. Zo heb
ik onder andere bij een groothandel
gewerkt. Na een reorganisatie kwam
ik een poos zonder werk. Toen heb ik
op 27 oktober 1985 besloten om voor
mij zelf te beginnen. De datum weet ik
nog precies omdat er die avond de
voetbalwedstrijd België- Nederland
werd gespeeld, ha, ha. Ik huurde toen
in de Dorpsstraat een pand van 28 m2.
Ik verkocht groente en fruit. Ik weet
nog goed dat mensen mij voor gek verklaarden toen ik daar ook met rouwkost begon. In 1989 kon ik aan de Burgemeester Galleestraat een stuk grond
kopen en heb ik daar een groter pand
(125 m2) laten bouwen. Op 1 februari
1990 heb ik de zaak geopend. Elf jaar
later (2001) ben ik gestopt en heb ik
het pand verhuurd. Eigenlijk noodgedwongen gestopt. Te hard werken, verkeerde houding tijdens het werken,
verkeerd tillen e.d. , ik kreeg enorme
rugklachten. Ik heb in die tijd wel
eens jankend van de pijn achter de
toonbank gestaan. Het was niet meer
verantwoord om door te gaan. Echter
achter de geraniums zitten is niks
voor mij. Het vak fietsenbegeleider is
fijn om te doen en het zelf mee fietsen
is bovendien goed voor mijn rug, fietsen en therapie tegelijk dus’, aldus
Joan Huitink die via 06 - 53605152
gaarne bereid is om meer over fietsvakanties te vertellen.
Ook vindt men de nodige informatie
op website www.dejongintra.nl

Kampioenen bij VTP!
hier duidelijk sprake is van een terechte kampioen. Toch leek er op de laatste
competitiedag nog even iets fout te
gaan toen bleek dat Leonie niet verder
kon spelen vanwege een handblessure, maar de overige teamgenoten haalden de noodzakelijke punten met gemak binnen waardoor het kampioenschap zonder problemen veilig gesteld
kon worden.

Ook herenteam van
VTP kampioen !
Tamelijk onverwachts mocht ook een
herenteam van VTP de kampioensvlag
hijsen. Van dit team ontbreekt op dit
moment een foto, maar bestaat uit
Christiaan Brinkhorst, Bart Masselink,
Cor Lam en Philip Gussow. Echt spannend was het omdat dit kampioenschap mede afhankelijk was van de
prestaties van de concurrentie.

Op de foto v.l.n.r Leonie Wassink, Miriam Mulderij, Marlot Horstman en Rasha de la Bije
Opnieuw is er bij tennisclub VTP een kampioenschap te vieren.
Het meisjesteam zondag werd met
overmacht kampioen van haar afde-

ling. Alle zeven competitiewedstrijden
werden winnend afgesloten, zodat

Na een wedstrijd in Ede moest er
gelnformeerd worden naar de overige
uitslagen om vast te stellen wat de situatie was. Dit werd onderweg naar
huis pas duidelijk na een aantal telefoontjes. Het kampioenschap bleek
een feit en betekent tevens een promotie naar een hogere klasse.

U gaat een huis kopen. Waar
moet u op letten voordat u de
handtekening zet. En wat gebeurt er tussen het zetten van de
handtekening en de definitieve
overdracht. En waar moet u aan
denken als u eenmaal eigenaar
bent, behalve klussen en daarna
genieten van de woning.

verlichting, lamellen, rolgordijnen
en daar binnen de koopsom een bedrag voor vaststelt, dan hoeft u daarover geen overdrachtsbelasting te
betalen. Dat moet wel binnen alle
redelijkheid, want anders komen ze
kijken. Als koper wijst u in de koopovereenkomst de notaris aan die de
overdracht mag doen.

Een huis kan worden aangeboden
via een makelaar of door de eigenaar zelf. Nog steeds is een mondelinge overeenkomst bindend, maar
toch zal er in beide gevallen een
schriftelijke koopovereenkomst opgesteld moeten worden. Dat is sinds
enige tijd verplicht. Na ontvangst
van een kopie van de getekende
koopovereenkomst krijgt de koper
namelijk drie dagen bedenktijd.
Voor het geval hij het bijvoorbeeld
nog niet aan zijn vrouw heeft verteld. De wet ziet blijkbaar alleen de
koper als spijtoptant. Deze bedenktijd staat geheel los van eventueel in
de koopovereenkomst op te nemen
ontbindende voorwaarden. Dat zijn
bepalingen die regelen dat u kosteloos van de koop af kunt als de voorwaarde intreedt. De bekendste is het
niet krijgen van een financiering
voor de woning. Uiteraard zit daar
wel een termijn aan gekoppeld om
de verkoper niet te nerveus te maken. Meestal drie of vier weken. Inventariseer uw mogelijkheden vóór
het zetten van de handtekening.
Banken hebben tijd nodig om aanvragen in behandeling te nemen en
om een en ander te beoordelen. Let
daar ook op bij het vaststellen van
de overdrachtsdatum. Hetzelfde
geldt voor het opvragen van de aflossingsnota voor de verkoper: de
meeste banken hanteren een opzegtermijn van een maand.

Als de handtekeningen zijn gezet
krijgt de notaris de getekende koopovereenkomst. U ontvangt een bevestiging en een vragenlijst. Vaak is
er een waarborgsom of bankgarantie overeengekomen, die binnen een
bepaalde termijn moet worden voldaan. Die wordt niet altijd gehaald,
omdat de bank bijvoorbeeld de financiering nog niet rond heeft en
de garantie daaraan koppelt. De
bankgarantie of waarborgsom is er
ter bescherming van de verkoper,
zodat deze dus wel degelijk op tijd
moet worden voldaan. De verkoper
kan zelfs ontbinding van de koopovereenkomst vorderen als dat niet
gebeurt.

Als toekomstig koper heeft u de
plicht de woning goed te bekijken,
met name op gebreken. De verkoper
heeft natuurlijk ook een meldingsplicht, maar u moet later bewijzen
dat de verkoper een bepaald gebrek
al dan niet bewust heeft verzwegen
en dat wordt erg lastig. Ook de omgeving is van belang: hoe zit het met
geluidsoverlast van verkeer en eventueel buren. Op verschillende tijdstippen even langs fietsen kan geen
kwaad. Hoe zit het met bestemmingsplannen. In mijn naaste omgeving ken ik het voorbeeld van iemand die een huis tegenover een
fraai stuk bos had gekocht. Nog voor
de overdracht ontdekte hij via de
toekomstige buren dat er in het bos
zomerhuisjes gebouwd zouden worden. De rechter gaf koper echter ongelijk: hij had naar de gemeente
moeten gaan om zelf te onderzoeken of er wellicht plannen met het
bos bestonden. De koopovereenkomst mocht niet worden ontbonden.
Vraag ook altijd naar de eigendomsakte van verkoper. Daarin staan wellicht bijzondere bepalingen waar u
zich als koper aan moet houden.
Een recht van overpad bijvoorbeeld
of een onderhoudsplicht met betrekking tot een gemeenschappelijke steeg. En als u enkele roerende
zaken overneemt, zoals de zonneschermen, een zwevende vloer, tuin-

De notaris zal de aflossingsnota
voor de verkoper opvragen en de zakelijke belastingen, die vervolgens
worden verrekend. Ook zal hij kijken of er eventueel beslagen zijn gelegd die uiteraard ook afgewikkeld
moeten worden. Er zal goed gekeken
worden naar bijzondere bepalingen
zoals genoemde erfdienstbaarheden, voorkeursrechten, kettingbedingen, opstalrechten van leidingen
en verkoopregulerende bepalingen,
zoals anti-speculatiebedingen. Hij
zal er voor zorgen dat de hypotheekstukken van de bank tijdig naar
hem worden toegestuurd om de hypotheekakte te kunnen maken en
het geld opvragen. Ook een eventuele overbruggingsfinanciering zal
door hem worden geregeld.
Vervolgens ontvangen koper en verkoper een uitnodiging voor de ondertekening en concepten van de
akten en uiteraard de afrekeningen.
De overdracht kan pas plaatsvinden
als de bank het geld bij de notaris
heeft gestort en koper en/of verkoper, indien van toepassing, hun deel
hebben betaald.
Kort voor de overdracht vindt er
meestal een schouw plaats. Het is de
bedoeling dat de verkoper de woning en de tuin leeg en ontruimd
oplevert. Koper heeft inmiddels een
opstalverzekering afgesloten. De
dag na de overdracht boekt de notaris de verschillende bedragen over.
Denkt u tijdens dit hele proces ook
nog aan een contract voor samenwoners en testamenten? Zeker nu er
een huis, en dus vermogen, is gekomen is dat van groot belang. Op
mijn website, die bijna klaar is,
staan ook de vorige columns die
hier over gaan.
Maar geen ingewikkeld einde hoor,
want u bent blij met de nieuwe woning. En tijdens de overdracht heeft
u eindelijk eens onze koffie geproefd.
Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken

Zangdienst 'Vorden Zingt'
Op zondagavond 24 juni om 19.00
uur is er in de Dorpskerk van Vorden weer een zangdienst met verzoekliederen afkomstig uit diverse
bundels. De muzikale begeleiding
is in handen van Kees van Dusseldorp die het orgel en ook de piano
bespeelt en er is ook medewerking
van Daphne Krans (solo-zang).

Tussen dit alles door is er een korte
overdenking door ds. F.W. Kuipers uit
Amerongen over het thema: 'Het gummetje van Jezus'.

Er is koffie en thee na afloop en er is
ook gratis boeken uitleen en nieuwe
verzoekliederen zijn ook aan te vragen.
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40 JAAR RUESINK

ECOTRANS BV

Onzee chauffeurr maaktt hett verschill !

ONS JUBILEUM IS ÚW VOORDEEL!

Ecotrans B.V. te Vorden is een transportbedrijf met
een modern wagenpark. Met name in het transport van
bulkgoederen voor de agrarische sector heeft Ecotrans
extra deskundigheid en ervaring in huis.

Ruesink Jubileum model

Citroën C1 FORTY 3-deurs.

Inclusief stuurbekrachtiging,
lichtmetalen velgen,
radio-cd, navigatiesysteem
en aﬂeveringskosten € 10.585

Ruesink pakketkorting € 1.095

OP=OP!

Jubileumprijs € 9.490

In verband met de toename van onze activiteiten
zoeken wij op korte termijn:
Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

www.ruesink.nl

Berendsen Drempt

fulltime en parttime

Chauffeurs

www.wittesmid.nl

* Vraag naar de voorwaarden. Uit voorraad geleverd. Vraag naar de beschikbare uitvoeringen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardmodellen.

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Inname van:

Tevens verkoop van:

• schoon puin

• ophoogzand

• puin/zand

• zwarte grond

• bouw- en sloopafval

• gebroken puin

• asbest

met als standplaats Vorden of Lochem

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

Wij vragen voor deze functie:
* bezit van rijbewijs B,C,E en chauffeursdiploma
* affiniteit met / ervaring in de agrarische sector
* positieve en betrokken chauffeurs die deel willen
uitmaken van een hecht team.
Wij bieden:
* een fijne groep collega's en een prettige werksfeer
* goede arbeidsvoorwaarden.

(dubbel verpakt in plastic)

Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan uw
sollicitatie binnen 10 dagen aan:
Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW Vorden
t.a.v. de heer R. den Hollander
0575-498555

verkoop en plaatsing

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

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

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

"Ik zocht een
adviseur die
met me
meedenkt"
3 Dagen
Vakantie koffer voordeel!!
Kom op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag
23 juni 2007 uw (vakantie)garderobe voordelig
aanvullen. U krijgt op de met gele stip gemerkte
kleding voordeelkorting, die kan oplopen tot 30%.

“Zo’n adviseur zit dichterbij dan u denkt.
Lekker in de buurt en altijd aanspreekbaar.
Bij Memelink & Bergervoet vond ik de juiste
mensen. Onafhankelijk, met veel ervaring en

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden,0575-553879

persoonlijke betrokkenheid. Daar ik kreeg wat

Assurantiën en financiële diensten

ik zocht: een advies op maat!”

Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

LICENT

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474
Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels
Dealer van:
■
■
■
■
■

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

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines
Industrieweg 13
(0575) 55 31 63

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

Actie badkamer compleet
Bestaande uit :
* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator
PZDQGWHJHOVPYORHUWHJHOV

WRWDDOSULMV¼ ( incl btw)

www.heegt.nl
$FWLHJHOGLJYDQMXQLWPDXJ

Barry Wassink ongenaakbaar Derde plaats
Open repetitieavond
Arjan Mombarg Collegium Vocale Zutphen
tijdens NK races
Arjan Mombarg is er vorige week
in geslaagd om tijdens een open
wedstrijd in Leimuiden beslag te
leggen op de derde plaats. In deze
wedstrijd over 40 minuten en drie
ronden ontsnapte hij halverwege
uit het peloton om zich vervolgens
bij een reeds ontstane kopgroep te
voegen.

Van deze kopgroep bleven er uiteindelijk drie over, die onderling gingen uitmaken wie deze wedstrijd de sterkste
was. Dat bleek Ingmar Berga uit Hoogeveen. Hij versloeg in de eindsprint
Willem Hut uit Groningen (2e) en Arjan Mombarg (3e).
Zaterdagmiddag werd in Zaanstad de
zware race om de Holland Inline Cup
gehouden (66 kilometer).
Arjan Mombarg reed wederom een
sterke wedstrijd en finishte als zevende. Helaas werd de Vordenaar uit de
uitslagen geschrapt omdat hij geen
dragonder droeg (een chip die dienst
doet als tijdregistratie ).

Barry Wassink Foto: Henk Teerink
Vordenaar Barry Wassink, uitkomend in het Nederlands kampioenschap
pocketbike in de klasse senior B, is op dit moment onverslaanbaar. Dit
jaar is hij overgestapt van Blata naar het Italiaanse merk ZPF. De ZPF machine is zeer snel en betrouwbaar en zijn naaste belagers in het kampioenschap hebben nu al het nakijken op de helft van het seizoen.De pocketbike's van Blata zijn niet opgewassen tegen de snellere ZPF.
Barry liet weten dat zijn machine erg
gemakkelijk stuurt en dat hij niet tot
het uiterste hoeft te gaan tijdens de
races.Gemiddeld is Wassink zo'n twee
seconden per ronde sneller dan vorig
jaar op dezelfde circuits. En dat terwijl
zijn pocketbike 9 pk heeft tegenover
de 9,5 pk van de Blata motoren.Inmiddels zijn er een vijftal wedstrijden over
twee manche's geweest in Lelystad,
Texel, Stadskanaal, Zwolle en Emmen.
Wassink wist nagenoeg elke race te
winnen en moest een keer genoegen
nemen met een tweede plaats.Hij
heeft inmiddels een fikse voorsprong
van 70 punten op zijn naaste concurrenten. Zijn oude teamgenoot Luuk
Olde Klieverink strijd samen met Jesse
van Eembergen, Ties v.d. Berg en Dion
van Emmelen om de tweede plaats in
het kampioenschap.
In de maanden juli en augustus doet
Wassink mee aan het Europese kampioenschap in Italie, Tjechie en Nederland.In Europese wedstrijden heeft hij
tegenstanders van formaat zoals de
Italianen Daniele Menequz en Erros
Serra die ook uitkomen op de snelle
ZPF motoren.Erros Serra is de halfbroer van meervoudig kampioen weg-

racen in de MOTO GP, Valentino Rossi
en ook hij rijdt met het alom bekende
nummer 46 van zijn halfbroer. Het Europese avontuur wordt mede mogelijk
gemaakt door ZPF, Castrol en regionale sponsors uit de Achterhoek waarmee Wassink dan ook zeer blij mee is.
Zonder hen is het niet mogelijk om
Europa in te gaan liet hij weten. Aankomende zaterdag 23 juni is er de volgende NK in Emsburen net over de
grens bij Enschede in Duitsland.
Hans Smees reed afgelopen weekend
voor het Performance Racing een wedstrijd in de 250-cc voor het Europees
kampioenschap in Kroatie.Smees had
een redelijke start en vertrok als vijfde.Hij vocht tot de laatste meters met
de Italiaan Omar Menghi om de tweede plaats. Helaas verloor de Kingma
Aprilia wat vermogen zodat hij uiteindelijk derde werd. Hij liet weten met
deze derde plaats ook tevreden te zijn
en dat het een goede voorbereiding
was voor de A-Style Dutch TT over twee
weken in Assen. Winnaar van de race
werd de Spanjaard Alvaro Molina. Joey
Den Besten reed afgelopen zaterdag
een race in Assen en werd derde in de
125-cc junior cup.

Arjan: ‘Voorgaande jaren was deze
dragonder aan de skeelerschoen bevestigd. Nu mag dat niet meer en
moet je hem om de enkel doen.
Door drukke werkzaamheden ben ik
zaterdag wat aan de late kant uit Vorden vertrokken waardoor ik mij moest
haasten. Daardoor heb ik de transponder vergeten. Dit kan gebeuren,
jammer het is niet anders’, aldus
Arjan Mombarg.

Kastelentoer
'De Graafschaprijders'
De VAMC ‘De Graafschaprijders’ organiseert zondag 24 juni de Kastelentoer, een toerrit over een afstand van 200 kilometer over onder
meer fraaie wegen door de Achterhoek, Twente en Salland.
De deelnemers kunnen tussen 9.00 en
12.00 uur starten bij het clubhuis van
De Graafschaprijders aan de Eikenweg
2a in het buurtschap Kranenburg in
Vorden. Er is een routebeschrijving via
GPS of MC.
Voor opgave en nadere informatie kan
men bellen (0545) 27 38 10 of
TDMartijn@hotmail.com

Verzamelingen Open huis op zaterdag 23 juni
in bibliotheek Ford-dealer Auto Zutphen-Lochem
In de bibliotheek in Vorden zijn
continu twee vitrines beschikbaar
die mensen kunnen gebruiken om
bepaalde dingen ten toon te stellen. Dingen die men zelf heeft gemaakt of heeft verzameld.
Zo is er momenteel een verzameling
te zien van de Stok, voluit ‘De Stichting ’t oude kinderboek’ uit Zutphen.
Deze stichting heeft als doel kinderen jeugdboeken verzamelen, te bewaren en eventueel uit te lenen.
In de vitrines staan kinderboeken, een
aantal dateert al uit omstreeks 1900.
Ze hebben als onderwerp ‘vakantie’ en
dan gaat het voornamelijk over kamperen in ouderwetse tenten en zelfs in
kampeerauto’s.
Op illustraties is te zien dat de meisjes
de afwas doen, netjes met een schort
voor. De jongens houden zich bezig
met de kooktoestellen en andere stoere
dingen. Aardig om naar te kijken hoe
het er vroeger allemaal naar toe ging.
De boeken zijn tijdens de openingsgsuren van de bibliotheek tot eind juli
2007 te bezichtigen. In augustus zal er
een verzameling komen over ‘Alice in
Wonderland’. Niet alleen boeken,
maar dan is er van alles te zien over
wat met dit onderwerp heeft te maken.

