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Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd
Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxemburg geweest. Dat was geen succes, het
eten was niet goed, de bedden waren
niet goed. Mies en ik zeiden tegen elkaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo
kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse
werk mocht Mies graag breien, haar
lust en haar leven. Jan vond het prachtig om aan de auto of de tractor te
knutselen. Ook is hij een groot liefhebber van puzzelen. In de woonkamer in
zijn huis aan de Steege hangt een door
hem gemaakte grote puzzel aan de
wand, bestaande uit 5000 stukjes, een
boerenkermis voorstellend. Het echtpaar Wassink heeft twee zonen. Wim
die thuis woont bij zijn vader en zoon
Jan die met zijn vrouw en drie kinderen in Doetinchem woont.

Kastelentoer
Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te
vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was getrouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van
burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Wassink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester
langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon
erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan
terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,
woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.
Jan Wassink woont samen met zijn
zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw
verblijft sinds ruim een jaar bij de
Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.
Nog maar nauwelijks herstelt brak ze
ook de andere heup. Ook is haar geheugen de laatste tijd wat minder geworden. Ze wordt op de Wehme prina
verzorgd, ik ga twee keer per dag bij
haar op bezoek. Het was natuurlijk
best wel even wennen, zo ieder apart,
maar het is niet anders. Ze willen mij
nog niet op de Wehme hebben’, zo
zegt de krasse Jan Wassink lachend.
Want kras is hij, nog onlangs werd zijn
rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote
ritten met de auto maakt hij niet
meer, dagelijks heen en terug naar de
Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,
dat is het wel zo’n beetje!
Jan Wassink werd geboren en groeide
op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de
Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,
spoor over, eerste boerderij rechts).
Jan: ‘Deze boerderij en nog twee naburige andere boerderijen, waren eigendom van Derk Harmsen uit Baak. Toen
de boerderijen in 1992 werden verkocht moesten wij daar weg en zijn we
naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik
was toen inmiddels al 75 jaar en was
al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.
Toen hij jong was, was het de normaalste zaak van de wereld dat Jan de
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pachtboerderij van zijn ouders zou
voortzetten. Met dit verschil dat de
‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en
Mies aan de ene kant en zus en zwager
aan de andere kant.
Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons
huis vandaan liep de spoorlijn Zutphen-Winterswijk. In de oorlogsjaren
werd de spoorlijn nogal eens gebombardeerd. Mijn zus en zwager vonden
het te gevaarlijk en besloten toen op
gegeven moment om tijdelijk een
eindje verderop te gaan wonen en dan
later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug
te keren. En zie wat gebeurde, ze waren nog maar nauwelijks weg of ik
hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.
Een vliegtuig hoorde ik niet. En die
waren er terdege, in totaal werden er
door deze jachtvliegtuigen circa 200
bommen afgeworpen, acht doden
waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de
situatie van eind 1944, die overigens al
voor zijn trouwen in het ouderlijk
huis van Jan met zijn Mies samenwoonde.
‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor
uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.
Niet zo verwonderlijk want in die oorlogstijd spraken de mensen wel over
andere dingen. Het was een gevaarlijke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak
bij huis op de spoorlijn een trein werd
beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar
het front. De Duitsers vluchten allemaal bij ons de boerderij binnen. De
paarden werden de wei ingejaagd. Er
waren vijf zwaar gewonde Duitse soldaten. Die heb ik nog met paard en
wagen naar het ziekenhuis in Lochem
vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg
kletterden de kogels van de over scherende vliegtuigen mij om de oren. Ik
was best bang, toch het ziekenhuis gehaald en de gewonde soldaten afgeleverd. In Lochem ging mijn het paard
er van schrik vandoor, waarna ik lopend naar Vorden ben teruggegaan’,
zo zegt Jan Wassink.
Bruid en bruidegom leerden elkaar al
op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies
(geboren Mennink) groeide op in de
Wildenborch en was al op jonge leeftijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog
goed dat wij verkering kregen, ik was
19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos
werd de tentoonstelling ‘Helamito’ gehouden, een tentoonstelling van allerlei landbouwwerktuigen. Er werd tevens een revue opgevoerd. Daar is het
allemaal begonnen’zo zegt hij lachend. Vanwege ziekte van Jan’s vader
kwam Mies dus al voor haar huwelijk
naar de ‘Kranenbarg’ om mee te helpen op de boerderij. Ze trouwden op
20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar
haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.
‘Mijn kameraad Dies Eggink had al
een auto, dus dat leek mij ook wel.
Voordat ik voor mijn rijbewijs was geslaagd, had ik al een auto, een Morris
Oxford. Daar reed ik al mee naar Zutphen. Nee hoor, ze hebben mij nooit
aangehouden’, zo zegt Jan lachend.
Tegenwoordig rijdt hij in een Volkswagen Polo. Vakantievieren was aan
het echtpaar Wassink niet besteed.

De motorclub de Kraats uit Ede was de
club die zondagmorgen met het
grootst aantal deelnemers van start
ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit
met een lengte van omstreeks 200 kilometer. De start was vanaf het clubhuis
van de organiserende vereniging de
VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een
prachtige route door de Achterhoek en
Twente was het clubhuis eveneens het
eindpunt van deze toerrit. In totaal
gingen circa 85 motorrijders van start.

Voor een onvergetelijke
vakantie in Italie
Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl
Te huur vakantiewoningen
v.a. 50,- euro per dag

Tel. 0544 - 465952

Nu ook op
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internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl

Inleveren kopij/advertenties
In week 28 verschijnt de Zomerfeestkrant in het gehele
verspreidingsgebied van Contact.

Advertenties en berichten inleveren
voor vrijdag 29 juni voor 9.00 uur.
De Redactie

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!

Hurry-up naar de bakker
voor een fris en fruitig hapje

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 juli 10.00 uur ds. J. Kool
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 juli 10.00 uur en 19.00 uur ds D. Westerneng
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 juli 10.00 uur ds. J. Ek, Brummen
R.K. Kerk Vorden
Zondag 1 juli 10.00uur Viering
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 30 juni 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 1 juli10.00 uur woord- en communieviering, herenkoor
Tandarts
30 juni / 1 juli D. Stolk, Ruurlo tel 0573 45 24 00. 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
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.

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

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

• Appelspeciaalvlaai

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

• 3 fijn volkoren

 Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.
 Nordic Walking leren volgens de originele Finse Alfamethode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.
 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 Gezocht: hulp in de huishouding voor 4 tot 6 uur per
week bij gezin met 2 kinderen
in Ruurlo. Brieven onder nr.
R 3-1, Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden.
 Met spoed gezocht:
Woonruimte in het buitengebied voor gezin van 3 personen en met ruimte voor de
huisdieren. Graag in combinatie met taken en dierenverzorging (bijv. paarden) in ruil
voor een lager(e) huur en
woonlasten. Bel ons a.u.b.
0575-750502, b.g.g. 0315617643 (tijdelijk contactpersoon).
 Fietspuzzeltocht voor
jong en oud van 20 km op
zondag 1 juli a.s. Starten tussen 13.00 en 14.30 uur bij 't
Wapen vh Medler. 6 & 7 juli
Medlerfeest.
Organisatie
Oranjecomm. Medlertol.
Zie ook: www.medlerfeest.nl
 Verloren omgeving Kranenburg-Vorden: bruin vest Salty
Dog maat 176. Tel. (0575) 55
33 86.
 Te koop: aardappelen
Frieslander. Lindeseweg 3,
Vorden.
 Te koop: Linnenkast,
3-deurs. Hang-, leg + 3 laden.
Beuken kleur. 1.45x1.70x50
cm. Tel. (0573) 45 37 60.
 Nette huishoudelijke
hulp gevraagd in Vorden.
Brieven onder nummer 14-4,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

6,25

6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG
€

4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Appeltaartje

ca. 6 personen

7,50

€

• Croissant met room
en aardbeien
 Verkoop van meubelen in
het Havo-gebouw te Vorden.
Ruime keus aan banken,
tafels, stoelen, bedden, kasten, enz. Altijd een bezoekje
waard! Voor een afspraak of
informatie dhr. Harmsen, tel.
(0575) 55 14 86.

p/st

€

1,00

 Fietspuzzeltocht voor
jong en oud van 20 km op
zondag 1 juli a.s. Starten tussen 13.00 en 14.30 uur bij 't
Wapen vh Medler. 6 & 7 juli
Medlerfeest.
Organisatie
Oranjecomm. Medlertol.
Zie ook: www.medlerfeest.nl

Praktijk voor
Chinese Geneeskunde
• Shiatsu
• Ooracupunctuur

Jet Scholtz
Shiatsutherapeut

Lid van Beroepsvereniging

Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Behandeling volgens afspraak
Tel. 0575 - 55 65 00

ZHONG

www.chinesegeneeskundevorden.nl
www.contact.nl
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Nu ook op internet!

Dagmenu’s
27 juni t/m 3 juli 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 27 juni
Tomatensoep / Zwiebelrostbraten met gefrituurde uien,
aardappelen en rauwkost.
Donderdag 28 juni
Kipfilet met champignonsaus, aardappelkroketten en
groente / Tiramisu met slagroom.
Vrijdag 29 juni
Aspergesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen
en rauwkostsalade.
Zaterdag 30 juni (alleen afhalen)
Italiaanse cordon blue met frieten en rauwkostsalade
/ IJs met slagroom.
Maandag 2 juli
Gesloten.
Dinsdag 3 juli
Wiener Schnitzel met aardappelen en rauwkostsalade
/ IJs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Woensdag 20 juni 2007 om 15.45 uur zijn wij de
gelukkige ouders geworden van een dochter

Anouk
Zij weegt 3125 gram en is 50 cm lang.
Jan en Ingrid
Eskes-Klein Bramel

Huur
Mister Steam

Algemene kennisgeving

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Overleden in de gezegende leeftijd van 99 jaar.

Gees Klein Bleumink
sinds 23 november 1976
weduwe van Jan Smeenk
* 7 september 1907
Hengelo Gld.

Hij is geboren op 20 juni 2007 om 16.55 uur.
Zijn lengte is 53 cm en hij weegt 3930 gram.
De trotse ouders en zus zijn:
Leo Stokkers, Twiggy van Handenhove
en Yanelle
Brinkerhof 83, 7251 WX Vorden
Tel. (0575) 55 41 50

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Fabian
Fabian is geboren op 20 juni 2007,
hij is 55 cm lang en weegt 4255 gram.
Marko Taken &
Marianne Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 47
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 52 66

Uit aller naam:
Willy Drost-Smeenk

(Jesaja 49:16)

De Heere heeft tot Zich genomen Zijn moegestreden kind

Gerrit Bolink
* Holten,
25 augustus 1931

Steeds zijn we op zoek naar verrassende combinaties.
Deze Special, de Club Vink, is er wer zo één. Een waar feest voor de
fijnproever: kipfilet met spek, honing, pijnboompitten en kruiden.
Voortreffelijk vanuit de koekenpan of van de barbecue. Bent u van de
partij? Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.
Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Vleeswarenkoopje

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

Vorden: G. Bolink – Brinks
Vorden: Johan en Wilma
Ruben en Sandra
Judah
Micha
Gideon
Oud-Beijerland: Leidy en Hugo
Levi
Ira
Prins Bernhardweg 2
7251 EH Vorden

Annie Haaring

(0575) 46 73 81

2.98

Special
100 gram

€

1.60

samen

€

5.98

500 gram

€

6.00

400 gram

€

2.98

Barbecue-idee

4 Hamburgers +
4 Worstjes

ÎäÊÕ
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De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op woensdag 27 juni om 14.00
uur in de Gereformeerde Kerk, Zutphenseweg 13 te
Vorden, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de
Kerkhofweg te Vorden.

Achterham + Filet
Americain 2x 100 gram samen €
Club Vink

† Zutphen,
23 juni 2007

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.30 uur
gelegenheid tot persoonlijk condoleren in ’t
Achterhuus (achter de kerk).
Geboren:

Mister
Steam

† 15 juni 2007
St. Marys Canada

Zie, Ik heb u in Mijn handpalmen gegrift.

Lennon

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

Mister Steam is te huur bij:

Zelstweg 5, 7251 JR Vorden
Tel. (0575) 55 54 37

Intens gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

“Fijnproevers feestje”

Keurslagerkoopje

Satévlees met
GRATIS saus
Aanbiedingen geldig van 25 t/m 30 juni 2007

Het begin van een nieuw leven,
zo heel erg mooi en klein.
Het is eigenlijk niet te omschrijven
hoe blij wij met jou zijn.

Maaltijdidee

Stamppot
Andijvie

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

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

grafmonumenten
sinds 1908

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

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

Geen bloemen.

Joep Engel
24 juni 2007

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Bas Engel en Sanne van Dieten
Kroezerijweg 6
7256 KR Keijenborg
Tel. (0575) 46 26 01

Lieve Han, moedige held, we zullen je missen.
Je laat bij velen een warme herinnering achter.

Henry Dudok van Heel
Han

Op 6 juli 2007 zijn wij

Jennie en Gerrit Bergsma
50 jaar getrouwd.
Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit op onze
receptie van 16.00 - 18.00 uur in de Keizerskroon,
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.
Furstenauerstraat 2a
7261 PE Ruurlo

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de
vele kaarten, felicitaties, bloemen en cadeaus die
ons 50-jarig huwelijksfeest tot een hele fijne dag
hebben gemaakt.

weduwnaar van André Eeuwens
Drager van de zilveren speld van de
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Erelid Sociëteit Vorden
Erelid Schietvereniging Blaricum

GRAFSTEENSPECIALIST

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



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

Den Haag: Henry Dudok van Heel
Almere: Sonja Dudok van Heel
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Gwen M. Dudok van Heel
Maarnse Grindweg 1
3951 LJ Maarn

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

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 28 juni om
13.15 uur in de Veluwezaal van crematorium Dieren,
Imboslaan 6 te Dieren.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in
de ontvangkamer van het crematorium.

Tel. 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Waarop wij dankbaar terugzien.

Henk en Dieni Klein Haneveld
Dennendijk 11
Warnsveld

Uw uitvaartleiders:

Een eigentijdse opleiding voor mens en hond

J. Eppink
Steenderen

Anke van Zeeburg
Tel: (06) 20 84 45 35 of
(0575) 55 30 58
avanzeeburg@hetnet.nl

A. Ruiterkamp
Almen

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

400 euro voor 'Ot en Sien'
De peuters waren jarenlang ondergebracht in een apart zaaltje bij de sporthal ’t Jebbink. Vorige week zijn de peuters verhuisd naar de nieuwe openbare
dorpsschool aan de Kerkstraat, waar ze
een apart onderkomen in deze school
hebben. De ruimte van de voormalige
peuterspeelzaal wordt voortaan gebruikt als extra kleedkamers voor de
sporthal zelf. Voor de peuter-, speelochtend bestond zaterdag een goede belangstelling. Clown Bas vermaakte de
peuters met zijn malle fratsen en pony
Robin maakte onder het toeziend oog
van Chantal, Esther en Linda ‘onvermoeibare’ korte tripjes met de peuters.
Bij de schminktafel eveneens een drukte van belang. Ria Golstein, Mariska
Jansen en Marlies Boerstoel veranderden de gezichten van de peuters in tijgers, lieve poezen en vlinders. Er werden deze ochtend onder meer ook
werkstukjes en oud speelgoed verkocht. Totale opbrengst ruim 400 euro.
Dit geld wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuw speelgoed voor het
nieuwe ‘Ot en Sien’.
Schminken en ponyrijden.
Zaterdagmorgen vond in de ‘oude’ peuterspeelzaal van 'Ot en Sien', de
laatste activiteit plaats: een peuter, speelochtend.

