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Goud voor Bram Rouwen

Vierakker heeft een Nederlands Kampioen op de
1500 meter hardlopen!
Toen Bram Rouwen (22) geboren en getogen in Vierakker, maandagmorgen in zijn ouderlijk huis wakker werd, moest hij zich eerst nog even in
de arm knijpen. Het was nog maar nauwelijks tot hem doorgedrongen
dat hij een dag eerder tijdens atletiekwedstrijden in het Olympisch stadion in Amsterdam, Nederlands kampioen op de 1500 meter heren was geworden. Een prestatie van formaat, waarvan heel Nederland tijdens een
uitzending van Studio Sport kennis kon nemen. De jongeling uit Vierakker finishte in een tijd van 4.08.08 en bleef met die tijd Luc Schouten
(4.08.29) en Bas Eefting (4.08.41) nipt voor. Dat kanshebbers als Gert- Jan
Liefers en Maarten van den Heuvel vanwege blessures niet konden starten, maakte er de prestatie niet minder om.

ik gekeken, links en rechts naast mij
zag ik niemand en toen als eerste over
de finish. Echt ongelooflijk’, zo zegt
Bram Rouwen. Op de tribune ook ongeloof op het gezicht van moeder Dini
en vader Hans. Moeder Dini aan de
koffietafel: ‘Het is toch fantastisch dat
je daar in het Olympisch stadion je
zoon op het hoogste podium ziet
staan, echt kippenvel hoor’!
Floris Rouwen, de 15-jarige broer van
Bram, had het tijdens de finale eveneens druk. Hij filmde de gehele race
van de nieuwe Nederlandse kampioen
en uiteraard laat hij deze film vol trots
aan iedereen zien. Een broer die nationaal kampioen wordt, is natuurlijk
‘wereldnieuws’. De gouden medaille
winnaar is zes jaar geleden met atletiek begonnen, daarvoor voetbalde hij.
Bram:’ Ik ben eigenlijk gestimuleerd
door thuis, mijn vader en moeder lopen ook regelmatig. Geleidelijk aan
begon ik hardlopen ook leuk te vinden. In 2002 ben ik samen met mijn
vader lid geworden van Hanzesport
uit Zutphen. Daar kwam ik in contact
met trainer Herman IJzerman. Een kei
van een coach waaraan ik veel heb te
danken.

De kersverse Nederlands kampioen.
‘Wie er niet is, die is er niet, de atleten
die wel aan de start verschenen heb ik
allemaal verslagen en dat telt’, zo
sprak Bram Rouwen terecht. ‘Ik vond
het trouwens wel jammer dat Maarten niet mee kon doen, hij is mijn trainingsmaatje.
Maarten zelf was ook wel teleurgesteld dat hij niet kon starten, maar
vond het juist hartstikke leuk dat ik
heb gewonnen’, aldus Bram. Zaterdag
tijdens de series, plaatste Bram Rouwen zich met de tweede snelste tijd
(3.52) vrij eenvoudig voor de finale.
Bram: ‘Het kwam toen trouwens nog
niet bij mij op, dat ik zondag wel eens
zou kunnen winnen. In het begin van

de finale kon ik het tempo vrij gemakkelijk volgen. Veel geduw en getrek,
waarbij ik op dat moment één ding
voor ogen had: ervoor zorgen dat ik
niet werd ingesloten.
De eerste ronde ging trouwens in een
te laag tempo, hetgeen ook wel bleek
uit de eindtijden, die was van alle atleten duidelijk minder dan de tijden tijdens de series op zaterdag. Na zo’n 800
meter werd het tempo wel opgeschroefd en deed met name Bas Eefting veel kopwerk. Ik dacht toen bij
mij zelf, zo dicht mogelijk in de buurt
van Bas blijven. Met nog honderd meter te gaan kwam ik naast hem op kop.
Ik dacht toen zo hard mogelijk doorlopen. Pas vijf meter voor de streep heb

Ik train uitsluitend op zijn schema’s.
Wij hebben samen een meerjarenplan
opgesteld, dat wil zeggen niet te hard
van stapel lopen, gewoon alles rustig
opbouwen. Ik ben pas 22 en de beste
jaren moeten nog komen. Voorlopig
concentreer ik mij uitsluitend op de
1500 meter. Richting toekomst wil ik
het accent op de 5 en 10 kilometer leggen, hoewel je natuurlijk nooit weet
hoe ik mij verder op de 1500 meter zal
ontwikkelen. Wat dat betreft zit er
voor mij nog wel ‘rek’ in. Mijn snelste
tijd tot dusver is 3.49. Daar moet nog
heel wat van af te knabbelen zijn’, zo
zegt Bram Rouwen. (Het Nederlands
record staat op 3.32, red.) Voorlopig
wil hij nog even van zijn kampioenschap nagenieten. Dan de draad weer
oppakken, zes tot 7 keer per week wat
korte trainingen van pakweg 40 minuten en daarnaast een paar keer per
week trainingen van anderhalf uur,
puur gebaseerd op snelheid. Eind juli
staat er een wedstrijd in België op het
programma. Na de zomervakantie is
het eerst alle hens aan dek op de agrarische hogeschool in Dronten. Bram
Rouwen is 4e jaar student en hoopt in
februari 2008 af te studeren.

Expositie Vordense kunstenaar Jan Rozeboom in
Griekenland

Op 6 januari van dit jaar was het 25 jaar geleden dat de in Vorden woonachtige kunstenaar Jan Rozeboom op 36-jarige leeftijd in het Griekse stadje Filiatra aan een hartstilstand overleed. Enkele vrienden van hem hebben naar aanleiding daarvan de Stichting ‘Vrienden van de kunstenaar
Jan Rozeboom’ opgericht. Dit met als doel een eerbetoon aan de kunstenaar te brengen en zijn werk de aandacht te geven die het verdient. Inmiddels is er een half jaar geleden in Galerie Agnes Raben te Vorden een expositie gehouden. Deze zomer worden er tevens drie exposities met werken van Jan Rozeboom in Griekenland gehouden.
De eerste expositie vindt van 5 tot en
met 19 augustus plaats in Filiatra.
Daar zijn in het Vorréetion in een gebouw in het park vlak bij het centrum
van Filiatra een zestigtal werken van
Jan Rozeboom te bezichtigen. De officiële opening vindt plaats op zaterdagavond 4 augustus (zie www.filiatra.gr).

De expositie is dagelijks te bezichtigen. Vervolgens zal de tentoonstelling
‘doorreizen’ naar Athene en daar tegelijkertijd op twee plekken te zien zijn.
Van 6 tot en met 9 september zijn
Griekse landschappen te zien in het
Nederlands Instituut in Athene;
maandag tot en met vrijdag overdag

en op woensdag en vrijdag tot begin
van de avond. De opening vindt plaats
op donderdagavond 6 september.
De andere tentoonstelling wordt van 7
september tot en met 19 september gehouden in het museum Herakleidon,
eveneens in Athene.
Deze opening vindt plaats op vrijdagavond 7 september. Voor nadere bijzonderheden kan men bellen 551647.

Nationaal kampioen Bram Rouwen geflankeerd door Luc Schouten en Bas Eefting.

Beker voor
'Vrouwen van Nu'
De dames van de afdeling Vorden
van de plattelandsvrouwen ‘Vrouwen van Nu’ mochten donderdag
na afloop van de fietsvierdaagse
een wisselbeker in ontvangst nemen.
Een beker die door Bloemendaal en
Wiegerinck voor de groep met het
grootst aantal deelnemers aan de
fietsvierdaagse van Jong Gelre Vorden/Warnsveld, beschikbaar was ge-

steld. De sportieve vrouwen wonnen
deze beker ook vorig jaar. In totaal namen aan het fietsevenement circa 100
personen deel. De organisatie had een
viertal aantrekkelijke routes richting
Leesten/Vierakker, Kranenburg/Ruurlo, Hengelo en omgeving Baak samengesteld.

Om voor een herinnering in aanmerking te komen diende men minimaal
drie avonden mee te fietsen.

Zomeravondconcert
Sursum Corda
De Vordense muziekvereniging
Sursum Corda geeft op dinsdagavond 17 juli een zomeravondconcert welke wordt gehouden op het
plantsoen voor de Hervormde
dorpskerk.
Het wordt die avond een non-stop programma vanaf 19.30 tot 21.00 uur. Het
harmonieorkest speelt onder leiding
van dirigent Jacob Jansen onder meer
populaire marsmuziek en popmuziek.
Het jeugdorkest onder leiding van
Geert Jan Dijkerman verzorgt drie optredens, twee apart en één samen met
het 'grote orkest'. Verder is er een optreden van de malletband onder leiding van Marc Gouswaart en de malletband OBK uit Otterlo. Ook de majorettegroepen van Sursum Corda zullen onder leiding van instructrice Linda Beusink aan dit zomeravondconcert meewerken. Bij slecht weer wordt
het concert naar het Dorpscentrum
verplaatst.
Het is een leuk programma voor jong
en oud.
Komt u ook kijken en luisteren??
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In 2008 zal in het Henriëtte Polak museum in Zutphen een expositie met
het gehele oeuvre van Jan Rozeboom
te bezichtigen zijn. Inmiddels zijn ‘de
vrienden’ met de voorbereiding van
deze expositie gestart.
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Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 juli 10.00 uur ds. J. Kool, afscheidnevendienst
kinderen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 juli 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur geen
dienst.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 juli 10.00 uur ds. L.J. Horjus, Didam.
R.K. Kerk Vorden
Zondag 15 juli 10.00uur Woord/communieviering mmv
Dameskoor.
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 14 juli 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 15 juli 10.00 uur woord- en communieviering kindernevendienst, herenkoor.
Tandarts
14/15 juli P.J. Waart, Barchem tel 0573 44 17 44. 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 17.4519.30 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.
 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.
 Te koop: 2 pups (uit nest
van 8), geboren 11-04-2007.
Teefjes, een bruine langharige en een zwarte kortharige.
Moeder
labrador/bouvier,
vader rottweiler. Groeien op
in buitengebied met jonge
kinderen. Vakantieopvang
bespreekbaar. Bellen na
20.00 uur op nummer (0575)
46 14 39.