Traditiegetrouw organiseren de
Nederlandse Ford-dealers in juni
een Open Huis om al het nieuws en
de aantrekkelijke acties te presenteren.
"Dit jaar is het extra feest bij ons," aldus Paul Kohlmann van Ford-dealer
Auto Zutphen-Lochem BV. "Tijdens de
Open Huis dagen introduceren wij de
fonkelnieuwe Ford Mondeo, die zich
nu al in een grote interesse mag verheugen van pers en publiek. Tijdens
de internationale persintroductie
werd de Mondeo buitengewoon positief ontvangen en de belangstelling is
nu dan ook al heel groot."
VEEL NIEUWS
De volledig nieuwe Mondeo is niet het
enige nieuws in de showroom van
Ford-dealer Auto Zutphen-Lochem BV.
Want ook de vernieuwde Ford C-MAX
en de Ford Focus Coupe Cabriolet maken hun opwachting. Beide modellen
zijn dit jaar nieuw op de markt gekomen. Nog een traditie van Ford is om
van bestaande seriemodellen speciale
uitvoeringen uit te brengen zoals de
Futura-versies. Ook dit jaar zijn er in
de Ford-showroom van Auto ZutphenLochem BV weer veel speciale uitvoeringen te zien, met een uitgebreide
uitrusting en een vriendelijk, zomers
prijskaartje.

FORDVAKANTIE-INSPECTIE
Voor veel landgenoten staat deze zomer weer een vakantietrip met de auto in de agenda. Dankzij de FordVakantie-inspectie bij Ford-dealer Auto
Zutphen-Lochem BV zijn technische
problemen nagenoeg uitgesloten op
die vakantiereis naar zonnige oorden
in Zuid-Europa.
"De auto is nog steeds het populairste
vervoermiddel voor de vakantie, en
daarvoor uitstekend geschikt. Wel raden wij aan een technische controle
van vitale onderdelen aan. Daarnaast
hebben wij een fiks aantal zomerse
aanbiedingen voor de vakantiereiziger, aantrekkelijk en met korting
scherp geprijsd," aldus de heer Paul
Kohlmann van Ford-dealer Auto Zutphen-Lochem.
FORD-DEALER
AUTO ZUTPHEN-LOCHEM BV
Tot slot Paul Kohlmann van Ford-dealer: "Deze maanden voor de zomervakantie is eigenlijk de leukste periode
voor ons. Aantrekkelijke aanbiedingen en voorbereiding op de vakantieperiode.
Dit jaar is het extra leuk en interessant door de komst van de nieuwe
Mondeo. Met de andere activiteiten is
een bezoekje aan onze showroom
dubbel en dwars de moeite waard."

Op donderdag 28 juni is er een
Open repetitieavond bij Collegium
Vocale Zutphen.
De avond wordt gehouden in de repetitieruimte van het koor, de Martinuskerk in Warnsveld van 20.00 uur tot
22.15 uur. Collegium Vocale Zutphen
(CVZ) is een gemengd vocaal ensemble
met ongeveer 30 leden. Het werd ruim
15 jaar geleden opgericht door Emile
Engel, op initiatief van de Muzehof in
Zutphen. In 2003 heeft Saskia Regtering de muzikale leiding overgenomen. Met haar energieke stijl en zangpedagogische kwaliteiten stuurt ze
het koor op een koers van 'kwaliteit en
ambitie' . Sinds haar komst is het koor
vocaal gegroeid en werkt het hard aan
de ontwikkeling van een optimale
klankkleur. In 2005 heeft CVZ werken
van Schütz, Charpentier, Mendelssohn en Vivaldi ten gehore gebracht.
In 2006 werd een programma met Koninklijke koormuziek uitgevoerd met
werken van Händel en Purcell, en dit

jaar heeft het koor een zowel romantisch als modern concert met liederen
van Brahms en Barber ten gehore gebracht. Collegium Vocale Zutphen wil
doorgaan met het zoeken naar gevarieerde programma's met veel afwisseling in stijlperiodes en qua begeleiding variërend van een enkel instrument naar klein orkest. Voor de kerstperiode wordt nu gewerkt aan een
concert met renaissance en moderne
kerstmuziek dat met harpbegeleiding
zal worden uitgevoerd. Om de balans
met de aantallen sopranen en alten te
optimaliseren kan het koor nog een
aantal bassen en tenoren gebruiken.
Als je graag zingt, toonvast bent en
niet opziet tegen thuis voorbereiden
van de repetities, kom dan eens luisteren op donderdag 28 juni. Er is vrije inloop en in de pauze kun je een kopje
koffie meedrinken en kennis maken
met de koorleden en de dirigent.
Wie neemt deze muzikale uitdaging
aan?

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

snelheid bereikt zonder dat dit veel inspanning vergt. De stokken moeten
aan de lichaamslengte zijn aangepast
en voorzien zijn van goede handvatten. Om goede trainingsresultaten te
verkrijgen is het belangrijk om de juiste techniek onder de knie te krijgen.

Welkoop Vorden organiseert, onder
professionele begeleiding van een erkende trainer van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU), een
clinic Nordic Walking.

De clinic duurt circa 11/2 uur en wordt
gegeven op zaterdag 30 juni van 14.00
uur tot 15.45 uur. Tijdens de clinic komen verschillende onderdelen aan de
orde zoals de basisprincipes van Nordic Walking, kennismaking met de poles en uitleg over lichaamshouding en
bewegingsaspecten.

Wilt u ook meedoen aan een clinic?
Geef u dan op in de winkel. U betaalt
slechts een geringe bijdrage per persoon.

Na afloop van de clinic ontvangt u een
kortingsbon van 15% te besteden aan
het complete Nordic Walkingassortiment.

Klootschietmarathon
De Deldense buurtvereniging organiseert zondag 1 juli voor de 19e
keer een klootschietmarathon
over een afstand van 10 kilometer.
Een toernooi dat jaarlijks veel deelnemers trekt.
Het is een recreantentoernooi waaraan iedereen kan meedoen (bedrijven,
families, straten, buurten, verenigingen e.d). Een team dient tenminste uit
drie en maximaal vijf personen te bestaan. Per team mag één deelnemer
lid zijn van de N.K.B, de A.K.F of de
N.K.F. Men kan zich voor de volgende
klassen inschrijven: heren, dames, gemengd, de vrije klasse.
Dit jaar is er ook een klasse die over
zes kilometer gaat. Speciaal bedoelt
voor diegene die de afstand van tien
kilometer te lang vindt. Bij deze klasse
zijn alle mogelijke samenstellingen
van teams mogelijk (heren, dames, ge-

mengd en vrije klasse). De jeugd tot en
met 16 jaar kan zich eveneens opgeven voor deze 6 kilometer afstand. Er
wordt bij de heren, dames en de gemengde teams met houten kloten gegooid, bij de vrije- en recreantenklasse
mag er ook met kunststof kloten worden gegooid.
Teams die geen houten kloten hebben, kunnen deze van de Deldense
buurtvereniging huren. De start, pauze en finish zijn bij de familie Scheffer
aan de Nieuwenhuisweg 1 in Vorden.
De heren-, dames-, gemengde- en vrije
klasse starten om 10.00 uur. De recreanten en jeugd starten om 12.00 uur.
Halverwege het parcours wordt een
pauze ingelast, waar een hapje en een
drankje wordt aangeboden. Men kan
zich tot en met zaterdag 30 juni tot
20.00 uur inschrijven bij de organisator van deze klootschietmarathon:
Dick Regelink tel. 55 13 28.

Wevlucht P.V. Vorden
Uitslagen wedvlucht vanaf Sezanne
over een afstand van ruim 425 kilometer: M.M. Tiemessen 1, 8, 9; Comb. A en
A Winkels 2, 7, 14, 17; T.J. Berentsen 3,

5, 6, 11, 19; D.J. Gotink 4, 10; C. Bruinsma 12, 13, 15; H.A. Eykelkamp 16, 20;
Comb. J. Meijer en Zoon 18.

Leden uit Vorden en Steenderen treden later toe

Rode Kruis Bronckhorst staat als een huis
M.E.J. Knots-Heuts (Hengelo-G), B.W.
Droppers (Hengelo-G), Th.G.M. Heese
(Zelhem), J.W. Weijers (Halle) en J.H.
Nijkamp-Hobelman. Leden van het Rode Kruis uit Steenderen en Vorden,
aangesloten bij de afd. Zutphen, zullen later toetreden.
Na wat moeizaam onderhandelen
werden de zaken toch vlotgetrokken.
Het gaat tenslotte om derving van leden- en donataursgelden van de afd.
Zutphen. Net als de Gemeente Bronckhorst door een fusie van vijf gemeenten aan spankracht heeft gewonnen,
hoopt men dat ook te bereiken bij het
Rode Kruis Bronckhorst.
Het bestuur van het Rode Kruis Bronckorst met zittend secretaris B.Y.J. Plant-Lindemans
(2e van links), voorzitter M. Dohmen-van Haesen (3e van links) en uiterst rechts penningmeester J.W. Rensink.
Er waren maanden van besprekingen vooraf gegaan tussen de afdelingen
Hengelo-G, Zelhem-Halle, Hummelo & Keppel, tot een fusie van een afdeling Bronckhorst een feit werd. Onder supervisie van notaris Pesta uit Zelhem werd deze klus geklaard in zaal 'Het Witte Paard' te Zelhem.
Nadat de door de afdelingen gemachtigde bestuursleden hun handtekening hadden gezet onder het besluit
tot terugtreding, was het bestaan van
de kersverse afdeling Bronckhorst een
feit op donderdagavond 31 mei om
20.31 uur. Na beperkte voorlezing van
Statuten en Reglementen, konden de

nieuw aangetreden bestuurleden hun
handtekening onder de Oprichtingsakte plaatsen. Het bestuur van de afdeling Bronckhorst ziet er als volgt uit:
A. Dohmen-van Haesen, Zelhem (voorzitter); B.Y.J. Plant-Lindemans, Hummelo (secretaris); J.W. Rensink, Zelhem
(penningmeester en de bestuursleden:

Berkelduikers 3x op podium

Ook op zondags werd er fantastisch
gezwommen, ditmaal in Westervoort,
waar bijna een ieder van de Berkelduikers zijn PR aanscherpte. Een eerste
plaats en goeden medaille werd er behaald door Marlieke Scholten (zie foto)
op de 100m. rugslag. Door haar inschrijftijd met ruim 4 seconden te verbeteren werd ze afgetekend kampioen
in een tijd van 1.30.60. De behaalde
prijzen, persoonlijke records en goede
tijden zorgden bij de Berkelduikers
voor een tevreden gevoel.

In Empe werd daar op zondag zowel
het springen als de dressuur verreden
in alle categoriën. In de klasse B-C
kwam Cheyenne van Dijk uit met haar
pony Shirley. Zij eindigde tweemaal op
de 2e plaats met 182 en 188 punten.

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, afdeling beleggingen, (0575) 558 470.
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.
DURATION
De duration geeft aan hoe gevoelig
een obligatie of een fonds dat belegt in
obligaties is voor het rente-effect. Een
duration van 6.0 geeft aan dat een
fonds 3 procent minder waard wordt
zodra de rente bijvoorbeeld stijgt van
4 naar 4,5 procent (daling is duration
vermenigvuldigd met rentestijging).
De duration is een hulpmiddel voor de
inrichting van uw portefeuille. Als wij
verwachten, dat de rente stijgt, volgt
daaruit het advies om de rentegevoeligheid te beperken en uw obligaties
(gedeeltelijk) te verkopen. Als de rente
daalt, is een hoge duration juist wel
aantrekkelijk.
Als belegger heeft u - samen met uw
adviseur - een verwachting over de
rente in de toekomst. Indien u hierbij
het begrip duration wilt gebruiken,
overleg dan met uw adviseur over de
rentegevoeligheid van uw portefeuille
en bespreek de renteverwachtingen.
Bron: IRIS (Institute for Research and Investment Services), een gezamenlijke onderneming van de Rabobank en de Robeco
Groep.

Dianne Smallegoor met haar pony Nico deed het goed in de klasse B-D. Met
191 en 199 punten eindigde zij op
resp. de eerste en de tweede plaats.
In de klasse L1-AB wist Sietske Rouwenhorst ook beslag te leggen op de
eerste plaats met haar pony Sylvia. Zij
kreeg 202 punten voor haar proef.

Een dag eerder kwam zij ook uit in
Dinxperlo in de klasse Z1. Ook hier
werd zij eerste met 207 punten. Tot
slot kwam Nynke Woerts uit bij het
springen in de klasse B-E. Zij eindigde
daar op de tweede plaats.

Marlieke Scholten

Excityng live: zaterdag 23 juni

Trots, een Volendamse sensatie

Na het maken van clips, vele radio- en
TV-optredens en een geweldige theater-

Een rentestijging is slecht voor obligaties. Ook obligatiefondsen worden er
direct minder aantrekkelijk door. Er is
een maat die aangeeft hoe gevoelig
een obligatie of obligatiefonds is voor
een renteverandering: de duration.
Wie geld uitleent moet geduld hebben, want een lening wordt pas aan
het einde van de looptijd afgelost. Het
geduld van de belegger is sterk afhankelijk van de beloning die in het vooruitzicht wordt gesteld. Ook de obligatiebelegger wil weten wat een obligatie hem oplevert en of dat aantrekkelijk genoeg is.
Een obligatie is een lening aan een bedrijf of overheid. De looptijd van de lening is de tijd totdat de lening volledig
is afgelost. Verder heeft een obligatie
in veel gevallen een coupon, de hoogte van de rente die wordt uitgekeerd.
Een obligatie geeft recht op opbrengsten in de toekomst en het spreekt
voor zich dat daar een prijskaartje aan
hangt. De koers van een obligatie geeft
aan wat een belegger nu moet betalen
voor wat hij in de toekomst mag ontvangen.
De koers van een obligatie is echter niet
alleen afhankelijk van zijn waarde, de
buitenwereld heeft er invloed op. Obligaties zijn tussentijds verhandelbaar
en de koers komt dus in de markt tot
stand. Eén voorbeeld van prijsinvloed is
het risico dat het bedrijf of de overheid
zijn verplichtingen niet nakomt. Dit
risico zit in de koers verwerkt.
Een andere belangrijke invloed op
obligaties is de rente op de geldmarkten. Als de rente stijgt, wordt een obligatie met een vaste rente minder aantrekkelijk. Hoe langer de looptijd, hoe
groter het effect van een renteverandering op de koers.

Iris Berenpas kwam met Nico uit in de
klasese L1-D. Met 195 punten ging zij
ook naar huis met de 1e prijs. Lian Nijenhuis scoorde met haar pony Ypsilon
197 en 177 punten. Hiermee behaalde
zij een 1e en een 4e plaats in de klasse
M1-DE. In de klasse Z1 wist Anke
Woerts de eerste plaats te behalen met
haar pony Tamara met 206 punten.

Dit weekeinde werden de Gelderse
B-kampioenschappen verzwommen. Hieraan kon worden deelgenomen door zwemmers welke in
voorgaande wedstrijden hadden
voldaan aan de gestelde limieten.
Ook leden van zwemvereniging de
Berkelduikers uit Lochem hadden
aan deze limieten voldaan en stonden dan ook goed gemutst op het
startblok.

Door een verrassende muziekkeuze en
een bandbezetting in de meest pure
vorm, met veel 3 stemmige zang, is de
band het trotse buitenbeentje van het
covercircuit.

Paardenspor t
PC DE GRAAFSCHAP
Dit weekend stond de 2e outdoor
selectiewedstrijd voor de ponyruiters van PC De Graafschap op het
programma.

Berjan Ebbekink

Trots is puur en verrassend!! Met
een repertoire van vooral Engelstalige pop- en rocknummers en vooral ook dansbare muziek verovert
Trots de afgelopen 2 jaar opnieuw
de Nederlandse coverpodia.

Consulente Marleen Soukes, district
Achterhoek van het Rode Kruis, begeleidde de gehele fusie-operatie. Na afloop van het officiele gebeuren bleven
de aanwezigen nog enige tijd gezellig
bijeen.

moest op de 100m. vrije slag tot het uiterst gaan, de concurrentie was zeer
groot, maar kon met een prachtige PR
van 1.02.51 de hoogste trede van het
podium betreden.

De volledige uitslag van dit kampioenschap zal worden geplaatst op
www.berkelduikers.nl

Op zaterdag werd er gezwommen in
Groenlo waar 2 medailles in de wacht
werden gesleept door Rick Haijtink en
Berjan Ebbekink (zie foto). Rick was op
de 100m. schoolslag als 2e tijdsnelste
geplaats en wist deze plaats in een
spannende race vast te houden. Een
zilveren medaille was zijn deel. Berjan

De vele vrijwilligers, welke in tal van
jaren de afzonderlijke afdelingen ondersteunden, werden breed lof toegezwaaid op de oprichtingsavond. Met
inschrijving in de Kamer van Koophandel en registratie bij het Hoofdbestuur in Den Haag is Rode Kruis
Bronckhorst een vaststaand feit. Vooraf waren geen bezwaren ingekomen
tot de voorgenomen fusie.

Obligaties en duration

tour is de band terug waar het begonnen is: De meest grote, kleine, warme,
gezellige, drukke en heftige, binnenen buitenpodia die Nederland heeft.
Trots bestaat uit de oorspronkelijke leden John, Mike en Kelly, en is sinds 2
jaar aangevuld met mega-gitaartalent
Rory van der Graaf, ook bekend als
drummer (!) van de band T.IF.T.
De band valt naast de muzikale kwaliteiten vooral op door het speelplezier
waarmee zij de meest moeilijke nummers te lijf gaan.

Kim Olthof
clubkampioen
turnvereniging
Brinio Lochem
Op zaterdag 16 juni organiseerde
Turnvereniging Brinio in Lochem
haar jaarlijkse clubkampioenschappen ter afsluiting van het seizoen, in de Beemt in Lochem.
Op deze dag werden de prijzen verdeeld van de jazz, selectieturnen, acro
en recreatiegym. De wedstrijden begonnen vroeg in de morgen en duurde tot drie uur in de middag.
Aan het eind van de dag bleek dat onze plaatsgenote Kim Olthof eerste
werd bij het onderdeel selectieturnen
met een puntentotaal van 35,25.
Door deze prestatie werd zij tevens
clubkampioen van Brinio.