Dorpsbelang-boekje officieel gepresenteerd

Dorpsgids Wichmond-Vierakker
maakt (nieuwe) bewoners wegwijs

Stefan Braakhekke
in hoosbui naar winst
Ondanks het onbestendige weer
van de afgelopen week, is het de
crosscommissie van de VAMC De
Graafschaprijders en met name
dankzij de inzet van Jan Groot Enzerink van het gelijknamige loonbedrijf, gelukt om een goed berijdbaar ‘Delden-circuit’ te creëren.
Ondanks dat de Super Klasse vooral tijdens de tweede manche met een gigantische hoosbui kreeg af te rekenen,
wisten alle crossers ondanks de moeilijke omstandigheden, de finish te halen. Stefan Braakhekke werd uiteindelijk de grote overwinnaar; 2 Marcel
Bulten; 3 Winand Hoenink; 4 Brian
Buitenhuis; 5 Niek Langwerden. Recreanten: 1 Jan Koop; 2 Ronald Stoelhorst;
3 Peter Berenschot; 4 Kees Koolen; 5
Stefan Groot Nuelend. Klasse 125 CC: 1
Jasper Groot Roessink; 2 Bart Bosman;
3 Tom Berends. Jeugdklasse: 1 Bas
Broekhof; 2 Bart ten Hove; 3 Ruben
Wagelaar; 4 Jan Willem Arendsen.
Klasse 50 CC (automaten): 1 Ismo Wolsink; 2 Thijs Bulten; 3 Thies Hellegers.

Jan van Ark schutterskoning
Oranjefeest Wildenborch
Jan van Ark, eigenaar van de Wildenborcher Hof mag zich voor een
jaar schutterskoning van het
buurtschap Wildenborch noemen.
Hij was namelijk zaterdagmiddag
degene die met een welgemikt
schot tijdens het Oranjefeest de vogel naar beneden haalde. De festiviteiten begonnen vrijdagavond met
een gezellige barbecue bij de kapel.
Daar werden tevens de Open Wildenborchse kampioenschappen
darten en sjoelen gehouden. Bij
het darten werd Appie Klein Brinke winnaar; 2 Bas v.d. Schoot; 3 Jan
Oplaat. Bij de jeugd won Jarno Otten; 2 Jelle Wezinkhof, 3 Bruce
Langwerden. Het sjoelen werd vrijdagavond gewonnen door Ben Godschalk; 2 Jan Lindenschot; 3 Jacques van Hooydonk. Bij de jeugd
werd Niels Langwerden winnaar; 2
Bruce Langwerden; 3 Bjorn Wisman.
Zaterdagmiddag begon het feest met
een optocht voor de kinderen vanaf de
Nijlandweg naar de feestweide bij kasteel de Wildenborch. Dit onder muzikale begeleiding van de muziekvereniging Concordia. Nadat de ballonnen
waren opgelaten werden de volks- en
kinderspelen geopend door Jennine
v.d. Plassche- Staring, bewoonster van

De bibliotheek in Vorden organiseert op zaterdag 30 juni van 10.00
tot 13.00 uur de ‘zomerse boekenverkoop’. Dit onder het motto: Vakantie, neem een boek mee!
Niets is zo handig als afgeschreven en
aantrekkelijk geprijsde boeken mee te

Welke verenigingen kent Wichmond-Vierakker? Wat zijn de tradities en
gebruiken? Zijn er scholen? Is er een pinautomaat? En waar moeten bewoners met hun oude papier naartoe? Vooral nieuwe inwoners van Wichmond-Vierakker krijgen met deze vragen te maken. Het antwoord kunnen ze in het vervolg vinden in een Dorpsgids, een vierentwintig pagina
tellend informatief bewaarboekje, dat nieuwe maar ook de huidige bewoners wegwijs maakt. De Dorpsgids is een initiatief van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker en werd op dinsdagavond 19 juni officieel gepresenteerd
in het Ludgerusgebouw in Vierakker.
De familie Ter Linde (Ernst en Carolien en hun kinderen Kikian en
Chiem) zijn onlangs in Wichmond komen wonen. Als nieuwkomers mochten zij het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van Karin
Klein Lebbink. Zij is de voorzitster van
de werkgroep "Saamhorigheid", één
van de vier werkgroepen van Dorpsbelang. De werkgroep werkte bijna een
jaar aan de productie van het gidsje.
Om (nieuwe) bewoners op taalgebied
wegwijs te maken, werden er ook diverse lokale dialectwoorden en hun
betekenis in opgenomen. De Dorpsgids wordt nog voor de zomervakantie
in Wichmond-Vierakker huis-aan-huis
verspreid.

EVEN WENNEN
De familie Ter Linde voelde zich vereerd met het eerste exemplaar. "We
wonen pas sinds februari van dit jaar
in Wichmond. Hiervoor woonden we
in de Jordaan in Amsterdam. Maar we
voelen ons hier al helemaal thuis," aldus Ernst ter Linde. Het tweede exemplaar was voor wethouder Peter Glasbergen. Die moest daar wel even aan
wennen. "Meestal krijg ik het eerste
exemplaar," lachte hij om vervolgens
Dorpsbelang te complimenteren met
de Dorpsgids. "Het ziet er bijzonder
fraai uit. Daarbij zijn jullie de eerste
plaatselijke belangenvereniging in de
gemeente Bronckhorst die een dergelijke gids uitbrengt."

nemen op vakantie. Heb je het boek
uit, dan kan het weg.

Dit keer zijn er veel jeugdboeken, romans, informatieve boeken en cdroms in de aanbieding. De verkoop
gaat ook tijdens de zomervakantie gewoon door.

2x zilver voor Milou Tjoonk op NJK te Eindhoven

nale Kampioenschap. Op
de 100 m. rugslag werd ze
23e in een tijd
van 1.22.13. Ze
is
daarmee
één plaats opgeschoven
t.o.v. haar inschrijftijd.
Ook een prima
prestatie.

Ponyruiters successen

De familie Ter Linde kreeg als nieuwe bewoners van Wichmond het eerste exemplaar van
de Dorpsgids uitgereikt.

De uitslagen van de verschillende spelen waren: vogelschieten: 1 Jan van
Ark, schutterskoning; 2 Joop Brinkerhof (kop); 3 Bennie Wentink (r.vleugel); 4 Joop Brinkerhof (l.vleugel); 5 Ingrid Milius (staart).
Stoelendans: 1 Nienke Abbink; 2 Shicco Lindenschot; 3 Joyce Otten; 4 Alie
Esveld.
Kegelen: 1 Reinier Klein Brinke; 2 Alie
Klein Brinke; 3 Jaqueline Langwerden;
4 Evert Otten.
Ballonschieten: 1 Bas v.d. Schoot; 2
Evert Otten; 3 Ap Vreeman; 4 Reint
Mennink.
Dogcarrijden: 1 Kristie Holsbeke; 2
Nienke Abbink; 3 Karin Tiemessen; 4
Arnold Mennink
Schijfschieten: 1 Joop Brinkerhof; 2
Hans Wijk; 3 Han Klein Ikkink; 4 Frits
Pladdet.
Sjoelen (grote bak): 1 Bennie de Keizer;
2 Dinie van Ark; 3 Jacqueline Langweren; 4 Appie Klein Brinke.

Boekenverkoop in bieb

Bloembinderij Kettelerij stelde de bloemen voor de winnaars beschikbaar.

De 3e en laatste selectiewedstrijd van
het outdoorseizoen voor de pony's
werd dit weekend verreden in Eerbeek.
De laatste kans voor de ponyruiters van
PC De Graafschap om zich te plaatsen
voor het Regiokampioenschap in augustus. De meeste ruiters kwamen uit
in de dressuur. In de klasse B-C reed
Cheyenne van Dijk met haar pony Shirley. Zij behaalde een 2e en een 4e prijs
met 192 en 180 punten. Dit leverde
haar het kringkampioenschap op en tevens een plaats op de Regiokampioenschappen. Ook in de klasse B-C reed
Dian Lenselink met haar pony Tania.
Zij eindigde op de 1e en 4e plaats met
192 en 187 punten. Dianne Smallegoor
reed met haar pony Nico in de klasse BD. Zij eindigde op de 1e en 4e plaats
met 203 en 194 punten. In de klasse L1DE reed Sebastiaan Hamer met zijn pony Sunshine. De 3e prijs met 183 punten bezorgde hem het reserve-kringkampioenschap in deze klasse. In dezelfde klasse reed ook Iris Berenpas met
haar pony Nico. Zij behaalde een 4e
plaats met 187 punten. Lian Nijenhuis
met haar pony Ypsilon kwam uit in de
klasse M1-DE en behaalde een 1e en
een 3e prijs met 187 en 184 punten. Bij
het springen kwam Nynke Woerts uit
in de klasse B-D met haar pony Nina. Zij
behaalde een vijfde plaats en plaatste
zich daarmee voor de Regiokampioenschappen. Zondag 24 juni reed Imke
Woerts met haar pony Lady in Dalfsen.
Zij kwam uit in de dressuurklasse B-Ab
en eindigde daar op de 2e plaats met
182 punten. Bij het bixie-springen wist
zij op de eerste plaats te eindigen.

het kasteel. Onlangs heeft zij een
boekje met allerlei wetenswaardigheden over de Wildenborch geschreven.
Een boekje getiteld ‘De Wildenborch
van Ridderburcht tot buitenplaats’.
Reint Mennink, oud- voorzitter van de
Oranjevereniging en Harrie Dinkelman, de huidige voorzitter, kregen
beiden dit boekje overhandigd.

Milou met haar zilveren medailles
In Eindhoven werd afgelopen weekend het Nederlands Junioren Kampioenschappen lange baan zwemmen gehouden. Milou Tjoonk van
de Berkelduikers heeft daar afgelopen zaterdag een zilveren medaille
gewonnen op de 200 m. schoolslag.
Haar tijd was 3.04.11, een mooi pr
in een 50 meter bad. Aangezien ze
als 5e was geplaatst, was het erg
spannend, maar ondanks de druk
heeft ze zich prima staande gehouden en zich naar een hele mooi
tweede plek gezwommen.
Ook Anne Carlijn Bakker mocht op de
zaterdag in actie komen op dit Natio-

Op zondag 17
juni presteerde Milou wederom bijzonder goed. Ze
stond op de
100m. schoolslag als derde
geplaatst,
maar met een
tijd
van
1.23.60 zwom
ze zich naar
een fantastische tweede
plek. Ook haar
clubgenoten
Merel Wilgenhof en Carmen Seesing
leverden een
prima prestatie.
Merel
zwom op de 100 m. vrije slag een tijd
van 1.11.31, wat goed was voor de 42e
beste van Nederland. Carmen zwom
op de 100 m. vrije slag een tijd van
1.07.45 waarmee ze bij de 43 besten
van Nederland behoorde. Ook voor
haar een mooi PR.

Het was een spectaculair weekend
voor de zwemsters van de Berkelduikers in Eindhoven. Voor het eerst op
een NJK in zó'n groot zwembad, met
de grote namen als Pieter van de
Hoogenband, Marcel Wouda en Jacco
Verhaare om je heen. Dan wordt je
droom als topzwemster nagenoeg werkelijkheid.

ADVERTEREN
IN DE
ACHTERHOEK?

Met z’n zevenen tegelijk kippenvel

NUMMER

•
•
•
•
•
•

7 zitplaatsen
17” lichtmetalen velgen
Parkeersensoren achter
ESP (Electronic Stability Program)
Automatische niveauregeling op achteras
Radiobediening aan het stuur
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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.
Informatie?

avk@weevers.nl
Vanaf € 30.995,-

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

Leaseprijs v.a. € 599,- p. mnd.*

Nieuw. De Chevrolet Captiva

De enige in z’n klasse met standaard 7 zitplaatsen.
Dankzij de combinatie van krachtige motoren en een ﬂexibel interieur kunt u met de Captiva letterlijk alle kanten op. Want deze stoere SUV biedt ruimte tot
maar liefst 7 personen en een grote hoeveelheid bagage. Met z’n perfecte wegligging en gespierde uiterlijk maakt de Captiva veel indruk. Z’n luxe afwerking
en talloze slimme details brengen uw passagiers constant in vervoering. Dit alles maakt z’n prijs natuurlijk standaard heel bescheiden. De Captiva is er vanaf
€ 30.995,-. Maak dus snel een afspraak voor een ontspannende proefrit. Chevrolet. It's a big plus

Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Rondweg 2, Vorden, 0575-552222
www.groot-jebbink.nl

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

De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Getoond model kan afwijken van de standaarduitrusting. Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 7.4/100 km tot 11.5/100 km. De gemiddelde
CO2-uitstoot varieert van 197 gr/km tot 264 gr/km. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk-en zetfouten voorbehouden.

PROFILE

NIET ALLEEN STERK
IN BANDEN MAAR OOK IN:

APK

Onderhoud

Banden

VERGELIJK DE PRIJS
MET UW AUTODEALER

NIEUW
en
in Zutph

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

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

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

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

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Gerritsen Grafmonumenten
v a n

b e g i n

t o t

h e t

e i n d e

Voor uw grafmonumenten
Ruime keus in onze showroom van 400 m2

Tevens onderhoud en restauratie
Markweg 3 Velp (Ind.terrein De Beemd)
Gratis parkeergelegenheid voor de deur
T (026) 36 12 800 F (026) 36 37 555
www.gerritsengrafmonumenten.nl

Stichting Evenementen Vorden
Wij bedanken allen die ons hebben geholpen bij het 5e Midzomerfeest en Lustrumfeest

In het bijzonder:
• JMV Installatiemateriaal
• Drogisterij DA Ten Kate
• Autorijschool Ruesink
• Hans Kup V.H.O.
• Helmink Meubelen
• Oxalis Bloemen & Planten
• Lubron Personeel & organisatie
• Foto Willemien
• Bouwbedrijf Bargeman
• Tegelzetbedrijf Bulten
• Giesen Schoenmode
• Handelsonderneming K. Scholten
• Roosenstein Quality Wear
• Mitra Sander Pardijs
• Siemerink juwelier & opticien
• Vishandel Hengel Hengelo gld
• Smederij Oldenhave
• Euro Planit Personeelsdiensten
• Café Uenk
• Besselink Keuringstechniek
• Super de Boer
Yvonne & Wilbert Grotenhuys
• Plaza CafetariaVorden
• Atomica Plastics
• Restaurant ’T Olde Lettink
• Schildersbedrijf Peters
• Buro ASV Vorden
• Bernhard Wunderink/Jan Hulshof
• Yvonne Jeugdmode
• Gems Metaalwerken
• Welkoop Vorden
• Café – Rest. De Herberg
• Jolinda Nagel & Haarstudio
• Schildersbedrijf Boerstoel
• Althea Products
• Compusystem
• Autobedrijf Groot Jebbink
• IJssalon Kerkepad
• Enzerink Hengelo gld
• Bulten Techniek
• Café De Bierkaai Baak
• Anja uw kapster aan huis
• Adviesgroep ABC
• DP & S / Marcel Jansen
• Pelgrum Makelaars
• Wok Maxis
• Sorba Projects

• De heer Rodink / Kasteel Vorden
• Wiltink Installatiebedrijf
• Kadoshop Sueters
• Timmerbedrijf J.Schotman
• BJ Wijs bestratingen
• Bruna Vorden
• MD Meubelen
• De Vordense Tuin
• Groot Roessink Bloemenboerderij
• Fashion Corner
• De Mölle Bakkerij en Happerij
• Loonwerkbedrijf Groot Enzerink
• Hoveniersbedrijf Jeroen Bleumink
• Profile Bleumink Vorden - Zutphen
• Weulen Kranenbarg
tankstation & oliehandel
• Barendsen Vorden BV
• Visser Mode
• Kantine Sportcafé 't Jebbink
• Grolsche Bierbrouwerij Enschede
• Bakkerij Joop
• De Witte Smid
• C.W.V Medo-Ruurlo loonbedrijf
• Bakkerij Lurvink Doetinchem
• De Wildenborcherhof
• Wolsing party-/evenementenverhuur
• Chin. –Ind. Rest Fan Sheng
• Aviko Steenderen
• Van Donkelaar transportbedrijf
• Jim Heersink Haarmode
• Gerrit Wenneker Schildersbedrijf
• Bouwbedrijf Oude Voorde
• Kluvers Vorden – Discus
• Klein Brinke Taxi –Garagebedrijf
• Anthony’s Country Store
• Hotel Bakker
• Tutti – Paletti
• Fox Productions
• Halfman Bloemsierkunst
• Bouwbedrijf Geers Almen
• Jos Schroer Timmer/ metselwerk
• Vishandel M.F. van de Groep
• Bakkerij van Asselt
• Salon Marianne
• De Gravin van Vorden
• Bistro De Rotonde
• Dick Buunk

En Gemeente, Geldersch Landschap, Ehbo, omwonenden,
bezoekers en natuurlijk onze vrijwilligers!!!!
Het was fantastisch!!!