 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,
Stichting Veilingcommissie
Vorden, tel. (0575) 55 14 86.

6,25

• Frambozenbavaroisevlaai

6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren

€

4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Tropicana slofje ca. 6 pers.

5,95
€ 3,50

Gevuld met room en tropische vruchten €

• Florentines

8 stuks

Streek omroep voor Lochem & Omgeving

We zijn op zoek naar personen
die één van de onderstaande
functies kan opvullen.

 Nordic Walking leren volgens de originele Finse Alfamethode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.
 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.
 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Te koop gevr.: Stro los
van het land. Roekevisch,
tel. (0314) 62 31 45.

PRESENTATOREN M/V
Voor presenteren van een sport programma op zondag
van 16.00 tot 18.00 uur. Voor presenteren van informatieprogramma’s, waaronder gemeente nieuws en politiek.
RECLAME VERKOPER
Het binnenhalen van reclame voor op de radio.

 Altijd een vrijblijvend
advies. Herbalife Nieske
Pohlmann, 06-54326669.

De best beluisterde omroep in de regio.
(kijk voor de uitslag luisteronderzoek op onze website)

 Wie kan mij helpen? Ik
zoek een oppas van ong. 30
jaar of ouder voor mijn 2 kinderen. Een jongen van 13 en
een meisje van 12 jaar.
Het gaat om gem. 2x p. week,
vanaf ong. 17.00 uur. Inl. 0612025610.
 Gevraagd nette hulp in
huishouding voor halve dag
per week, buitengebied Vorden
-Ruurlo. Brieven onder nr. 18-3,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

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

Aroma van
Filabres
Wij introduceren de
nieuwe cosmeticalijn
op basis van natuurlijke
olijfolie.
Bel (0575) 55 50 29
of (06)15 284 009

TECHNIEK
Het bedienen van apparatuur in de regelkamer.
Alle bovenstaande functies zijn op vrijwillige basis. Voor
belangstelling van één van de bovenstaande functies kunt
u schrijven naar: Achterhoek FM, Postbus 115, 7250 AC
Vorden. Of mail naar info@achterhoekfm.nl
Fm 104.9 - Fm 106.7 - Fm 107.9
www.achterhoekfm.nl

Dagmenu’s
11 t/m 17 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 11 juli
Mosterdsoep / Züricher Geschnetseltes met rösti en
rauwkostsalade.
Donderdag 12 juli
Varkenshaasmedaillons met stroganoff, aardappelen
en groente / Yoghurt friss...
Vrijdag 13 juli
Groentesoep / Gebakken mosselen met saus tartaar,
rauwkostsalade en frieten.
Zaterdag 14 juli (alleen afhalen)
Duitse biefstuk met uien, aardappelen en rauwkostsalade / IJs met slagroom.
Maandag 16 juli
Gesloten.
Dinsdag 17 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

VORDENSE
VLAAI

KAMPIOENTJES

Herman Peters
&
Joke Peters-Penterman

3
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GROOT

€

€
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De en ge echte

ZWANENHALZEN
De Ech e Bakker Da proef e
Zu phenseweg 18 – Vo den
Te 0575 55 13 84
D e umme 31-33 – Wa nsve d
Te 0575 57 15 28

De Echte Bakker
Aanb ed ngen n ge d g van 9 m 14 u

k he m n ogen op naar de bergen
vanwaar m n hu p komen za

Janna Geertruida
Hoornenborg-Hesselink
s nds 1988 weduwe van Gerr Jan Hoornenborg
* W n ersw k 26 apr 1911

† Vorden 7 u 2007
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Sanne Tycho

£{ÊÕ
, /
Ó£ÊÕ
,
ÓnÊÕ
" Ê1*
6 ,9 -/1, 9
1- { 6 ,9"
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L ever geen b oemen
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Dag en nacht bereikbaar
Uw u tvaart e ders:

J. Eppink

A. Ruiterkamp
A men
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schap tijdens
wenkampioen
Primeur vrou e motorraces
international

weging bij
Traditionele opgepept
Muldersfluite

500 gram

2.25
5.49
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Wethouder Nas onthult gedenksteen

Ot en Sien en de Dorpsschool geopend

De nieuwe logo's zijn nu bekend.

Wethouder Nas onthult de gedenksteen.
Op 4 juli was het dan zover, de opening van de peuterspeelzaal Ot en Sien
en de Dorpsschool Vorden. Waar 's morgens voor de peuters en de schoolgaande kinderen de nieuwe logo's werden onthuld vond 's middags voor
genodigden de officiële opening plaats.

speelzalen Bronckhorst) spraken allen
van een fantastisch gebouw waar in
het voor de jeugd, leidsters, meesters
en juffen prettig vertoeven is.

Door de slechte weersomstandigheden in de ochtend werd de bekendmaking van de nieuwe logo's naar binnen
verplaatst, zo was gelijk mooi zichtbaar dat de ruimte binnen zeer geschikt is om een grote groep ( alle kinderen pasten er in elk geval al makkelijk in) plaats te bieden. Na de onthulling werden er diverse spelletjes gespeeld en werden de kinderen getrakteerd op iets lekkers.

Complimenten waren er voor de architect (Peters en Lammerink) en het
bouwbedrijf (Klanderman) voor het inpassen van een nieuwe school aan een
bestaand dorpsplein en het voorspoedige bouwtraject. Afsluitend aan Eef
Baakman, directeur van de school, de
eer om iedereen nogmaals te bedanken voor hun inzet en aanwezigheid.
Hij refereerde ook, evenals de overige
sprekers, nog even aan de lange weg
die nodig gebleken is om deze nieuwbouw tot stand te brengen.

In de middag waren er vele genodigden aanwezig voor het officiële gedeelte, uiteraard met een aantal sprekers. Onder de aanwezigen o.a. oud
personeelsleden van zowel de Ot en
Sien als de Dorpsschool, oudercom-

missies, de oud bestuurscommissie
van de Dorpsschool die aan de basis
van deze nieuwbouw heeft gestaan,
vertegenwoordigers van de gemeente,
architect, bouwbedrijf en collega's van
de overige scholen uit Vorden.
Aan wethouder Nas van de gemeente
Bronckhorst de eer om de gedenksteen te onthullen waar ook zijn naam
op vermeld staat, zoals hij zelf later
sprak "Om je naam zo in het beton te
zien geeft toch een bijzonder gevoel".
De heer Nas en de latere sprekers de
heer Arents (voorzitter van de stichting IJsselgraaf waarbij de Dorpsschool is aangesloten), de heer Petersen (voorzitter van de stichting peuter-

De samenwerking met de Ot en Sien is
prima en hij hoopt dat het "samenwoningscontract" met de Ot en Sien en
lang leven beschoren is.

Voorzitter Nees Petersen van de nieuwe stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst.

BSO Wichmond-Vierakker, de Garve en Avonturijn
gaan er samen iets moois van maken!

Aansluitend aan een goed bezochte ledenvergadering, presenteerde
basisschool de Garve op 2 juli hun
plannen voor de buitenschoolse
opvang. Na een zorgvuldige zoektocht vond het bestuur hiervoor
kinderopvang Avonturijn als de
ideale partner.
De ouders van de Garve die hun
kind(eren) zowel voor als na schooltijd
willen laten opvangen, kunnen daarvoor vanaf het komende schooljaar terecht bij de Avonturijn. De opvang tussen de middag blijft een zaak van de
school. Dit staat formeel los van de
buitenschoolse opvang. Avonturijn
zal werken vanuit een groeimodel.
Veel hangt af van de schaal waarop ouders gebruik gaan maken van de mogelijkheden. Vooralsnog zullen de kinderen opgevangen worden door gastouders. Als de groep groot genoeg is
zal Avonturijn, in de nabijheid van
school, buitenschoolse opvang voor
deze kinderen gaan regelen. Onder
toeziend oog van de vele belangstellenden tekende het bestuur van de

vereniging, een convenant met de kinderopvangorganisatie Avonturijn. In
de presentatie werd toegelicht waarom de Garve heeft gekozen voor Avonturijn; zij hebben een goed gevoel voor
de sfeer en eigenschappen van een
kleine en sociale gemeenschap, er was
direct een prettig 'wij-gevoel' en duidelijk ook de enthousiaste ambitie om er
samen iets moois van te maken. Het
'wij-gevoel' is wel typerend voor Wichmond-Vierakker en werd ook op deze
avond duidelijk zichtbaar. Peuterspeelzaal Peuterpret was al in een
vroeg stadium betrokken bij de keus
voor Avonturijn en zij waren ook deze
avond goed vertegenwoordigd. Ook alle mooie plannen voor de toekomst
zullen samen en in goed overleg ook
met de peuterspeelzaal laten plaatsvinden. Avonturijn maakte de aanwezigen nog attent op twee websites
waar veel informatie te vinden is;
www.toeslagen.nl en www.avonturijnruurlo.nl
Yolanda Bensink (vestigingsmanager Avonturijn) en Antoon Wuestman (voorzitter bestuur de Garve) tekenen het convenant.

Hengelsport

DE SNOEKBAARS
Tijdens de vijfde onderlinge wedstrijd
van de hengelaarsvereniging De
Snoekbaars, welke in de Oude Yssel bij
Keppel werd gehouden werd in totaal
13,8 kilogram vis gevangen. De uitslagen waren als volgt: 1 M. Dekkers 3900
gram; 2 J. Groot Jebbink 3300 gram; 3
W. Bulten 1540 gram; 4 V. Eijkelkamp
1500 gram; 5 H. Golstein 920 gram.

Duivensport

WEDVLUCHT P.V. VORDEN
Uitslagen wedvlucht vanaf Bettembourg over een afstand van circa 290
kilometer: T. J. Berentsen 1, 2, 5, 7, 13,
16, 18; C. Bruinsma 3, 6, 15; H.A. Eykelkamp 4, 10, 12, 17; Comb. A en A Winkels 8, 20; comb. J. Meyer en Zoon 11;
M.M. Tiemessen 9, 14, 19.