Mijn interesse werd verleden week gewekt door een artikel in de Stentor
waaruit bleek dat protesterende Vordenaren de bouw van het appartementengebouw aan de Vordense Beek (wederom) vertragen doordat zij
een nader onderzoek hebben verordend in het kader van de flora- en faunawet. Naar onlangs is gebleken zou het appartementgebouw wel eens in
de aanvliegroute van, ik citeer: "(misschien wel zeldzame) vleermuizen
kunnen liggen" !!.
Deze week ben ik daarom, uitgedost
met verrekijker en fototoestel, op pad
gegaan. Deze (misschien wel zeldzame) vleermuizen wilde ik wel eens
"live" fotograferen tijdens het aanvliegen van deze unieke aanvliegroute. U
begrijpt dan ook wel dat het tafereel
dat ik in de vroege ochtenduren in dit
geweldige natuurpark mocht aanschouwen mij in vervoering bracht.
Zoals uit bijgevoegde foto blijkt huizen hier niet alleen (mogelijk zeldzame) vleermuizen. Ik overweeg daarom
een werkgroep op te richten die niet
alleen de bouw van het appartementencomplex zal blokkeren, maar die
tot doel heeft het gehele "woonpark
Vordense Beek" terug te geven aan de
natuur.
Daarbij wordt dan een tweeledig doel
gediend: Het park wordt teruggegeven
aan de oorspronkelijke bewoners zoals

daar zijn: (mogelijk zeldzame) goudhamsters, korenwolven, naaktslakken,
passerende vleermuizen en duizendpoten.

Daarnaast echter wordt de "homo sapiens politicus egocentricus", die momenteel in hoge concentraties wordt
waargenomen in het woonpark "De
Vordense Beek", dan verdeeld over een
grotere oppervlakte zodat zij in de toekomst minder oponthoud zal veroorzaken bij bouwplannen. Volgens de
Dikke van Dale kenmerkt deze "homo
sapiens politicus egocentricus" zich
door het in discussies aanvoeren van
een onuitputtelijk aantal schijnargumenten met slechts één belang voor
ogen: het eigenbelang.

Hans Moor,
Nieuwstad 51, 7251 AG Vorden
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27 jaar "Wild eten in de Achterhoek"
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Culinaire verwennerij
in herfst en winter
Elk najaar reizen vele duizenden
landgenoten en Belgen naar onze
streek af. Want dan staan de wildgerechten namelijk centraal en
zijn er bijzondere arrangementen,
geknipt voor een meerdaags bezoek. Dat seizoen loopt ieder jaar
van half oktober tot en met eind
december en een twintigtal (hotel)
restaurants serveert dan die heerlijke wildgerechten. Begeleid door
een uniform aanbevolen wildwijn:
de Vina Alempue Reserva 2005 uit
Chili. Het is nu al voor het zevenentwintigste(!) jaar, dat de restaurants en het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme gezamenlijk publiciteit zoeken voor de promotie van
deze seizoensspecialiteit. 'Wild
eten in de Achterhoek' is bij menig
culinair liefhebber een begrip geworden. Het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme brengt in september
een brochure op de markt met alle
informatie over de restaurants.
WAT KUNT U AAN WILDGERECHTEN VERWACHTEN?
Bij de restaurants staat culinair genieten voorop. Wat dacht je van huisgemaakte wildpaté met haasfilet en rode uien compote. Of duivenbouillon
met gebakken duivenborst en gesmolten eendenlever? Met ganzenlever en
trompettes noires gevulde filet van fazant met romige zuurkool, gebakken
spinazie en een Noilly-Prat saus is ook
niet te versmaden! Uiteraard wordt
ook de gewone hazenpeper en een fazant met zuurkool geserveerd. Ieder
restaurant heeft zijn eigen specialiteiten; slechts één punt is uniform: de
door alle restaurants gezamenlijk gekozen wildwijn.
WILDWIJN 2007: VIÑA ALEMPUÉ
CARMENÈRE RESERVA
Alempué betekent in de taal van de
oorspronkelijke bewoners "het land
ver weg". Dat geldt ook voor de eigenaar van Alempué, een gepassioneerde
Nederlander die in 1986 het gebied
voor het eerst bezocht en op slag verliefd werd op dit stukje Chili. Samen
met een andere Nederlander begon
hij in 1999 de winery Viña Alempué.
Ze bouwden een gloednieuwe winery,
uitgerust met moderne apparatuur.
De meeste wijngaarden hebben nu
een leeftijd van 20 tot 50 jaar en liggen
in het oostelijke deel van de Maule Valley. Belangrijk statement van Alempué
is het respect voor de natuurlijke rijk-

dom van het gebied. Men is ervan overtuigd dat goede druiven alleen uit een
gezonde wijngaard kunnen komen.
Per verkochte fles wijn wordt een bijdrage gestort aan een Chileense organisatie die zorgt voor het behoud van
flora en fauna. De carmenère is een
unieke druif die gebruikt is voor deze
intens fruitige, donkere wijn. In de
geur heeft deze hints van donker fruit
en specerijen zoals zwarte peper en
kruidnagel. De wijn is 'opgevoed' op
Frans eikenhouten vaten wat de wijn
een elegante smaak van vanille en
toast geeft. De balans tussen zuren, rijpe tannines en eikenhout maakt deze
wijn een uitstekende begeleider van
wildgerechten.
ARRANGEMENTEN
Veel hotels hebben al dan niet in samenwerking met restaurants een- of
meerdaagse arrangementen uitgebracht. De arrangementen variëren
van een zesgangendiner met overnachting, ontbijtbuffet en herfstwandeltocht of een koetsentocht met verrassingen onderweg. Maar ook een
dagarrangement met huifkartocht,
boswandeling en wildgourmet. En
wat te denken van een culinair verwenarrangement? Uiteraard zijn er ook
bijzondere wijnarrangementen, zodat
iedere wildsoort optimaal tot zijn
recht komt.
GRATIS BROCHURE
Alle informatie over Wild eten in de
Achterhoek is vermeld in de gratis
wildbrochure. Deze is vanaf begin september verkrijgbaar bij de grotere
VVV's in ons land en bij het Achterhoeks Bureau voor Toerisme.
www.vvvachterhoek.nl en
www.wildetenindeachterhoek.nl

SP Bronckhorst peilt
mening inwoners m.b.t.
nieuwe gemeentehuis
De gemeente Bronckhorst is voornemens om een nieuw gemeentehuis te bouwen aan de Elderinkweg te Hengelo (tegenover zwembad/sportvelden). Volgens de gemeente wordt het gebouw sober,
functioneel en zeer energiezuinig.
De gemeente heeft een richtinggevend budget berekend van 19,3 miljoen euro; daarnaast wordt er in deze
fase een budgettaire bandbreedte aangehouden van -/+ 20%. Dat betekent
dat de uiteindelijke kosten 20% onder,
maar ook 20% boven dit bedrag kunnen uitkomen. Van dit bedrag zal 6
miljoen eenmalig uit de algemene reserves gedekt worden, terwijl het resterende bedrag jaarlijks voor een extra
kapitaallast van 500.000 euro in de begroting zal zorgen.
De SP- Bronckhorst vraagt zich af of
een project van deze grootte wel verantwoord is in een gemeente die
slechts 38.000 inwoners telt (omgerekend betekent dat een bedrag van 500
euro per inwoner van onze gemeente).
Bedenken we daarbij dat Den Haag on-

Eindelijk hef Gerrie het veur mekare. Met vacantie vanuut Bronckhorst de wereld in. Gert hef zik ne
caravan gekocht. En no wil he um
ne wekke in Duutsland met Gerrie
prebearn. Wat moi zoal met nemmen? Gerrie is d’r knap drok met.
Beiden wat angebrand van hun
avontuur gaot ze op pad. Gerrie
kop piene. Tegen Gert: ‘Gert kiek
toch uut, earder remmen. ‘Gert
durf wie wel de autobane op, kan
onze olden opel dizze karavan wel
trekken’. Gert maakt zich mieterig
en zeg: ”Weet iej wat iej doon mot
… hier achter in de caravan gaon
zitten en een tiedjen slaopen, ik
red mien allenig better. En Gerrie
kan drammen wat ze wil maor ze
mot luustern en krup achter in de
caravan en Gert geet geruster allenig achter ‘t stuur. Dat geet effen
later de autobaan op. Gert toch wel
onrustig. Grote vrachtwagens gaot
zien opeltjen en kleinen caravan
veurbiej en alles trilt en schudt.
Grrie veult zik beroerd en kump
neet tut ruste. Effen later krig ze
kneppe in de boek en mot zo neudig .. of is het allene wind…? En
Gert den jakkert verdan en markt
niks! Ho maakt ze um duudelijk
datte stoppen mot. Ze krup veur de
roete en timmert en zwaait oet alle macht .. maor Gert tuft verdan.
Och goete goet en de nood wordt
steeds hoger. Eindelijk ja.. God zij
dank.. hij zuut ziene Gerrie.. Maor
no is Gert helemaols van zien stuk.

Wat is d’r an de hand? Langs de autobaan mag hee zo neet stoppen…
Ze blif maor zwaaien .. dus .. hij
dut het toch! Nog amper steet de
caravan stille of Gerrie vluf d’r uut,
de busse in. De rukke omhoog, de
bokse van ’t gat .. al iets te late.. en
he he, dat lucht op.. En Gert..? Den
lup veraltereart rond zien caravan.
Kik naor de bande de ansluuting,
de verlichting, wat er fout kan wezzen? Van Gerrie zuut hij niks. Auto’s toetert datte geveurlijk steet..
Gert dech an verhalen van dievenvolk dat oew uut den auto weet te
kriegen en dan alle geld en papiern weg graait.. Hij krup, wild
van het getoeter, wear achter ’t
stuur en gif gas en dech neet an
Gerrie. En Gerrie? Die hef zik net,
het broekjen was een betjen vies,
uutgetrokken en veagt zich daormet de billen dreuge.. Maor dan
heurt ze Gert den auto wear starten.. In paniek de rukke umme near en ze vlug de busse uut… en
zuut Gert met auto en caravan weg
tuffen.. Ze vlug de weg op,
schreeuwt en zwaait, maor hij
zuut en heurt niks.. Maor dan is
het geluk met Gerrie. Een groten
Mercedes stopt en een ronden
duutser vrug: ”Vrouwlein wat zol
es zein?” Gerrie smekend: “Och lieven man, nem mien astebleef met,
mien man rid daor guns in den caravan en hef mien vergetten. Krup
veur de roete entimmert en zwaait
oet alle macht. Kneppe in de boek

en ze mot gewoon neudig of is het
wind... Haal hem astebleef wear in.
“De duutser lacht, dit avontuur
liekt hem wel. De auto deure open
en Gerrie d’r in. Ze truk zik preuts
de rukke vaste umme de billen
want het vieze broekjen… is in de
busse blieven hangen. Zol ze neet
stinken? Siegfried gif vol gas. Hij
zal den stommen Hollender is efkes snel inhalen. Maor toch.. Het is
drok op de weg en er zit al wat auto’s tussen. Maor gelukkig daor
zuut Gerrie de bekenden caravan:
”Ja ja, dat is Gert, God zij dank..
Siegfriet achter Gert an en flink
toetern.. Maor Gert tuft gewoon
verdan. Ja hij heurt wel ne gek den
zit te toetern, maor dech ja nooit,
dat is veur mien bestemt.. Gerrie:”Gaot um veurbiej en dan druk
iej um langzaam in de kante.. in
den barm.” Gert zuut den groten
Mercedes langs kommen en langzaam veur um afremmend, en um
in den barm tot stoppen dwingen..Wat mankeert den gek? Achter het raam zit er een vrouw as ne
gek te zwaaien.. Gert in paniek de
auto deure op slot.. Dan tikt een
dikken duutser tegen zien raam
met ne groten greins om de mond
en achter um met een hoog rooie
kleur zuut hij zien Gerrie… Gert is
sprakeloos en dut de auto van ’t
slot.. en Gerrie kan er wear biej in.
Ze hadden mekaar een hoop te vertellen.
De Baron van Bronckhorst

Huize Baak in Baak houdt Open Dagen

ZATERDAG
30 JUNI 2007
10.30-17.00 uur:
Naast het bezichtigen van
de gebouwen
en de tuin is
er tevens de
gelegenheid
om afscheid
te nemen van
elkaar en om
met de nieuwe eigenaar
kennis te maken.

langs de OZB vrijgegeven heeft, dan
behoeft het geen betoog dat menig inwoner met lede ogen naar de nieuwe
gemeentelijke belastingaanslag zal
uitzien. Het geld moet tenslotte ergens vandaan gehaald worden!

19.00 uur: Eucharistieviering uit dankbaarheid in de
St. Martinuskerk in Baak.

De SP- werkgroep Bronckhorst zal
daarom de komende weken een enquête houden onder de inwoners van
onze gemeente over de plannen m.b.t.
het nieuwe gemeentehuis. Zij wil op
deze manier de mening van de inwoners hieromtrent in kaart brengen.
Het zal een steekproefsgewijze enquête worden in de grotere kernen van
onze gemeente.

20.00
uur:
Onthulling
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2007 staan de deuren van Huize Baak in Baak open. Belang- van een sculpstellenden worden dan in de gelegenheid gesteld om de gebouwen en te tuin te bezichtigen. Daar- tuur op het
naast is er gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige bewoners van de Focolarebeweging kerkplein
en kennis te maken met nieuwe bewoners van Ellel Ministries. Kardinaal Simonis zal samen met door Kardieen vertegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst op zaterdagavond een sculptuur onthullen naal Simonis
samen met
op het kerkplein.
een vertegenOp 15 augustus aanstaande zal Huize Huize Baak hebben plaatsgevonden woordiger van de gemeente BronckBaak te Baak (gemeente Bronckhorst) worden overgebracht naar Nieuw- horst.
van de Focolarebeweging worden over- kuijk. Aangezien het onmogelijk is om
genomen door de interkerkelijke van iedereen persoonlijk afscheid te 20.30-22.00 uur:
christelijke organisatie Ellel Mini- nemen en daarbij vooral ook te bedan- Informeel samenzijn op Huize Baak.
stries.
ken voor het vele goede dat in deze 25
De Focolarebeweging is bezig haar lan- jaar is gebeurd, worden er in het week- ZONDAG 1 JULI 2007
delijk centrum te vestigen op het ter- einde van 30 juni en 1 juli open dagen 11.00-17.00 uur: Naast het bezichtigen
rein van de Abdij Mariënkroon te gehouden. Tevens zullen de huidige van de gebouwen en de tuin is er teNieuwkuijk (bij 's Hertogenbosch). én nieuwe bewoners iets laten zien en vens de gelegenheid om afscheid te
Hier wordt ook een congrescentrum horen over hun activiteiten en achter- nemen van elkaar en om met de nieugehuisvest en in verband daarmee zul- gronden. Het programma van die da- we eigenaar kennis te maken.
Iedereen is van harte welkom!
len de activiteiten die 25 jaar lang op gen zal er als volgt uit zien.

Daarnaast zal het voor iedereen mogelijk zijn de enquête digitaal in de sturen. In de tweede helft van juli zal de
werkgroep de uitkomsten van enquête
aan het gemeentebestuur voorleggen.
Wilt U uw stem laten horen, ga dan
naar www.achterhoek.sp.nl en vul de
enquête in en stuur deze op naar
bronckhorst@sp.nl
De SP- werkgroep Bronckhorst
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't Onderholt bij 't Zelle op bezoek
het Zelle na aan de familie van Dorth
1947: Bewoning door Z.L.A. van Dorth
1997: Oprichting landgoed

Advertorial

Moeiteloos stoppen met roken kan!
Door Margon van den Berg

INKOMSTEN VAN HET LANDGOED
Vanaf 1838: -eigen landbouw; -bosbouw; -hoevepacht;
Vanaf 1950: -recreatiewoningen.

Op dinsdag 13 juni bracht een aantal leden van agrarische natuurvereniging 't Onderholt een bezoek
aan landgoed en golfclub 't Zelle in
Hengelo.

Het zoeken naar alternatieven had
diverse redenen:
stagnerende landbouwopbrengsten;
grootschalige landbouw uitgesloten;
afhankelijk van inkomsten uit grond.

Na de opening en het welkomstwoord
van voorzitter Carel de Vries, gaf de
heer Herman Mos voorzitter van de
golfclub 't Zelle een korte uitleg over
de golfsport. Dat deze sport gespeeld
wordt op een golfbaan die helemaal
verweven is in de natuur van 't Zelle
werd ons in de verdere uitleg helemaal duidelijk en na een wandeling
langs de baan konden we niet meer
dan zeggen dat de golfbaan ligt in een
zeer rustige omgeving midden in de
natuur.

DE KEUZE GOLFBAAN:
Golfsport in opkomst; Passend in rustige omgeving; Verlengstuk van bestaande recreatie; Extra werkgelegenheid; Uitbreiding natuur; Milieuvriendelijk; NSW-rangschikking mogelijk.

De heer Gijs van Dorth eigenaar en beheerder van landgoed 't Zelle gaf ons
een blik op de historie van landgoed 't
Zelle en de ontwikkelingen door de jaren heen.
1326: 't Goet te Selle vermeld als Gelders leen
1403: Pelgrim van Selle is de eerste bezitter, later komt het via een huwelijk
in geslacht Kervenheim
1473: is er een verdeling in Grote Selle
en Cleyne Selle Grote Selle bij Menninck
1551: Cleyne Selle via huwelijk bij van
Munster
1617: Grote Selle bij van der Heyden,
1636 bij van Hardenbergh
1669: Engelbert Tieleman Grothe
koopt Grote Selle, in 1671 Cleyne Selle
1787: oprichting van de bijgebouwen
bij Huis 't Zelle
1792: bouw huidig huis
1838: aankoop Zelle door Reinder Engelbert van Dorth tot Medler
1840: aanpassing voorgevel huis
1869: Anna van Dorth erfgenaam,
huwd met Willem Bosch van Drakenstein, hebben het landgoed gemaakt
zoals het nu is.
1942: zoon Eugene, ongehuwd laat

HET OPZETTEN VAN DE GOLFBAAN IN DE TIJD:
1985 eerste contact met een golfbaan;
1987 overleg met wethouder RO;
1993 start aanleg eerste 9 holes;
1995 voltooid, totaal oppervlakte 53
ha.;
1999, aanvraag uitbreiding naar 18 holes;
2005 gereed, 2006 A-status, totale oppervlakte 95 ha.
De diverse instantie die er benadert
dienen te worden bij het opzetten van
de golfbaan: Gemeente; Provincie;
Info buurt; LNV (boscompensatie);
Waterschap; Archeologisch onderzoek; Flora-en faunawet.
HINDERNISSEN DIE ER WAREN:
Benodigde grond; Onbekendheid bij
bewoners in omgeving; Bosgrond "heilig"; Plannen Lochemse golfbaan waren sneller.
Beheersplan:
Doel: topgolf laten plaatsvinden, rekening houdend met natuurbelangen.
D.m.v. opstellen van bemestingsplan
en bestrijdingsplan, verantwoord beregenen en maaien van natuurroughs.
LANDGOED 'T ZELLE ANNO 2007:
Totaal: 350 ha. Waarvan: 150 ha. bos;
100 ha. cultuurgrond; 95 ha. golfbaan; 5 ha. Overig; Golfbaan 60 ha.;
natuur 35 ha.