TOT HET VOLGENDE STEVO-VEESTJE!
www.stevo.nu

Grasmaaien met de zeis vergt handigheid Kleurwedstrijd open dag
de Beekdelle
Aan de open dag die onlangs op de
Beekdelle (ten bate van de aanschaf
van een rolstoelfiets) plaats vond
was ook een kleurwedstrijd voor
kinderen verbonden.
De kinderen hebben, zo bleek, goed
hun best gedaan de plaat in te kleuren. Geen gemakkelijke opgave voor
de jury, het echtpaar Meulenbrugge,
om de prijswinnaars aan te wijzen.
Groep 1 (3-5 jaar): 1 Femke Lammers, 2

Maris Stapelbroek, 3 Robin Dadema.
Groep 2 (6-8 jaar): 1 Bram Lammers, 2
Ilse Smid, 3 Quincy Denkers, 4 Joyce
Schot. Groep 3 (9-12 jaar): 1 Nicolle Arfman, 2 Leila Bunkers. De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs
thuis ontvangen. Tevens willen de bewoners en het personeel van de Beekdelle alle sponsoren voor de open dag
die geholpen hebben en een bijdrage
hebben geleverd voor de aanschaf van
genoemde rolstoelfiets, bedanken.

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding
De collecte van het nationaal
Epilepsie Fonds, de macht van het
Kleine, heeft in de gemeente
Bronckhorst in Vorden € 1.780,48
en Vierakker/Wichmond € 841,40
opgebracht.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het
organiseren van begeleide vakanties
voor mensen met epilepsie en individuele hulp. In de week van maandag 4 t/m
zaterdag 9 juni gingen de vrijwilligers
op pad om huis-aan-huis te collecteren
voor het nationaal Epilepsie Fonds.
Geld voor de epilepsiebestrijding is
hard nodig. Het thema van de nationale collecteweek was: 'Laat ze niet vallen'. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in
aanvallen. het thema 'Laat ze niet vallen' verwijst naar de aard van de aan-

Het haren van de zeis.
‘De motorzeis maakt veel kapot. Ik
ben blij dat Landschapsbeheer Gelderland mij in de gelegenheid stelt
om mensen te leren hoe je met de
zeis gras moet maaien. Zo blijft dit
oude ambacht tenminste nog in
ere’, zo zegt Freek van den Berg uit
Mariënberg. Zaterdag was hij de gehele dag de docent op het perceel
van Natuurmonumenten aan de
Baakseweg in Vorden. Daar waren
circa dertig personen aanwezig om
alles te leren over de zeis en hoe je
er mee om moet gaan. Een vak
apart, zo bleek. Charlotte Krabben,
coördinatrice over de vrijwilligers
van Landschapsbeheer Gelderland:
‘We hebben een poos geleden bij
onze vrijwilligers de behoefte gepeild en gevraagd wat ze nog graag
zouden willen leren. Daaruit bleek
de voorkeur: grasmaaien met de
zeis. Dat doen we nu twee keer per
jaar, vorige week in Culemborg en
vandaag hier in Vorden.
Behalve onze vrijwilligers konden ook
andere belangstellenden zich voor deze cursusdag opgeven. Toch prachtig,
het enthousiasme van al deze mensen
te zien. De meeste hebben thuis wel
een zeis, maar kennen de kneepjes
van het vak niet’, zo zegt Charlotte
Krabben. Freek van den Berg blijkt een
gedreven docent die op een rustige
manier, doorspekt met Twentse humor, tekst en uitleg geeft, waarbij hij
eerst op de veiligheidsaspecten wijst.

Medlerfeesten beginnen met
puzzeltocht

Leren maaien met de zeis.
‘Als jullie de zeis op de grond leggen,
wel met de snede naar beneden, dat
voorkomt ongelukken. We gaan nu
eerst droog trainen. Voor het maaien
van het gras heb je een lange zeis nodig. We moeten met de zeis ‘een baan’
maken. Je laat de zeis als het ware met
de hak over de grond lopen, zodat je
een baan blijft maken. Nooit de zeis
tijdens het maaien optillen, want dan
raak je de balans kwijt.
Span de spieren want je hebt voor het
maaien met de zeis veel krachtsinspanning nodig. Bij ons in Twente noemen ze dat ‘ie mot de bötte ploagen’,
zo zegt Freek. De cursisten luisteren
aandachtig, ook toen Freek voor deed
hoe je de zeis vlijmscherp moet houden. ‘Wanneer je de slijpsteen over de

doening die zich uit in aanvallen en
waarbij mensen ook letterlijk kunnen
vallen. Het is bovendien een oproep om
mensen met epilepsie te steunen. Hoe
epilepsie ontstaat is nog steeds niet bekend. Er is dus geld nodig voor onderzoek. Maar zeker ook voor voorlichting:
1 op de 150 mensen heeft epilepsie
maar veel mensen weten niets over deze aandoening. Naast het subsidieren
van onderzoek en het geven van voorlichting, organiseert het Nationaal Epilepsie Fonds vakanties voor mensen
met epilepsie. Voor veel kinderen en
volwassenen is dit de enige mogelijkheid om met vakantie te gaan. Het epilepsiefonds financiert daarnaast enkele projecten in ontwikkelingslanden.
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op vele terreinen. Men is dankbaar voor de inzet van
de vele vrijwilligers en voor de
financiele bijdrage van alle gevers.

stalen zeis haalt en je ruikt niets , dan
heb je het niet goed gedaan. Je moet
het slijpen kunnen ruiken. Als je
straks aan het maaien bent dan moet
je kunnen horen dat de zeis het gras
afsnijdt’, zo hield Freek zijn gehoor
voor. Na de uitleg volgde de praktijk,
gras maaien op een groot stuk weiland en waarachtig het ging vrij behoorlijk. Freek stond midden tussen
de ‘maaiers’ en knikte tevreden. Behalve uitleg over het maaien leerden de
cursisten en de vrijwilligers deze dag
ook hoe je een zeis moet ‘ haren’. Dit
gebeurde onder leiding van Dieks Holterman. Smid Henk Hofsink, eveneens
uit Twente, was aanwezig om de zeis
naar ‘ieders hand te zetten’. Ook dat
was deze dag een onderdeel van de
cursus!

Het traditionele Oranjefeest in het
buurtschap Medler begint zondagmiddag 1 juli met een fietspuzzeltocht. Een fietstocht voor jong en
oud met een lengte van circa 20 kilometer. De deelnemers kunnen
tussen 13.00 en 14.30 uur starten bij
café- restaurant "’t Wapen van het
Medler" aan de Ruurloseweg. Onderweg dienen er diverse puzzels
opgelost te worden.
Vrijdagavond 6 juli wordt er (aanvang
19.45 uur) in de tot ‘feesthal’ omgebouwde hal van CWW MEDO aan de
Onsteinseweg 2 een toneelavond gehouden. Dan komt de toneelvereniging ‘Steeds Beter’ uit het buurtschap
Bruil bij Ruurlo naar het Medler.
Opgevoerd wordt de klucht ‘De verloofde van mijn vrouw’. In de pauze
vindt er een grote verloting plaats met
prachtige prijzen.

Zaterdag 7 juli wordt om 13.30 uur
een begin gemaakt met de volks- en
kinderspelen. De volwassenen kunnen dan aan een reeks van spelen
meedoen zoals bijvoorbeeld: vogelschieten, dogcar rijden, flessengooien,
doeltrappen e.d. Dit jaar wordt er een
nieuwe attractie aan toegevoegd: bierpulschuiven. In het programma staat
trouwens niet aangegeven of de pullen al of niet met bier zijn gevuld,
maar dat merken de deelnemers ter
plekke wel! Voor de kinderen is er een
speciaal programma dat begint met
een optocht voor de jeugd tot en met
groep 8. Verder is er vogelschieten,
schminken en diverse andere kinderspelen. Er is een draaimolen, een
groot springkussen, een ballenbak en
een ballenkanon. De festiviteiten in
het Medler worden zaterdagavond 7
juli besloten met een feestavond in de
feesthal met live muziek van de band
‘Lagoon’. Aanvang 20.30 uur.

Duivensport

Archeologisch
onderzoek appartementencomplex
Vordense Beek
noodzakelijk?
In het Contact van 19 juni jongstleden
doet onze locaal bekende amateur archeoloog, Hans Moor, verslag van het
feit dat hij sterke aanwijzingen heeft
dat op de bouwlocatie van het appartementencomplex aan de Vordense
Beek een nog geheel in stand gebleven
mammoet aanwezig moet zijn.
Het Europese Verdrag van Malta, ook
wel Conventie van Valletta genoemd,
beoogt het cultureel erfgoed te beschermen. Het gaat hier bijvoorbeeld
om grafvelden van mammoeten. Het
is te betreuren dat onze locale amateur archeoloog te laat zijn ontdekking heeft gedaan, nu de bouwvergunning voor het appartementencomplex
(ook wel "de bunker van Vorden genaamd") al in 2003 is verleend. Dat onze amateur archeoloog er ook nog an-

dere amateuristische activiteiten op
nahoudt blijkt wel uit feit dat hij niet
de moeite heeft genomen om eens
met het buurtcomité in gesprek te
gaan over de feitelijke gebeurtenissen.
Overigens vleermuizen kun je beter 's
avonds en 's nachts spotten, dan 's ochtends. Toch heeft hij een exemplaar
kunnen spotten, waarvoor terecht een
compliment op zijn plaats is.
Nu echter genoeg gekheid, even de feiten. In de ingezonden brief wordt gesuggereerd dat omwonenden de
bouwwerkzaamheden ophouden. Dit
is geenszins het geval. De projectontwikkelaar tracht al vanaf 2003 deze
appartementen aan gefortuneerde
mensen te slijten. Wellicht is het juist
door toedoen van de door de buurt opgezette actie richting gemeente dat de
projectontwikkelaar versneld zijn appartementen opnieuw aan de man wil
brengen. Deze actie is gelnitieerd omdat wij als buurt het zat waren dat er
al jarenlang een braakliggend bouwterrein ligt. In de tussentijd is het gemeentelijk welstandsbeleid zodanig
gewijzigd dat voor een dergelijk reusachtig gebouw (48 meter lang, 8,5 meter breed en 12 meter hoog) nu nooit

een bouwvergunning zou zijn verleend. Dit voorschrijdend inzicht in
combinatie met kansen op het gebied
van natuurontwikkeling op deze unieke locatie aan de Vordense Beek hebben wij aangegrepen om actie te voeren. Belangenorganisaties zoals de
Gelderse Milieufederatie, Vereniging
Natuurmonumenten en Vereniging
Bomenbelang Bronckhorst ondersteunen ons hierin.
Ontegenzeggelijk gaat het door onze
amateur archeoloog gestelde principe
op van "geen groter belang dan eigen
belang". Betreft dat zelfde belang echter meer mensen, dan is sprake van
een gemeenschappelijk belang.
En dat gemeenschappelijk belang kan
wel eens groter zijn dan nu wordt gedacht. Immers als de 'Bunker van Vorden' er staat zullen velen zich afvragen waarom een dergelijk kolossaal
gebouw in een dorpse sfeer is gebouwd. Dit in tegenstelling tot het nabij gelegen gebouw 'Albershof', dat
met veel gevoel voor de omgeving is
ontworpen.
Met vriendelijk groet,
Wolter Ziggers, Nieuwstad 1 Vorden

WEDVLUCHT P.V. VORDEN
Uitslagen wedvlucht vanaf Blois over
een afstand van ruim 600 kilometer:
H.A. Eykelkamp 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12; M.M. Tiemessen 3, 7; M. Schuerink
4.

Wedvlucht vanaf Vervins over een afstand van circa 305 km: T.J. Berentsen
1, 13, 18; comb. A en A Winkels 2, 11,
14, 15; D.J. Gotink 3, 10; C. Bruinsma 4,
7; H.A. Eykelkamp 5, 9; M.M. Tiemessen 6, 8, 12, 16, 19; M. Schuerink 17.

Graveren van aluminium frames
kan leiden tot frame breuk!
In de Stentor van 22-06-2007 stond
een verhaal over het massaal tatoeëren van fietsen door de THOR.
Dit is een antidiefstal actie van de
politie Zutphen. De medewerkers
van Thor geven aan dat het lastig
graveren is in aluminium. Er stond
zelfs in dat het opmerkelijk was
dat de fonkelnieuwe Gazelle Orange van een meneer niet door de
handelaar is gegraveerd!
Dit terwijl door de fabrikanten en rijwielhandelaren ten strengste wordt
afgeraden een aluminium frame te
graveren. In de handleiding van Gazel-

le staat ook vermeldt : " Diepe krassen
kunnen bij aluminium leiden tot
breuk." Profile Bleumink De Fietsspecialis tis dan ook niet blij met deze actie van de politie.

Dhr. Mulder van Profile Bleumink in
Vorden zegt : "Graveren van fietsen is
uit de tijd". Alle grote fabrikanten hebben een database met daarin alle gegevens van alle fietsen die hun uitleveren. De gegevens van Batavus worden
zelfs rechtstreeks gekoppeld aan het
RDC (Rai Data Centre) welke weer gekoppeld is aan de RDW (Rijksdienst
Wegverkeer).

MITSUBISHI COLT INCHARGE.
VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU
EN VOOR JE PORTEMONNEE

COLT
INCHARGE

• Standaard airco
• Milieulabel B
• Gemiddeld brandstofverbruik 1 liter
op 18 KM*

DE COLT INCHARGE
V.A. € 11.699,-

• Semi-automatische airco
• Zuinige 1.1-liter benzinemotor met 75pk (55kW)
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• Elektrisch bedienbare ramen
• Centrale portiervergrendeling + afstandsbediening
• Audiovoorbereiding met 4 speakers
UW VOORDEEL: € 1.400,-

HERWERS MITSUBISHI
Gelderhorst 2 • 7207 BH ZUTPHEN • Telefoon 0575-526590

CHIPOLATA
CAKE

MITSUBISHI COLT
V.A. € 10.999,-

DRIVE ALIVE

50

Prijzen incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken, af Schiphol-Rijk. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard speciﬁcaties.
Brandstofverbruik Colt van 4,8 l/100 km tot 7,1 l/100 km, CO2-emissie 130 tot 168 g/km. Elke nieuwe Mitsubishi personenauto wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi
Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden. *Gemiddeld gecombineerd brandstofverbruik als gemeten door Mitsubishi Motors Corporation.

€

70

KLEIN

NU

www.herwersmitsubishi.nl
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De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 25 juni t/m 30 juni.

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

Eenzaam ...

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

0900 -0767

5 eurocent p.m.
Altijd bereikbaar voor een goed gesprek

GROTE OPRUIMING !!
Op de hele voorjaars/zomer collectie

20-50% korting

G-STAR * PALL-MALL * D.E.P.T * ONLY
enz enz.
SCOTCH * SODA * RELAKZ
E
DUS HÉÉL VÉÉL HALEN ...
EN HÉÉL WEINIG BETALEN !!