ADVERTEREN IN DE

avk@weevers.nl
dr ukker ij We e ve r s
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

SUPER NECTARINES

30 stuks

HEERLIJKE GROTE GALIA MELOEN

per stuk

GROTE MALSE KROP SLA

per krop

VERSE BOSPEEN

5,00
€ 0,98
€ 0,50
€ 0,80
€

per bos

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

De Valeweide
Bloemen en planten

GEMENGD BOEKET.............
2 BOSSEN BLOEMEN .........

2.

3 KAAPSVIOLEN.........

6.
00
5.

00

99

RUNDERGEHAKT
500 gram

2,60

BOER’N BROK
PANKLAAR

KILO

4,90

500 gram

3,60

8-10 minuten bakken
Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.
Telefoon (038) 37 641 121

SCHNITZELS
PANKLAAR

4 STUKS

4,90

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

155 tractoren aan de start

Nostalgie ten top tijdens tractortoertocht

Milieu en gezondheid
De samenleving heeft een groeiende belangstelling voor de relatie
milieu en gezondheid. Volgens het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ongeveer
2-5% van het gezondheidsverlies
in Nederland toe te schrijven aan
milieufactoren.

ning. Daarnaast wordt regelmatig contact opgenomen met de GGD in situaties dat er sprake is van bezorgdheid
of ongerustheid, maar (nog) niet van
een aandoening. De meeste meldingen die binnenkomen bij de GGD blijken afkomstig te zijn uit de gemeenten Apeldoorn en Deventer.

Op basis van de Wet Collectieve preventie Volksgezondheid (WCPV) heeft
de GGD een medisch milieukundige
taak om vragen en klachten van burgers te behandelen, ongewenste situaties te signaleren, beleidsadvisering
aan gemeenten, preventie gerichte
voorlichting en adviezen bij milieu-incidenten te geven.

VOORBEELDPROJECT VAN DE GGD
Vanuit het verleden is bekend dat de
kwaliteit van het binnenmilieu van
basisscholen over het algemeen matig
tot slecht is. Daarom is er aandacht en
onderzoek voor dit probleem gekomen. Een slecht binnenmilieu heeft
gevolgen voor zowel de leerlingen als
de leerkrachten. Zo blijkt uit onderzoek dat 25% van het ziekteverzuim
onder basisschooldocenten is toe te
schrijven aan binnenmilieufactoren.
De praktijk wijst uit dat een gerichter
ventilatiegedrag van leerkrachten al
tot een aanzienlijke verbetering van
de binnenmilieukwaliteit kan leiden.

VRAGEN VAN BURGERS
Met regelmaat bellen gemeenten en
bezorgde burgers GGD Gelre-IJssel
voor hun vragen over het effect van
milieufactoren op de gezondheid. Zij
hebben vaak uiteenlopende vragen.
Enkele voorbeelden zijn:
- Een bewoner met gezondheidsklachten belt. Zijn gezin heeft al ruime tijd last van irritatie van keel,
neus en ogen in huis. Kan dit iets
met de woning te maken hebben?
- De gemeente moet een milieuvergunning beoordelen voor een slijpinstallatie waarbij veel fijn stof en
geluid wordt geproduceerd. Wat
zijn de gezondheidskundige risico's?
Tractoren te kust en te keur.
Zaterdagmorgen kwart over tien. Plotseling werd het heel stil ‘aan de overkant’! Aan de overkant van de Rietgerweg, wel te verstaan. Daar vertrokken een paar minuten eerder, de laatste uit een rij van circa 155 ronkende
tractoren voor het maken van een tractortoertocht van 40 kilometer door
Vordens dreven. Een prachtig gezicht al deze verschillende tractoren van
verschillende merken zoals Ford, Hanomag, Deutz, de Fahr, de Guldner,
noem ze allemaal maar op. Tractoren de meeste nog ouder dan de man of
vrouw achter het stuur. Tractoren uit eind veertiger jaren waren geen uitzondering. Niet alleen veel bekijks bij de start bij de familie Wesselink,
maar ook ‘vergaapten’ zich veel mensen onderweg aan dit stukje nostalgie. Tractoren uitgerust met bijvoorbeeld een cirkelzaag zie je natuurlijk
niet alle dagen!

De deelnemers kwam van heinde en
ver. Neem bijvoorbeeld Dick en Bertha
Oud afkomstig uit het Westfriese
Westwoud. Zij waren 's morgens al wel
heel vroeg uit de veren om tijdig in
Vorden te zijn. Bertha Oud: ‘Wij doen
al jaren in Vorden met onze Guldner
uit 1953 aan deze tocht mee. Prachtige
omgeving en wat mij zo enorm aanspreekt de vele mooie tuinen hier. Je
kunt gerust stellen dat wij inmiddels
verliefd zijn geworden op de Achterhoek’. Ronald Hagen en vriendin Marieke v.d. Barg uit Hummelo reden de
route mee in een Hanomag R 12 uit
1954. ‘Gisteren heb ik nog een halve
bunder gras met deze tractor gemaaid. Als veehouder werk ik veel met
de tractor, daarnaast is het opknappen
van oude tractoren een hobby van mij.
Vandaag in Vorden rijden beschouw ik
als ‘een dagje lekker van huis zijn’, zo
zegt Ronald goed gemutst.
Dik Schäperclaus, Herman ten Dolle
en Henk Florijn waren zaterdagmorgen al om kwart voor zeven met de

tractor vanuit Eibergen vertrokken
om 2,5 uur later precies op tijd aan de
start te staan. Dik in een Deutz ‘Stomkop’ genaamd, bouwjaar 1955, Herman in de Hanomag 425 eveneens uit
1955 en Henk in de Fahr uit 1950.
Henk Florijn is voorzitter van de ‘Oldtimer Club’ in Eibergen. Zegt hij: ‘Wij
vinden dit soort toertochten prachtig,
onderweg gezellig tijdens de pauzes
bijkletsen en koffie drinken en verder
alles in ‘eigen beheer’ onderhouden.
Herman ten Dolle: ‘Wij hechten er
grote waarde aan dat oude spullen zoals in dit geval de tractoren, in stand
worden gehouden’.
Voor Diana Bulten uit Vorden is het de
tweede keer dat zij als bestuurder van
de Eicher uit 1956 aan de toertocht in
haar woonplaats deelneemt. ‘Ik hou
van het buitenleven, de passie om met
de tractor door deze omgeving te rijden, heb ik van mijn vader Bennie. Hij
heeft drie tractoren en rijdt zelf ook
mee. De andere tractor wordt bestuurd door Gerrit Letink. Herwin

Reintjes, eveneens uit Vorden rijdt in
zijn Ford 6600 uit 1976, bewust als
laatste mee. ‘Als veehouder rij ik dagelijks op deze tractor, als ik voor de lol
ga toeren gebruik ik de Ford Super
Dexta uit 1961. Vandaag fungeer ik als
sleepdienst, een gemakkelijk baantje
want in al die jaren heb ik nog nooit
een tractor behoeven weg te slepen’,
zo zegt Herwin lachend.
De tractoren werden vanwege het veiligheidsaspect bij de start in twee
groepen verdeeld. De eerste groep vertrok richting Hackfort/ Wichmond
naar camping De Bijvanck in het
buurtschap Linde, waar de tractoren
ook bezichtigd konden worden. De andere groep reed via het Galgengoor/Wildenborch eveneens naar Linde. Na de pauze reden de tractoren in
omgekeerde route weer terug naar de
Rietgerweg. De organisatie was in handen van de Trekker Evenementen
Commissie De Graafschap (Esther Dijkema, André Wesselink, Bert Berenpas, Suzanne Nijenhuis en Gerrit Korenblek).‘Voor ons als commissie is het
hartstikke leuk om de deelnemers onze mooie omgeving te laten zien. En
dat met veelal oude tractoren en een
geringe snelheid (maximaal 16 km per
uur), dat is dus op je gemak genieten.
De veiligheid staat natuurlijk hoog in
het vaandel. Een twaalftal personen
van motorclubs uit Almen/Harfsen
zijn ons behulpzaam bij het oversteken e.d. Daar zijn we zeer blij mee. In
2008 organiseren wij deze tractortoertocht opnieuw op de eerste zaterdag
van juli’, zo zegt André Wesselink.

Vanaf mei 2006 worden de milieugezondheidsklachten die bij de GGD binnenkomen, bijgehouden in een elektronisch registratiesysteem. Uit deze
registratie blijkt dat een groot deel
van de meldingen (ruim een derde) gerelateerd is aan de ademhalingswegen.
Chronische luchtwegaandoeningen
blijken relatief veel voor te komen in
het oosten van het het land. In de regio Gelre-IJssel heeft 8,1% van de bevolking een chronische luchtwegaandoe-

Daarnaast heeft de GGD een provinciale en gemeentelijke subsidie ontvangen voor een nieuw project ter verbetering van de ventilatie op 160 basisscholen in Gelderland: "Frisse lucht op
school". Dit project wordt in samenwerking met 6 andere GGD'en in Gelderland uitgevoerd.

FACTSHEET
Meer informatie over milieu en gezondheid en de taak van Medische Milieukunde bij GGD Gelre-IJssel is te vinden in de factsheet 'Milieu en gezondheid in de regio Gelre-IJssel' die recent
is uitgebracht. De factsheet is te raadplegen onder 'Gezondheidsatlas GelreIJssel' op de website van de GGD:
www.ggdgelre-ijssel.nl

Maag Lever Darm Stichting
opbrengst: € 1544,63
De Maag Lever Darm Stichting
heeft in de collecteweek van 18 tot
en met 23 juni in Vorden € 1544,63
opgehaald.

ting en preventie omtrent dit probleem belangrijk en daarom stond
haar collectecampagne 2007 in het teken van spijsvertering bij kinderen.

De campagne rond de collecteweek
stond in het teken van spijsverteringsziekten bij kinderen. Want een toenemend aantal kinderen krijgt te maken
met spijsverteringsproblemen, van
buikpijn tot obstipatie en van overgewicht tot chronische ziekten als Coeliakie. De Maag Lever Darm Stichting
vindt het investeren in goede voorlich-

De Maag Lever Darm Stichting bedankt de organisatie, collectanten en
gulle gevers voor de inzet en geleverde
bijdrage.

Mocht men de collectant gemist hebben, dan kan men de bijdrage storten
op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein.