Bij de methode die Ellen van Lith hanteert wordt gewerkt met piepkleine puntjes die pijnloos in het oor worden geplaatst op zogenaamde anti-rookpunten. Hierdoor worden de lichamelijke ontwenningsverschijnselen meteen onderdrukt.

HENGELO – Stel je voor hoe heerlijk het is om niet langer afhankelijk te zijn van die sigaret. Stel je
voor dat niemand meer zeggen
kan: ‘Wat stink je, ben je nou nog
niet gestopt?’ Geen schuldgevoel
meer naar je omgeving: ze roken
mee, ze maken zich zorgen. Hoe
vaak heb je niet te horen gekregen
dat er een dag komt dat je spijt zult
hebben? Maar stoppen met roken
is zo moeilijk …
Roken is een verslaving, dat weet
iedereen. Een lichamelijke én geestelijke verslaving. Als je nooit gerookt
hebt, is het zo makkelijk te zeggen: als
je wilt stoppen, dan stop je er toch gewoon mee? Zo werkt het niet. Maar als
een roker écht wil stoppen, geeft Make
it Easy de garantie dat het gaat lukken.
Binnen veertien dagen gaat hij of zij
als niet-roker door het leven. Moeiteloos, dankzij de Make it Easy-methode.
Sinds de oprichting in 1994 heeft Make it Easy vele duizenden rokers van
hun verslaving afgeholpen. Nu, twaalf
jaar later, zijn er drieënvijftig praktijken in Nederland waar therapeuten
werken volgens de Make it Easy methode. Ellen van Lith is één van hen.
Zij heeft een vaste praktijk in Vianen,
maar werkt ook op locatie. Op veler
verzoek komt zij weer in Hengelo.

LEVENSLANGE GARANTIE
Na zeven dagen is het 95% gelukt de sigaret vaarwel te zeggen en na een jaar
is het percentage dat niet rookt nog
steeds bijzonder hoog: 75% (onafhankelijk onderzoek derden). Maar Make
it Easy streeft naar een rookvrij Nederland en geeft daarom levenslange garantie op de behandeling. Gaat men
gedurende de eerste zes maanden
toch de fout in, dan is een herhalingsbehandeling geheel gratis. Daarna betaalt men slechts het consult.
Jongeren tot 18 jaar behandelt Make it
Easy gratis.
De Make it Easy-methode heeft overeenkomsten met acupunctuur. Bij het
oor worden met een elektronische
‘verklikker’ bepaalde zenuwbanen opgezocht. Als dat zoekertje een signaaltje afgeeft, drukt Ellen er razendsnel
en absoluut pijnloos drie heel kleine,
steriele puntjes in. De puntjes worden
geplaatst op de uiteinden van de zenuwbanen, die het signaal ‘ik wil een
sigaret’ naar de hersenen sturen. De
puntjes onderbreken dat verslavingssignaal. Door de puntjes een week
lang te laten zitten en meerdere malen per dag met een magneetje te activeren, verdwijnt de behoefte te roken.
Zonder ontwenningsverschijnselen. Ongeveer een week later worden
de drie puntjes vervangen door een
nieuw puntje, waardoor er geen behoefte ontstaat meer te eten of snoe-

pen. Met de Make it Easy-methode is
het dus mogelijk te stoppen met roken
zonder afkickproblemen of dik te worden. Maar omdat roken meer is dan
een lichamelijke verslaving alleen,
maken ook de psychologische aspecten deel uit van de behandeling. Daarom maakt een peptalk van ongeveer
een uur deel uit van de eerste behandeling en krijgt iedereen een boekje
mee. Ter ondersteuning, want op het
moment dat de puntjes zijn geplaatst,
is alle behoefte aan nicotine verdwenen. Ellen van Lith werkt uitsluitend
op afspraak. Ook heeft zij ervaring
met groepsbehandelingen voor bedrijven. Diverse televisiemakers ondersteunden de Make it Easy-methode
door er in hun programma’s positieve
aandacht aan te geven. Inmiddels
wordt Make it Easy eveneens door
meerdere zorgverzekeraars erkend.

Woensdag 4 juli is zij in Ons Huis,
Beukenlaan 30 in Hengelo (GLD). U
kunt dan ’s middags of ’s avonds terecht. De vervolgbehandeling vindt
woensdag 11 juli plaats, eveneens in
Ons Huis in Hengelo.

Voor alle verdere informatie en
voor het maken van een afspraak
kan van 09.00 uur tot 21.00 uur gebeld worden naar 0174-213202.
Voor meer informatie tevens:
www.makeiteasy.nl

Voorbereidingen in volle gang !

Vrijwilligersavond
Berenddag
De voorbereidingen voor de Berenddag zijn alweer in volle gang.
En dat is volgens de organisatie
hard nodig, want de Berenddag is
dit jaar vroeger dan in andere jaren. Voor zaterdag 14 juli aanstaande wordt er tussen 11.00 en 17.00
uur op de wei bij kasteel Vorden
een spetterend programma georganiseerd. Er wordt door een heuse
valkenier een roofvogelshow gegeven. Hij toont het publiek roofvogels in hun vlucht.
De ridders verzorgen een schijngevecht. Er treden middeleeuwse muziekgroepen op en er lopen echte
‘middeleeuwers’ rond. Bordercollies drijven dit keer geen schapen
op, maar groepen ganzen! Kinderen met stempelkaart kunnen aan
verschillende middeleeuwse activiteiten deelnemen.
De jeugd kan ponyrijden, ringsteken
en middeleeuwse speeltjes doen, hun
eigen familiewapen schilderen, kleien
en vilt maken. En natuurlijk krijgen ze
ook les in zwaard- vechten. De Herberg
en de Rotonde zorgen ervoor dat er deze middag iets gedronken kan worden.
Deze dag wordt ook het nieuwe boek
van Martine Letterie gepresenteerd getiteld ‘Machteld op wolvenjacht’! Het
eerste boekje over het zusje van Be-

rend van Hackfort. De wolvenjacht uit
het boek kan op deze zaterdagmiddag
in levende lijve aanschouwd worden.
Daarnaast is er een echte middeleeuwse optocht.
Mechteld zelf zal het eerste exemplaar
van het boek ontvangen. De Berenddag zou niet kunnen plaatsvinden
zonder de hulp van vele vrijwilligers.
Voor hen wordt er donderdagavond 21
juni om 19.30 uur in de Herberg een
bijeenkomst georganiseerd. De organisatie zou dolblij zijn wanneer er zich
deze avond nog nieuwe vrijwilligers
aanmelden.

Rabo Dikke bandenrace Vorden
Op zondag 24 juni wordt weer de
ronde van Vorden verreden. Naast
de Amateurs A/B en Junioren word
voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar een
dikke bandenrace georganiseerd.
De ronde wordt gehouden op het
industrieterrein Werkveld. Start en
finish is aan de Industrieweg. De
jeugd kan zich opgeven door een
formulier af te halen bij de Rabobank of bij Rudi Peters(0575441678) of Peter Makkink(0575464144).
Het is ook mogelijk om je op te geven
tot een half uur voor de start bij
start/finish).
De aanvang van de dikke bandenrace
is om 12.45 uur.

De amateurs A/B starten om 13.30 uur
voor een wedstrijd over 50 kilometer.
In deze wedstrijd staan verschillende
renners van RTV Vierakker Wichmond aan het vertrek, om een gooi te
doen naar de overwinning. Daarna
starten om 15.15 uur de junioren voor
een wedstrijd over 60 kilometer. Voor
RTV Vierakker Wichmond staan hier
Rens te Stroet en Jeroen Borgonjen
aan de start. Ook zij zullen in deze
thuiswedstrijd proberen met de overwinning naar huis te gaan. Als voorbereiding op deze wedstrijd reed Rens te
Stroet op zondag 10 juni de Kasseien
Omloop van Exloo. Dit is een zeer zware koers voor junioren in Drente. Zoals
de naam al zegt gaat het parcours voor
een deel over zware kasseienstroken.

Het lukt Rens net niet om het podium
te behalen. In de eindsprint werd hij
vierde. Thijs van Amerongen reed in
Noorwegen een etappewestrijd met 5
etappes. Hij kon zich in deze wedstrijd
goed mengen in de strijd om de overwinning. Hij eindige alle etappes voorin en werd uiteindelijk 24e in het
eindklassement. Op 6 juni werd de Parel van de Veluwe verreden. Dit is een
wedstrijd voor Beloften over 177 km
over de Veluwe. Thijs van Amerongen
behaalde hier een 14e plek. Richard
Sleumer reed ook mee in deze wedstrijd en werd uiteindelijk 79e. Op 17
juni werd in Elden een criterium verreden voor Amateurs B. Voor de RTV
stond o.a. Ralf Vos aan het vertrek. Hij
behaalde uiteindelijk een 16e plek.

Kunstschilders deze zomer actief in de Achterhoek
Het kunstschilderevenement Kleurenpalet van de Achterhoek trekt deze
zomer voor de zevende keer door de Gelderse Achterhoek. Vanaf 14 juli
zijn de kunstenaars zes zaterdagen lang actief in verschillende plaatsen
in de regio met de opdracht het cultureel erfgoed op schilderdoek vast te
leggen. De organisatie is in handen van de stichting 'Lions voor behoud
van cultureel erfgoed', een gezamenlijk initiatief van de Lionsclubs in de
Achterhoek.
DEELNEMERS
Binnen de wereld van de amateurkunstschilders is het Kleurenpalet inmiddels een gevestigde naam. Honderden kunstschilders uit heel Nederland
trekken iedere zomer een of meerdere

dagen naar de Achterhoek om de typische bouwstijlen en het coulisselandschap te schilderen.
De deelnemers schilderen in vier categorieën van beginnend amateur tot
professional. Binnen iedere categorie

wordt gestreden om de jaarlijkse
hoofdprijs.
SCHILDERDAGEN
De deelnemende schilders melden
zich op één of meerdere schilderdagen vanaf half negen bij de organisatie en zoeken vervolgens zelf een schilderplek.
Uiterlijk om drie uur moet het gemaakte schilderij weer worden ingeleverd. Daarna volgt de tentoonstelling,
jurering en prijsuitreiking.

Het Kleurenpalet gaat op 14 juni van
start in de buurtschap Linde bij Vorden en bezoekt in de daaropvolgende
weken Ruurlo, Lochem, Bronkhorst,
Vorden en Bredevoort.

De winnende schilderijen worden aan
het einde van het evenement op 26 augustus tentoongesteld in de historische Burgerzaal van het gemeentehuis in Zutphen.
Meer informatie en opgave:
www.kleurenpalet.nl

Jaargang 3
Nr. 25, 19 juni 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

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

Veiligheidsbeleid om veilige woon- en leefomgeving
te waarborgen
Een veilige omgeving om in te
wonen en te leven is voor de
meeste mensen erg belangrijk.
Verschillende instanties, waaronder de gemeente en de politie,
zetten zich hier dagelijks voor in.
Hoe en met wie de gemeente zorgt
voor uw veiligheid is opgenomen in
het nieuwe veiligheidsbeleid dat
b en w onlangs vaststelden. De
raad bespreekt het plan op 28 juni
a.s. Doel van het veiligheidsbeleid
is het structureel tegengaan van
criminaliteit en overlast, het
verkleinen van veiligheidsrisico's
en verminderen van gevoelens van
onveiligheid. In 2006 organiseerde
de gemeente een veiligheidsonderzoek (enquête) om te meten
hoe u over veiligheid in uw
woonomgeving denkt. Bijna 2.000
mensen namen hieraan deel. De
uitkomsten zijn een uitgangspunt
geweest voor het veiligheidsbeleid. Het is de bedoeling over
vier jaar weer zo'n onderzoek te
doen en zo te bekijken of de
veiligheid in Bronckhorst in die
periode is verbeterd door de
maatregelen die zijn opgenomen in
het veiligheidsbeleid.
Veiligheid is letterlijk: een situatie
die vrij is van gevaar. Maar iedereen
die wel eens te maken heeft gehad
met een inbraak, brand, vernieling
van persoonlijke eigendommen of
iedere dag weer die gevaarlijke
kruising over moet steken op weg
naar school of werk, weet dat
onveiligheid helaas ook deel uitmaakt van het dagelijks leven. Het
gemeentelijke veiligheidsbeleid
richt zich op de volgende thema's en
maatregelen om de veiligheid te
verbeteren:

• Veilige woon- en leefomgeving
Aanpak van huiselijk geweld,
aanpak van en voorlichting over
het voorkomen van autoinbraken,
aandacht besteden aan aanwezigheid en werk van de wijkagent,
contacten met dorpsbelangenorganisaties, waar nodig
verbeteren van groen- en
speelvoorzieningen en verlichting,
buurtbemiddeling, aandacht voor
aanbrengen van goed hang- en
sluitwerk in woningen
• Bedrijvigheid en veiligheid
Veiligheid op bedrijventerreinen
en winkelgebied bevorderen door
vaste routes voor gevaarlijke
stoffen aan te wijzen, handhaving,
aandacht voor Keurmerk Veilig
Ondernemen, eventuele overlast
door grote evenementen en
uitgaan tegengaan en evenementenbeleid up to date houden
• Jeugd en veiligheid
De problemen zijn: hangjongeren,
alcohol en drugs, schooluitval en
agressie in het verkeer. Inzet van
een alcoholmatigingsproject (veel
voorlichting over gevaren van
alcohol) en samenwerking met
(signalerings)instanties die met
en voor jongeren werken (o.a. jongerenopbouwwerker)
• Verkeersveiligheid
Speerpunten zijn onder meer
veilige schoolroutes en aandacht
voor langzaam verkeer. Maatre-

gelen om hiervoor te zorgen zijn
opgenomen in het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoer Plan
• Risicobeheersing
De brandweer speelt een steeds
grotere rol in het voorkomen van
onveiligheid door de uitbreiding
van haar preventieve taken
(handhaving van voorwaarden in
bouw- en gebruikvergunningen),
oefenen en opleiden heeft de
aandacht, als ook het vestigingsbeleid (welke ondernemingen
kunnen zich in verband met hun
producten waar wel en niet
vestigen)
• Rampenbestrijding
Als er een ramp of calamiteit is,
is het van groot belang dat politie,
brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en
Rampen) en gemeente weten wat
ze moeten doen (opleiden en
oefenen) en rampen- en rampenbestrijdingsplannen moeten
actueel zijn.

Vragen?
Heeft u vragen of wil u meer
informatie over het veiligheidsbeleid, dan kunt u contact opnem
en met de heer R. Visschers van de
gemeente, tel. (0575) 75 02 25.

Vakantieperiode: wel zin, geen geld?
De Stadsbank Oost Nederland weet
als geen ander hoe moeilijk het kan
zijn om met een gezin vakantie te
willen vieren terwijl er eigenlijk
geen geld voor is. Om als gezin
tijdens de vakantieperiode toch een
echt vakantiegevoel te krijgen en zo
weer energie op te doen voor de
rest van het jaar zijn hier wat tips.
Tips voor een leuke en goedkope
vakantietijd:
• Ga naar gratis attracties/
activiteiten
Elke stad of dorp organiseert in
de zomer activiteiten, van
wijkfeesten, vakantiespelen tot
sportweken, waar u gratis naar
toe kunt. Informeer bij de VVV, de
gemeente of hou de huis-aan-

huis bladen in de gaten. Ook kunt
u denken aan uitstapjes naar
natuurgebieden of andere gratis
uitjes. Het boek 'Nederland voor
nop' somt een heleboel ideeën op.
U vindt dit boek in de bibliotheek
• Ruil van huis
Ruil eens een tijdje van huis met
vrienden of familieleden. Maar er
zijn ook officiële organisaties
waarbij u zich kunt aansluiten om
aan huizenruil te doen. Dit kan
zelfs wereldwijd! Zie bijvoorbeeld
de site www.intervac.nl
• Wandelen of fietsen kost bijna
niets
Ga wandelen of fietsen. Dat kost
bijna niets. Er zijn gidsen vol met
mooie tochten. U kunt zich ook
aansluiten bij groepen. Zwemmen

kan ook goedkoop, als je een
meer of de zee opzoekt
• Bespaar op eten en drinken bij
uitstapjes
Neem bij uitstapjes uw eigen eten
en drinken mee. Vermijd dure
terrasjes, maar zoek een bankje
of neem een kleedje mee en zoek
een park op. Koop een ijsje bij de
supermarkt in plaats van bij een
duurdere snackbar of ijssalon
Alleenstaand, geen geld en toch
op vakantie?
• Word vakantiebegeleider
Word vrijwilliger bij vakanties
voor ouderen of invaliden: u bent
nuttig bezig en hebt zelf ook
meteen vakantie. Voor kinderen
worden vaak goedkoop allerlei

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.

De gemeente is verantwoordelijk
voor de veiligheid en handhaving van
de openbare orde. De burgemeester
is portefeuilliehouder op dit gebied.
Om de thema's en maatregelen zo
goed mogelijk op te pakken, werkt
de gemeente samen met onder
meer de politie, brandweer, justitie
en buurgemeenten maar ook
organisaties als maatschappelijke
instellingen (jeugd- en jongerenwerk, ouderen- en vrijwilligerswerk,
sportinstellingen), woningbouwcorporaties, ondernemers, scholen
en inwoners zelf. Inwoners hebben
recht op veiligheid, maar ook een
verantwoordelijkheid om problemen
te signaleren in hun omgeving.

Technische storing website

Afdeling dicht

Heeft u problemen ondervonden bij
het openen van de website van de
gemeente Bronckhorst? Door een
technische probleem bij de
leverancier is de website enige tijd

De afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving is
wegens cursus gesloten voor
publiek op 21 juni en 3 juli 2007
van 09.00 tot 12.00 uur.

uit de lucht geweest.
Wij hopen dat de storing blijvend is
verholpen en zijn u graag weer van
dienst op www.bronckhorst.nl.
Onze excuses voor de overlast.

kinderkampen georganiseerd.
Als u zelf in de organisatie gaat,
hebt u ook een aparte vakantieervaring.
De gemeente werkt samen met de
Stadsbank Oost Nederland voor de
uitvoering van schuldhulpverlening.
De Stadsbank houdt wekelijks
spreekuur in het gemeentehuis.

Wilt u meer informatie over anders
omgaan met geld? U kunt uw vragen
digitaal stellen op preventie@stadsbankoostnederland.nl. Bellen kan
ook: afdeling preventie, (053) 48 07
179 of (053) 48 07 178.