Zutphenseweg 8 • Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

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

Fokkink Tweewielers exclusieve dealer
van elektrische Novox scooter
een benzinescooter. Dit komt doordat
de brandstofkosten van de e-scooter
slechts 20 eurocent per 100 kilometer
is tegen zeven euro voor een benzinescooter. En de e-scooter heeft veel minder onderhoud nodig. Ook heeft u
geen last van benzinegeur en olielekkage. Bennie Fokkink: “Met de Novox
XP of XS komt u moeiteloos een helling op. De scooter kan een helling beklimmen van twintig procent. Mocht
u snelheid verliezen bij het beklimmen van een helling of met veel tegenwind, dan kunt u de powerboost knop
gebruiken die zorgt voor een paar minuten meer power zo dat u altijd op
snelheid blijft. Het bereik is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de scooter wordt gebruikt. De ondergrond (slecht wegdek, hellingen),
weersomstandigheden en het gewicht
van de berijder kunnen het bereik
sterk belnvloeden.”
De elektrische scooter is uitermate milieuvriendelijk.
De nieuwste ontwikkeling op het gebied van elektrische vervoermiddelen
is de elektrische scooter. In navolging van China en Italië, heeft nu ook Nederland haar hart verloren aan de milieuvriendelijke uitvoering. Met de
scooter manoeuvreert u probleemloos en comfortabel door het verkeer.
De scooter is onderhoudsarm en heeft lage aanschafkosten. Goedkoper
kunt u geen enkele andere scooter rijden. Tweewieler- en Maaicentrum
Fokkink in Ruurlo is voor een groot deel van de Achterhoek de exclusieve
dealer van de scooter.
Met deze scooter hoeft u nooit meer te
tanken. De brandstof komt uit het
stopcontact. Met de elektrische scooter rijdt u milieuvriendelijk en zeer
goedkoop. De elektrische scooter is inmiddels ongekend populair in de particuliere én de zakelijke markt. Onder
het motto: ‘Meer groen op straat’ levert importeur Novox sinds kort ook
aan politiekorpsen in Nederland. Politie Berkelland heeft ook al belangstelling getoond voor de scooter. Eigenaar
Bennie Fokkink van Tweewieler- en
Maaicentrum Fokkink: “Met de scooter manoeuvreert men probleemloos
en comfortabel door het verkeer en
komt op plekken die met de auto niet

of moeilijk bereikbaar zijn. Deze scooter kent twee types: een 25 km uitvoering en een 45 km uitvoering. De scooter heeft een direct aangedreven elektromotor, hierdoor is het zeer comfortabel, geluidloos en schoon want er
worden geen uitlaatgassen geproduceerd. Men kan bijvoorbeeld een gesprek voeren met de passagier.
Kortom, de e-scooter is vele malen
comfortabeler en u komt altijd ontspannen aan op uw bestemming.” De
actieradius van de scooters is afhankelijk van de omstandigheden ongeveer
60-80 kilometer. Bij een afstand van
5000 kilometer per jaar bespaart men
ongeveer 500 euro ten opzichte van

PROEFRIT
Tweewieler- en Maaicentrum Fokkink
is ook dealer van de Greenbike. De
Greenbike is een sportief uitziende
snorfiets die wordt voortbewogen met
behulp van een onderhoudsvriendelijke elektromotor die verwerkt zit in de
aluminiumvelg van het achterwiel.
Het verschil met een gewone fiets met
elektrische ondersteuning is dat men
bij een Greenbike niet hoeft te trappen. De eenvoudige uitneembare accu
die geplaatst is aan de onderzijde van
de snorfiets zorgt voor een bereik van
ongeveer 35 kilometer. De ‘bike’ is een
ideale stadsfiets maar u kunt er ook
verder mee. U laadt de snorfiets overal
op waar een stopcontact is. Voor meer
informatie over de elektrische Novox
scooter en de Greenbike: zie de website van Tweewieler- en Maaicentrum
Fokkink: www.fokkinktweewielers.nl,
www.novox.nl, www.greenbike.nl of
telefoonnummer (0573) 453100. Ook
voor het maken van een proefrit bent
u van harte welkom. Zie advertentie
elders in de krant.

Samen in Toldiek

Dutch Open en Oude Trekkers

VVV Bronckhorst opent serviceinformatiepunt in Hengelo (Gld.)
Vanaf 1 juli aanstaande opent de
VVV Bronckhorst een Service-informatiepunt bij de lokale Albert
Heijn-vestiging aan de Raadhuisstraat 36 in het hart van Hengelo
(Gld.). Voor deze locatie is gekozen
vanwege de centrale ligging, de ruime openingstijden én de uitstekende parkeervoorzieningen. Hierdoor zijn Irischeques, bioscoop- en
theaterbonnen plus de belangrijkste wandel-, fiets- en autoroutes zes
dagen per week te koop voor toeristen en lokale bevolking. Bovendien
zijn hier ook de gratis informatiebrochures van de leden van de VVV
verkrijgbaar. De huidige VVV-winkel aan de Korenbloemstraat te
Hengelo (Gld.) sluit daarmee per 1
juli haar deuren.
Rick Hulshof, directeur van de VVV
Bronckhorst over deze ontwikkeling:
"Het was voor de meeste mensen duidelijk dat de winkel aan de Korenbloemstraat niet meer voldeed. Onder
andere de decentrale ligging zorgde
voor een daling van het bezoekersaan-

tal. Verder werden we in 2006 een aantal keren geconfronteerd met een inbraak. Dit zijn negatieve ervaringen,
daarom was een beslissing (op korte
termijn) vereist. We zijn dan ook erg
blij met deze oplossing die in de vorm
van een centraal gelegen Service-informatiepunt." Heico Wansink, eigenaar
van de Albert Heijn te Hengelo voegt
eraan toe: "Ik vind het belangrijk dat
de basisinformatie van de VVV binnen
het centrum van Hengelo verkrijgbaar
is, daarom hebben we de VVV deze
mogelijkheid geboden."

TOERISTISCH PLATFORM
De VVV Bronckhorst is op dit moment
in gesprek met het Dorpsbelang Hengelo om te komen tot een plaatselijk
'Toeristisch Platform'. Dit platform zal
er voor zorgdragen dat de toeristische
belangen van Hengelo en omgeving
nu én in de toekomst worden behartigd. Ondernemers die zitting willen
nemen in dit platform worden van
harte uitgenodigd contact op te nemen met de VVV Bronckhorst of het
Dorpsbelang Hengelo.

Regionale keuring Nederlands
Welsh Pony en Cob Stamboek

Op zaterdag 7 juli a.s. vindt de eerste van de 3 regionale keuringen
van afdeling Oost plaats Terrein de
Hietmaat in Hengelo.
De Welsh pony is een oud ras en aan
het begin van de jaartelling spraken
de Romeinen enthousiast over mooie
pony's in de heuvels van Wales. Via de
Romeinen kwamen er Spaanse en Arabische paarden in Wales dat is de reden waarom de Welsh Pony's zo'n Arabische uitstraling hebben. In de 16e

eeuw wilde Hendrik de 8e alle pony's
vernietigen, en ook in de 19e eeuw liep
het ras gevaar ze werden in de kolenmijnen gebruikt voor het sjouw werk
eenmaal beneden in de mijn kwam
zo'n pony nooit meer boven. Voor het
behoud van het ras werd daarom in
1901 een stamboek opgericht en langzamerhand kreeg de pony internationale bekendheid en is in ons land in
1959 het NWPCS opgericht. Er zijn 6
secties allen aanwezig in Hengelo. Sectie A, B, C/ D NWR en WPBR. Alle secties worden aan de hand beoordeeld
door een vakkundige jury en kunnen
door primeren en plaatsing ook een
uitnodiging verdienen voor de Centrale Keuring in Ermelo die later dit jaar
wordt gehouden. Er worden zowel
veulens als 1-2-en 3-jarige plus oudere
merries gekeurd. Ook wordt er onder
het zadel een wedstrijd verreden aan
de start verschijnen 57 combinaties
van ruiter of amazone met een Welsh
pony. Menwedstrijden in diverse klassen vinden ook op dit terrein plaats.
Aanvang van het evenement 9.00 uur

Ondernemers werken hecht samen

Uutblaozn in de achterhoek

Op zaterdag 14 en zondag 15 juli 2007 vinden in Toldijk voor de vijfde keer
de internationale wedstrijden Schapendrijven met bordercollies plaats.
Uit praktisch alle landen van Europa komen de deelnemers naar Toldijk
om te strijden voor de Eer en de Bekers.
Bij Vleesboerderij Garritsen aan de
Wolfstraat hebben de schapen en honden de ruimte op een perceel grasland
van 12 hectare. De jury voor deze wedstrijden wordt overgevlogen vanaf
Schotland, waar schapendrijven met

honden tot de dagelijkse werkzaamheden behoren. De bedrijven daar
hebben honderden schapen, die
meestal de woeste gebieden begrazen
op grote oppervlaktes.
Om het geheel aantrekkelijk te maken

voor het hele gezin, wordt er een fair
op het terrein georganiseerd en zijn er
verschillende optredens.
De O.T.M.O. afdeling Gelderland is ook
aanwezig, met oude trekkers en werktuigen. Voor de trekkers is zijn er twee
verschillende toerritten uitgezet, één
op zaterdag en één op zondag, door de
gemeente Bronckhorst. Opgave hiervoor is mogelijk bij de familie Garritsen, telefoon (0575) 441383.

Plattelandsondernemers in de Achterhoek weten elkaar steeds beter te
vinden. Onder aanvoering van het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme
(ABT) en de Stichting Plattelandstoerisme Achterhoek (SPA) is zojuist
de aftrap gegeven voor een nieuw
en vruchtbaar seizoen. Een seizoen
met nieuwe vormen van samenwerking, bijzondere arrangementen,
opfrislocaties en uitrustplekken op
het platteland. Thema is 'Uutblaoz'n', goed Achterhoeks voor 'tot
rust komen in een ontspannende,
inspirerende omgeving'.

HUUSKES EN PLEKKEN
Ben je die vakantie op stap in de
streek, dan is het goed om op een
mooie plek 'effe uut te blaozn'. Op tal
van plekken zijn daarom uutblaoshuukes en uutblaosplekken ingericht.
In het ene geval is het een huisje (of
een deel van een boerenbedrijf) waar
je een kop koffie kunt krijgen en gebruik van het sanitair kunt maken. In
het andere geval is het een plek waar
je kunt uitrusten en kunt genieten
van de sfeer en het landschap. Waar je
de huuskes en de plekken vindt, is te
lezen in de brochure 'Uutblaoz'n'.

UUTBLAOZ'N!
In 2006 verscheen de eerste editie van
het magazine 'Uutblaoz'n!' waarin tips
en ideeën worden gegeven voor een
vakantie op het Achterhoekse platteland. De nieuwe editie die het ABT zojuist op de markt heeft gebracht, biedt
nieuwe, concrete tips voor de besteding van die plattelandsvakanties.
Tientallen overnachtingsadressen,
van landgoed tot een simpele bedstee.
Vijftig concrete tips nemen je vervolgens mee op fiets-, wandel-, water-,
kinder- of waaghalsuitstapjes. Ook
zijn er interessante verhalen opgenomen over het leven op het platteland.
Tot slot is er zelfs een cursus Achterhoekse spraoke opgenomen. Zodat je
als toerist jezelf verstaanbaar kunt
maken bij de lokale bevolking...

ARRANGEMENTEN
Veel energie is gestoken in de opzet
van nieuwe arrangementen. Op de
speciale website www.uutblaozn.nl is
te vinden welke er zijn, wat de arrangementen kosten en hoe ze te reserveren zijn. Je vindt tochten voor een en
voor meer dagen. De inhoud is verrassend: van kaas tot wijn en van vrouwendingen tot een heus Achterhoeks
fietsrondje waarin liefst zes B&Badressen met elkaar optrekken. Over
samenwerking gesproken!

BROCHURE EN WEBSITE
Alle info over plattelandsvakanties in
de Achterhoek is te lezen in de brochure 'Uutblaoz'n..!', te bestellen via
www.vvvachterhoek.nl maar ook op
de speciale website www.uutblaozn.nl

OPRUIMING
Tot 50% korting
op dames- en herenmode

OPRUIMING
50%
Josephine & Co, Only-M, Gerry Weber, Basler, FrankWalder, Rosner,
Zerres, Verse, Tence, Gardeur, Roberto Sarto, Pools, Enjoy, Mezzo.

Marco Manzini, For Fellows, MENS, Olymp, MAC, Trafic, Com4.

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

OCCASIONS
Kijk ook op: www.auto-voorhuis.nl

Zwemvierdaagse met
'te gekke' nevenactiviteiten

Daihatsu Terios 1.3 SXE Aut. 2005 zilver met. € 17.500,—
VW Bora 1.6 16V + clima. 2005 zilver met. € 17.500,—
Opel Vectra 1.8 Comfort + airco 2003 zilver met. € 15.450,—
Daihatsu Cuore 1.0 Nagano Sporty 2006 zilver met. € 10.000,—
Daihatsu YRV 1.3 S 2004 blauw met. € 9.950,—
Opel Astra 1.6 Pearl Station 2000 zilver met. € 8.500,—
Daihatsu YRV 1.3 XTI + airco 2001 groen met. € 8.250,—
Opel Vectra 2.0 Sport Station 1999 zilver met. € 7.950,—
Peugeot 206 1.4 Ambiance 2002 zilver met. € 7.950,—
Daihatsu Sirion 1.3 VTI 2002 geel € 7.750,—
Mitsubishi Space Star 1.3 Diamond 2001 blauw € 7.750,—
Toyota Avensis 1.6 L.T. Station 1998 zwart met. € 7.450,—
Daihatsu Applause nieuw model1999 groen met. € 7.250,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 groen met. € 7.000,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 groen met. € 7.000,—
VW Golf 1.4i 16V 5-drs 1998 blauw € 6.950,—
Nissan Primera 1.6 GX 5-drs 1998 blauw met. € 6.750,—
Toyota Corolla 2.0 Diesel HB L. Terra 1999 groen met. € 6.000,—
Seat Arosa 1.4 Stella 2001 geel € 5.750,—
Daihatsu Gran Move 1.5i CS 1998 rood/zilver met. € 5.500,—
MCC Smart Pulse Softtouch 1999 zwart/oranje € 4.950,—
Daihatsu Applause Tokyo 1997 groen/grijs met. € 2.950,—
Mitsubishi Colt 1.6 Aut. 1992 zilver met. € 1.650,—

Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl

AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-, wo- en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
• Openstelling Museum voor Heiligenbeelden met speciale tentoonstelling" Cuypers op de Kranenburg"

in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.
JUNI
26 HSV de Snoekbaars Jeugdwedstrijd
27 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme
27 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
28 HSV de Snoekbaars 55 plus wedstrijd
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
30 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70plussers in de Wehme, tel. 552003.
30 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
JULI
4 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
11 ANBO klootschieten, Kleine Steege

235 deelnemers en hun supporters hebben de zwemvierdaagse in het
zwembad ‘In de Dennen’ tot een succes gemaakt. En nog verheugender
voor de organisatie, het bleef alle avonden droog. En dat was met name van belang voor de ‘te gekke’ nevenactiviteiten!. Zelfs op de laatste
dag (vrijdagavond) bleef het bij enkele spatjes, al deed de inktzwarte
lucht anders geloven!
De finale spijkerbroekhangen werd
gewonnen door Diego van Malsen
met een toptijd van 1 minuut en 48
seconden. Het onderdeel ‘wie kan
het gekst van de duikplank springen’ werd gewonnen door Jesse
Weenk..

Bij het jumpstylen werd Bas Klein
Haneveld winnaar. Er was ook nog
een wedstrijd ‘wie krijgt de meeste
kilo’s op een grote mat’.
Het record 243,9 kilo werd gevestigd
door de Bugs Bunnies.

Vrijdagavond was er een demonstratie van de vinzwemmers uit Wychen. De toeschouwers keken verbaasd naar de grote vinnen en de
snelheid waarmee ze door het water
gingen. Ook de Vordense vinzwemmers gaven een prachtig showtje
weg.

Na afloop van de zwemvierdaagse
werden mevrouw Bos en mevrouw
Dorhout- Mees in het zonnetje gezet. Zij deden voor resp. 33e en 23e
keer mee aan deze zwemvierdaagse

pakkers
Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 28 t/m zaterdag 30 juni 2007

Meloenen
Keuze uit:
Galia-,
Cantaloupe-,
Piel de sapo of
watermeloen
per stuk

0.

99

DURE TIJDEN
GOEDKOPER
TANKEN

Serranoham
Vers voor u gesneden

3NEL MAKKELIJK VEILIG mN GOEDKOOP

1.99
100 gram
ELDERS 2.45

"IJ &IREZONE TANKT U BENZINE EN
DIESEL TEGEN BODEMPRIJZEN 5
BETAALT MET UW BANK GIROPASJE EN
UW EIGEN PINCODE



%R IS ALTIJD WEL EEN &IREZONE BIJ U IN DE BUURT
6ORDEN $IENSTENWEG
"AAK :UTPHEN %MMERIKSEWEG 



(ARFSEN ,OCHEMSEWEG  #



literbak

24 flesjes

0.99

7.49

PLUS
Banketbakkersroomijs

Heineken
Pils

Bak 1 liter
NORMAAL 1.59

Krat 24 flesjes à 30 cl.
*Wij verkopen geen alcohol
ELDERS 9.29
aan personen onder de 16 jaar.
kilo

7.49
Sunil
Wasmiddel

Kilo
ELDERS 7.99





 UUR PER DAG
 DAGEN PER WEEK

6AKANTIETIP

grootverpakking

4.99
Magere hamlappen



50% korting

Diverse
soorten
OP=OP
Pak 5184 gram of flacon 5 liter
ELDERS 14.98

6 flessen huiswijn
à 1 liter naar keuze

15.