Agrarische wedstrijddag
Jong Gelre Vorden/Warnsveld
De actieve belangstelling voor de
agrarische wedstrijddag welke
Jong Gelre Vorden/Warnsveld zondagmiddag organiseerde viel wat
tegen. Na afloop van de wedstrijden toen het culinaire gebeuren
plaats vond, ‘schoven’ heel wat
meer jongens en meiden bij de barbecue met drankje aan!
De wedstrijddag vond plaats bij de familie Riefel aan de Hekkelerdijk. Daar
konden de deelnemers elkaar’s krachten meten op het gebied van spijkerbroekhangen, schijfschieten en
klompschoppen. In een aangrenzend
weiland liepen deze middag een viertal koeien rustig te grazen. Zij hadden

Diana Bulten ook van de partij.

Daarom is GGD Gelre-IJssel in samenwerking met 21 andere GGD'en in Nederland en het ministerie van VROM,
gestart met een project gericht op verbetering van het ventilatiegedrag van
leerkrachten van basisscholen.

er geen flauwe notie van dat er heel
veel over hen werd gesproken. De deelnemers kregen namelijk als extra wedstrijdonderdeel de opdracht om te raden hoeveel melk deze koeien wekelijks produceren. Uiteindelijk werd de
groep waarin Tom Roerdink, Marlien
Vaartjes en Bart Tiessink uitkwamen,
winnaar van het totaal klassement en
werden zij na afloop gehuldigd als de
kampioenen van deze agrarische wedstrijddag.

Jong Gelre Vorden/Warnsveld begint
het nieuwe seizoen in september.
Dan zijn er plannen om er op 16 en 17
september een paar dagen met zijn allen op uit te trekken.
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Neuzendijk 7 Zelhem Telefoon 0314 - 64 19 50

Wijziging Saneringsplan Hummeloseweg 10 in
Hengelo (Gld), gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 21 juni
2007 door Enzerink BV een melding “Wijziging
Saneringsplan” ingediend. De wijziging heeft
betrekking op de aanpak van de nog aanwezige
restverontreiniging. Voorgesteld wordt om bij de
Hummeloseweg 8 de restverontreiniging in den droge
te ontgraven.
Tevens wordt voorgesteld om de restverontreiniging
onder en naast de Hummeloseweg zelf te saneren op
het moment dat de locatiespecifieke omstandigheden
zijn weggenomen. De restverontreiniging bij de
Hummeloseweg 10 en 12 zal tegelijkertijd worden
gesaneerd.

prov i ncie
UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

GELDERLAND

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

Volop houten en stalen
opbergkasten voor
berging, garage, kantoor, slaapkamer,
magazijn, archief, enz.
tegen

BODEMPRIJZEN
KUIJK’S MEUBELBEURS

Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)
Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk
reageren op de voorgenomen wijziging van het
saneringsplan bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland, onderafdeling Bodembeheer, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem (tel. (026) 359 99 99).
Arnhem, 6 juli 2007 zaaknr. 2007-011099

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

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

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.

Gedeputeerde Staten dienen binnen twee weken aan
te geven of de wijziging binnen het huidige
saneringsplan mag worden uitgevoerd.

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

M OD EVAKSC H OOL

Gerdien
Vanaf 10 september begin ik weer met

Dag- en avondopleiding

HERBERG

DE GOUDEN LEEUW
Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Knip- en naailes
voor beginners en gevorderden

Vier bekende
schilders

Patroontekenen
tevens opleiding tot costumière, coupeuse

Lingeriecursus

Werken in het kleinste stadje van Nederland?
Ter versterking van ons keukenteam zijn wij op zoek naar:

Chef kok en een
Zelfstandig werkende kok

Inlichtingen en opgave bij

GERDIEN EULINK-KEMPER
7255 NK Hengelo (Gld.) • Schapendijk 6, Veldhoek
Telefoon (0573) 46 12 42
AANGESLOTEN BIJ MODEVAKSCHOOL ‘HAARLEM’

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

A la carte ‘’t Pietshuus
Spieserij de

Leeuwendeel

Ook uw adres voor feesten, partijen en catering

Vloer- en wandtegels
Vensterbanken
Hardsteen dorpels
Keukenbladen etc.

Stijlvolle
Grafmonumenten

Telefoon:

06-30 458 456

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Marian Knoef schutterskoningin Oranjefeest Medler
diepzee-onderzoeker. Een dokter die
geen dokter was en die met name zijn
onderzoek richtte op een bloedmooie
meid van 20 lentes oud etc. etc. Het
publiek genoot volop.
De volksspelen werden zaterdagmiddag geopend door wethouder Dik Nas.
Daaraan voorafgaande vertrok tijdens
een hevige stortbui de kinderoptocht
met de muziekvereniging Concordia
voorop, vanaf het terrein van de touwtrek vereniging richting het feestterrein.De deelnemers aan de diverse spelen kregen dit jaar twee nieuwe elementen voorgeschoteld te weten het
‘bierpulschuiven’ en ‘raad het gewicht
‘van een grote boomstam. De muziekvereniging Concordia zorgde zaterdagmiddag voor de vrolijke tonen.
Ook zaterdagavond tijdens het afsluitende feest in de Medo-hal vrolijke muziek, dit keer door de band ‘Lagoon’.
Schutterskoningin Marian Knoef.

Winnaars kinderoptocht skelters: Quincy en Ghylain Bobbink & Carmen en Maud Fokkink
met "Hans en Grietje".

Het gaat goed met de vrouwenemancipatie in Vorden. Waren het in vroeger jaren altijd de mannen die tijdens het vogelschieten met de ere titel
(schutterskoning) gingen strijken, thans lijken de vrouwen dit onderdeel
van de volksspelen uitstekend te beheersen. In april, tijdens het Koninginnefeest in Vorden, was het Paulien Lenselink die alle mannen aftroefde,
afgelopen zaterdag was het Marian Knoef die zich tijdens het Oranjefeest
in het Medler tot schutterskoningin liet kronen. En dat gebeurde door
haar man André, in zijn functie als voorzitter van de Oranjecommissie in
het buurtschap. Een gelukkiger en trotser paar was het afgelopen weekend in het Medler dan ook nauwelijks denkbaar! Bij de jeugd ging de ere
titel (jeugdkoning) naar Teun Betting.

Het Oranjefeest in het Medler begon
reeds op vrijdagavond toen de toneelvereniging ‘Steeds Beter’ uit Ruurlo,
de aanwezigen in de feesthal van
CWW-MEDO vermaakte met het blijspel ‘De verloofde van mijn vrouw’. Er

speelden zich hilarische taferelen op
de bühne af, waarbij vele personen
zich als een ander moesten voordoen
om de ‘verloofde van mijn vrouw’, als
ongetrouwde vrouw vrij baan te geven
om te trouwen met een Canadese

DE UITSLAGEN VAN DE DIVERSE
WEDSTRIJDEN WAREN:
Vogelschieten: 1 en schutterskoningin
Marian Knoef, 2 René Kamperman
(kop), 3 Wilma Jolink ( l.vleugel), 4 Minie Meijerink (r.vleugel), 5 Minie Meijerink (staart)
Jeugdvogelschieten: 1 en schutterskoning Teun Betting, 2 Falco Yben (kop) ,
3 Falco Yben (l.vleugel), 4 Esther Tuinman (r.vleugel), 5 Romy Knoef (staart).
Belschieten: 1 Dewalt Meijerink, 2 Herbert Hulstein, 3 Arjan Wiggers
Bierpulschuiven 1 Herbert Wenneker,
2 Herbert Fokkink, 3 Jan Hendriksen.
Dogkarrijden: 1 Leonie Hendriksen, 2
Marjan van Duin, 3 Jannie Vliem.
Flessengooien: 1 Minie Meijerink, 2
Jan Hendriksen, 3 Drikus Klein Geltink.
Korfbalgooien: 1 Drikus Klein Geltink,
2 Jannie Vliem, 3 Jan Klein Geltink.
Pijltjes gooien: 1 Jannie Vliem, 2 Jan
Hendriksen, 3 Jaantje Ribbers.

Doeltrappen: 1 Ruud Mullink, 2 Erik
Tuinman, 3 Bob Keurentjes.
Het onderdeel ‘gewicht van de boomstam raden’, werd gewonnen door Annie Groot Nuelend. Zij zat ‘het dichtst’
bij het gewicht van 1953 kilogram!
Kinderspelen:
groep 1: 1 Ghylian Bobbink, 2 Myrthe
Langwerden, 3 Larissa Reinders.
groep 2: 1 Roy Brummelman, 2 Pauline Zents, 3 Wilco Enzerink.

groep 3 en 4: 1Anniek Hoogkamp, 2 Richard Vliem, 3 Roosmarijn Kuyt.
groep 5 en 6 Dian Lenselink, 2 Stefan
Vliem, 3 Kitty Enzerink.
groep 7 en 8: 1 Lian ten Hve, 2 Anne
Bulten, 3 Kim Brummelman.
Kinderoptocht: Categorie Fietsen 1
Bente Lenselink (smurf);
Skelters: 1 Quincy en Ghylian Bobbink
en Carmen en Maud Fokkink (Hans en
Grietje)
Overige: 1 Anna Otten (heksenhuis)

Plekkenpol net naast het
podium in EK Enduro in
Hongarije

Fantastische prestatie Vordense dammers
Na 5-3 winst tegen Culemborg winnaar Nederlandse beker!
Een bekerfinale tussen bijvoorbeeld de voetbalclubs Ajax en AZ heeft een
hoog publiciteit gehalte. Na het kampioenschap van Nederland, de op één
na hoogste prijs die voetballers nationaal kunnen behalen. In de Nederlandse damwereld is het niet anders, ook daar prijkt het kampioenschap
in de Ere-klasse bovenaan het lijstje, met als ‘goede tweede’ de nationale
bekerwinnaar. En wat dat laatste betreft leverden de dammers van de
damclub DUO vorige week een uitstekende prestatie door in de bekerfinale het team van Meurs uit Culemborg met 5-3 te verslaan. In tegenstelling
tot vele andere sporten, zoals bijvoorbeeld voetbal, is de publiciteitswaarde van een aansprekend resultaat voor een damclub niet bijster groot.