B en w stellen in nauw overleg met
sportverenigingen beheerplan
voetbalvelden Bronckhorst op

De gemeente beschikt over elf
voetbalveldcomplexen waarvan acht
in eigen beheer en drie in beheer
van de Zelhemse stichting sport en
recreatie (SSR). Om een goed
accommodatiebeleid (waar de
gemeente mee bezig is) op te
kunnen stellen, is het belangrijk een
duidelijk beeld te krijgen van het
beheer van de complexen. De
gemeente gaat daarom in nauwe
samenwerking met de verenigingen
die er gebruik van maken een
beheerplan opstellen waarin onder
andere de (gewenste) kwaliteit van
de velden staat en welke maatregelen nodig zijn om de velden op
niveau te houden. Tot nu toe is het
onderhoud van de velden deels op
de oude manier doorgegaan en
deels is gewerkt vanuit een nieuw
maatregelenpakket. De gemeente
wil tot een eenduidig maatregelenpakket ten aanzien van het
onderhoud van de velden komen,

zodat alle verenigingen dezelfde
kwaliteit velden hebben. In het
beheerplan komt te staan waarom
welke maatregelen waar worden
genomen en wanneer. Er komt ook
een meerjarenplanning in, met
daaraan gekoppeld een budget en er
zal aandacht zijn voor het beheer
van zaken als veldafscheiding,
ballenvangers en beregeningsinstallaties. Om goed te kunnen
overleggen met de verenigingen is
een projectgroep opgericht, waarin
enkele voorzitters van verenigingen
zitten om namens alle verenigingen
mee te praten. Zij overleggen in de
komende periode regelmatig met de
gemeente. De verenigingen hebben
aangegeven deze werkwijze
plezierig te vinden. B en w stemden
vorige week in met de startnotitie
waarin de uitgangspunten voor het
beheerplan voetbalvelden staan.
Het plan moet begin 2008 gereed
zijn.

Milieuparkjes tot uw dienst
Om uw afval (gratis) gescheiden
aan te kunnen bieden, biedt de
gemeente verschillende voorzieningen. Binnenkort komen daar op
16 locaties in Bronckhorst de
zogenaamde milieuparkjes
(ondergrondse afvalcontainers) bij.
Hierover kon u al lezen in de
afvalnieuwsbrief van de gemeente
en Berkel milieu die u in februari in
de bus kreeg. In de kernen
Hummelo, Hengelo Gld., Zelhem en
Steenderen komen milieuparkjes
voor vier afvalsoorten: glas, zuivel-/
sappakken, textiel en papier. In
Achter-Drempt, Baak, Halle, HoogKeppel, Keijenborg, Toldijk,
Veldhoek, Velswijk en Voor-Drempt
komen milieuparkjes waar u glas en
zuivel-/sappakken kwijt kunt. In
Olburgen en Varssel blijven de
huidige bovengrondse glasbakken
en komen alleen ondergrondse
containers voor drankpakken. In
Bronkhorst komt alleen een ondergrondse container voor glas.

de bestaande milieuparkjes in gebruik.

Locaties nieuwe
milieuparkjes:
• Achter-Drempt (parkeerplaats
begraafplaats op de
Zomerweg)
• Baak (tussen groenstrook
Vordenseweg-Van
der Heijdenstraat)
• Bronkhorst (parEen milieupark in Hengelo in aanbouw.
keerterrein
Onderstraat)
• Halle (locatie is nog niet zeker)
komt een tijdelijke bak voor drank• Hengelo Gld. (parkeerterrein hoek
pakken.
Spalstraat/Kastanjelaan)
• Hoog-Keppel (bij het sportWaar u aan moet denken bij
complex op de Monumentenweg)
inleveren
• Hummelo (parkeerterrein hoek
Dat wat in de bovengrondse
Dorpsstraat/Heeckerenweg)
containers mocht, mag nu in de
• Keijenborg (parkeerplaats
ondergrondse containers.
voetbalvelden Past. Thuisstraat)
Maar wilt u ook rekening houden
• Olburgen (ingang dorp aan de
met de volgende belangrijke reOlburgseweg)
gels:
In Vorden zijn al enkele jaren twee
• Steenderen (parkeervakken
• zet niets naast de inworpzuilen:
geen dozen of plastic zakken.
milieuparkjes (achter de Super de
H. Addinkstraat)
Laten we samen de omgeving
Boer en op de kruising Hoetinkhof• Toldijk (speelplaats Russerweg)
schoon houden
Dr. Lulofsweg) voor vier afval• Varssel (bij de school aan de
• glas: waar mogelijk op kleur
soorten aanwezig. Ook in LaagZelledijk)
gescheiden. Dit is belangrijk voor
Keppel (parkeerterrein Oude
• Veldhoek (sporthal Veldhoek op de
de recyclingsmogelijkheden
Zutphenseweg/glas), in Kranenburg
Varsselseweg)
• papier: prop geen kartonnen
(Eikenlaan/drankpakken en textiel)
• Velswijk (locatie is nog niet zeker)
dozen in de container. Deze
en Wichmond (Baron van der
• Voor-Drempt (Dreef nabij nr. 1)
zetten binnen direct weer uit en
Heijdenlaan/glas en papier) blijven
• Zelhem (parkeerterrein Stationsveroorzaken dan verstopping.
plein/Kerkweg)
Kartonnen dozen alleen
gescheurd in stukken in de
De nieuwe milieucontainer doen.
parkjes zijn op dit
Tip: bewaar oud papier in een
moment in aanbouw
plastic krat, waar u uw
en vanaf 1 juli a.s.
boodschappen ook weer in mee
toegankelijk. Dit geldt
naar huis kunt nemen
niet voor Halle en
• sap- en zuivelpakken: dit zijn de
Velswijk. Hier komen
kartonnen verpakkingen van
vanaf die datum eerst
sappen en zuivelproducten waar
bovengrondse
aan de binnenkant een pastic of
voorzieningen. De
aluminium folie zit. Plastic dophuidige glasbakken
pen van deze pakken horen in de
blijven hier voorlopig
Het milieuparkje in Vorden waar u vier soorten afval kwijt kunt. toegankelijk en er
grijze container

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 gebouwen 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 tien jaar
mee kan gaan. Door daadwerkelijk
met de inwoners aan de keukentafel
te gaan zitten, ontstaat een breed
scala aan ideeën en een 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.

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

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 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 Emmerikseweg 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.

Gebied ten noorden van
Twentekanaal (gemeenten
Zutphen en Lochem)
Datum: dinsdag 19 juni 2007
Locatie: Witkamp
Dorpsstraat 8
7245 AK Laren Gld.

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.

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.

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 die in Bronckhorst ook
gewenst zou zijn? Of juist niet? U
kunt uw foto uiterlijk één week vóór
aanvang van de roadshow mailen
naar c.tencate@royalhaskoning.com

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!

Monumentencommissie

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

De monumentencommissie
vergadert op 20 juni 2007 om 9.00
uur in het gemeentekantoor. Deze
vergadering is openbaar.

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

Brandweerkazerne Hengelo niet bij
nieuwe gemeentehuis
Onderzoek naar mogelijkheden
aanpassing huidige locatie of
nieuwbouw elders in dorp
De voorbereidingen voor de
nieuwbouw van het gemeentehuis
Bronckhorst zijn in volle gang. In de
voorbereidingsplannen was de
optie meegenomen om ook een
brandweerkazerne voor de
Hengelose brandweer te realiseren
in de nieuwbouw. De huidige
huisvesting aan het Iekink voldoet
niet aan Arbo-eisen en kent
achterstallig onderhoud. Inmiddels
is het programma van eisen voor
het nieuwe gemeentehuis
nagenoeg afgerond en is de
architect aan de slag gegaan met
de eerste ontwerpschetsen. Hèt
moment om de voors en tegens van
een huisvesting van de brandweer
bij het nieuwe gemeentehuis
definitief tegen elkaar af te wegen.
Door ontwikkelingen binnen de
gemeentelijke brandweer en de
veiligheidsregio waar Bronckhorst
onderdeel van uitmaakt, is op dit
moment echter geen optimaal
inzicht te geven in de kosten versus
noodzakelijke kwaliteit en
mogelijkheden/voorzieningen (ook

Alcohol en opvoeden – Een goed gesprek
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:
De opvoedingstip van deze week:
Praat met uw kind over alcohol

in de toekomst) die de brandweerkazerne moet bieden. Daarom
hebben b en w en de brandweer
besloten dat bij het nieuwe
gemeentehuis geen brandweerkazerne komt en te onderzoeken of
met de nodige aanpassingen de
huidige locatie gebruikt kan blijven
worden of een nieuwe kazerne
elders in Hengelo op termijn een
betere optie is. Uitgangspunt is te
zorgen voor een doelmatige
huisvesting voor de brandweeractiviteiten nu en in de toekomst,
tegen zo laag mogelijke kosten.

Het is raar maar waar; er wordt veel
alcohol gedronken, maar veel
ouders praten er nauwelijks over
met hun kind. Een ouder kan andere
informatie geven dan tv-reclame of
vrienden. Probeer het gesprek in
een prettige sfeer te laten verlopen.
Geef uw kind ruimte om zijn of haar
verhaal te vertellen. Probeer de
verwachtingen van uw kind over
alcohol duidelijk te krijgen en praat
hierover. Misschien zeggen anderen
dat het 'lekker' is, of denkt uw kind
dat het stoer is om te drinken. De
invloed van vrienden is kleiner dan
ouders vaak denken. Ouders hebben
ongemerkt invloed op de keuze van
vrienden (kinderen kiezen vrienden
door het voorbeeldgedrag van de
ouders) en kunnen hun kind zelfvertrouwen bijbrengen.

Leeftijdsgrens
Ga niet onderhandelen over de door
u vastgestelde leeftijdsgrens. Het
werkt beter wanneer u beslist en dit
als regel stelt voor uw kind. Laat
niet ongemerkt uw tweede jongere
kind ook drinken, omdat de oudere
broer of zus dit al doet. Alcohol
verstoort de ontwikkeling van
hersenen die in de groei zijn,
waardoor geheugen- en concentratieproblemen kunnen ontstaan. Ook
kan alcohol invloed hebben op de
ontwikkeling van de persoonlijkheid
van uw kind.
Nu
Praat met uw kind over nu en niet
over later. Jongeren zijn niet
geïnteresseerd in problemen die op
de lange termijn kunnen ontstaan.
Noem bijvoorbeeld moe zijn de
volgende dag, anders omgaan met
vrijen dan je eigenlijk wilt, mindere
sportprestaties, slechter geheugen
en moeilijker kunnen leren.
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.

Fotowedstrijd
Kinderen in
Bronckhorst
Doet u mee aan onze fotowedstrijd
Kinderen in Bronckhorst, waarmee
de tien 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 tien
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, een uitje
zoals het Koen Kampioen pad of
de Smoks Hanne route. Een sportwedstrijd waaraan uw kind meedoet

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 en het NIGZ samen met
regionale en plaatselijke partners
hebben opgepakt. Op www.alcoholinfo.nl kunt u ook terecht voor
opvoedingstips en antwoorden op
vragen over alcoholgebruik.

Inloopavond groenstructuurplan

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 van de gemeente op
8 september 2007 maken we
bekend wie de gelukkigen zijn.
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 twee 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 toesturen aan communicatie@bronckhorst.nl. Vermeldt u in
de mail duidelijk uw naam en adres.

De inloopavond voor het groenstructuurplan is druk bezocht. Zo'n
50 mensen gaven (door middel van
een rode of groene sticker) aan wat
zij sterke en zwakke punten van het
openbaar groen vinden. De
projectgroep is erg blij met deze
opkomst. De resultaten van deze
avond worden gebruikt voor het
vaststellen van de belangrijkste
waarden van het openbaar groen.

Vragen?
Heeft u nog vragen, belt u dan naar
Marja Nengerman van de afdeling
Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.

Uit de raad
Raadsvergadering
28 juni 2007
Op 28 juni a.s. vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Voorlopig voorkeurstracé rondweg Hummelo
Uit het Milieu-effectrapport is tracé West 1 naar voren gekomen
als voorkeurstracé, omdat uit effectvergelijking blijkt dat tracé
West de minste hinder geeft voor
het milieu.
• 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.
Realiseren jongeren- en oudersteunpunt in Hengelo Gld.
Verzoek bouw vijf woningen aan
de Ruurloseweg in Hengelo Gld.
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
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.
• 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 me-

dewerking wil verlenen aan de
eventuele realisatie van een
windmolenpark in Bronckhorst.

• Delegatiebesluit antennemast
nabij Veldhoek
Gevraagd wordt om de beslissing
over de vrijstellingsprocedure
voor de bouw van een antennemast in een bosperceel op de
hoek van de Varsselseweg/Oude
Zelhemseweg in Veldhoek te delegeren aan b en w.
• Bestemmingsplan
Buitengebied, herziening 20042 (Antennemast Wolfersveen)
Tegen dit bestemmingsplan zijn
bezwaren ingebracht. Hiervan

wordt voorgesteld deze ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan ongewijzigd vast
te stellen.
• Delegatie vrijstellingsprocedure bouwplan Wildenborchseweg
11 en Lindeseweg 29a in Vorden
Gevraagd wordt om de beslissing
over een vrijstellingsprocedure te
delegeren aan b en w, zodat zij
kunnen beslissen over de uitbreiding van de woning Wildenborchseweg 11 en het verbouwen van
een kantoor annex atelierruimte
tot beheerderswoning op het perceel Lindeseweg 29a in Vorden,
zodat de vrijstellingsprocedure
sneller kan verlopen.
• 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. Meer informatie vindt u in een uitgebreid
artikel elders op deze gemeentepagina's.

Uit de raad - vervolg
• 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.
• 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. Dit houdt in dat eigena-

ren, wanneer zij hun onroerend
goed willen verkopen, deze eerst
aan de gemeente te koop aan bieden (op de aanbiedingsplicht bestaan een paar uitzonderingen).
• Legesverordening Bronckhorst
2007

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de volgende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort
tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het advies van een adviescommissie bezwaarschriften ex artikel 7:13 van
de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van
personen
d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren van tevoren te melden bij de

griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en
-kantoor is af te halen.

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, collecteren 22 t/m 27 oktober 2007, stichting Charité
• Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo, tijdelijke reclameaanduidingen,
1 t/m 21 september 2007, Allez 4 kidz
• gemeente Bronckhorst, tijdelijke reclameborden, 1 augustus t/m 1 oktober 2007, Allez 4 Kidz
• Hengelo Gld., De Hietmaat, concours hippique, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 9
september 2007 van 07.30 tot 18.00 uur, rijvereniging Zelhem e.o.
• Hengelo Gld., ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet vanwege school- en volksfeest
Varssel, 5 oktober van 12.00 tot 01.00 uur en 6 oktober 2007 van 08.00 tot 01.00 uur,
P.B.J. Leferink
• Hengelo Gld., ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet vanwege Bekvelds buurtfeest,
7 september van 17.00 tot 01.00 uur en 8 september van 09.00 tot 01.00 uur, P.B.J. Leferink
• Hengelo Gld., Sarinkdijk, bruiloftsfeest, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 12 augustus 2007
van 14.00 tot 22.00 uur, G.J. Ruiterkamp
• Hengelo Gld., Koningsweg 26a, het permanent plaatsen van een verwijsbord naar de
tandprothetische praktijk J. Riefel
• Vorden, De Bongerd, buurtfeest met barbecue en spelletjes, 1 september 2007 van 14.00 tot
01.30 uur, buurtvereniging De Bongerd
• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet vanwege Linde's volksfeest, 20 september
van 16.00 tot 24.00 uur, 21 september van 12.00 tot 01.00 uur en 22 september 2007 van
10.00 tot 01.00 uur, P.B.J. Leferink
• Wichmond, innemen standplaats voor de verkoop van bloemen, 21 en 22 september 2007,
ZWO-commissie Hervormde gemeente Wichmond
• Wichmond, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet vanwege oranjefeest/kermis,
21 augustus van 18.00 tot 24.00 uur, 24 en 25 augustus van 09.00 tot 01.00 uur, 26 augustus
2007 van 09.00 tot 22.00 uur, P.B.J. Leferink
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, het Soerlant 1, vrijstelling om een carport te mogen bouwen, deze vrijstelling maakt
het mogelijk een carport te realiseren met een oppervlak van meer dan 20 m2, het betreft een
vrijsteling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002 en Zelhem
Dorp 2002 herziening 2004-1'
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 21 juni t/m 1 augustus 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
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 7 juni 2007:
• Zelhem, Doetinchemseweg 21-23, voor het bewonen van een voormalig politiebureau, geldend
bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'
Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Bouwvergunningen
• Drempt, Rijksweg 42, gedeeltelijk veranderen/vergroten open ligboxenstal melkvee en bouw
melkstal
• Halle, Halseweg 59, plaatsen twee dakkapellen woning
• Halle, Stadsedijk 8, bouwen werktuigenberging
• Halle, Varsseveldseweg 8, plaatsen van drie enkelvoudige binnenmuren
• Hengelo Gld., de Heurne 51, gedeeltelijk vergroten woning en bouwen tuinhuisje
• Hengelo Gld., Kruisbergseweg 13, oprichten portaalkraan en kraanbaan
• Laag-Keppel, J. de Jagerlaan 5, bouwen vrijstaande woning
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 7, vergroten fietsenstalling
• Velswijk, Kruisbergseweg 50, gedeeltelijk vernieuwen hobbyruimte berging en stalling
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 17, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Enkweg 11, plaatsen loods materiaal- en materieelopslag
• Vorden, Lindeseweg 2, vernieuwen kapschuur en olieopslag
• Vorden, Wiersserbroekweg 18, plaatsen twee dakramen en inwendige verbouwing verdieping
• Zelhem, Ericaweg kavel 15, 16 en 17, bouwen bedrijfspand
• Zelhem, Juttepad 14, plaatsen carport

Voorgenomen vrijstellingen

Rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 18 juni 2007:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 44, 'De Muldersfluite' voor de verbouw en restauratie van de
woonboerderij
Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Covikseweg 2a, voor de functieverandering van een varkensstal ten behoeve van
houtopslag, geldend bestemmingsplan 'Steenderen Buitengebied 1993'

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Cosmeastraat 2, voor het vergroten van 2 fietsenstallingen, geldend bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp 2002'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Nieuwstad 30, voor het vergroten van een magazijn, geldend bestemmingsplan
'Vorden west en zuid 1992'
De ontwerpbesluiten (n.a.v. de verzoeken artikelen 15, 17 en 19 lid 2 WRO) en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 21 juni t/m 1 augustus 2007 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling.