00

+ gratis wijntas
t.w.v. € 2.99

OP=OP

26/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

www.plussupermarkt.nl

+OMEND WEEKEND EXTRA KORTING

$E LAATSTE LOODJES EN DAN HET BUREAU LEEGRUIMEN -ISSCHIEN NOG EEN TER
RASJE PAKKEN MET DE COLLEGA´S MAAR DAN KAN DE VAKANTIE ECHT BEGINNEN +O
MEND WEEKEINDE MAAKT &IREZONE HET VERTREK NOG WAT AANTREKKELIJKER DOOR
EEN ½KSE KORTING TE GEVEN OP DE TOCH AL LAGE PRIJZEN $AN KAN U TOCH ZEKER
TOT HALVERWEGE &RANKRIJK GENIETEN VAN HET BESPAARDE GELD EEN EXTRA IJSJE
VOOR DE GESTOOFDE KINDEREN OP DE ACHTERBANK DIE HET BIJ DE .EDERLANDSE
GRENS AL LANG VONDEN DUREN OF EEN LEKKER WIJNTJE BIJ DE TENT BIJ AANKOMST
OP DE CAMPING 0RETTIGE VAKANTIE
VRIJDAG  JUNI
TM ZONDAG  JULI

VRIJDAG  JUNI
TM ZONDAG  JULI

 



EUROCENT £  PER LITER

EUROCENT £  PER LITER

PLUS Eland - Hengelo Gld

KORTING OP BENZINE

KORTING OP DIESEL

Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777 F: 0575-461766

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

Openingstijden:

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

!L ONZE STATIONS ZIJN TE VINDEN OP WWWFIREZONENL

Jaargang 3
Nr. 26, 26 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

Onderzoek naar woon- en leefwensen
van inwoners Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst,
ProWonen en Sité Woondiensten
gaan gezamenlijk de woon- en
leefwensen van inwoners van de
gemeente Bronckhorst onderzoeken. Om de woon- en leefwensen in
beeld te brengen, vragen zij uw
hulp. Begin juli valt op ruim 10.000
woonadressen in de gemeente een
enquêteformulier in de brievenbus
met het verzoek deze in te vullen.
Hiermee maakt u kans op één van
de tien waardebonnen van € 50,-,
die we onder de inzenders verloten.
Wat is het doel van dit onderzoek?
Onlangs stelde de gemeenteraad

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

de kadernotitie Woonvisie vast. Dit
betekent dat de gemeenteraad de
opdracht heeft gegeven onderzoek
te doen naar de woonwensen van de
inwoners van Bronckhorst en beleid
daarover te ontwikkelen. Om bij het
opstellen van de woonvisie zoveel
mogelijk te kunnen inspelen op de
wensen van de inwoners, is het
belangrijk een goed beeld te hebben
van die wensen.
Waar gaat de enquête over?
De vragen in de enquête gaan
over de huidige woning en woonomgeving, over eventuele verhuisplannen en wensen voor een nieuwe
woning. Om een nauwkeuriger beeld
van wensen te krijgen, worden
daarnaast bijvoorbeeld ook vragen
gesteld over de gewenste grootte,
woningtype, prijsklasse en de kern
waarnaar de voorkeur van geënquêteerden uitgaat. Het onderzoek is
ook bedoeld om inzicht krijgen in de
woonwensen van starters. Daarom
krijgen ook veel thuiswonende
jongeren vanaf 18 jaar het verzoek
de enquête via internet in te vullen.

Hoe enquête invullen?
De ruim 10.000 woonadressen zijn
een streekproef uit de gemeentelijke
basisadministratie. De bewoners uit
deze steekproef krijgen de enquête
thuis gestuurd. Het invullen van de
enquête is niet ingewikkeld en duurt
ongeveer een kwartier. In de begeleidende brief bij de enquête staan
codes waarmee de enquête ook via
internet ingevuld kan worden.
Dit heeft de voorkeur, omdat de
resultaten dan eenvoudig verwerkt
kunnen worden. Invullen op papier
kan uiteraard ook. Bij de brief is het
enquêteformulier en een retourenvelop ingesloten. Meedoen met de
enquête kan tot uiterlijk 27 juli 2007.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit
onderzoek? Neem dan contact op
met één van onderstaande personen
• ProWonen, Susanne Bomer,
tel. (0545) 46 34 25
• Sité Woondiensten, Jan Drenthel,
tel. (0314) 37 57 09
• gemeente Bronckhorst, Charel
van Dijk, tel. (0575) 75 03 16

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.

Wegwerkzaamheden in Halle en
Varsseveld (N330)
Verkeershinder van 2 t/m 13 juli 2007

Gemeente Bronckhorst wil verkeersproblematiek Oude Zutphenseweg in
Vorden aanpakken

De provincie Gelderland begint op
2 juli a.s. met asfalterings- en
reparatiewerkzaamheden op het
gedeelte Dorpsstraat tot de Zelhemseweg in Halle en Varsseveld. De
weg is dan twee weken afgesloten
voor het doorgaande verkeer, dat
wordt omgeleid. De omleidingsroutes staan ter plaatse met borden

Om de verkeersveiligheid op de
Oude Zutphenseweg in Vorden te
verbeteren, wil het gemeentebestuur van Bronckhorst een aantal
maatregelen nemen. De voorgestelde maatregelen liggen voor
inspraak ter inzage, zodat deze
zomer een besluit genomen kan
worden. Als de verkeersbesluiten
genomen zijn, kunnen de
maatregelen uitgevoerd worden.
De kosten van de voorgestelde
maatregelen bedragen ca.
€ 23.000.

aangegeven. Alleen bestemmingsen fietsverkeer kan gebruik blijven
maken van het fietspad. Er kan
enige verkeershinder ontstaan.
De werkzaamheden zijn naar
verwachting 13 juli 2007 klaar.
Meer informatie: Wegendistrrict
Achterhoek, tel. (0575) 52 24 89.

Recreatieschap Achterhoek-Liemers
vergadert op 28 juni
Het Recreatieschap vergadert op
28 juni a.s. om 15.00 uur in het
gemeentehuis van Doetinchem
(Raadhuisstraat 2). De vergadering
is openbaar en u bent van harte
welkom om deze bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Vaststelling afkoopsom gemeente Zutphen

• Conclusies gebruikersonderzoekrapport: 't Hilgelo grenzeloos recreëren
• Vaststelling Jaarrekening 2006
• Vaststelling Begroting 2006
De vergaderstukken liggen ter
inzage op het kantoor van het
Recreatieschap AchterhoekLiemers op de Spalderkampseweg
1 in Hummelo.

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

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

Vergadering Algemeen Bestuur van
Delta op 27 juni
Het Algemeen Bestuur van Delta
vergadert op 27 juni a.s. in het
gemeentekantoor van Bronckhorst. De openbare vergadering
begint om 11.00 uur. Voor informatie over de agenda kunt u contact
opnemen met het bestuurssecretariaat van Delta, tel. (0575) 58 35
94 (mw. Brinkhuis). U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen.

Delta is het arbeidsontwikkelbedrijf van de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst
en Zutphen en biedt werk aan ruim
950 medewerkers met een
arbeidshandicap.

Uit een rapportage Verkeersproblematiek Oude Zutphenseweg
in Vorden is gebleken dat de
verkeersveiligheid rond de Oude
Zutphenseweg in Vorden verbeterd
moet worden. In de rapportage
staan adviezen over de te doorlopen
stappen en het draagvlak voor
verschillende oplossingsrichtingen.
Duidelijk is dat maatregelen waar
veel draagvlak voor is, verkeerskundig niet het gewenste effect
zullen hebben. Het is daarom
noodzakelijk een maatregelenpakket te kiezen dat wat zwaarder
is.
Het oplossen van het veiligheidsprobleem en het tegengaan van het
oneigenlijke gebruik van de weg, wil
de gemeente oplossen door de
Oude Zutphenseweg ter hoogte van
de Berkel (tussen de beide inritten
van boomkwekerij Lucassen) fysiek
af te sluiten. Met deze maatregel
wordt de knip tussen de Van
Lennepweg en de Almenseweg
overbodig. Deze wil de gemeente
dan ook weer openstellen voor het

verkeer. Om de veiligheid op de
kruising van de Oude Zutphenseweg met de Almenseweg te
waarborgen moet het verkeersplateau op de kruising van de
Almenseweg met de Van Lennepweg vergroot worden, zodat ook de
kruising met de Oude Zutphenseweg als plateau vormgegeven
wordt. Om de overlast en het gevoel
van onveiligheid bij het zwembad en
de sportvelden weg te nemen, is het
de bedoeling het wegvak tussen de
Kerkhoflaan en de Wildenborchseweg af te sluiten voor vrachtverkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Fietsers
(vooral ook de kinderen van en naar
het zwembad en de sportvelden)
worden op deze weg met een sterke
recreatieve functie niet langer
geconfronteerd met groot en zwaar
vrachtverkeer.

Met omwonenden is al overleg
gevoerd. Om ook anderen in de
gelegenheid te stellen inspraak te
hebben op de voorgestelde
maatregelen, ligt het verkeersbesluit ter inzage. Zie hiervoor de
publicatie bij de openbare
bekendmakingen.

Alcohol en opvoeden – zoals de ouden
zongen, piepen de jongen

Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en
Zutphen

Kinderen komen vaak jong in
aanraking met alcohol. Door
vrienden en uitgaan, reclame, tvprogramma'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. Deze weken vindt
u op de gemeentepagina's enkele
opvoedingstips:

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.

De opvoedingstip van deze week:
Het goede voorbeeld werkt
Alleen praten over alcohol werkt
niet. Kinderen kopiëren het gedrag
van hun ouders. Het goede voorbeeld en regels zijn ook belangrijk.
Houdt u daarom zelf aan het
alcoholadvies voor volwassenen. Dit
kan de kans dat uw kind later teveel
gaat drinken ècht verkleinen. Ook
wanneer u zelf (te)veel drinkt is het
goed om regels te stellen over
alcohol drinken door uw kind.
Misschien denkt u dat u daardoor
niet geloofwaardig bent. Maar ook
als u zelf veel drinkt, kunt u er toch
voor zorgen dat uw kind niet te jong
en teveel gaat drinken.
Leg uit dat alcohol drinken door een
volwassene iets anders is dan
alcohol drinken door een jongere in
de groei. Uw kind mag toch ook geen
autorijden voordat het 18 jaar is en
een rijbewijs heeft? En als je
volwassen bent, zijn je hersenen
uitgegroeid; bij jongeren zijn ze
volop in de groei.
Verantwoord alcoholgebruik
volwassenen
Voor zowel mannen als vrouwen
geldt: drink ten minste twee dagen
per week geen alcohol. Voor
gezonde volwassen vrouwen geldt:
drink niet meer dan één tot twee
standaardglazen alcohol per keer.

Als u eens meer wilt drinken, drink
dan niet meer dan drie glazen. Drink
niet wanneer u zwanger bent of
borstvoeding geeft. Voor gezonde
volwassen mannen geldt: drink niet
meer dan twee tot drie standaardglazen alcohol per keer. Wilt u een
keer meer drinken, dan maximaal
vijf glazen. In het verkeer gelden
andere regels.
Heeft u interesse in deze artikelenreeks voor bijvoorbeeld een
clubblad, heeft u vragen of wilt u
reageren? Dan kunt u mailen met
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.
Uw vragen of opmerkingen worden
meegenomen in de volgende
artikelen.
Deze informatie krijgt u in het kader
van het project 'Alcoholmatiging
Jeugd in de Achterhoek', dat de acht
gemeenten waaronder Bronckhorst,
politie, justitie, IrisZorg en GGD
Gelre-IJssel 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.

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

De zaal is vanaf 19.30 uur open, het
programma start om 20.00 uur en
eindigt om 22.00 uur. Naast de roadshows worden de inwoners van de
gebieden ook via een klankbordgroep geïnformeerd over het project. In deze klankbordgroep zitten
organisaties die nauw bij de praktijk
en uitvoering van projecten betrokken zijn.
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 ten zuiden van de Veengoot
en ten oosten van de N316
Datum: dinsdag 26 juni 2007
Locatie: Sportherberg De Veldhoek
Varsselseweg 55
7255 NR Veldhoek
Gebied ten zuiden van het
Stroomkanaal van Hackfort en ten
westen van de N316
Datum: woensdag 27 juni 2007
Locatie: Café Restaurant
Den Bremer
Zutphen Emmerikseweg 37
7227 DG Toldijk

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
of per post versturen naar:
Royal Haskoning, t.a.v. mevrouw
C. ten Cate, Postbus 26, 7500 AA
Enschede. De mooiste foto wordt
beloond met een streekeigen prijs.
De uitreiking vindt plaats tijdens de
roadshow.
Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u
contact opnemen met
• de heer A. de Bert van de
gemeente Lochem,
tel. (0573) 28 91 35,
• de heer F. Eggink van de
gemeente Bronckhorst,
tel. (0575) 75 03 76 of
• de heer R. Rijks van de
gemeente Zutphen,
tel. (0575) 58 73 87.

Graag tot ziens bij de roadshows!

Start gewenningsperiode nieuw
afvalsysteem op 1 juli a.s.

Fotowedstrijd Kinderen in Bronckhorst
Doet u mee aan onze fotowedstrijd
Kinderen in Bronckhorst, waarmee
de 10 mooiste, grappigste, ontroerendste of gekste foto's van
situaties in Bronckhorst waarin
uw kind, kleinkind, oppaskind,
buurtkind verzeild is geraakt, een
opvallende plek krijgen in de
nieuwe, full colour gemeentegids
2008/2009 die in heel Bronckhorst
huis aan huis wordt verspreid.
Daarnaast ontvangen de
10 winnaars ieder een cadeaubon
van 25 euro. Bijzondere situaties
kunnen zich voordoen op school, in
het zwembad, in de speeltuin,
tijdens een evenement zoals de
Vordense Berenddag, een uitje
zoals het Koen Kampioen pad of de
Smoks Hanne route. Een sportwedstrijd waaraan uw kind meedoet
levert vast ook genoeg mooie plaatjes op. Stuur uw foto(s) op naar de
gemeente. Wij zijn heel benieuwd!
U kunt uw foto(s) inzenden tot 31
augustus 2007. De burgemeester
kiest de tien winnaars. Tijdens de
open dag van de gemeente op
8 september 2007 maken we
bekend wie de gelukkigen 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
20x30 cm in kleur ingediend
worden en, indien mogelijk, ook
digitaal in groot formaat JPEG,
GIFF of TIFF (minimaal 1 MB in
verband met drukkwaliteit)
• de foto moet dit jaar zijn genomen
• maximaal 2 foto's per inzender
• inzenden uiterlijk 31 augustus
2007. Foto's die na deze datum
ingestuurd worden, kunnen
helaas niet meer meegenomen
worden in de beoordeling

Voorwaarden
• kinderen t/m 18 jaar
• de foto moet ergens in de
gemeente Bronckhorst genomen
zijn

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

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.

oud papier container gekozen dan
kunt u uw oud papier wegbrengen
naar de milieuparkjes in Wichmond,
Vorden, Hummelo, Hengelo Gld.,
Zelhem en Steenderen.