Spanning in finale stijgt.
Bennie Hiddink, vice- voorzitter van
damclub DUO zegt hierover: ‘Om op
een hoog niveau (Ere-Klasse) te kunnen blijven dammen heb je eigenlijk
een hoofdsponsor nodig. Tot voor enkele jaren was Dostal Wegenbouw de
hoofdsponsor van de Vordense damclub DCV. Toen hij wegviel was dat een
fikse aderlating, waardoor wij een
aantal goede spelers kwijt raakten.
Om toch op landelijk niveau mee te
kunnen blijven meedoen, is DCV toen
gefuseerd met de damclub uit Doetinchem. Onder de nieuwe naam DUO
spelen we nog steeds in de Ere- klasse.
Het blijft, ondanks deze fusie, echter
nog steeds een uitermate moeilijke
zaak een hoofdsponsor te vinden,
want hoe gaat dat in de damwereld, er
is alleen (landelijke) publiciteit wanneer het gaat om het kampioenschap
van Nederland of het wereldkampioenschap.
Wij hebben dan weliswaar geen
hoofdsponsor, toch bedruipen we ons
met de hulp van enkele wat kleinere
sponsoren, waar we overigens zeer blij
mee zijn en voor de rest moet het uit
de contributies komen’, zo zegt Ben-

nie Hiddink. Gerrit Wassink, speler
van het succesvolle team dat de nationale beker won, hoopt dat het winnen
van de beker toch de nodige uitstraling richting de jeugd zal geven. Zegt
hij: ‘In de toekomst moeten we het natuurlijk ook hebben van de jeugd, ons
beleid is daar ook opgericht. Momenteel hebben we een aantal jeugdspelers, waarvan ik verwacht dat ze binnen niet al te lange tijd in ons eerste
tiental zullen meedraaien. We mogen
overigens best trots zijn op ons huidige eerste tiental.
Het afgelopen seizoen zijn we in de
Ere-Klasse op de zesde plaats geëindigd, daarmee zijn we het hoogst geëindigd van de niet gesponsorde teams.
De eerste vijf teams hebben allemaal
een hoofdsponsor. En dan vorige week
ook nog de Nederlandse beker winnen, is natuurlijk helemaal fantastisch’, zo zegt Gerrit Wassink. In de bekercompetitie wordt met viertallen gespeeld. Het team van DUO bestaat uit
zes spelers, waarvan er dus telkens per
wedstrijd vier mogen worden opgesteld. In de finale tegen Culemborg bestond het viertal uit Wieger Wesselink, Gerrit Wassink, Jochem Zweerink en Arjan v.d. Berg. Wesselink won
zijn partij, terwijl de andere drie DUO
spelers remise overeen kwamen.
Teamleider en tevens ‘vaste waarde’
Henk Grotenhuis ten Harkel was vanwege privé omstandigheden in de finale verhinderd, vandaar ook dat hij
op bijgaand plaatje ontbreekt. Aan de
bekercompetitie namen in totaal 32
clubs deel. DUO versloeg achtereenvolgens Westerhaar uit Overyssel (na bar-

V.l.n.r.: Wieger Wesselink (met beker), Wouter Ludwig, Gerrit Wassink, Jochem Zweerink en Arjan van den Berg. Henk Grotenhuis ten Harkel (teamleider) staat er niet op
rage). Ook de damclub Noorden uit
Groningen moest, eveneens na barrage, het hoofd buigen. De kwartfinale
tegen Damlust uit Gouda werd met 62 gewonnen, de halve finale tegen Hijken uit Drente werd met 5-3 gewonnen. Met dezelfde cijfers werd in de finale dus ook Culemborg verslagen.
DUO heeft zich door de beker te veroveren automatisch geplaatst voor de
eerstvolgende bekercompetitie die in
mei/juni 2008 gespeeld zal worden.
Opmerkelijk de betrokkenheid van
spelers die destijds in Vorden woonden en voor de Vordense damclub
DCV uitkwamen. Spelers als Wieger
Wesselink (thans woonachtig in Eindhoven), Henk Grotenhuis ten Harkel
(thans wonend in Rijssen) en Gerrit
Wassink (thans Lochem), zij allen spelen thans nog met heel veel plezier bij
DUO (Dammers Uit Oosten). En deze
amateur dammers hebben heel wat
voor hun sport over. Neem als voorbeeld een competitie wedstrijd in
Maastricht of Geleen. Vertrek op de
wedstrijddag (zaterdag) om 8.00 uur.
Aanvang wedstrijd om 12.00 uur, de
laatste partij is pakweg tegen 17.30 uur
afgelopen. Hapje eten, daarna weer terug naar de Achterhoek. Tegen 23.00
uur pas thuis, proberen te slapen en 's
nachts in gedachte de partij van de zaterdagmiddag nog eens in je hoofd naspelen. En als je dan zoals vorige week
de nationale beker hebt gewonnen, is
het vervolgens heerlijk ‘weg dromen’
en is het de ‘morning- after’ heerlijk
ontwaken!!

De Booking.com Honda-rijder Erwin Plekkenpol heeft de afgelopen weken twee wedstrijden op positieve wijze af weten te sluiten. Het afgelopen
weekend nam de rijder uit Vorden deel aan de tweede wedstrijd om het
Europees Kampioenschap Enduro in het Hongaarse Cered. Hierin wist hij
na een moeilijke eerste dag en goede tweede dag op een vijfde en een vierde plaats te eindigen. Een week eerder reed Erwin een wedstrijd om het
Italiaans Kampioenschap in Matelica en hier wist Erwin in het sterke
deelnemersveld op de tweede dag knap vierde te worden.
EK ENDURO IN HONGARIJE:
De eerste dag begon moeizaam voor
Erwin want hij had zichzelf teveel
druk opgelegd om te moeten te scoren
in het Europees Kampioenschap en
hierdoor gingen de eerste twee proeven niet naar behoren. In deze proeven verloor Plekkenpol al veel tijd op
de top drie en de achterstand wist hij
in het resterende deel van de dag niet
meer goed te maken. Aan het einde
van de dag begon het rijden al wel beter te gaan en wist hij de eerste dag
toch nog af te sluiten op een vijfde
plaats.
Op de tweede dag begon Erwin met
minder zenuwen aan de enduro en de
eerste twee proeven verliepen dan ook
een stuk beter als op zaterdag. Na deze
twee proeven was het verschil met de
top drie erg klein en het beloofde dus
een mooie dag te worden. Op de verbindingsroute ging het nog wel even
flink mis voor Erwin want door de stof
van een voorligger zag hij een boomstam op hoge snelheid over het hoofd

en hierdoor kwam hij hard ten val. Bij
de val liep de rijder uit Vorden enkele
schaafwonden, een zere nek en pijn
aan de schouder op maar gelukkig
kon hij zijn weg nog wel vervolgen.
Het resterende deel van de enduro liep
lekker voor de Booking.com Honda-rijder en de tweede dag werd dan ook afgesloten met een mooie vierde plaats,
niet al te ver achter de top drie.

ITALIAANS KAMPIOENSCHAP IN
MATELICA:
Een week eerder nam Erwin deel aan
een wedstrijd om het Italiaans Kampioenschap Enduro in Matelica. Een
groot deel van de WK-rijders was hier
aanwezig en doordat het zo’n kleine
veertig graden was, lag het parcours er
keihard bij en hadden de rijders af te
rekenen met veel stof. De route was
echt Italiaans met veel stenen en klimmen erin. De proeven waren uitgezet
op harde veldjes en op beide dagen
ging het rijden hierop erg goed. Op de
tweede dag zat Erwin zelfs dicht achter Mario Rinaldi en werd hij vierde.
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Bodemverontreiniging Prinsenweg 16 in Hoog keppel,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
12 juni 2007 door Aviko B.V. een evaluatieverslag
van de sanering op grond van de Wet
bodembescherming ingediend.

Vanaf 16 juli 2007 kunt u daarom het evaluatieverslag
bekijken. U kunt dat doen in de bibliotheek van het
Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, en bij de
gemeente Bronckhorst.

In het verleden hebben wij voor deze locatie
op de Prinsenweg 16 in Hoog keppel, gemeente
Bronckhorst op 9 januari 2007 al vastgesteld dat
sprake is van een niet spoedeisend geval van ernstige
bodemverontreiniging. Ook hebben wij ingestemd
met een (deel)saneringsplan en evaluatieverslag
voor deze bodemverontreiniging.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.
Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons besluit
zodra dit is genomen.

Voordat wij een besluit nemen over het
evaluatieverslag willen wij belanghebbenden met
deze publicatie in de gelegenheid stellen hierover
hun mening te geven.

prov i ncie

GELDERLAND

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw
schriftelijke reacties toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling
Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,
telefoon (026) 359 99 99.

Parketfabriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel in hoogwaardige
parketvloeren en aanverwante producten. Voor uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een gemotiveerde, fulltime

MACHINAAL HOUTBEWERKER
De werkzaamheden bestaan uit
• het invoeren en aanpakken van hout
• het in- en afstellen van houtbewerkingsmachines
• en allerlei bijkomende werkzaamheden
Gevoel voor hout is een pre.
Veiligheidscertificaat voor een heftruck is een pre.

Arnhem, 6 juli 2007
zaaknr. 2007-010359

Wij zoeken iemand met
• “achterhoekse mentaliteit”
• opleiding minimaal op MBO-niveau
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• gevoel voor service

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Reacties binnen 14 dagen een sollicitatiebrief met c.v. naar
PARKETFABRIEK LIEVERDINK B.V.
T.a.v. dhr. G.B. Lieverdink
Logistiekweg 3
Tel. 0314-340563
7007 CJ Doetinchem
Fax 0314-326475

www.lieverdink.nl
info@lieverdink.nl

Morssinkhof Plastics b.v.
Ondernemen in herwinning

Morssinkhof Plastics is een groeiend kunststof-recyclingsbedrijf en onderdeel van de Morssinkhof-

Leve je Lijf

Rymoplast groep met drie vestigingen in Nederland en één in België. Het bedrijf is uitgegroeid tot een vooraanstaande kunststofherverwerker dat een grote verscheidenheid aan kunststofuitval verwerkt tot een hoogwaardige grondstof. Morssinkhof Rymoplast heeft totaal ca. 120 medewerkers.