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
Verzonden op 7 juni 2007:
• Hengelo Gld., landgoed Het Kervel, evangelisatie/campmeeting, 20 t/m 29 juli, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, 17 t/m 29 juli 2007, stichting Elia
• Vorden en Hengelo Gld., tijdelijke reclameaanduidingen, 10 t/m 27 augustus 2007, stichting
oranje comité Vierakker-Wichmond
• Vorden en Kranenburg, tijdelijke reclameaanduidingen, 19 t/m 30 juli 2007, Papa Beer
• Vorden, Julianalaan, buurtfeest met spelletjes en barbecue, 9 juni 2007 van 15.00 tot 24.00 uur,
R. te Velthuis

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Ruurloseweg 64, Papa Beer Eurokermis, 26 t/m 29 juli 2007 van 12.00 tot 22.00 uur,
Papa Beer
• Wichmond, feestterrein Lindeselaak, feestweek van 19 t/m 26 augustus, plaatsen tent,
21 t/m 26 augustus 2007, stichting oranje comité Vierakker-Wichmond
Verzonden op 14 juni 2007:
• Hengelo Gld., De Hietmaat, paardenkeuringen, 7, 14 en 28 juli en 1 september 2007 van
08.00 uur tot 17.00 uur, marktvereniging Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., paarden- en ponymarkt met biologische streekproducten, 11 juli 2007 van
07.00 tot 13.00 uur, marktvereniging Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., Spalstraat, warenmarkt met live-muziek, 11 juli 2007 van 08.00 tot 15.00 uur,
Hengelose ondernemers vereniging
• Hengelo Gld., tapwagen en podium voor Spalstraat 44, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 11 en 15 juli 2007, A.B. ten Barge
• Hengelo Gld, tent Steintjesweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 12 t/m 14 juli
2007, ijsvereniging Steintjesweide
• Hengelo Gld., terras Spalstraat 40, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 t/m 15 juli
2007, R.B.W. Visser
• Keijenborg, Booltinkplein en weiland hoek Kerkstraat/Hogenkampweg/Pastoor Thuisstraat,
rommelmarkt met loterij, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 1 juli 2007 van 10.00 tot
17.00 uur, stichting evenementen schuttersgilde St. Jan
• Keijenborg, Hengelo Gld. en Zelhem, plaatsen 6 reclameborden i.v.m. rommelmarkt, 14 juni
t/m 2 juli 2007, stichting evenementen schuttersgilde St. Jan
• Vorden, Wildenborch, oranjefeest met volksspelen en vogelschieten, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet aan G.H. Dinkelman, 23 juni 2007 van 13.00 tot 18.00 uur, oranjevereniging Wildenborch
• Zelhem, Heidenhoek, buurtfeest met diverse volksspelen, 29 juni t/m 1 juli 2007, buurtvereniging Heidenhoek
• Zelhem, Heidenhoek, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 29 juni t/m 1 juli 2007, café restaurant
Nijhof

uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., tijdens de paardenkeuringen van Marktvereniging Hengelo Gld, is het op 28 juli
en 1 september 2007 van 07.00 tot 17.00 uur op de Zelhemseweg en de Winkelsweg verboden
om stil te staan aan beide zijden van de Zelhemseweg, tussen de Molenenk en de Oosterwijkse
Vloed en aan beide zijden van de Winkelsweg vanaf de Zelhemseweg t/m huisnr 3a. In verband
hiermee is het gedeelte van de Winkelsweg tussen de Zelhemseweg en de Winkelskamp, vanaf
18.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Keijenborg, tijdens de rommelmarkt van stichting evenementen schuttersgilde St. Jan is de
Pastoor Thuisstraat vanaf de Kerkstraat t/m huisnr. 3a op 1 juli 2007 van 06.00 tot 17.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens het Deldens Buurtfeest is de Nieuwenhuisweg tussen Deldensebroekweg en de
Horst op 29 juni 2007 van 19.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemingsverkeer
• Zelhem, op 30 juni 2007 is de Heidenhoekweg, tussen de Lageweg en de Boeijinkweg, van
12.00 tot 17.00 uur vanwege een buurtfeest afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

Lichte bouwvergunningen

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.

Verzonden op 7 juni 2007:
• Keijenborg, Kroezerijweg 8, bouwen dakkapel
• Vorden, Strodijk 7, veranderen kozijn in achtergevel
• Zelhem, Jan van Eyckstraat 6, bouwen dakkapel
Verzonden op 14 juni 2007:
• Hengelo Gld., Dreef 9, bouwen tuinhuisje
• Hengelo Gld., Kreunenskamp 3, bouwen dakkapel
• Hengelo Gld., Rozenstraat 2, geheel vernieuwen berging
• Hummelo, Loenhorsterweg 7, vergroten woning
• Keijenborg, Teubenweg 25, bouwen serre
• Zelhem, Koeriershoek 6, verbouwen/vergroten woning

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

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.

Wegwerkzaamheden

Reguliere bouwvergunningen

Reconstructiewerkzaamheden

Verzonden op 7 juni 2007:
• Halle, Braamhorstweg 10, veranderen dak van de woning
• Zelhem, Lemkesbeumken 6-18 (e), plaatsen van een dakkapel op drie woningen
Verzonden op 14 juni 2007:
• Bronkhorst, Molenstraat 1, plaatsen propaantank, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Zanddijk 3, vernieuwen en verplaatsen woning, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 6, bouwen schuur
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 43, bouwen woning
• Zelhem, Abraham Kuyperstraat 27, vergroten woning
• Zelhem, Wassenaarweg 2, bouwen bedrijfshal

• Hengelo Gld., door reconstructiewerkzaamheden is de Marktstraat vanaf heden t/m 6 juli a.s.
of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

Gewijzigde bouwvergunningen

Verzonden op 14 juni 2007:
• Vorden, Hilverinkweg ong. (nabij nr. 2), gewijzigd uitvoeren bouw clubgebouw

Gemeentelijke monumentenvergunningen

Verzonden op 18 juni 2007:
• Toldijk, Hoogstraat 34, voor de verbouw en restauratie van de boerderij

Kapvergunningen

Verzonden op 11 juni 2007:
• Hummelo
1. twee eiken aan de noord/westzijde van de Greffelinkallee ten westen van de oprit naar
perceel 1380
2. de noordelijkste eik tegenover boerderij Greffelinchem, Greffelinkallee 8
3. zes lindes langs de parkeerplaats bij restaurant De Gouden Karper. Dit betreft de eerste zes
lindes gezien vanaf de Dorpsstraat
4. één eik ten zuid-westen van boerderij de Hofstee, Zelhemseweg 1
5. één eik bij het pand aan de Spalderkampseweg 1 naast het toegangspad naar het rentmeesterhuis
Herplant verplicht: 6 lindes langs de parkeerplaats bij restaurant De Gouden Karper
Verzonden op 13 juni 2007:
• Vorden, het Jebbink 45, vellen van één valse christusdoorn, geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Bernhardlaan 8, vellen van vier sparren, geen herplantplicht
Verzonden op 15 juni 2007:
• Keijenborg, Koepelweg (nummer nog niet bekend), vellen van twee populieren, twee eiken, één
haagbeuk en acht knotwilgen, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art.
5.4.1 APV)

Verzonden op 19 juni 2007:
• Hengelo Gld., Vordenseweg 70, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Onsteinseweg 11, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Hoekendaalseweg 5a, voor verbranding nabij de Ruurloseweg

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt vanaf 19 juni t/m 31 juli 2007 ter
inzage het besluit tot verwijdering van:
• een gehandicaptenparkeerplaats aan de Voornekamp 51 in Vorden

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Halle, in verband met motorwedstrijden is op 18 augustus 2007 van 07.30 t/m 19.00 uur de
Wolfersveenweg, tussen Kuiperstraat en Bielemansdijk, afgesloten voor het verkeer, met

Aanbrengen slijtlagen
Op 20 juni 2007 start de gemeente Bronckhorst met werkzaamheden aan het asfalt. De
onderstaande wegen worden in de periode van 20 juni tot 4 juli 2007 voorzien van een slijtlaag.
• Baak, de Veersweg van de Zutphen Emmerikseweg tot huisnr. 6
• Baak, Dollemansstraat van de Vrendenbargsedijk tot de Zutphen-Emmerikseweg (kant van
Baak)
• Baak, Langendijk van de Bakermarksedijk tot de zandweg
• Drempt, Paardenstraat
• Drempt, Roomstraat van de Tolstraat tot de Tellingstraat
• Hengelo Gld., Beunksteeg van de Zelledijk tot Heiderboomsdijk
• Hengelo Gld., Bremweg van de Gompertsdijk tot zandweg
• Hoog Keppel, Beemsterweg van begin nieuw asfalt tot huisnr. 3
• Hummelo, Korte Broekstraat van de Broekstraat tot de Peppelendijk
• Hummelo, Laarstraat
• Hummelo, Lendenbosch
• Hummelo, Loenhorstweg van de gemeentegrens tot zandweg
• Olburgen, Olburgseweg zijweg naast de zuivering tot huisnr. 44
• Steenderen, Bakerwaardseweg van de Dr. Alfons Ariënsstaat tot huisnr. 15
• Steenderen, Kuilenburgerstraat
• Steenderen, Spaensweertweg
• Toldijk, Lamstraat
• Vorden, Zomervreugdweg van de Lindeseweg tot huisnr. 7
• Steenderen, Bakerwaardseweg van de Dr. Alfons Ariënsstaat tot huisnr. 15
• Steenderen, Kuilenburgerstraat
• Steenderen, Spaensweertweg
• Toldijk, Lamstraat
• Vorden, Zomervreugdweg van de Lindeseweg tot huisnr. 7

Openbare bekendmakingen - vervolg
Het plan heeft betrekking op de vestiging van een hoveniersbedrijf met dienstwoning op het
perceel Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a in Baak.

Bestemmingsplannen
Wijzigingsplan 'Dorpsstraat 28 Wichmond' (art. 11 WRO)
Het ontwerpwijzigingsplan 'Dorpsstraat 28 Wichmond' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 21 juni t/m 1 augustus 2007 tijdens de 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 wijziging van een voormalig garagebedrijf annex bedrijfswoning
in een adviesbureau voor energieopslagsystemen in de bodem en het grondwater met
bijbehorende montagewerkplaats en opslag.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Aanwijzingen
Registrator/beheerder Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
(Wkpb)
B en w maken bekend dat zij in de vergadering van 12 juni 2007 de heer P.W. Geerdink in de
functie van adviseur informatievoorziening en automatisering aangewezen hebben als
registrator/beheerder Wkpb en dat zij de heer M.A.G. Derksen in de functie van coördinator
vakgroep geografisch informatie systeem hebben aangewezen als plaatsvervangend beheerder
Wkpb.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het
ontwerpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

Inspraak bestemmingsplan 'Herziening gemeentehuis'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Herziening gemeentehuis' ligt van 21 juni t/m 1 augustus
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 biedt het planologisch kader voor het realiseren van een gemeentehuis aan de
Elderinkweg in Hengelo Gld.

Mandaatbesluit registrator
B en w maken bekend dat zij in de vergadering van 12 juni 2007 het mandaatbesluit registrator
Wkpb hebben vastgesteld. Met dit besluit hebben b en w een reeks bevoegdheden aangewezen
die namens hen door de registrator kunnen worden uitgevoerd. Het mandaatbesluit registrator
treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondermandaat
B en w maken bekend dat de registrator Wkpb bij besluit van 13 juni 2007 het ondermandaatbesluit heeft vastgesteld. Met dit besluit heeft de registrator de aan hem gemandateerde
bevoegdheden doorgemandateerd aan de plaatsvervangende beheerder en andere medewerkers. Het ondermandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Op dinsdag 19 juni 2007 is er in Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld. een
informatieavond (aanvang 20.00 uur).
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling
Bestuurs- en managementondersteuning in het gemeentekantoor en zijn tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een
van de medewerkers van de afdeling Bestuurs- en management ondersteuning.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006
Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006 Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a' is
onherroepelijk geworden.

PAREL VAN DE WEEK

Uut bloazen in de Achterhoek

Kamperen in de Achterhoek

Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Kamperen op het platteland

(infoboekje)

Logeren in groepsverblijven op het platteland (infoboekje)
(infoboekje)

HAMSTERWEKEN: VEELVOUD VOORDEEL!!!!
RUNDER GEHAKT
WITTE OF
VOORD. VERP.
BRUINE BOLLEN
2 zakken à 6 stuks
van

1+1 GRATIS

1.90

0.

95

voor

2 bakken à 800 gram
van

MAGERE
SPEKREEPJES JOSEPH GUY*** cognac
3 sets à 2 stuks

van

à 125 gram
van

27

6.

4.

18

voor

2+1 GRATIS

23.99

17.

99

fles 1 liter
voor

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

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

7.58

5.

00

voor

COOL BEST
DIV. SMAKEN, B.V. PREM. ORANGE

3 pakken à 1 liter

van

3.75

voor

2.

49

2+1 GRATIS

PERZIKEN OF
NECTARINES
LOS

bak 500 gram

1.

29

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

Hiva groeit snel dankzij "Handel in van alles"

Sinds vorig jaar 1 mei bestaat Handelsonderneming Hiva. De naam Hiva
hebben we afgeleid van "Handel in van alles", vertelt ondernemer Wouter
Jansen. Maar onze hoofdmoot zijn toch vooral de decoratieve artikelen,
zoals aardewerk en glas.

Judoteams Buitink sterkste
van Oost Nederland!

Wij zijn begonnen met 400 m2 vloeroppervlakte, en hadden na een paar
maanden al het dubbele nodig en dat is
in nog geen jaar tijd al verviervoudigd.
Wij hebben duidelijk een stijgende lijn
te pakken, vat Jansen samen. De kracht
van de VOF is 2-ledig: "We leveren artikelen vaak voor een kwart van de winkelprijs. Omdat we veel beurspartijen opkopen, hebben wij de spullen bovendien
vaak al in de verkoop, nog voordat het
in de reguliere winkels ligt". Grotere partijen worden vaak gekocht van een aantal importeurs, die de spullen vanuit
China hierheen halen. Maar het komt
ook voor dat wij een inboedeltje opkopen. Onze klanten zijn vooral regionale
winkeliers, tuincentra en marktkooplui
die op afspraak langs kunnen komen.
Iedere donderdagmiddag is er echter
een fabrieksverkoop voor particulieren
van 15.00 tot 21.00 uur iedereen kan
zonder afspraak aan de Industriepark
5a te Zelhem langskomen. Wij zijn ook
altijd telefonisch te bereiken op 0314624316. Nu op voorraad: div.showroomkeukens, douchebakken, tuinsets, koffie, pizzapannen, gasheather 35 kw,
schilderijen. Zie advertentie elders.

Midzomeravondconcert
met Watt's Enough

Akoestische partypop in
openluchttheater Lochem
Het Amsterdamse trio Watt's
Enough treedt op vrijdag 22 juni op
tijdens het jaarlijkse midzomeravondconcert in het Lochemse
openluchttheater. Tijdens het concert bij de voormalige Theeschenkerij in het theater draait het om zeer
herkenbare popmuziek. Onder de
noemer 'akoestische partypop'
brengt de band repertoire van The
Rolling Stones tot Crowded House
en van Eric Clapton tot Oasis.

Tijdens de eindronde van de teamcompetitie in sporthal "De Haverkamp"
wonnen zaterdag 9 juni de achterhoekse judoka's van Leo Buitink drie
van de zes finales.
Sailliant detail is dat alle finales gewonnen werden van clubs uit Dronten(Flevoland), de andere Gelderse en
Overijsselse teams wisten geen van allen de finale te bereiken. De teams van
Leo Buitink werden kampioen bij de
dames jeugd -12 jaar, damesaspiranten 12 tot 15 jaar en heren jeugd tot 12

jaar. Het seniorenteam wat dit jaar
hun debuut maakte wist een knappe
3e plaats te halen.

Watt's Enough is een begrip als het
gaat om sfeer. Zo stonden ze al op de
bekenden Vierdaagsefeesten in Nijmegen, maar ook bekende bedrijven en
organisaties als de Albert Heijn en de
NAVO weten de band te vinden als er
iets te vieren valt. Naast muzikale
kwaliteit blinkt Watt's Enough uit
door de voortreffelijke meerstemmige
zang. Dat maakt het mogelijk om voor
andere artiesten te moeilijke nummers van bijvoorbeeld Fleetwood Mac
en Crowded House op overtuigende
wijze te brengen.

Als iemand om hulp vraagt, geef je het dan?

Het midzomeravondconcert is momenteel - samen met het openluchtspel - het oudste evenement van de
Stichting Openluchttheater Lochem.
De bijzonder fraaie locatie bij de Theeschenkerij is inmiddels een begrip geworden. Zelfs onder artiesten van ver
buiten Lochem is de plek geliefd vanwege de bijzondere sfeer en de uitstekende akoestiek. Rond het podium is
plek voor maximaal 200 bezoekers.

Help nú MS-patiënten
door maar 2 uur
collecteren te doneren!

Het midzomeravondconcert begint
om 21 uur. De kassa van het theater
gaat een uur eerder open. Kaarten zijn
ook in de voorverkoop verkrijgbaar, bij
Zweverink Muziek aan de Zwiepseweg
80 in Lochem. Een muzikaal voorproefje is te beluisteren op de voorpagina van de website van het openluchttheater, via www.openluchttheaterlochem.nl

Onder het motto: "Actie VASTE
WEEK" hoopt het Nationaal MS
Fonds in november a.s. 5.000 collectanten te hebben. Het Nationaal
MS Fonds wil jaarlijks een vaste
week krijgen waarin zij collecteren. Jaarlijks stelt Stichting Collectenplan, op voordracht van het
CBF, een collecterooster vast.
De collecterende organisaties op dit
rooster hebben jaarlijks hun eigen vaste week. Eén van de criteria om op dit
rooster te komen is het inzamelen van
minimaal 500.000 euro.
Het Nationaal MS Fonds heeft in 2006
met bijna 2000 collectanten het bedrag van 214.000 euro opgehaald. Het
streven is om in 2007 minimaal 5.000
collectanten te kunnen vinden.

De heren aspiranten en de heren junioren werden 4e. De coaching was in
handen goede handen van Leo Buitink en Antoinette Hennink.

Het Nationaal MS Fonds zet zich in om
de kwaliteit van leven van mensen
met MS te verbeteren. Dit doet zij door
voorlichting te verstrekken, activiteiten en vakanties te organiseren en onderzoek te verrichten.

Fietstocht
Veldhoek

PlusEland levert nieuwe
barbequeservice

De Plus slager heeft een hele nieuwe barbequeservice opzet. Slager Paul
heeft zich in het verleden ontwikkeld tot barbequespecialist.
Daarvoor heeft hij de mogelijkheid
om U diverse barbequepakketten te leveren, bij de wat grotere groepen
krijgt U de barbeque er gratis te leen
bij. Naast de barbeque's heeft hij ook
een grote braadpan die U gratis bij uw
bestelling kan mee krijgen. Natuurlijk
staat Paul garant voor de uitstekende
Plus kwaliteit, ook kan hij een uitgebreid assortiment leveren, maar omdat we bij Plus een eigen slagerij hebben kan hij ook aan uw eigen wensen
tegemoed komen. U vraagt en wij zorgen voor een goed pakket aan barbe-

queartikelen, want natuurlijk leveren
nog meer dan vlees. Alles wat uw nodig heeft vindt U bij ons. Uw bestelling
aan drank kan eventueel gekoeld worden geleverd, ook bieden wij een Beertender te leen aan bij een bestelling
van meerdere fustjes bier. De bestelling kan ook gratis worden bezorgd.
Samen met Plus zorgt U voor een geslaagd barbequefeest. Paul ziet U
graag terug in zijn slagerij, hier heeft
hij de bestelformulieren voor U klaar
liggen. Plus Eland wensen u een fijne
zomer toe.