Het omruilen van de containers
en het in orde maken van de
voorzieningen om afval gescheiden
aan te bieden, is nagenoeg afgerond. Dat moet ook, want op 1 juli
a.s. begint de gewenningsperiode
voor het volumesysteem. Deze loopt
tot eind 2007. In deze periode kunt u
bekijken of de keuze van containers
die u heeft gemaakt daadwerkelijk
past bij uw huishouden.
Afvalpas
Eind juni krijgt u een brief in huis
met uw persoonlijke afvalpas.
Deze is vanaf 1 juli a.s. verplicht
als legitimatie bij de regionale
afvalbrengpunten in Zutphen en
Doetinchem en de lokale afvalbrengpunten in Vorden en
Steenderen (openingstijden zie de
afvalwijzer 2007). Let op: u kunt bij
deze laatste twee brengpunten
vanaf 1 juli alleen nog terecht voor
het brengen van tuin- en snoeiafval
(gratis). Tuin- en snoeiafval kunt u
iedere 2e en 4e zaterdag van de
maand ook gratis brengen naar de
regionale brengpunten (overig afval
tegen betaling). Uw oud papier kunt
u vanaf 1 juli alleen nog in de
speciale oud papier container
voorzien van de oud papier sticker
aan de weg zetten. Los papier (in
bundels of dozen) wordt niet meer
meegenomen. Heeft u niet voor de

In 2007 geen financieel voordeel
De keuze voor kleinere containers
levert dit jaar nog geen financieel
voordeel op. Het komende halfjaar
is een gewenningsperiode, waarna
u uw huidige keuze nog kunt
wijzigen. De afvaltarieven voor 2007
gelden zoals voorheen voor één- en
meerpersoonshuishoudens. Pas
vanaf 2008 als u definitief gekozen
hebt voor de grootte van uw
containers, betaalt u minder als u
voor kleinere container(s) heeft
gekozen.
Omruilen eind van het jaar
Aan het eind van dit jaar krijgt u nog
een kans om uw container(s) om te
ruilen (tegen betaling) als blijkt dat
het door u gekozen volume niet
voldoet. Hierover ontvangt u tzt
persoonlijk bericht.
Composttraining
Veel mensen hebben een compostvat besteld om straks onder meer
hun tuinafval te gaan composteren.
Een groot aantal van hen heeft

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

onlangs bij de gemeente een korte
composttraining gevolgd. Op 28 juni
organiseren we nog een laatste
avond met compostrainingen voor
geïnteresseerden. De trainingen
duren 1,5 uur en zijn in het gemeentekantoor aan de Banninkstraat in
Hengelo Gld. De eerste training is
van 19.00 tot 20.30 uur en de tweede
van 20.30 tot 22.00 uur. U kunt
kiezen bij welke u aanwezig wilt zijn.
Opgeven is niet nodig. De cursussen
worden gegeven door een compostmeester die veel praktische tips
geeft.
Vragen?
Heeft u vragen over het nieuwe afvalsysteem dat de gemeente vanaf
2008 officieel invoert, dan kunt u
contact opnemen met de AfvalInformatie-Lijn, tel. (0575) 75 03 10.

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

gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, kermisterrein Wichmondseweg, vogelschieten, optocht en lunapark op 29 september
2007 van 15.00 tot 01.30 uur, 30 september 2007 van 14.00 tot 01.30 uur en 1 oktober 2007 van
09.00 tot 24.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent op 29 september t/m 2 oktober 2007,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 29 en 30 september van 14.00 tot 02.00 uur en
1 oktober van 09.00 tot 02.00 uur, tijdelijke reclame van 15 t/m 29 september 2007, tijdelijke
verkeersmaatregel diverse wegen i.v.m. optocht op 30 september 2007 van 12.00 tot 16.00 uur,
K.O.S. Baak/P. Leferink/J. Herfkens
• Drempt, tijdelijke verkeersmaatregel diverse wegen i.v.m. kermis van 15 t/m 17 september
2007, kermis, optocht en vogelschieten op 16 september van 12.00 tot 15.00 uur en 17 september van 09.00 tot 15.00 uur, stichting St. Willibrordus
• Drempt en Hummelo, plaatsen tijdelijke reclame, 1 t/m 20 september 2007, stichting
St. Willibrordus
• Halle, permanente reclamezuil met klok en temperatuur aanduiding, Dorpsstraat 27d,
Rabobank Graafschap-Midden
• Hengelo Gld., camping Kom es an, Handwijzersdijk 4, verklaring geen bezwaar ballonstart,
12 augustus 2007, Eep van Harten's ballonvaarten V.O.F.
• Hummelo, Keppelseweg 30, fancy fair op 29 juni 2007 van 18.00 tot 24.00 uur, ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet op 29 juni 2007 van 18.00 tot 24.00 uur, o.b.s. de Woordhof
• Hummelo, volksfeest kermis, 11 en 12 september 2007 van 12.00 tot 18.00 uur, J.W. Addink
• Olburgen, kermis op 10 augustus van 18.30 tot 01.00 uur, 11 augustus van 10.00 tot 01.00 uur
en 12 augustus 2007 van 11.00 tot 21.00 uur, tijdelijke reclame van 16 juli t/m 14 augustus
2007, tijdelijke verkeersmaatregel van 10 t/m 12 augustus 2007, oranjevereniging OlburgenRha
• Vorden, parkeerplaats Eikenlaan 2a, vogelschieten, 28 juli 2007 van 20.00 tot 23.00 uur,
schietvereniging C.C.K.
• Wichmond, weiland nabij Eikenlaan 23, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 11 en 12 augustus
2007, stichting BBMB/Kas Bendjen
• Zelhem, Oldenoord huisnrs. 3 t/m 9 en 2 t/m 14, buurtfeest met een tent en tijdelijke verkeersmaatregel, 7 juli 11.00 uur t/m 8 juli 2007 12.00 uur, J.W. Heusinkveld
• Zelhem, kindervakantieweek op de Bielemansdijk (stukje zandweg tussen Halseweg en
Meeneweg) van 17 t/m 25 augustus 2007, tijdelijke gebruiksvergunning van 22 tot 23 september 2007, stichting Jeugd- en Jongerensociëteit Zelhem
• Zelhem, Markt 4, Zelhemse zomerfeesten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 juli
en 4 augustus 2007 van 15.00 tot 00.00 uur, R. Kelekci (Ali Baba)
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet bij braderie Smidstraat, 21 juli en
4 augustus 2007 van 14.00 tot 22.00 uur, Super De Boer Hollak V.O.F.
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hengelo Gld., Bleuminkweg 3, vernieuwen schuur/werktuigenberging
Hengelo Gld., Molenenk 5a, veranderen deur in raamkozijn
Hengelo Gld., Ruurloseweg 18, vergroten woning
Hengelo Gld., Varsselseweg 41, verbouwen woning
Hengelo Gld., Vordenseweg 28, verbouw woning
Hoog-Keppel, Schoolstraat 7, veranderen woning
Hummelo, Keppelseweg ong. bouw basisschool en peuterspeelzaal
Hummelo, Korte Broekstraat 2, verbouw woning
Laag-Keppel, Rijksweg 69, plaatsen reclamezuil
Steenderen, Doesburgseweg 6, bouwen woning en kas
Vorden, Het Hoge 47, veranderen dak van de woning
Vorden, Rommelderdijk 2, plaatsen mestplaat
Vorden, Pieter van Vollenhovenlaan 4, vergroten woning
Vorden, Vosterweg 3, bouwen kapschuur
Zelhem, bedrijventerrein Vinkenkamp kavel 2, bouw bedrijfshal en woning
Zelhem, bedrijventerrein Vinkenkamp kavel 12, bouw bedrijfshal met kantoor
Zelhem, Heijinkweg 11a, verbouw woning
Zelhem, Orchideestraat 23, bouwen carport

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf
28 juni t/m 8 augustus 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Wiekenweg 5, aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie en verplaatsing
van korenmolen Coops mölle
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder kenbaar worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 8 augustus 2007. Indien u dat
wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact
opnemen met de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 4, vrijstelling om een praktijkruimte voor fysiotherapie te mogen
bouwen, vrijstelling wegens overschrijden voorgevelrooilijn, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'
Het bouwplan ligt vanaf 28 juni t/m 8 augustus 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Bielemansdijk 11a, voor het plaatsen van een stacaravan als kantine, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Baak, Wolfsstraat 4, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 juni t/m
8 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 deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 22 juni 2007:
• Toldijk, Beekstraat 12, voor de verbouw van de boerderij tot 3 wooneenheden
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.

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 19 juni 2007:
• Hengelo Gld., diverse verkeersmaatregelen voor de jaarlijkse kermis met o.a. lunapark,
veteranenrace, kinderspelen, vogelschieten en -knuppelen, ringrijden en optocht, 11 t/m
15 juli 2007, schutterij Eendracht Maakt Macht
• Hummelo en Keppel, skeelertochten, 24 juni 2007 van 10.00 tot 15.00 uur, De Hessenrijders
• Hummelo, Heksenplas, plaatsen tent, 30 juni en 1 juli 2007, TCD Hummelo
• Keijenborg, hoek Kerkstraat/Hogenkampweg, feest in kermistent en ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet van 22 t/m 25 juni 2007, tijdelijke gebruiksvergunning tent van 22 t/m
26 juni 2007, H. Winkelman
• Vorden, Nieuwenhuisweg, buurtfeest in schuur met toneelavond, vogelschieten en klootschietmarathon op 27 juni van 19.30 tot 23.00 uur, 29 juni van 19.30 tot 24.00 uur en 1 juli 2007 van
10.00 tot 17.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 27 juni van 19.30 tot
23.00 uur, 29 juni van 19.30 tot 24.00 uur en 1 juli 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, Deldense
buurtvereniging
• Zelhem, Burgemeester Langmanweg, bedrijfsfeest ivm opening nieuwe hal, 30 juni 2007 van
19.30 tot 01.30 uur, transportbedrijf Gesink
• Zelhem, Stationsplein, radiouitzending De Ronde van Gelderland met muziek, dans,
demonstraties en sportieve activiteiten op 23 juni 2007 van 08.00 tot 15.00 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens uitzending tussen 09.00 tot 14.00 uur, VVV Bronckhorst/cultureel centrum De Brink
Verzonden op 20 juni 2007:
• Hengelo Gld., Middenweg, buurtfeest, 30 juni 2007 van 10.00 tot 01.00 uur, buurt Middenweg
• Hengelo Gld., Vloed, buurtfeest, 30 juni 2007 van 11.00 tot 01.30 uur, Van de Weer
• Hengelo Gld., Vordenseweg 28, gebruik trottoir voor bouwmateriaal, 4 juni t/m december 2007,
bouw en timmerbedrijf Meulenbrugge-Barink v.o.f.
• Hummelo en Keppel en omgeving, Eendaagse van Keppel (wandeltocht), 1 juli 2007, stichting
wandelpaden Hummelo en Keppel
• Keijenborg, buurtfeest met barbecue en kinderspelen, 30 juni 2007 van 16.00 tot 24.00 uur,
buurtvereniging Ottenkamp
• Toldijk, oranjefeest met optocht, volksspelen en dansavonden, 4 t/m 7 juli 2007, stichting
Oranjefeesten Toldijk
• Vorden en omgeving, fietsvierdaagse, 2 t/m 5 juli 2007, Jong-Gelre afdeling Vorden/Warnsveld
• Zelhem, camping Pluimerskamp, zomerfeest met de Iesselkapel, ontheffing artikel 35 Dranken Horecawet, 1 juli 2007 van 14.00 tot 17.00 uur, H.J. Hof-Radstake
• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, Achterhoekse kofferbakmarkt, 1 juli 2007 van 10.00 tot
16.00 uur, Notmai Producties

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 15 juni 2007:
• Hengelo Gld., Broekweg 2, plaatsen dakkapel, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Middenweg 33, vergroten woning
Verzonden op 18 juni 2007:
• Hengelo Gld., De Heurne 26, bouwen tuinhuisje, verleend met vrijstelling op grond van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Uilenesterstraat 27, bouwen bijgebouw

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Laag-Keppel, Rijksweg 85, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Meidoornstraat 41, verbouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kampweg 4, vergroten woning
Verzonden op 21 juni 2007:
• Hummelo, De Zuylenkamp 5, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen

Verzonden op 15 juni 2007:
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 16, bouwen vervangende woning, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Synagogestraat 6, verbouw garage/opslagruimte
• Vorden, Bedrijvenweg 5, bouwen bedrijfsverzamelgebouw, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 18 juni 2007:
• Hengelo Gld., Snethlageweg 10, vergroten woning en bouwen carport, verleend met vrijstelling
op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 12, uitbreiden praktijkruimte voor fysiotherapie, verleend met
vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Almenseweg 13, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Spiekerweg 6a, bouwen bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 21 juni 2007:
• Drempt, Gientjesweg 2, bouwen woning ter vervanging van bestaande woning
• Hengelo Gld., Berkenlaan 69, uitbreiden garage/berging, cq. plaatsen carport en wijzigen
dakkapel, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 80b, plaatsen poort, verleend met vrijstelling op grond van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 44, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen woonboerderij
• Toldijk, Hoogstraat 6, veranderen achtergevel en het maken van een doorbraak in de woning
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 15, vernieuwen werktuigenberging
• Zelhem, Blekweg 6, bouwen woning

Reguliere bouwvergunningen 1e fase

Verzonden op 21 juni 2007:
• Halle, Bielemansdijk 11, bouwen overkapping aan bestaande melkstal, verleend met
vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen

Verzonden op 21 juni 2007:
• Hengelo Gld., Vordenseweg 28, verbouwen woning
• Zelhem, Keijenborgseweg 2, bouwen woning met garage/berging

Sloopvergunningen

Verzonden op 18 juni 2007:
• Hengelo Gld., Elderinkweg 2, geheel slopen woning en de bijgebouwen, komt asbesthoudend
afval vrij
• Hengelo Gld., Varsselseweg 46, slopen dak van een berging, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, van Lennepweg 4, slopen dak van de woning en enige binnenmuren
Verzonden op 21 juni 2007:
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 12, geheel slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 16, geheel slopen woning en dak schuur, komt asbesthoudend
afval vrij
• Vorden, Kruisdijk 1, geheel slopen dakbeschot woning, komt asbesthoudend afval vrij

Ontheffing stopverbod

• Zelhem, zwembad de Brink, Stationsplein 12, voor de bevoorrading van chloor aan het zwembad