Door een verdere uitbreiding van ons machinepark en de steeds grotere rol van techniek binnen
onze bedrijven zijn wij binnen de technische dienst op zoek naar een

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN IN ZUTPHEN!!

Allround onderhoudsmonteur
voor het plegen van onderhoud en verhelpen van storingen. Ook zult u actief zijn bij het opbouwen van nieuwe installaties en machines en het vervaardigen van constructiewerk . Het betreft
m.n. mechanische werkzaamheden, echter enige electro-kennis is een pré.
Om de logistiek tussen de vestigingen en voor onze klanten te optimaliseren willen wij een stukje
eigen transport realiseren. Hiervoor zoeken wij een

Vrachtwagenchauffeur
met een flexibele instelling, die de service van ons bedrijf kan overbrengen bij onze klanten en
leveranciers en die ook af en toe zelf kan laden en lossen.
Wij bieden uitzicht op een vaste baan, goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.
Bent u geïnteresseerd om binnen onze moderne en actieve organisatie aan de slag te gaan, dan
kunt u uw sollicitatie per brief of per mail richten aan:

t.a.v. Riet Temming
Dieselstraat 11
7131 PC Lichtenvoorde
Website: www. morssinkhofplastics.nl
mail: r.temming@morssinkhofplastics.nl
Tel. 0544-372306

gelegen aan de Horst te Vorden (Delden)

groot 1.71.50 ha.

DA Drogisterij / Parfumerie ten Kate

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!
Pruimen 500 gram 0.75 eigen oogst

Aardappelen

Dore 10 kilo

3.99

Bierstraat 32, 7241 AJ Lochem. Tel. 0573 251515
Zutphenseweg 2, 7251 DK Vorden. Tel. 0575 552219
Rudolf Steinerlaan 49, 7207 PV Zutphen
e-mail: drogtenkate@hetnet.nl

eigen oogst

Slabonen 500 gram 0.75
Perziken / Nectarine kilobak 0.99
Zie verder onze dag aanbiedingen!
Kado Tip!!! Streekproducten pakketten v.a. div. prijzen
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
Tel.: 0575-441331 www.lomanvastgoed.nl

• BEDRIJFSLEID(ST)ER, gediplomeerd
voor 37 uur per week
• EERSTE VERKOOPSTER, bereid vakdiploma te behalen
voor 20 uur per week
• BBL, verkoopster in opleiding
full time
• VRIJDAGAVOND EN ZATERDAG MEDEWERKSTERS
voor 8 à 10 uur per week
U kunt uw reactie vergezelt van een pasfoto voor 23 juli a.s. richten aan dhr. J.G.W. ten Kate, Zutphenseweg 2, 7251 DK Vorden.
Ervaring in de drogisterij/parfumerie is een pré.

Morssinkhof Plastics b.v.

TE KOOP:
perceel landbouwgrond

Voor onze nieuwe DA vestiging zoeken wij enthousiaste spontane
en flexibele medewerk(st)ers:

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

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

Daar ben je altijd aan het goede adres voor deskundig advies, persoonlijke aandacht, service, kwaliteit en een vriendelijk gezicht!
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Is er nog wat niejs? Ze komt
mekaar tegen as goeie bekenden.
Gert en Hendrik.
Hendrik: ”Nouw wat zak oew zeggen, weet iej ‘t al, wie kregen bezoek in ons Bronckhorst van ‘Hoge
Omes’ uut Brussel. Een flink koppel van 25 ambtenaren van de
Europese Unie. Het zult wel gin
mensen wezzen warkend in de
fietsenstalling? Zee brachten een
‘werkbezoek’ an Oost Gelderland.
No neet dat dat ‘warkbezoek’ is,
wat wiej onder warken verstaot.
Earder vulle ontspannen kletsen
met mekaar en lekker etten en
drinken. Onzen burgemeister
Henk Aalderink van Bronckhorst
den hef dat zo veur mekaar gebokst. Die hoge Hearn die wollen is
zeen of het geld uut de subsidie
pot, in Brussel royaal anwezig, wel
good worden besteed in Gelderland. De commissaris van Gelderland kwam d’r ok an te passe op
Kasteel Hackfort. En ik meen dat
onzen burgemeister Henk Aalderink ze ok warm wil maken veur
wear andere mooie zaken die ons
te vulle gaot kosten. Want Brussel
hef vulle geld te verdelen. En waoreumme zo vulle miljarden naor

Polen en andere nieje lande van
het olde Oost Europa? Bronckhorst
kump ok geld te kort...” Gert hef
het in de krante zene: ”Jao onzen
burgemeister is gastheer. Den zal,
hij was jo zelf ene van de grote bazen biej de Gelders Staten, wel een
knap lokvisken an zienen hengel
hebben hangen umme nog groter
vissen met te kunnen vangen. In
Brussel is vulle geld te halen. Relatie’s in onze moderne tied daor
moi ‘t van hebben. En dan gaot ze
d’r lekker biej de niejen wijnboer
op de Kranenbarg d’r een paar
nemmen. De eigen wijntjes uut de
eigen streek van de gezamelijke
club van wijn boern in onzen Achterhook. Dat is wear wat niejs,
boern die net as in Frankriek, wijngaarden beheert in plaatse van rogge en haver van vrogger. Misschien
ok met geld uut Brussel? En die eigenaar van dat wijnhuus kan glad
praoten. Mooie verhalen oaver ziene droeven. Hij hef wel een paar
bunder en grote vaten in opslag
net as melktanks biej zienen buurman. Ok een mooi locaal veur royaal 50 man umme geneuglijk met
mekaar te praoten. En at ze dan
good in de stemming bunt dan wil

de burgemeister zo langs zien neuze weg wel efkes vertellen van zien
grote plan ‘De Poort tut het Grote
Veld’. De gemeente zit nog te wachten op een hoop geld umme dat
efkes veur mekare te maken.. Uut
eigen streek waren er nog ginne
die d’r vulle geld in wilt stoppen.
Die 25 man blieft logeern biej hotel Bakker in Vorden en wie weet
hef Bakker koetsen en mooie pearde klaor staon umme dat dure volk
deur het Grote Veld te laoten galloppearn. En ondertussen zo langs
het zwembad en de sportvelden
van Vorden tekst en uutleg gevend
van zien grootse plannen. Ze wilt
maor wat graag van dat dure
zwembad en die grote sportvelden
af as gemeente. In Hoog Keppel
hebt ze ok uut breidinsplannen
veur Zonnewater. En vast en zeker
hebt ze nog wel mear wensen. Zo
wilt ze in Olburgen graag een fietspad naor Bronckhorst. Meestal
bunt er wensen genog. Het geet er
maor umme of iej het good en op
het goeie moment biej de goeie
mensen brengt. Onzen burgemeister is d’r good in umme de goeie
stemming te kweken.
De Baron van Bronckhorst

Werk aan de winkel!
Na een jarenlange loopbaan als
grafisch ontwerper/kunstenaar en
organisatieadviseur zijn Jet Meulenbelt en Ank Overbeek (om misverstanden te voorkomen: Ank is
een man) nu neergestreken in het
woon/winkelpand aan de Laarstraat 62 in Zutphen. Daarmee is
hun droom uitgekomen. Eindelijk
kunnen ze in hun eigen huis de
dingen gaan doen die ze al zo lang
willen doen. En ze hebben er ook
een heel toepasselijke naam aan
gegeven: Werk aan de winkel! Wat
gaan ze dan doen? Jet gaat funshops geven en Ank gaat als coach
aan de slag.
Funshops? Dat vraagt om een toelichting. Jet: 'Een dagje uit met een stel
vriendinnen of collega's of zo. Creatief
bezig zijn en een kunstwerk maken,
lekker eten en drinken en ondertussen gezellig met elkaar praten. Dat is
een funshop. Denk daarbij bijvoorbeeld aan servies beschilderen, kleien,
schilderen, sieraden of kerstverlichting maken, glasmozaleken of met Indiaas papier werken. Ik adviseer en
help waar men dat wil. Tussen de middag serveren wij een écht lekkere
lunch. Daarna gaan we weer aan de
slag. Aan het eind van de middag sluiten we de dag af met een drankje en
een hapje. Natuurlijk bekijken we ook
elkaars kunstwerken…….'
Zo'n dag wordt echt op maat gemaakt.
Jet wil dan ook het liefste eerst een gesprek hebben met een van de initiatiefneemsters om de dag helemaal
door te praten. Jet: 'Daar heb ik zoveel

ideeën bij! De mogelijkheden om er
een leuke dag van te maken zijn zó
groot.' Ank is organisatieadviseur en
heeft een jarenlange ervaring als supervisor, trainer en coach. De laatste
jaren werkte hij veel als landelijke projectleider voor vakbonden en werkgeversorganisaties. Nu wil hij zich vooral
gaan richten op het coachen van mensen. 'De rode draad in mijn werkende
leven is mensen en organisaties helpen zich verder te ontwikkelen en het
beste uit zichzelf te halen. Ook in die
landelijke projecten stond dat altijd
centraal. Maar nu wil ik dat graag
weer vooral individueel of met kleine
groepjes doen.' Volgens Ank zijn
steeds meer mensen bewust met hun
werk, hun loopbaan en hun ontwikkeling aan de slag. Om hun werk beter te
kunnen doen, om meer uit zichzelf te
kunnen halen, om veranderingen beter het hoofd te kunnen bieden, om
ander werk te kunnen vinden…….