Afdeling Bronckhorst van het Nederlandse Rode Kruis collecteert

Geef gul tijdens de
Nationale Collecteweken
Dit jaar staat nationaal de Rode
Kruis Collecte in het teken van "Wij
komen bij u aan de deur". Ook onze afdeling wil proberen daar zoveel mogelijk aan bij te dragen en
wij vertrouwen erop dat er niet tevergeefs bij u wordt aangeklopt.
Tijdens de collecteweken van 25 juni
t/m 8 juli a.s. gaan ruim 60 vrijwilligers met collectebussen langs de huizen om te collecteren voor het Nederlandse Rode Kruis. (Of u ontvangt een
acceptgiro voor uw bijdrage aan deze
collecte). Een groot gedeelte van deze
opbrengst komt gelukkig ook ten goede aan onze plaatselijke afdeling.
De vrijwilligers van onze afdeling zijn
op alle taakgebieden heel actief. Zij
verlenen bij vele plaatselijke evenementen de wettelijk vereiste medische
bijstand, zij zorgen voor vervoer van
de minder valide medemens naar b.v.
het zwembad "Zonnewende", zij assisteren bij aangepaste vakanties op de

Henri Dunant of in de Rode Kruis vakantiehuizen, zij verlenen op diverse
locaties sociale hulp, zij verlenen hulp
bij rampen, zij geven EHBO-lessen op
de basisscholen, enz, enz.

Vrijwilligerswerk kan niet zonder financiële ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de voorziening die we moeten treffen voor medische materialen,
de aanschaf en het onderhoud van
ons rolstoelvervoer en de kosten voor
het opleiden, bijscholen en werven
van onze vrijwilligers.

U begrijpt dat wij voor al deze activiteiten veel geld nodig hebben, zowel
nationaal als lokaal. Namens het Bestuur van de afdeling Bronckhorst doe
ik hiervoor een beroep op u. Vanzelfsprekend is elke bedrag van harte welkom. Dank u wel!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Bernard Diepenbroek,
collecte-coördinator. Tel. 0314-622908.

Expositie Riet Benne en Rikie Besseling
Van 23 juni t/m 29 juni in de kapel
te Bronkhorst. Geopend van 10.00
tot 18.00 uur. Riet Benne uit Apeldoorn, beschildert al een aantal jaren porselein. Ze gebruikt geglazuurd servies en gaat dit beschilderen en daarna op hoge temperaturen in een oven bakken, vaak een
aantal keren om zo mooie warme
kleuren te krijgen.
Zij beschilderd serviezen en bijv. geboorte tegeltjes of een kinderservies
met een opdruk van een geboorte
kaartje en tuindecoraties. Mooie artikelen om cadeau te geven of te krijgen.
Ook geeft ze hierin wekelijks les, en op

aanvraag workshops (bijv. voor vrijgezellenfeestjes) Rikie Besseling, vierakker, maakt schilderijen en portretten
in opdrachten. Tekeningen,in grafiet
of pastel en in olieverf.

Bij de portretten neemt ze een foto als
uitgangspunt. Vaak zijn de portretten
een cadeau voor (groot) ouders, jubileum huwelijksfeest. De olieverfschilderijen worden geschilderd op paneel en
opgebouwd in verschillende Lagen
verf een onderlaag van acryl en dan
een laag in alkydolieverf . www.rikieart.nl Riet en Rikie zijn elke dag aanwezig en laten zien hoe hun werk tot
stand komt.

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel.
MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jonge mensen in Nederland. Het is een chronische ziekte, dat wil zeggen: een ziekte
die niet meer overgaat en ook nog niet
te genezen is. Daarom collecteert het
Nationaal MS Fonds in november.

Start: tussen 13.00 en 14.00 uur. Vertrek en 1eindpunt bij de school in de
Veldhoek, Kapersweg 4. De fietstocht
is ongeveer 30 km. Deelname is gratis.

Geslaagd bij Modevakschool Gerdien

Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,
tel. (010) 591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl

Na afloop is het mogelijk om in 't
Gebouw, achter de school onder het
genot van een drankje nog even na te
praten.

Geslaagd voor Costumiere opleiding op 11 juni jl. mevrouw E.
Scholten uit Vorden, mevrouw C.
van der Rest uit Dieren.

De jaarlijkse fietstocht van de St.
volksfeest Veldhoek wordt dit jaar
gehouden op zondag 1 juli 2007.

Zij volgden de opleiding bij modevakschool Gerdien in Hengelo Gld. Aangesloten bij modevakschool Haarlem-Nationaal. Proficiat.
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Te Koop:

Het adres voor onkruidbestrijding in:
- Grasland
- Maisland
- en op verharding
(met detectie machine,
minimale milieubelasting)

Vanaf heden volop voorraad kloostermoppen,
estrikken, tuinornamenten en nog veel meer
voor uiterst scherpe prijzen.
Door eigen import de goedkoopste.

Levering van:
- Ophoogzand
- GFT Compost
- Tuinaarde
- Grind
- Bestratingsmateriaal

Kom snel eens bij ons langs.
De Handel B.V.

Voor deskundigheid en of teeltbegeleiding bent u bij ons op het juiste adres.

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Kwinkweerd 100-A
7241 CW Lochem
tel.nr. 0573-250821 / 06-51583507
e-mail: dehandel@de-handel.com

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!
Aardbeien van eigen land

0.75
4.99
1.49

Nu voor de inmaak v.a.
500 gram op=op
Aardappelen Dore 10 kilo
eigen oogst
Galia meloen 3 voor
Volop Kersen uit eigen boomgaard
Zie verder onze dag aanbiedingen!
Kado Tip!!! Streekproducten pakketten v.a. div. prijzen
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

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

Uitgave

De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers
in samenwerking met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme.
De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei
informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in
de Achterhoek.
De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt
gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Er is ook een informatie-folder
beschikbaar:

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via 400
afhaalpunten in de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,
bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.
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Voor aanlevering persberichten:
Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor
Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30,
e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl
Adverteren

Voor informatie over advertentiemogelijkheden:
Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10,
e-mail: avk@weevers.nl

dr ukkerij Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Midpointmeeting buitenlandse
jongeren geslaagd

De Bult zoekt vrijwilligers
Voor diverse (zorg)activiteiten en
bezigheden zoekt zorg- en recreatieboerderij de Bult in Toldijk vrijwilligers. Voor de bewoners van de
kamers met zorg worden mentoren gezocht die een uur in de week
beschikbaar zijn. Bij het begeleiden van de deelnemers bij de dagactiviteiten worden werkbegeleiders gevraagd die zich voor enkele
uren (of meer) per week willen inzetten. Daarnaast zijn er nog plaatsen vacant voor klusjesmensen en
secretariaatswerk. Ook kunnen er
weer (nieuwe) stagiaires geplaatst
worden.
Zorgboerderij de Bult biedt kamers
met zorg aan mensen vanaf 16 jaar en
dagactiviteiten voor mensen vanaf 8
jaar. De zaterdagen en woensdagmiddagen zijn gereserveerd voor kinderen. Vanaf september kan op elke dag,
behalve de zondag gebruik worden gemaakt van de dagactiviteitenplaatsen.
Op 22, 23 en 24 juni zijn er van 10.00
uur tot 17.00 uur open dagen waar belangstellenden een kijkje achter de
schermen kunnen nemen en kunnen
ervaren welke activiteiten de deelnemers doen. Er kunnen afspraken worden gemaakt om op een rustiger moment met elkaar verder te praten.

had hij bij de verschillende stageadressen in Nederland geïnformeerd of de
jongens en meisjes wel ‘lief’waren geweest. En dat laatste bleek vanzelfsprekend het geval!
De zaterdag werd benut met een
standswandeling in Deventer en
s’avonds een verbroederingsfeest bij
Flophouse in de Toldijk waar de band

Donderdagmorgen kwamen de jongens en meisjes vanuit diverse stageadressen naar het Dorpscentrum in
Vorden, van waaruit ze later op de
middag naar de verschillende gastgezinnen vertrokken. De Stichting Uitwisseling Bergen maakte deze donderdag tevens van de gelegenheid gebruik, om met de jongeren, de tijd die
ze tot nu toe in Nederland hebben
doorgebracht, te evalueren.

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het bestuur
Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04
Secretaris: Pietje-Pull ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. (0314) 64 18 96
Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66
Lid: Ronald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA Hengelo, tel. 46 02 86 /
Anneke Cornelissen, Regelinklaan 7, 7255 DA Hengelo, tel. 46 42 41
Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM Hengelo, tel. 46 32 41
P.R.: L.G. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10

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

Tevens hoop ik de komende maanden
nog meer indrukken van Nederland
op te doen. In de ogen van de meeste
Russen is Nederland alleen maar een
tulpenland’, zo zegt Evgeniy lachend.

De geplande fietstocht werd vanwege
het weer gewijzigd in een tochtje met
de huifkar. S’avonds was er een echte

Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95
Banknummer: Rabo 3274.52.714

Inzameling goederen

Of de stageadressen bevallen etc. Evgeniy:’ Ik wil later technisch ingenieur
worden. De bedoeling is dat ik over
drie jaar,na mijn studie, landbouwmachines ga ontwikkelen. Op mijn stageadres zie ik bijvoorbeeld met welk
soort machines hier in de land- en
tuinbouw gewerkt wordt.

Donderdagavond werd er in Vierakker
een wedstrijdje klootschieten georganiseerd, waarna na afloop in het Ludgerusgebouw een ‘avondje disco’ werd
gehouden. Vrijdag werd een bezoek
gebracht aan de kaasboerderij ‘Pasop’
in Laren.

Het verschijnsel zorgboerderij is een
snelgroeiend fenomeen. Ondanks de
sterke groei is nog lang niet iedereen
op de hoogte van de vele mogelijkheden en de kwaliteit van de zorgboerderij. De open dagen op 22, 23 en 24 juni
zijn dus een mooi moment om daarmee kennis te maken. We zien belangstellenden daarom graag aan de Beekstraat 13 in Toldijk. Voor meer informatie vooraf kan contact worden opgenomen met Harriët Hiddink, tel:
0575-451937. Ook is meer informatie
te vinden op de site: www.recreatieboerderijdebult.nl/opendagen.

Stichting Commissie
Oost Europa

Jongeren bijeen in het dorpscentrum in Vorden.
Evgeniy Shud is 21 jaar en woont in Rusland. Sedert enkele weken is hij
dankzij de Stichting Uitwisseling Bergen in Nederland. Om precies te zijn
in het dorp Stompetoren, onder de rook van Alkmaar waar hij stage loopt
bij een groenteteler. Daar wordt hem van alles geleerd, onder meer het
snijden van broccoli. Vanaf donderdag 14 juni t/m zondag 17 juni was hij
samen met nog circa 50 jongeren uit alle delen van de wereld, een paar dagen te gast bij Jong Gelre West Achterhoek. Deze organisatie organiseert
al jaren voor deze jongelui een Midpointmeeting met als uitgangspunt
om de stagiaires een stukje van de Achterhoekse cultuur te laten proeven.

Zorgboerderij de Bult is één van de ongeveer 150 bedrijven die meedoet aan
de open dagen. Het is een mooie gelegenheid om te horen, zien en beleven
wat de combinatie van landbouw en
zorg in de regio inhoudt. Ook is er de
gelegenheid aan deelnemers zelf te
vragen wat hun ervaringen zijn. Vanaf
10.00 uur tot 17.00 uur is er een powerpointpresentatie, een informatiemarkt, de plattelandswinkel, miniboerengolf met hindernissen, 'speurtocht' en nog veel meer. Om 11.30 uur,
13.30 uur en 15.30 uur wordt een ritje
met de huifkar gemaakt. Om 14.30
uur worden de paarden gezamenlijk
verzorgd en is het mogelijk een ritje
op de paarden te maken.

Primeur bij Theetuin de Peppel:
Jasili Bloomingteas
Theetuin de Peppel heeft sinds
kort een primeur te schenken: Jasili Bloomingteas.
Evgeniy en zijn vriendin Ludmilla.
Sinterklaasavond. De buitenlandse
jongeren waren stom verbaasd dat de
grote Kindervriend allerlei bijzonderheden over hen zelf wist te vertellen.
Sint had dan ook niets aan het toeval
overgelaten, want de afgelopen weken

de Grunzels optrad. Na een gezamenlijke lunch en het houden van een landenpresentatie vertrokken de buitenlandse jongeren in de loop van de zondagmiddag weer naar hun stageplekken ‘ergens’ in Nederland.

De basis van de thee wordt gevormd
door witte thee en is zowel op artistiek
als gastronomisch gebied van ongekende kwaliteit . Ze worden door de
beste theeplantages in China en de
meest ervaren theekunstenaars geproduceerd. Op het moment dat de thee
in contact komt met heet water, ontvouwt de theebol en komt deze letterlijk tot bloei.

Bloomingteas: Een speciale aanvulling
op de bestaande theeceremonies.

Daarnaast kan men zaterdag 23 juni
vanaf 12.00 uur voor de derde keer bij
theetuin De Peppel terecht voor een
theeproeverij. Men kan dan proeven
van meer dan 16 soorten exotische
thee met huisgemaakte scones en jam
en clotted cream.

Tot ziens bij Theetuin de Peppel, Annet Zeper, Schoneveldsdijk 21, Barchem, tel. 0573-441238.

Nederlands grootste benefietfestival viert haar tweede lustrum

10e Watermöllefestival
Voor de tiende keer zullen duizenden bezoekers naar het prachtige
festivalterrein trekken in het buitengebied van Haaksbergen. Daar,
bij de eeuwenoude dubbele Ostendorper watermolen, zal op zondag
24 juni van 12.00 uur tot in de
avond een grote verscheidenheid
aan artiesten optreden.

Er zijn 30 acts, van solisten tot grote
groepen, die hun kunstjes en kunsten
op de podia of tussen het publiek zullen laten horen en zien. Voor de kinderen is er een speciaal kinderpodium
en overal staan kramen met spullen
vanuit de hele wereld.
Het Watermöllefestival is een initiatief van de band Boh Foi Toch, de

Haaksbergse Lionsclub en Restaurant&Hotel "Biej de Watermölle". Alle
deelnemende artiesten treden volledig belangenloos op en de opbrengst
gaat naar projecten in de Derde Wereld. De laatste jaren zijn dat de kinderrechtenorganisatie Kuleana in Tanzania en de kinderhulporganisatie
Anini in Guatamala.

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl
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“ ‘s Nachts moet je slapen
niet piekeren. ”
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Bruggink. Uitdagend bouwen.

De Uitnodiging

Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat
uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht
volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt
Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

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

u al het werk uit handen, van eerste schets
tot oplevering. Meer informatie vindt u op
onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

OP ZOEK NAAR WERK
... OF PERSONEEL

Meubelstoffeerderij Jansen

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

www.lubron.nl
of bel (0575) 464601
Uw intermediair in techniek

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

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Spalstraat 31
Hengelo Gld

Telefoon:

06-30 458 456

HELMINKAKTIEWEKEN!
FAUTEUIL LUNA

179.-

In stof
nú

Leverbaar in stof en leer als 2,5,
2-zitter en fauteuil.
2,5 zitter in stof nú 739,2-zitter in stof nú voor

659.-

Eiken 4 deurs dressoir.
B 216 x H 80 x D 50 cm
nu voor

999.-

Bel voor snel verwijderen

O.B.S.

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS
29.95
Slaapkamertapijt 'Seaside' in beige
400 breed, nu voor OP=OP
19.95
Velourstapijt ‘Sweat Dreams’ in blauw
400 breed, van 49,95 nu OP=OP
35.Hoogpooltapijt 'Perfection'
400 breed, van 119,00 nu voor OP=OP
69.95
Woltapijt ‘Premier’ in beige, gesneden pool
89.400 breed van 109,00 nu OP=OP
Vinyl van de rol
200 breed, div. dessins. Per m2 van 24,- nu
4.95

VORDEN Zutphenseweg 24 T. 0575-551514
H e l m i n k

Terrasco balkon en terrastapijt
200 breed. Van 59,95 nu voor OP=OP

35.-

Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen

in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter. (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij. )

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD !
(met uitzondering van trappen en couponnen)

m a a k t

Vierseizoenen dekbed 90% ganzedons
Eénpersoons 135 x 200 Van 299,- voor
Tweepersoons 200 x 200 Van 445.- voor
Litsjumeaux 240 x 200 Van 510.- voor
Ook aanbiedingsprijzen in extra lang

m o o i e r

+EUKENS
7ARAJ==N
ILÃNAOPN==P -$
1AHABKKJ
EJBKD?EĨ>EJJAJDQEO?AJPANJH
ĤHHAAJ>=@G=IANOAJPACAHO


EJJAJ%QEO AJPAN % & EO KJ@AN@AAH R=J KQS AJPAN % &

199.299.399.-

EIBERGEN J.W. Hagemanstraat 3 T. 0545-474190

h e t

EFEJJAJ%QEO AJPAN% &

SSS>EJJAJDQEO?AJPANJH

39.
39.59.69.-

Ook aanbiedingsprijzen in extra lang

#REÑER UW EIGEN SFEER
%AJCAHKĤ$H@
(NQEO>ANCOASAC $
1AHABKKJ
EJBKD?EĨ>EJJAJDQEO?AJPANJH

Kapok hoofdkussen vocht en warmte regulerend,
koel in de zomer
95
Normaal 22,50 per stuk NU 2 STUKS
Zomerdekbedden wildzijde
Eénpersoons 135 x 220 Van 45,00 voor
Tweepersoons 200 x 200 Van 69,- voor
Lits jumeaux 240 x 200 Van 82,50 voor

"ADKAMERS
4EGELS

b i j

u

t h u i s

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

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

WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL
Projecttapijt 'Plano' in groen
400 breed, van 84,00 nu voor OP=OP

zondag 24 juni van
11.00 uur tot 16.00 uur.
Zelfpluk aardbeien,
ponyrijden, skelters,
excursie Schoemaker,
Geesinkweg 13 Warnsveld.

LAST VAN
WESPEN?