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Hengelo Gld., tijdens de jaarlijkse kermis van 9 t/m 15 juli 2007 geldt een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen:
– Afsluiting voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer:
• de Spalstraat tussen de Ruurloseweg en de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat, de
parkeerplaats aan de Kerkstraat, de Kerkstraat tussen de Ruurloseweg en de Marktstraat
van 9 t/m 15 juli 2007
• de Spalstraat vanaf de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat tot aan de kruising
Kastanjelaan/Zuivelweg op 11 juli 2007 van 07.00 tot 16.00 uur
• de Spalstraat tussen de Hummeloseweg en het Iekink, de Zuivelweg tussen de Spalstraat
en de Kampstraat, de Kampstraat, de Tramstraat tussen de Spalstraat en de Kampstraat,
de Rozenstraat tussen de Tramstraat en het Iekink, het Iekink tussen de Rozenstraat en de
Spalstraat op 11 juli 2007 van 16.00 tot 22.00 uur
• de Bleekstraat tussen de Spalstraat en de Veemarktstraat op 13 juli 2007 van 12.00 tot
21.00 uur
• de Spalstraat van 14 juli 20.00 uur tot 15 juli 2007 18.00 uur
– het opheffen van het éénrichtingsverkeer:
• in de Raadhuisstraat tussen de Spalstraat en de Banninkstraat op 11 juli van 07.00 tot
16.00 uur en 14 juli van 20.00 uur tot 15 juli 2007 18.00 uur
• de Spalstraat vanaf de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat tot het Iekink van 9 t/m
15 juli 2007, voorzover dit gedeelte van de weg niet is afgesloten
• de Kerkstraat tussen de Marktstraat en de Raadhuisstraat van 9 t/m 15 juli 2007
• Hengelo Gld., tijdens het buurtfeest van de Middenweg is de Middenweg tussen de rotonde en
het speelterrein op 30 juni 2007 van 10.00 t/m 01.00 uur de dag daarop volgend gesloten voor
alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., tijdens het buurtfeest van de Vloed is de Vloed vanaf de Middenweg tot aan De
Dreef op 30 juni 2007 vanaf 07.00 uur tot 1 juli 2007 12.00 uur gesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer
• Hummelo, tijdens het jubileumfeest van TCD Hummelo geldt een parkeerverbod op de
Rozegaarderweg aan beide zijden van de weg op 30 juni 2007 vanaf 06.00 uur t/m 1 juli 2007
20.00 uur
• Keijenborg, tijdens het buurtfeest van buurtvereniging Ottenkamp is de Ottenkampweg op
30 juni 2007 van 16.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Toldijk, tijdens het jaarlijkse volksfeest op de Zutphen-Emmerikseweg, de Kruisbrinkseweg en
de Hoogstraat zijn op 6 juli 2007 de Zutphen-Emmerikseweg binnen de bebouwde kom van
19.30 tot 19.45 uur, de Hoogstraat tussen de Holtslagweg en de Zutphen-Emmerikseweg en de
Kruisbrinkseweg tussen de Leemstraat en de Zutphen-Emmerikseweg van 18.00 tot 21.00 uur

afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer over de
Zutphen-Emmerikseweg wordt tijdelijk stilgelegd. Hierbij wordt door de politie assistentie
verleend. Het doorgaande verkeer vanuit Keijenborg/Hengelo Gld. wordt omgeleid via de Holtslagweg, de Bakermarksedijk en de Dollemansstraat. Het doorgaande verkeer vanuit Steenderen wordt omgeleid via de Leemstraat en de Hardsteestraat
• Vorden, tijdens het buurtfeest van buurtvereniging De Stroet is het gedeelte van De Stroet
tussen de huisnummers 10 t/m 26 van 29 juni 18.00 uur t/m 1 juli 2007 10.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de radiouitzending De Ronde van Gelderland zijn de Kerkweg, het Stationsplein
en de parkeerplaats tussen de Kerkweg en het Stationsplein afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer op 23 juni 2007 van 08.00 tot 15.00 uur
• Zelhem, tijdens de buurtactiviteiten van buurtvereniging Meindert is de Meinert Hobbemastraat op 3 juni van 16.30 tot 18.30 uur en 8 juli 2007 van 16.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffing stopverbod en bouw- en sloopvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan:
de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen
Wijzigingsplan 'Hummeloseweg 63/63a' in Zelhem
Het ontwerpwijzigingsplan 'Hummeloseweg 63/63a' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 28 juni t/m 8 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
het verleggen van het agrarisch bouwperceel op de Hummeloseweg 63/63a in Zelhem in verband
met het plaatsen van een mestsilo.
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.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied herziening
Rouwenoordseweg 12' in Langerak
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 juni 2007 het bestemmingsplan 'Buitengebied
herziening Rouwenoordseweg 12' in Langerak goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de
verhoging van de aanwezige straalverbindingstoren met een topbuis van 106 meter in verband
met de uitzending van digitale televisiesignalen.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 28 juni t/m 8 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.
Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Inspraak verkeersbesluit
Vorden, om de verkeersveiligheid van de Oude Zutphenseweg te verbeteren, stellen b en w de
volgende verkeersmaatregelen voor:
• de Oude Zutphenseweg fysiek af te sluiten door het plaatsen van een paal ter hoogte van de
Berkel
• de knip tussen de Oude Zutphenseweg en de Almenseweg weer open te stellen voor het
gemotoriseerde verkeer als de fysieke afsluiting gerealiseerd is
• een verbod voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Oude
Zutphenseweg tussen de Kerkhoflaan en de Wildenborchseweg in te stellen
Daarnaast wil de gemeente in gesprek gaan met de provincie Gelderland over het verbeteren van
de verkeersveiligheid op de kruising van de Oude Zutphenseweg met de Zutphenseweg.
De rapportage Verkeersproblematiek Oude Zutphenseweg Vorden ligt van 26 juni t/m 9 juli 2007
voor een ieder voor inspraak ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling
in het gemeentekantoor. Bij deze rapportage liggen ook de verkeersbesluiten voor het afsluiten
van de Oude Zutphenseweg, het opheffen van de knip en het verbod voor vrachtverkeer ter
inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn reactie kenbaar maken aan b en w.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 28 juni
t/m 8 augustus 2007 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet

Openbare bekendmakingen - vervolg
milieubeheer ter inzage:
• Steenderen, Covikseweg 2a, voor het oprichten van een inrichting voor het opslaan van hout,
waarop het Besluit Bouw- en houtbedrijven milieubeheer van toepassing is

Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit is verbonden.

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 28 juni
t/m 8 augustus 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Steenderen, Leemstraat 1, een veranderingsvergunning voor een melkrundveehouderij

Melding art. 8.19 Wm

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Steenderen, Toldijkseweg 21, voor het plaatsen van apparatuur voor het bereiden van
chloordioxide en doseren hiervan aan het proceswater
Deze verklaring is op 20 juni 2007 verzonden.
De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 29 juni 2007.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w
van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van
de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de
inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de

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

PAREL VAN DE WEEK

Bijblijven met informatie.

DRUKWERK

VAKANTIEKRANT gratis bij de VVV
Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

dr ukkerij Weevers

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

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

HAMSTERWEKEN: VEELVOUD VOORDEEL!!!!

AH KIPFILET

AH HAMBURGERS

bak 1 kg.

4.

99

nu

van

PASSOA

3 dozen naar keuze

ALBERT HEIJN

24

4.

6. voor
2+1 GRATIS

van

4.79

2.

99

voor

AH STOKBROOD

DR. OETKER
PIZZA
CROSSA
16

bak 6 stuks

DIV. VARIANTEN, B.V. CHAMPAGNE
DIVERSE SMAKEN

van
MOLENHOEK

12.49

9.

99

fles 0,7 liter
voor

HENGELO (G)

stuk à

1+1 GRATIS
AH KOMKOMMER

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

0.

89

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

1.

36

stuk à

1+1 GRATIS
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Heegt Installatie Tinbergenstraat 42
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474
Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

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

www.heegt.nl

WRWDDOSULMV¼ ( incl btw)

$FWLHJHOGLJYDQMXQLWPDXJ

WIJ ZIJN
BEGONNEN
BIJNA
ALLE

ZOMER
MODE
STERK
AFGEPRIJSD

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

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

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

Hoveniersbedrijf

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

DER S B E DR
L
I
IJF
H
C
S

n
e
s
s
i
n
u
e
T
Henk
• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk
• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend

De Heesterhof Tuinplanten

Van 25 t/m 30 juni
20% KORTING
OP TUINPLANTEN
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
De maanden juli en aug. alleen op zaterdag open
Tel.: 0575-462892 of 06-53362300

Al 25 jaar hèt adres voor:

DE GRAVIN VAN VORDEN

ZOMERVOORDEEL t/m eind augustus

50%

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

RESTAURANT-HOTEL
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden
(0575) 55 12 27
info@gravinvanvorden.nl
www.degravinvanvorden.nl

TOT

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

•
•
•
•

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

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

binnen of op één van onze terrassen.

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

Vloer- en wandtegels

Tegen inlevering van deze bon.

IEDERE 2E GAST VOOR 1/ 2 GELD

Hardsteen dorpels
Keukenbladen etc.

U heeft al een

3-GANGENMENU voor € 27,50

OP ZOEK NAAR WERK
... OF PERSONEEL

Vensterbanken

Stijlvolle
Grafmonumenten

www.lubron.nl
of bel (0575) 464601

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Uw intermediair in techniek

Spalstraat 31
Hengelo Gld
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Historisch onderzoek van protestantse Plus Eland bron van biodiesel!
gemeenten van Doesburg en omstreken
Op maandag 14 mei j.l. promoveerde de Dremptse Thea Elshof-Beuvens
aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op de regionale kerkgeschiedenis. Haar vuistdikke proefschrift van ruim 700 bladzijden Trouw aan
Christus' kerk behandelt de geschiedenis van de christelijk-gereformeerden, de gereformeerden en de vrijgemaakt-gereformeerden in Doesburg
en omstreken en bestrijkt de periode 1857-1972.
De betreffende kerken zijn tot op de
dag van vandaag vitale geloofsgemeenschappen. Zij houden hun diensten respectievelijk in een kerkgebouw in de Ooipoortstraat, in de laatMiddeleeuwse Martinikerk en in een
kerkgebouw in de Herenstraat. Vijf dagen na haar promotie, op zaterdag 19
mei, hield Thea Elshof een lezing in
het gebouw van het Legers des Heils te
Doesburg waarna zij aan alle kerken
alsook aan burgemeester H. Overweg
en archivaris J.W. van Petersen 'het
boekwerk' overhandigde.

hand van de ambtsperioden van de
predikanten en de vacante perioden waarin de kansel niet bezet was - beschreef Thea Elshof de onwikkelingen
in elk facet van het 'kerk-zijn': het beheer van kerk en het predikantstraktement, de diaconie, de prediking en bediening van de sacramenten, de catechese, de evangelisatie en de zending.
Ook jeugd-en verenigingsleven, de
ontwikkelingen in de kerkenraad en
de houding tegenover de andere kerken en het gemeentebestuur kwamen
aan bod.

De katholieke theologe heeft negen
jaar aan haar proefschrift gewerkt. Zij
is een zogenaamde 'buitenpromovenda' van de Nijmeegse universiteit. Dit
houdt in dat zij op eigen kracht - zonder geldelijke ondersteuning van overheid of kerken - de doctorsbul behaalde. Trouw aan Christus' kerk is een noviteit in de protestantse lokale geschiedschrijving. Voor het eerst zijn
systematisch de notulen van de kerkenraden en classis doorgeworsteld en
is een bruikbare kerkhistorische onderzoeksmethode ontworpen. Aan de

ZO VOND ZIJ EEN ANTWOORD
OP DE CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG:
hoe ontwikkelde de identiteit van de
drie Doesburgse kerken zich. Evenwichtig en harmonieus, concludeert
de kerkhistorica, ondanks enkele ingrijpende crises als de mislukking van
de vereniging van de dolerenden en
de christelijk-gereformeerden in 1895,
de scheuring binnen de gereformeerde kerk van Doesburg in 1945 en later
de breuk in de 'vrijgemaakte' kerk in
1969. Een andere belangrijke gevolg-

trekking is dat de drie kerken het
spoor volgde van de landelijke ontwikkeling in hun kerkverbanden. Sociaaleconomische omstandigheden - Doesburg kende rond 1900 grote werkeloosheid en deelde in economische
malaise van de jaren dertig van de vorige eeuw - waren daarop nauwelijks
van invloed. Onderling belnvloedden
de kerken elkaar nauwelijks met uitzondering van de jaren zestig van de
twintigste eeuw toen er sprake was
van een 'oecumenische lente' in Doesburg. De christelijk-gereformeerden
haakten echter in 1965 af vooral omdat de gereformeerden het contact
met de rooms-katholieken wilden en
steeds nauwere banden met de hervormden kregen. De drie onderzochte
kerken hadden doorgaans niet veel op
met het stadsbestuur, beducht als zij
waren dat de overheid zich met de armenzorg zou bemoeien.
Thea Elshof is van mening dat de drie
kerken van de gereformeerde gezindte
te Doesburg niet onbelangrijk zijn
voor de samenhang in de gemeente.
Weliswaar hebben zij zich in de loop
van de tijd relatief autonoom ontwikkeld. Maar daarin schuilt ook hun
kracht. Zij hoeven niets af te doen aan
hun boodschap, maar zij zouden op
oecumenisch gebied winst boeken als
zij trachten een vorm van diaconale
samenwerking te ontwikkelen.

www.contact.nl

Nu ook op internet!
WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Klanten van PLUS Eland in Hengelo kunnen sinds kort bij hun supermarkt oude frituuroliën en -vetten en slaolie kwijt. De oliebollenolie en andere frituuroliën die
vroeger in de kliko of gootsteen
verdwenen worden nu door het
Wageningse bedrijf Bio-D verwerkt
tot biodiesel. De klanten kunnen
hun olie met verpakking en al in
gele container gooien die bij de ingang van de PLUS is geplaatst.

Het bedrijf Bio-D blaast de gescheiden
inzameling van huishoudelijk frituurvet en -olie nieuw leven in, want frituurvet is uitstekend te gebruiken als
biobrandstof. Het bedrijf is een jaar geleden opgericht door Bert Verhoek en
Arthur Rep, twee Wageningse ingenieurs die meenden dat de inzameling
van huishoudelijk vet een nog niet
ontgonnen markt was. "Tien jaar geleden kon je overal nog je frituurvet inleveren op de Afvalbrengstations",
zegt Bert Verhoek, "maar toen maakte
het dioxineschandaal in 1999 daar een
einde aan. Sinds de opkomst van de biodieselindustrie kunnen frituuroliën
weer een nuttige en milieuvriendelijke bestemming krijgen. Van elke liter
oude frituurolie kan één liter biodiesel gemaakt worden! Het is dus zonde
dat er in Nederland jaarlijks zo'n
23.000 ton aan oude frituuroliën door
huishoudens wordt weggegooid." BioD heeft van de provincie Gelderland
een subsidie gekregen om de inzameling nieuw leven in te blazen. In de zomer van 2006 is het bedrijf begonnen
met het plaatsen van de eerste geelgroene vetcontainers bij gemeentewerven en supermarkten. Gelijktijdig
wordt bevolking opgeroepen het vet
gescheiden aan te leveren onder meer
via gemeentelijke informatiepagina's
en informatiemateriaal dat door de
supermarkten wordt uitgereikt aan
klanten met frietvet in hun boodschappenkar. Ondernemer Eland
vindt het een goed initiatief en wil
graag zijn klanten de gelegenheid bieden om een steentje bij te dragen aan
een beter milieu.
VAN FRITUUROLIE TOT BIODIESEL
Thuis giet de klant zijn gebruikte olie
terug in de originele verpakking of in
een andere kunststofverpakking. BioD kan frituurolie in glazen flessen
niet verwerken. Ook het ouderwetse,

ongezonde harde frituurvet kan door
Bio-D niet worden verwerkt. De frituurolie kan vervolgens bij de supermarkt in de daarvoor bestemde gele
container worden gedeponeerd. Zodra
de container vol is komt Bio-D hem
omruilen voor een lege. Op het bedrijf
worden de verpakkingen eerst geshredderd, en vervolgens wordt de olie
en in een pers van de verpakkingen gescheiden en opgeslagen in een tank.
De zo verkregen olie wordt naar een
grote biodieselproducent in Kampen
gebracht om hem te laten verwerken
tot biodiesel. Dit gebeurt in een chemisch proces waarbij de olie- en vetmoleculen worden omgezet in kleinere moleculen die dezelfde eigenschappen hebben als gewone diesel. Biodiesel is dus heel wat anders dan de pure
plantaardige olie die sommige mensen bij hun diesel mengen om lekker
goedkoop te rijden, maar waarmee je
op lange termijn motorstoringen kunt
verwachten. De geproduceerde biodiesel wordt door een aantal klanten gebruikt om hun wagenpark op duurzame brandstof te laten rijden. Biodiesel
is duurzaam, omdat bij de verbranding net zo veel CO2 vrijkomt als de
planten bij het maken van plantaardige olie hebben opgenomen. Biodiesel
draagt dus niet bij aan het broeikaseffect.

GESCHEIDEN INZAMELING VAN
FRITUURVET HEEFT EEN AANTAL
VOORDELEN
De meeste mensen vinden het zonde
om gebruikt frituurvet bij het huisvuil
te gooien. Door gescheiden inzameling draagt de burger bij aan een beter
milieu, terwijl de betreffende gemeentes besparen op de kosten voor vuilverbranding. Het ingezamelde frituurvet
komt bij Bio-D niet in de voedselketen,
want het wordt uitsluitend gebruikt
als grondstof voor biodiesel of als biobrandstof in elektriciteitscentrales.
Vet dat in het riool terecht komt veroorzaakt verstoppingen, waarvan de
kosten voor een flinke gemeente tot
enkele tienduizenden euro's per jaar
kunnen oplopen. Vloeibaar frituurvet
veroorzaakt in huisvuilwagens nogal
eens een smerige lekkage. Allemaal
goede redenen om het oliebollen- en
frituurvet bij PLUS Eland aan de Raadhuisstraat 53 in Hengelo in te leveren.
Informatie over Bio-D is te vinden op
www.bio-d.nl

Ruurloseweg 45a, Vorden
Tel. (0575) 55 12 17
www.weulenkranenbarg.nl

PROFITEER NU
VAN ONZE

ZO M E R A C TI E
Bij aanschaf van een Hilhoutblokhut
naar keuze is het impregneren gratis.
Uw voordeel kan oplopen tot € 299,(deze actie is geldig t/m 31 augustus).