'Het is toch geweldig als je je kennis en
ervaring kunt gebruiken om mensen
daar mee te helpen?' roept hij enthousiast uit. In augustus wordt de benedenverdieping van hun huis verbouwd zodat zij in september vol aan
de slag kunnen. 'Het wordt zo'n mooie
ruimte! Alles wat we willen doen,
kunnen we daar realiseren.' zegt Jet
enthousiast. Daarmee nog eens bevestigend dat hun droom is uitgekomen!
Werk aan de winke! is gevestigd aan
de Laarstraat 62 te Zutphen. Voor
meer informatie: tel: (0575) 84 36 25
of via e-mail: jet@docusites.nl of
ank@overbeekv-o.nl

Buitenplaats de Wiersse in de Achterhoek
De mooiste tuin van Nederland

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

Eerste poulewedstrijden 14 augustus

De vele bezoekers die herhaaldelijk terugkomen naar de tuinen van de
Wiersse doen bij iedere wandeling steeds nieuwe ontdekkingen. Sommigen worden getroffen door de zichtassen die de tuin met het Achterhoekse landschap verbinden, of door de lanen die leiden naar een standbeeld,
of naar een fontein met een 12 meter hoge straal.
De fascinerende vormen van varens
en de bladtextuur van hostas contrasteren in de 'Lage tuin' met de vloeiende beplanting van ouderwetse floxen
in zachtroze, lila, wit en felpaars. In de
moestuin worden de groentebedden
afgewisseld met kleinfruit en snijbloemen. Voor liefhebbers van een strakke
vormgeving zijn de rozenparterre en
taxusheggen een belevenis, terwijl romantici en historici vooral genieten

van de rust en van de uitstraling van
vroeger eeuwen.
Tijdens de open dagen in juli zal Rita
van der Zalm met haar bollen voor advies en verkoop op de het voorplein
van de Wiersse staan. Dan is in de tuin
de ongewone wijze te bewonderen
waarop de lelies (Lilium martagon,
henryii, regale, lancifolium, 'African
Queen') en Galtonia tussen de border-

planten zijn geplaatst. Op zondag 22,
zondag 29 en maandag 30 juli is de
Wiersse te bezoeken van 10 tot 17 uur.
Vanaf de N319, bij km 16,7 tussen Vorden en Ruurlo, is de inrit duidelijk
aangegeven. Honden worden niet toegelaten. Tijdens de open dagen worden er lichte maaltijden geserveerd.
T/m 20 september vinden er elke donderdag om 10:30 tuinrondleidingen
plaats. Voor meer inlichtingen en een
afspraak voor een speciale rondleiding, indien bezoekers met een groep
buiten de open dagen willen komen
(evt. met lunch of thee): tel.: 0573
451409, fax: 0575 556240, website:
www.dewiersse.nl

Wedstrijdprogramma
districtsbeker Oost
De kersverse zondagtweedeklasser
Pax komt in het bekertoernooi in
poule 16 uit tegen Gazelle Nieuwland, het Giesbeekse GSV’38 en
Concordia Wehl. Steenderen speelt
in poule 44 tegen Ruurlo, Zelhem
en Doetinchem.
Keijenburgse Boys is ingedeeld in poule 45 en speelt tegen SC Lochem, Be
Quick Zutphen en Vorden. In poule 48
speelt HC’03 tegen Terborg, Silvolde
en MvR.
Zaterdagclub Zelos speelt in poule 97
tegen Sprinkhanen, GWVV en SVGG.

In poule 98 speelt Halle tegen Carvium, Stokkum en ’t Peeske. Wolfersveen is ingedeeld in poule 100 en
speelt tegen Wilp, Voorst en Klein
Dochteren. Ratti, Harfsen, FC Zutphen
(zondag) en Baakse Boys spelen in poule 101. De eerste poulewedstrijden worden op dinsdag 14 augustus gespeeld.
De tweede speeldag is op dinsdag 21
augustus, de derde en laatste in het
weekeinde van zaterdag 25 en zondag
26 augustus.
De winnaars van de poules plaatsen
zich voor de eerste knock-out ronde
van de bekercompetitie, die op dinsdag 4 september plaatsvindt.
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Gezondheidscentrum Hoog-Keppel

Open dag zeer goed bezocht

Openstelling maïsdoolhof
Op zondag 15 juli wordt aan de
Emmerweg te Steenderen (bij het
"melkhuisje") het maïsdoolhof geopend.
Het doolhof ligt op 1 km afstand van
de Bronkhorster molen en heeft een
oppervlakte van ongeveer 2500 m2.
Over enkele weken zullen hierin ook
allerlei dieren rondlopen, zoals gei-

ten, schapen, kippen, konijnen, fazanten en varkens. Een vereiste is wel dat
het droog weer is, momenteel is er
zoveel regen gevallen dat er bijna een
waterval gemaakt kan worden.

Men hoopt dat er veel plezier aan beleefd wordt, evenals aan de milkshakezelfbediening en de overige dingen
die op het terras staan.

Fietsvierdaagse BV "De Velswijk"
Biljartvereniging "de Velswijk" organiseert van maandag 16 tot en
met vrijdag 20 juli een avondfietsvierdaagse.

dag, donderdag-, vriidagavond en de
woensdagavond is een inhaalavond.
De start is bij Café Evers, Keijenborgseweg 27 te Velswijk.

De afstanden zijn ongeveer 25 kilometer en het zijn verschillende route's die
gefietst worden op maandag-, dins-

De inschrijving is op maandag 16 en
dinsdag 17 juli tussen 18.00 en 19.00
uur. Meer informatie tel. (0314) 64 13 92.

Ben jij de nieuwe drummer
voor Lady en de Vageband?
In de fitnesszaal kregen belangstellenden uitleg, maar mochten ook apparaten uitproberen.
In het Gezondheidscentrum in het voormalige gemeentehuis van HoogKeppel werden vele belangstellenden verwelkomd tijdens de open dag op
zaterdag 7 juli 2007. Al vanaf de opening kwamen mensen binnen een kijkje nemen en de organisatie is zeer tevreden over het verloop van de dag.
De laatste inrichting werd de week
voorafgaand aan de open dag gerealiseerd, zoals vitrinekasten in de gangen bij de Apotheek en kunstwerken
aan de muur. Vele belangstellenden
kwamen een kijkje nemen achter de
deuren, die op andere dagen gesloten
blijven.

werd een demonstratie Nordic Walking gegeven, met een uitleg binnen

en een praktijkdeel buiten. De stokken
werden uitgedeeld en de dames en heren liepen een rondje buiten om het
geleerde in de praktijk te brengen.
“Meneer, ik leer hier zoveel! Dat ik dat
allemaal mag meemaken,” riep iemand enthousiast uit.

Zoals de spreek- en behandelkamers
van de beide huisartsen Nieuwenhuisen en Assink en de prikpost. De behandelkamers van Fysiotherapiepraktijk ‘Fysioplus’ werden bezichtigd en
de apparaten in de fitnesszaal mochten worden uitgeprobeerd.
Bij Sensire waren medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden en
er lagen diverse folders klaar om te
worden meegenomen van de afdelingen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg
en Wijkverpleging en Voedings- en dieetadvies.
Bij de dagopvang Stichting Dagverzorging De Gouden Leeuw stond de koffie
klaar. In dezelfde kamer van de Stichting Welzijn Drempt, Hummelo &
Keppel, werd aandacht gevraagd voor
de vele activiteiten die worden georganiseerd. Computer- en Bridgecursussen, Koersbal en nog veel meer. Ook

Na een uitleg binnen werden stokken uitgedeeld om een stukje Nordic Walking te beoefenen

Bustocht van Dutch Open naar Bronkhorst
Tijdens het Dutch Open (schapendrijven met bordercollies) waar honderden inwoners van heel Europa aan meedoen, is het mogelijk een tocht te
maken met een oldtimerbus. Het busje van het merk Ford, dat in 1920 gebruikt werd door de GTW (Gerlderse Tramwegen), is eigendom van de
stichting: Historisch Steekvervoer Achterhoek in Winterswijk. Deze stichting is in het bezit van een treinstel en een aantal oude gerestaureerde
bussen.
Op zondag 15 juli zal er een bushalte
geplaatst worden aan de Wolfstraat,
waar bezoekers tegen betaling van
twee euro een tochtje kunnen maken
naar Bronkhorst en het veer bij de IJssel.
Op zaterdag 14 juli zullen op het terrein van Vleesboerderij Garritsen
vrachtwagens op schaal te bewonderen zijn, die tevens over het terrein rijden. Ook is er beide dagen een demonstratie van koolzaad malen, waarbij de
vrijgekomen olie, de zogenaamde biobrandstof, rechtstreeks in de tank van
een trekker wordt gedaan.
Oldtimer auto's van voor de oorlog en
oude tractoren zullen op deze dagen
aanwezig zijn en hiermee zullen op

beide dagen verschillende tochten
door Bronckhorst worden gemaakt.
Opgave hiervoor is nog mogelijk bij de
familie Garritsen, tel. 0575-441383. Op
deze dagen is er geen entree, het terrein is van 10.00 tot 17.00 uur toegankelijk. Ook aan de kinderen is gedacht
met de aanwezigheid van een luchtkussen en een grote zandbult. Samen
in Toldiek
DUTCH OPEN EN OUDE
TREKKERS
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 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 van 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.

Enige tijd geleden werd bekend dat
Egbert Harkink, drummer van Lady en de Vageband de band verlaat.
Reden voor zijn vertrek is dat hij te
druk is met zijn studie en in Laren,
zijn woonplaats, dagelijks word belaagd door vele fans.
Egbert stond aan de wieg van Lady en
de Vageband. G. Menkveld, manager
van de band, liet in een officiële verklaring dan ook weten het vertrek
"zeer te betreuren". Ook fans van de

drummer reageren geschokt op het
nieuws en hebben de website www.egbertisokeoleole.tk in het leven geroepen, waar inmiddels al vele reacties op
binnen zijn gekomen. De band is per
onmiddelijk op zoek naar een nieuwe
drummer. Is drummen je lust en je leven, ben je ergens tussen de 18 en 30
jaar en lijkt het je leuk om in een ongedwongen, gezellige sfeer muziek te
maken? Mail dan nu naar boekingen@ladyendevageband.com of bel
met: 06-51955106

Kerkelijke onderscheiding
leden jongerenkoor

De O.T.M.O. afdeling Gelderland is ook
aanwezig met oude trekkers en werktuigen. Voor de trekkers zijn er twee
verschillende toerritten uitgezet, één
op zaterdag en één op zondag, door de
gemeente Bronckhorst.

Het bestuur van de Diocesane St.
Gregoriusvereniging in het Aartsbisdom Utrecht heeft een Kerkelijke Onderscheiding op muziekgebied toegekend aan onderstaande
leden van het Jongerenkoor Rejoice van de parochie Sint Jan de Doper te Keijenborg.