DRESSOIR TOENDRA
BANK TOUCH

Open Dag biologisch
tuinbouwbedrijf
Korenblik

Tel. 0575-553283
of
Mob. 06-51106955
Te koop: gras op stam,
5 hectare in Warnsveld,
tel. 06 - 19 70 88 01

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.
• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties
en onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88
Fax (0573) 45 20 80
Zie ook onze website www.atc-nl.nl

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

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

Barbecuen bij poelier van Hunen

Homeopathie en zwangerschap
In een aantal voorgaande columns
heeft u kunnen lezen dat ik mij in
mijn praktijk intensief bezig houd
met een vernieuwende stroming
binnen de homeopathie, C4-homeopathie. Hoe deze nieuwe middelen een basis vormen van gezondzijn op mentaal, emotioneel en fysiek vlak heeft u al kunnen lezen
in dit weekblad. Klachten die al de
revue passeerden waren o.a. hyperventilatie, hoge bloeddruk, eetbuien, eczeem, angstaanvallen en eczeem.
Deze week wil ik wat vertellen over deze nieuwe homeopathie en zwangerschap. Of beter gezegd: zwanger wórden. Voordat ik aan de hand van eigen
casulstiek uitleg hoe dat in z'n werk
kan gaan, neem ik u mee naar een gemiddeld Braziliaans ziekenhuis.
In deze ziekenhuizen heeft men in
principe álle moderne fertilisatietechnieken voor handen die in het westen
dagelijks worden toegepast bij ongewenste kinderloosheid. De financiële
middelen zijn echter niet toereikend
om iedereen aan de uitgebreide onderzoeken te onderwerpen én daarna
te behandelen met peperdure hormoon-, ixi- of ivf-behandelingen.
In veel Braziliaanse ziekenhuizen
heeft men inmiddels een beproefde
methode ontwikkeld waarin klassiek
homeopathische behandeling een belangrijke en vanzelfsprekende rol vervult. Vaak is een klassiek homeopaat
verbonden aan een ziekenhuis en
krijgt een paar met vruchtbaarheidsproblemen van de gynaecoloog(!) éérst
een doorverwijzing naar deze homeopaat. Als de behandeling met (goedkope) homeopathische middelen na
een half jaar geen zwangerschap tot
gevolg heeft, dán mag het paar terugkomen bij de gynaecoloog. Verbazingwekkend genoeg is het voor maar 20%
van de paren nodig om de gynaecoloog voor de tweede keer te bezoeken.
De overige 80% is zwanger geworden
na homeopathische behandeling!
Het artikel dat ik hierover een jaar of
twee geleden onder ogen kreeg inspireerde mij zo dat ik mij ben gaan ver-

diepen in de fysieke, mentale en emotionele achtergronden van ongewenste kinderloosheid, vertaald naar
homeopathische middelen. Naarmate
ik meer en meer in aanraking kwam
met de C4-middelen, ging ik deze middelen ook voorschrijven aan vrouwen
én mannen met deze problemen. Met
één groot verschil t.o.v Brazilie: de
mensen hebben hier al wél alle onderzoeken gehad en vaak is er geen aanwijsbare oorzaak gevonden. Via via
vinden ze dan de weg naar de homeopathie in de hoop dat die hen kan
helpen. Hoe dat in z'n werk kan gaan
illustreert de volgende casus:
UIT DE PRAKTIJK:
Een vrouw van 37 bezoekt mij met
vruchtbaarheidsproblemen. Al 3 jaar
wil het zwanger worden niet lukken
en inmiddels hebben zij en haar man
alle mogelijke onderzoeken in het ziekenhuis gehad. Bij beiden is geen oorzaak gevonden die een natuurlijke
zwangerschap in de weg zou kunnen
staan.
De vrouw is open, toegankelijk, recht
door zee. Ze heeft een flinke carrière
opgebouwd en geeft toe dat het lang
heeft geduurd voordat ze aan kinderen krijgen durfde te denken. Als ik
vraag of ze een gevoel heeft bij een
klein kindje dan duurt het lang voordat ze ook maar iets verwoord krijgt.
Dan nog komt het op mij heel rationeel over. Dit is een vrouw met een
enorme mentale kracht,waarmee ze
bergen werk verzet, heel gestructureerd is, en bij collega's bekend staat
als een vrouw die grote evenementen
op rolletjes laat verlopen, door mensen daadkrachtig aan te sturen. Een
leuk gezinsleven kan ze in haar fantasie uiteenzetten, maar als ik voorzichtig vraag hoe de gedachte is van een
klein kindje op je buik, dan weet ze
niet hoe ze het heeft.
Al op jonge leeftijd had deze vrouw
psoriasis. Ze gebruikt hiervoor met regelmaat hormoonzalven.
Een homeopathisch geneesmiddel
wordt gegeven én ik adviseer de vrouw
met klem om te stoppen met de hormoonzalven.

Deze medicatie staat namelijk. een gezond functioneren van het hele lichaam in de weg. Psoriasis is de uitingsvorm van een verstoring waar het
hele lichaam deel aan heeft. Het onderdrukken van de uitingsvorm psoriasis is geen werkelijke oplossing van
het probleem. Bovendien betekent onderdrukken dat het lichaam het onderliggend probleem elders 'parkeert'.
Er kon bij deze vrouw dus wel eens
een verband bestaan tussen de psoriasis en haar onvruchtbaarheid.
De vrouw heeft aanvankelijk haar bedenkingen bij het stoppen met de hormoonzalven, omdat haar psoriasis iets
kan toenemen. Maar als ik haar uitleg
dat de mogelijke verslechtering van
tijdelijke duur zal zijn, én dat de kans
groot is dat de psoriasis daarna grotendeels kan verdwijnen, is ze gerustgesteld en stopt ze met de hormoonzalven. Inderdaad neemt de jeuk tijdelijk wat toe, maar na een week of 4 is
het alleen nog merkbaar bij warm
weer en zweten. Verder heeft ze enorme huilbuien om "niets" zoals ze zelf
verklaart. Na 6 weken zie ik haar terug
en zijn er heel wat processen gaande:
ze is emotioneel, vaak huilerig, heeft
iets vaginale afscheiding en haar psoriasis is de eerste weken flink in beweging geweest. Ik wacht af en geef geen
nieuwe impuls met een homeopathisch geneesmiddel.
En dan 8 weken later belt ze, heel blij:
ze is 10 weken zwanger en kan haar
geluk niet op. Ze heeft het hartje gehoord en de echo gezien!
Diep in mezelf ben ik enorm dankbaar dat de kennis van deze C4-middelen op mijn weg is gekomen en dat ik
mensen op deze wijze een bijdrage
kan leveren om een diepe wens in vervulling te laten gaan.
Tot de volgende keer.
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - vergoeding door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

Normaal voor de 31ste keer in Toldiek

Het wordt weer een waar spektakel, het optreden van Jovink en de Voederbietels!
Het laatste weekend van juni is het weer zo ver: Høken in Toldiek! Maar
voor dat de mannen van Normaal Toldiek weer op de kop zetten, komen ze
donderdag 28 juni voor de Blagen in Toldiek. Vorig jaar was dit een groot
succes met zo'n 800 blagen, die uit volle borst Oerend Hard meezongen.
Ook dit jaar organiseren jeugdsoos
Flophouse en Normaal weer belangeloos het Blagenrock. Alle Blagen van
groep 5, 6, 7 en 8 uit de gemeenten
Bronckhorst en Doesburg zijn voor dit
machtige festijn uitgenodigd, een culturele les wordt dan gegeven in onze
eigen streektaal! De liters Ranja wordt
vanaf 14.00 uur deze middag in beton-

molens klaar gemaakt. Begeleiders
van de blagen worden opgevangen en
krijgen elders een kop koffie, zodat
het een onderonsje met de blagen
wordt. Prijzen kunnen gewonnen worden door als Høker of Høkerin verkleed te komen en wie met ludiek vervoer komt maakt kans op een geldprijs voor de school. Vrijdagavond 29

juni opent Jovink om 20.30 uur het
spektakel. Het is de laatste keer dat
Normaal en Jovink samen optreden en
dat gebeurt in Toldiek! Voor iedereen
is dit een thuiswedstrijd en alles zal
dan ook uit de kast worden gehaald
om er weer een bijzonder optreden
van te maken. Normaal zal rond 22.00
uur optreden en weer ‘olderwets’ te
keer gaan in Toldiek! De tent is open
om 19.30 uur. Zondag 1 juli vindt het
koffieconcert weer plaats. Om 11.00
uur opent de blaaskapel ‘de Stevenlander’ uit Stevensbeek het bal. Onder het
genot van een kop koffie geniet u van
de rustige klanken. Voor de kinderen
is er veel vertier, zoals een luchtkussen, schminken en dergelijke. ‘The
Showbusters’ Johan Bouquet en de bekende Jacques Kloes brengen hits van
vroeger opnieuw tot leven, met een
groot theatershow. Velen kennen hem
nog als zanger van de legendarische
formatie ‘The Dizzy Man’s Band’ en
ook wist Jacques als solozanger vele
vaderlandse hitlijsten te bestijgen.
Ook de band ‘Kenneh’ is weer van de
partij, de vrolijke coverband is niet
meer weg te denken bij het koffieconcert, de vrolijke Nederlandse coverband uit Didam brengt de sfeer erin.
Normaal zal deze middag afsluiten in
theater bezetting. Rustige Normaal
liedjes worden gespeeld, het hele
weekend speelt Normaal voor elk wat
wils. Kaarten zijn voor de vrijdag 29 juni verkrijgbaar bij de voorverkoop
adressen. Voor verdere informatie bezoek de site: www.flophouse.nl

Niek en Marianne samen met "hun dames"

Het is weer tijd voor een leuk avondje barbecue, of wat denkt u van met de
hele familie op een zondagmiddag rond de gasbarbecue of met de grote
pan lekker bakken. Bij grillpoelier van Hunen in Warnsveld bent u aan
het goede adres.
De barbecue klanten zouden haast denken dat zij niets meer doen in bbq partijen omdat zij dit jaar nog niets van
zich hebben laten horen als het op barbecuen aankomt. Niets is minder waar.
Zij doen dit wel maar omdat bij de fam.
van Hunen binnenkort een baby wordt
verwacht hebben ze alles een beetje
rustig aan gedaan. Nu ze alles goed op
de rit hebben staan willen ze toch laten
weten dat ze ook dit jaar zeker actief
zijn met het verzorgen van barbecue
partijen (www.barbecuepoelier.nl). Omdat het organiseren van een barbecue
partij altijd op de zelfde personen aan
komt en zij dus ook altijd het minst leuke werk moet doen bieden zij hen aan
om dit voor hun te doen.

EEN UNIEK AANBOD!
Wij bezorgen de barbecue gratis, ook
op zondag, en maken de barbecue ook
gratis schoon. Ook bezorgt poelier van
Hunen in Vorden/Hengelo/Steenderen/Baak en andere plaatsen in overleg. U kunt bij hen terecht voor "alleen"een barbecue pakket tot aan een
compleet verzorgde pakket, inclusief
barbecue, sauzen, stokbrood, zelfs een
biertap en een gekoelde aanhanger behoren tot de mogelijkheden. Voor
meer informatie kunt u kijken op de
website. Staan er dingen niet op dan
kunt u altijd nog even contact opnemen met poelier van Hunen, zij doen
er alles aan om uw feest te laten
slagen (www.barbecuepoelier.nl)

Workshop en open atelier bij 'Hemel & Aarde'
Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli
begeleidt Annemarie Willemsen in
haar atelier ‘Hemel en Aarde’ aan
de Schuttestraat 8 te Vorden een
workshop beeldhouwen.
Er zijn verschillende steensoorten
waaraan gewerkt kan worden zoals
speksteen, albast, serpentijn en kalksteen. Voor de deelnemers is gereedschap aanwezig. De workshop begint
dagelijks om 10.00 uur en eindigt om
16.00 uur. Daarnaast organiseert
beeldhouwatelier ‘Hemel en Aarde tijdens het zomerseizoen gedurende een
aantal vrijdagen een ‘Open Atelier’. Iedereen is dan welkom om een dagdeel
of een hele dag zachte steen te bewerken, waarbij men uit verschillende
soorten speksteen kan kiezen. Er is
open atelier op vrijdag 6, 13, 20 en 27
juli van 10.00 uur tot 12.30 uur en van
13.30 tot 16.00 uur.

Annemarie Willemsen is in Zutphen
geboren. Haar jeugd bracht ze door in
Voorburg en Zoetermeer. Na de middelbare school studeerde ze inrichtingswerk aan de sociale academie in
Ede. In totaal heeft ze tien jaar in de
gezondheidszorg gewerkt. Tijdens een
vakantieweek in Zuid-Frankrijk kwam
ze met beeldhouwen in aanraking.

Na het eerst tien jaar als hobby te hebben beoefend, werkt ze sedert 1998 als
professioneel beeldhouwerster.

Door het volgen van cursussen heeft
ze in het beeldhouwen haar eigen weg
gezocht. Momenteel volgt ze de opleiding aan de Vrije Academie voor
Beeldhouwkunst in Driebergen. In
haar beeldhouwatelier Hemel & Aarde
aan de Schuttestraat werkt ze aan
haar beelden en geeft ze daarnaast
ook cursussen en workshops.

Feest op het biologische boerenerf

Kom kijken op de biologische boerderij!
In het weekend van 23 en 24 juni
zullen circa tweehonderd biologische boeren en tuinders, verspreid
over het hele land, hun deuren
openstellen voor het publiek. Iedereen is welkom om een kijkje te
komen nemen op het biologische
boerenerf. Met rondleidingen,
proeverijen en kinderactiviteiten
kan men op een leuke manier kennismaken met de biologische landbouw en voeding.
Wilt u eens een kalfje over de neus aaien of weten hoe een krop sla groeit? Of
wilt u ontdekken waarom een biologische fruitteler zoveel nestkastjes voor
koolmezen in zijn boomgaard heeft
hangen? Kom dan tijdens de landelijke Open Dagen van Biologica naar ons
biologische bedrijf! Een gezellig dagje
uit op het platteland voor gezinnen,
natuurliefhebbers en mensen met in-

teresse voor gezonde voeding. De
Open Dagen bij de biologische boer en
tuinder zijn de gelegenheid bij uitstek
om te ontdekken wat het biologische
platteland u het jaar rond te bieden
heeft. Bijvoorbeeld de boerderijwinkel
waar u vers van het land biologische
groenten en fruit kunt kopen, of vlees,
eieren en zuivel van dieren die buiten
lopen en biologisch voer krijgen.
De Open Dagen bij de biologische boer
en tuinder worden mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Biologica organiseert ze dit jaar voor de tiende keer.
Een lustrum! Feest dus op het biologische boerenerf.
Het biologische bedrijf doet ook mee
aan de Open Dagen van Biologica op
24 juni: Korenblik, Tuinbouw en Zoogkoeien, Geesinkweg 13 te Warnsveld.
De activiteiten die zij organiseren zijn:
zelfpluk aardbeien, ponyrijden, excursie, skelteren en zandbak.
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Barbecueschotel Basis

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl
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Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
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I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!
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Kilo
ELDERS 9.98

Zojuist gepubliceerd:

www.heydecoper.nl

Remia
À la carte sauzen

Ontworpen en geproduceerd door

Weevers Net

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

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Ongelooflijk veel
MATERIALEN tegen

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

scherpe prijzen

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

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

F. Q u i r i j n e n

0575-559090











Administratiekantoor

DE WENDING

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









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

H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40

kilo

500 gram

4.99

1.19

Kipfilet

Kiwi’s

Kilo
ELDERS 7.29

Green of Gold
500 gram

Alle bekende witte namen in de aanbieding!
Drie voor € 10,-

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Witte wijnen*
3 flessen

UW BOEKHOUDING

Zojuist gepubliceerd:

ZELF VERWERKEN?

www.abc-web.nl

WIJ HEBBEN HET VOORDELIGSTE

Ontworpen en geproduceerd door

BOEKHOUDPAKKET VOOR U!

Spalstraat 41
7255 AB Hengelo Gld.
0575 - 461039

Donker, wit of zonne
Per stuk
NORMAAL 1.39

Bak 1 kilo
NORMAAL 1.67

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

0.99
PLUS
Korenlanders
luxe stokbrood

PLUS
Huzarensalade

NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

KONING & BUUNK REIZEN
Voor al uw reizen!

1.49

per stuk verkrijgbaar

HOMEOPATHIE

Weevers Net

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

1.

99

kilo

en ook nog eens

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE

3 bakjes

Diverse smaken
O.a. Aioli zongedroogde
tomaat, knoﬂook en barbecue
3 bakjes à 280 ml. naar keuze
ELDERS 2.46

10.00

Keuze uit: Jean Rosen Riesling,
Somerlust Chardonnay 14.97
Jean Rosen Pinot blanc 13.47
Duc de Meynan blanc, El Descanso
Chardonnay, Mosellland Riesling,
El Descanso Sauvignon blanc 11.97
Terroir Muscadet Sevre & Maine,
Adriatico Verdicchio 10.47
3 flessen à 75 cl. naar keuze
*Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

25/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

www.plussupermarkt.nl

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

Ontwerp en realisatie internetsite’s

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

GEZOCHT!
Schrijf u nu in voor onze
NORDIC WALKING CLINIC
zaterdag 30 juni

Plaza Vorden zoekt voor ons nieuw te openen vestiging in het winkelcentrum Leesten-Oost in Zutphen en voor onze vestiging in Vorden:
*
*
*

Fulltime cafetaria medewerker(ster)
Parttime avond- en weekend hulpen
Schoonmaker / Schoonmaakster

De leeftijd is vanaf 16 jaar voor de parttime functies.
Enige horeca ervaring is noodzakelijk voor de fulltime functies.
De Nordic Walking clinic wordt
georganiseerd in samenwerking met:

Naast een passend salaris volgens horeca CAO bieden wij een prettige
en uitdagende werkomgeving in één van de modernste cafetaria’s in
Gelderland.

Vorden

Stationsweg 16, tel.: 0575 - 55 15 83
UITVAARTVERZORGING

HOLTERMAN
Lochem
Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

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

FIJN
VOLKOREN

RIJSTEVLAAI

6.70
50
€ 10.

klein

groot

€

Foodmaster Leesten
Rudolf Steinerlaan
7207 PV Zutphen

Foodmaster

DA'S MEESTERLIJK SMULLEN

LEKKER ROMIG

50

1.

nu

€

3.

De enige echte
De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

De Echte Bakker

Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 23 juni

GRAFSTEENSPECIALIST

50

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept

Plaza Vorden
Dorpstraat 8e
7251 BB Vorden

AARDBEIEN
CAKE

nu

€

Iets voor jou ?
Bel of mail naar Plaza Vorden:
tel. 0575-554355 (Arjan Menzing)
E-mail: menzings@wanadoo.nl

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

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



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

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

Al bijna 100 jaar vakmanschap!

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Gerritsen Grafmonumenten
v a n

b e g i n

t o t

h e t

e i n d e

Voor uw grafmonumenten

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Ruime keus in onze showroom van 400 m2

Tevens onderhoud en restauratie

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

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

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

OPRU IMI NG tot 50 %
Burg. Galleestraat 6b, 7251 EB Vorden
telefoon 0575 - 55 26 55