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 30 juni a.s.

Disco met

D.J. Tim
en in het Café

Karaoke
met

Dè specialist in: • Sierbestrating • Tuinhuisjes • Tuinhout • Natuursteen
• Grind, zand en split • Tuinverlichting • Gaas, bielzen en afrasteringsmaterialen

Zonnige zOmerkortingen
Onze opruiming is begonnen. Wij hebben rekken vol koopjes:

10%

tot

70%

korting

Graag tot ziens bij

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

midden in het
hart
van Bronckhorst

JP & Co

en BINGO
vanaf 17.00 uur.

Te Koop: • Kloostermoppen
• Estrikken
• Tuinornamenten e.d
Door eigen import de goedkoopste.
De Handel B.V.
Kwinkweerd 100-A
7241 CW Lochem
tel.nr. 0573-250821 / 06-51583507
e-mail: dehandel@de-handel.com
Openingstijden: maandag, dinsdag en vrijdag
van 09.00 uur-17.00 uur
donderdag van 09.00 uur-13.00 uur
zaterdag van 09.00 uur-12.00 uur
of volgens afspraak.

Nu bij uw dealer:

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

www.bulten-techniek.nl
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Gezondheidscentrum

Hoog Keppel

O P RU I M I N G
Aan onze gehele voorjaarsen zomercollectie hangen nu
kortingskaartjes tot

Over alle disciplines die in het pand aanwezig zijn, kan deze dag
informatie worden verkregen bij de aanwezige zorgbieders:

Huisartsen Hans Nieuwenhuisen
en Eric Assink
Apotheek Hummelo en Keppel
Fysiotherapiepraktijk ‘Fysioplus’
Politie

75 %

Zaterdag 7 juli 2007

open dag
van 10.00 tot 16.00 uur

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75
www.schroder-mode.nl

Sensire Maatschappelijk Werk,
Thuiszorg en Wijkverpleging,Voedings- en Dieetadvies
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel & Stichting Dagverzorging De Gouden Leeuw

U bent van harte welkom om het nieuw ingerichte pand te komen bekijken.

.?jËjÍË-MkË
??ÁËjjË¬?ÄÄjajËM??
8jÁËÜajËÄËjÍË?ÍaËjÜjË~j?j^Ë
ãjjÁË?ÄËjËjÍËÝjjÍËÝjËÝjÁËjÍËMjÄÍjËMËjË¬?ÄÍ±

Volop
Appels
en
zomerfruit
Peren
Kersen
Aardbeien
Pruimen

ÖËjËjÁËÝjËÝ?ÍËajÁÄÍjÖ~Ë~jMÁÖj·Ë
-MkË-jÍj~Á?ÍjËj¬ÍËjË~Á??~u
VËÍ?j~jÄ¬ÁjËMËjËj~jËÁjÍj~Á?ÍjWÄÖjÍ
VË#ajÁãjË??ÁËW?¬?WÍjÍj^ËÍjÁjÄÄjËjË~jjaj

Burgemeester van Panhuysbrink 1

6997 AA Hoog-Keppel

VË.W~
VËÁMjaÄ~jÝj~ËÊË+Ájw¬??ÍÄ~
VËÖ¬ËMËjÍË?jËÜ?ËjjËÄWÍ?ÍjMÁjwËjÍËW±Ü±

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
vele soorten fruit & streekproducten.

VË#jwjjËÜ?ËÄWÍ?Íj~jÄ¬Ájj

Vrijdag en zaterdag open.

VËÍjÄjÜjËjË¬jÁÄjËMjaaj~Ë??ÁË¬?ÄÄjaËÝjÁ
VËËjMËjËÝjÁË~jÜaj^Ëa?ËÖajËÝjË
WÍ?WÍËjÍËÖËjËjËÝjÁ~jÜjÁ
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Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28
7255AC Hengelo Gld.
Tel.: 0575-461010
Fax: 0575-461070
E-mail: info@apotheekhengelo.nl
Internet: www.apotheekhengelo.nl

• NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW •

Fashion for You - Halle

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

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Duizenden stuks kleding voor jong en oud.
O.a. Jack & Jones broeken half en lang ...............................
............................................................. van 54,95 voor € 15,00
Only broeken ........................... van 59,95 voor € 15,00
Gekleurde t-shirts ............................................ 5 voor € 10,00
en nog tienduizenden andere stuks merkkleding voor
dumpprijzen € 5,00 € 7,50 € 10,00 en € 15,00!
Openingstijden: wo. en do. van 10.00 tot 18.00 uur,
vr. van 10.00 tot 20.00 uur en za. van 10.00 tot 17.00 uur.

Fashion for You

Dorpsstraat 72-74, Halle
• NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW •

G e t u i g e n g ez o c h t !

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS
à contant + RDW-vrijwaring

Op woensdag 20 juni rond 17.00 uur stond onze
bezorgauto geparkeerd aan de Burg. van
Panhuysbrink in Hoog Keppel. Iemand heeft toen
onze auto geraakt met als gevolg flinke krassen
en een kapotte buitenspiegel. Wij vragen degene
die onze auto heeft beschadigd of mensen die
hiervan getuige zijn geweest, contact op te nemen
met Erik Duin op telefoonnummer 0575-461010.

André Boschker

Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl
Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere
woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilderwerk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket
gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan
diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen
bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

Uw makelaar voor deze regio,
voor verkoop / aankoop van uw woning.
Fabriekstraat 17b - 7005 AP Doetinchem
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80 - Fax +31 (0) 314 39 27 72
E-mail info@burgersvanderwal.nl - www.burgersvanderwal.nl

Vierakkersestraatweg 26 registertaxateur / rentmeester
7233 SG Vierakker
www.lomanvastgoed.nl
Tel: 0575-441331
www.taxatielandelijkvastgoed.nl

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.
100% katoen
90 x 200
van 14,95 voor 9,95
90 x 210/220
van 16,95 voor 11,95
140/160 x 200 van 19,95 voor 15,95
180 x 200
van 23,95 voor 19,95
Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

ZOMER

opruiming

kleuren
voor 9,95
voor 10,95
voor 12,95
voor 14,95
voor 17,95
voor 19,95
voor 22,95
nu
8,95

100% katoen
van 16,95 voor
van 24,95 voor
van 27,95 voor

Perkal katoenen hoeslaken
Sterk en toch heerlijk zacht
80/200
van 24,95 voor 13,95
90/200
van 25,95 voor 14,95
90/220
van 27,95 voor 16,95
140/200
van 35,95 voor 22,95
160/200
van 39,95 voor 25,95
180/200
van 43,95 voor 27,95
180/220
van 46,95 voor 29,95
slopen 60/70
2 stuks
nu 11,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers.
van 29,95 voor
2 pers.
van 42,95 voor
litsjum.
van 48,95 voor
litsjum. xl
van 54,95 voor
onderslopen 60/70 nu 2 voor

19,95
27,95
34,95
39,95
12,95

1 persoons van 85,- nu
2 persoons van 115,- nu
Litsjumeux van 135,- nu

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu
9,95
25
washand van 2, p/st. nu
1,80

Vandijck badmat
(Lussenmat) 100%katoen.
60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
60/60 Toiletmat van 14,95 nu
9,95
60/110 Badmat van 22,50 nu 14,95
67/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

9.95

Hotelmat 100% katoen
Vanaf

5,95

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits
van 79,95 nu 54,95 p/st. 2 voor 99,65% donzen kussen met opstaande
rand
van 159,- nu 99,-

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24.95

Zomerdekbedden

MAÏSVULLING
(anti allergisch)

KATOEN OF ZIJDE

1 pers. 140/200
1 pers. xl 140/220
2 pers. 200/200
litsjum. 240/200
litsjum. xl 240/220

van
van
van
van
van

59,95
69,95
89,95
109,00
119,00

nu
nu
nu
nu
nu

29,95
34,95
44,95
54,95
64,95

voor
voor
voor
voor
voor

Nu 16.95

90% DONS

39,95
46,95
59,95
69,95
79,95

nu
nu
nu
nu
nu

59,95
69,95
99,95
109,95
119,95

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 designs
Strandlakens vanaf 16,95
Kinder strandlakens vanaf 9,95

DEKBEDDEN
Wollen dekbedden

Synthetische dekbedden

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers.
140/200 van 79,- voor 45,1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,2 pers.
200/200 van 119,- voor 69,litsjum.
240/200 van 129,- voor 79,litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers.
140/200 van 129,- voor 79,1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,2 pers.
200/200 van 169,- voor 109,litsjum.
240/200 van 209,- voor 129,litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

KEUKEN

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 24.95

Keukensets keukendoek + theedoek
ELIAS, DDDDD + Jorzolino

vanaf 4,95

Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
140/200 van 55,- voor 35,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,2 pers.
200/200 van 85,- voor 49,litsjum.
240/200 van 95,- voor 59,litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
140/200 van 99,- voor 65,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,2 pers.
200/200 van 139,- voor 89,litsjum.
240/200 van 159,- voor 119,litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,-

Halflinnen theedoeken
van 6,95 p/st. NU

2,95

Linnen glazendoek

Kinder badjassen
Zomer badjassen

vanaf
vanaf

14,95
29,95

van

9,95

p/st. NU 3,95

Ovenwanten Elias
van 7,50 p/st. NU 2 voor

7,95

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed,
1 pers.
140/200 van 159,- voor
79,1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,2 pers.
200/200 van 249,- voor 125,litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

pannenlappen Elias

Synthetische badmatten
Vanaf

29,39,39,-

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

BADGOED
Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

met rits waardoor u de dikte kunt
aanpassen.
van 39,95 voor 29,-

DEKBEDSETS

12,95
19,95
21,95

kleuren
voor 19,95
voor 21,95
voor 28,95
voor 32,95
voor 35,95
nu 12,50

100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.
van 39,95 nu 2 voor 49,95

Neksteun kussen anti-allergisch

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele
80/200
van 23,95
90/200
van 24,95
140/200
van 34,95
160/200
van 39,95
180/200
van 42,95
slopen 60/70
p/st.

Micro de luxe kussen

Cool touch kussen anti-allergisch,
tijk met natuurzijde
van 37,95 nu 2 voor 49,95

Cinderella lakens
160/260
200/260
240/260

Synthetisch kussen gevuld met luxorel en een katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95 nu 22,95 p/st. 2 voor 39,-

Stevig latex kussen met latex staafjes en synthetische bolletjes.
nu 29,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens
100% katoen in vele
80/200
van 13,95
90/200
van 14,95
90/220
van 14,95
140/200
van 21,50
160/200
van 22,95
180/200
van 27,95
180/220
van 29,50
slopen 60/70
2 stuks

KUSSENS

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand
van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek
van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek
van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken
van 15,95 nu 2 voor 25,00

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

van 2,95 p/st. NU 2 voor

3,95

Keukenschorten
Vanaf 9,95 p/st.

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
140/200 van 379,- voor 199,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 219,2 pers.
200/200 van 559,- voor 299,litsjum.
240/200 van 679,- voor 359,litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 399,-

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

HOESLAKENS

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

Wij zoeken een

flexibele oppas
aan huis in Halle
voor 2 kindjes
(6 en 3 jr.).
Gem. 16 u per wk.
€ 8 per uur.
Bel voor info
06 - 13 68 82 61.

Welke Chevrolet u ook kiest, u kiest altijd
voor comfort, rijplezier en zekerheid!

Dirk van der Houwen
uw
vraagt slechts 1%
courtage bij verkoop
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Wij zijn 100% zeker van onze modellen, service en ﬁnancieringsmogelijkheden. Daarom geven we u ook 100%Content garantie bij aankoop van een nieuwe Chevrolet;
100%Content, geld terug als u dat niet bent. Bovenop de 100%Content garantie
kunt u kiezen voor 3 jaar gratis onderhoud. Of u gaat voor 1 jaar uitgestelde betaling.
Kijk voor de voorwaarden op www.chevrolet.nl of informeer er naar in onze showroom.

DE LEASE PRIJZEN VANAF:
Aveo
Kalos
Matiz

€ 339,€ 289,€ 235,-

Autobedrijf Groot Jebbink B.V.

Epica
Captiva
Lacetti

€ 539,€ 599,€ 359,-

Nubira SW € 399,Tacuma
€ 389,-

IT’S A BIG PLUS.

Rondweg 2, Vorden, 0575-552222
www.groot-jebbink.nl

www.chevrolet.nl

De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Getoonde modellen kunnen afwijken van de standaarduitrusting. Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5,2 /100 km tot 11,5/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van
127 gr/km tot 264 gr/km. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Voor de ‘100%Content’ actie dient u binnen 30 dagen en max. 3000 km uw Chevrolet schadevrij terug te brengen en een andere auto van minimaal dezelfde waarde te hebben gekocht. Vraag uw Chevrolet dealer naar de
voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl. O.b.v. full operational lease, excl. BTW en brandstof bij 60 mnd./20.000 km/p.j.

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

GEREEDSCHAPMAKERIJ
VAN MIERLO VORDEN

LAST VAN
WESPEN?

Bel voor snel verwijderen

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

TE HUUR:
110 m2
geïsoleerde
opslagruimte.

Landbouwmechanisatie- en Konstruktiebedrijf

Wensink Ruurlo BV

Omgeving Vorden,
Tel. 0575 - 441331.

Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar een

Dienstenweg 13 • 7251 KP Vorden • Tel. (0575) 55 16 11 • Fax (0575) 55 52 06

leerling konstruktie-bankwerker

Wij zijn op zoek naar een

CNC Draaier/ frezer
De functie: Je specialiteit is frezen/draaien en mooie producten maken. Je
draait en freest producten met een hoge nauwkeurigheid en kleine toleranties.
De producten maak je in kleine tot middelgrote series. Om de producten te
kunnen bewerken stel je de machine en het gereedschap in. De diversiteit aan
bewerken brengt met zich mee dat je met verschillende gereedschappen en
bewerkingstechnieken bezig bent. Tijdens het productieproces draag je zorg
voor de productkwaliteit.
Functie eisen: Je hebt enige jaren ervaring als frezer/draaier of je hebt ambitie
om CNC frezer te worden. Je bent in staat om aan de hand van tekeningen
nieuw werk te maken. Je houdt van afwisselend werk. Het bewerken van diverse materiaalsoorten is geen probleem voor jou. Je kunt met diverse meetgereedschappen overweg. Je beschikt over een MTS opleiding richting
Metaaltechniek of gelijkwaardig, en je hebt een voorkennis in frezen/draaien.
Opdrachtgever: Gereedschapmakerij van Mierlo is een jonge startende onderneming gericht op verspanende metaalbewerking, stans- en buiggereedschappen maken, speciale onderdelen/prototypes en toeleveringswerk.
Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:
Of mail naar:

Dienstenweg 13
7251 KP Vorden
vanmierlo@gvmv.nl

Wat wij bieden: Afwisselende werkzaamheden in een modern
bedrijf met een brede klantenkring en een passende beloning overeenkomstig de werkzaamheden.
Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand adres:
Wensink Ruurlo BV
Haarweg 3
7261 LE Ruurlo
of: info@wensink-ruurlo.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 30 juni a.s.

Disco met

H E T B ET E R E A D R E S VO O R :

 RIJWIELEN
 SCOOTERS
 GAZONMAAIERS
Verkoop, reparatie en onderhoudsbeurten

Verhuur van: • Rijwielen en aanverwante artikelen zoals
fietskarren en aanhangfietsen
• Vertikuteermachine

D.J. Tim
en in het Café

Karaoke
met

JP & Co

en BINGO
vanaf 17.00 uur.

Je weer goed voelen!

Nu in onze showroom de nieuwe elektrische scooter:

KOM LANGS EN TEST HEM!
TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 00
www.fokkinktweewielers.nl

Praktijk voor
psychosociale counseling

Marga Jansen
Beatrixlaan 20, Vorden
0575 - 441569
Hulp bij problemen
www.praktijk-margajansen.nl