Opgave hiervoor is mogelijk bij de familie Garritsen, tel. (0575) 441383.

Mevrouw Miranda Nijenhuis-Beulink
en mevrouw Astrid Besselink-Schip-

horst, bij gelegenheid van hun 25-jarig
koorjubileum ontvangen zij de eremedaille Sint Gregorius in zilver.

Deze onderscheidingen worden verleend vanwege hun verdienste voor de
Katholieke Kerkmuziek in Nederland,
tentoongespreid binnen het kerkkoor
van de parochie.

Clubkampioenen Flash

Clubkampioenschappen
Sparta

Badmintonvereniging Flash heeft de afgelopen twee maanden haar clubkampioenschappen gehouden. Er werd gestreden om iedere shuttle maar
er werd zeer sportief gespeeld.

Op zaterdagmorgen 30 juni j.l.
vonden de clubkampioenschappen
van gymnastiekvereniging SPARTA
plaats. De wedstrijden werden gehouden in sporthal 't Jebbink. Britt
Radema en Jeanne Hartman zijn
de clubkampioenen van 2007 geworden.

Donderdag 28 juni werden de finales
gespeeld en de prijzen uitgereikt.
Op onderstaande foto staat een deel
van de prijswinnaars.
DE UITSLAGEN ZIJN ALS VOLGT:
Enkel:

1. Joyce Teeuwen, 2. Marian te Riele, 3.
Lianne Heijenk.
Heren Enkel Recreanten:
1. Wilko Heijenk, 2. Appie Hissink, 3.
Frans van Gils.
Heren Enkel Competitie:
1. Niels Lijftogt, 2. Hans Wullink, 3.
Emiel Laarveld.

Dames Dubbel:
1. Marian te Riele/Bernadeth Heijenk,
2. Lianne Heijenk/Ilse van Dijk, 3. Apsie van Dijk/Gerrie Ruesink.
Heren Dubbel:
1. Robert Kater/Hans Wullink, 2. Peter
van Dijk/Frans van Gils, 3. Johannes
Mujokarno/Hans Rouwenhorst.
Mixed Dubbel:
1. Geralde Tiessink/Peter van Dijk, 2.
Gerrie Ruesink/Hans Wullink, 3. Bernadeth Heijenk/Emiel Laarveld.

Joke 121/2 jaar bij DJM bedrijfdiensten lokatie Beeckland. Waar ze iedere avond fijn aan het poetsen is.

Explosieve toename auto-inbraken
Het aantal auto-inbraken in Vorden en Ruurlo is sinds juni enorm
gestegen. Ook afgelopen weekend
waren meerdere autobezitters de
dupe! De politie surveilleert extra
op locaties waar autokrakers hun
slag slaan. Daarnaast vraagt zij
autobezitters met klem om geen
waardevolle spullen in de auto
achter te laten èn om altijd aangifte te doen!
Werd er in voorgaande jaren in
deze periode incidenteel ingebroken in een auto, nu heeft de politie al 22 aangiften opgenomen; 8
in Ruurlo en 14 in Vorden!
Ergernis en extra werk
Ook afgelopen zondag waren weer
drie mensen de dupe. De zijruit werd
in geslagen en de in de auto achtergebleven tassen werden gestolen. Voor
de gedupeerden, die hun auto op de
carpoolplaats aan de Stapeldijk in

Ruurlo hadden achtergelaten, was
het een frustratie. De rommel, die
duizenden stukjes glas opruimen!
Aangifte doen bij de politie, naar het
gemeentehuis om een nieuw rijbewijs te krijgen, persoonlijke spulletjes die gestolen zijn enz.
Waar ingebroken?
De inbraken worden vaak op klaarlichte dag gepleegd. Soms in het centrum terwijl men even de dagelijkse
boodschappen doet of op locaties
met een toeristisch karakter. Allemaal plaatsen waar de auto gedurende langere tijd zonder toezicht staat
en waar autokrakers de laatste weken hun slag slaan.
Politie-inzet
De politie had de laatste weken al
meer aangiften van auto-inbraken
opgenomen en had in de media gewaarschuwd. Ook werd er extra ge-

surveilleerd en werd er een flyeractie
gehouden "niets erin, niets eruit"! Ondanks deze extra politie-inzet heeft
dit nog niet tot aanhoudingen geleid.
Wat kan ik zelf doen?
Daarnaast doet de politie nogmaals
een dringend beroep op autobezitters. Laat geen spullen van waarde in
uw auto achter! Verstop het niet in
uw auto, want autokrakers weten
precies waar ze moeten zoeken. Laat
uw dashboardkastje open staan,
waarmee u aangeeft dat u uw preventieve maatregelen hebt genomen.
En mocht u toch de dupe zijn geworden: doe altijd aangifte. Hierdoor
krijgt de politie duidelijkheid over de
plaatsen en tijdstippen wanneer
wordt ingebroken en kans zij haar
surveillance eventueel aanpassen. Op
de internetsite www.politie.nl staan
nuttige tips.

Wat nerveus kwamen de jongste meisjes en jongens om 8.30 uur de sporthal
binnen. Voor sommige kinderen de
eerste echte wedstrijd. Er waren dan
ook "echte" juryleden, die de oefeningen officieel beoordeelden. De meisjes
turnden op de lange mat/ vloer, balk,
brug en deden een sprong wat behoorde bij hun niveau. Bij de jongens werd
RECREANTEN:
Naam

Niveau Brug

Britt Radema
Kelly Gotink
Tecula Rabelink
Eline Heyink
Aster Taken
Jill Bosch
Renske Tragter
Iris Steghuis
Margot Golstein
Mart Nijhof
Demi Schutte
Diede Schotanus
Ruben Wentink
Carmen Fokkink
Yanelle Stokkers
Martine Berenpas
Daphne Lindenschot

15
16
14
15
16
16
16
16
17
16
17
17
16
16
17
17
16

Selectie:
Jeanne Hartman
Natasja v Lingen
Emma Gr Jebbink
Naomi Ulkeman
Lynn Hartman
Joyce van Amerongen
Ilse Lindenschot
Bo Groot Roessink
Marijn Smit
Meike Heyenk
Sanne Wentink

de balk vervangen door de rekstok.
Een aantal selectie-meiden deden de
lange mat op muziek, wat veel bekijks
trok.

Er is een onderscheid gemaakt tussen
de turnsters die bij de selectie turnen
en de turnsters die recreatief trainen.
Na afloop van de wedstrijd bleek dat
Brit Radema de hoogste cijfers had behaald bij de recreanten en in deze categorie de clubkampioen is geworden.
Jeanne Hartman behaalde bij de selectie de hoogste cijfers en werd dus in
die klasse de clubkampioen van 2007.
De uitslagen van deze wedstrijden zijn
als volgt:
Mat

Sprong

Totaal

8.4
9.3
8.3
8.7
8.6
8.9
8.8
8.9
7.9
8.8
8.4
8.1
8.7
8.8
8.5
8.3
8.4

Balk (v)
Rekstok (m)
9.0
8.8
9.2
8.9
8.6
8.0
8.4
8.0
8.6
8.5
8.7
8.4
7.0
8.0
7.6
7.6
7.6

9,4
9.0
8,5
8,7
8.7
8.7
8.4
8.2
8,6
7.7
8,0
8,5
8.3
7.1
7,8
8,3
8.1

9,6
9,2
9,6
9,3
9,3
9,5
9,1
9,4
8,8
8,9
8,6
8,2
9,0
9,0
8,9
8,6
8,7

36.4
36.3
35.6
35.6
35.2
35.1
34.7
34.5
33.9
33.9
33.7
33.2
33.0
32.9
32.8
32.8
32.8

8
9.2
11
9.3
10
8.7
13
9,2
10(vast) 9.0
13
9,3
12
9,1
13
9,2
13
9,4
12
9,2
12
9,4

8.5
8.3
8.4
7.5
7.2
7.0
8.3
7.0
7.0
7.1
6.5

9,0
8,5
8,7
8.5
8,6
8.2
7.1
8.2
7.5
7.6
8.2

9.0
8.2
8.3
8.9
9.2
9.0
8.9
8.8
8.8
8.8
8.2

35.7
34.3
34.1
34.1
34.0
33.5
33.4
33.2
32.7
32.7
32.3

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.

JULI
11 ANBO klootschieten, Kleine Steege
11 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
12 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 HSV de Snoekbaars 55 plus wedstrijd
12 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd
18 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+
in de Wehme, tel. 55 20 03
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Café-Bar-Discotheek

Woensdag 11 juli een daverend gezellig feest in ons bruine café met

‘DE ZWAAN’

,,BAKKERIJ MANSCHOT”

gelegen nabij het lunapark
Spalstraat 3, Hengelo (Gld.)

Vrijdag 13 juli in ons bruine café

,,Malle Pietje and the Bimbo’s”

,,Net effe gezelliger’’

heavy punkrock format
in het voorprogramma

Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
KERMIS
en wij gooien de beuk er weer in, voor de 35e maal met
ons gezellige tuinfeest.

UIT: GOED VOOR U!

„The Grolschbusters”

Zaterdag 14 juli
de topband

,,REAL TIME”

Voor het 35e jaar het grandioze

TUINFEEST
MET BARBECUE
Zondag 15 juli middag en avond

Tijdens de kermis is onze discotheek elke dag ’s avonds geopend

En dit al weer 29 jaar.

Fhe\[ii_ed[b[
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de succesvolle formatie

,,HIKE”

Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens!

Fam. Waenink en medewerkers
RESTAURANT-HOTEL
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DE GRAVIN VAN VORDEN
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Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden
(0575) 55 12 27
info@gravinvanvorden.nl
www.degravinvanvorden.nl
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ZOMERVOORDEEL t/m eind augustus

?dijWbbWj_[X[Zh_`\7h[dZi[d
b[l[hjWbi\kbb#i[hl_Y[_dijWb#
bWj_[X[Zh_`\fhe\[ii_ed[[b
_dijWbbWj_[m[haleehd_[km#
Xekm"l[hXekm[dedZ[h#

binnen of op één van onze terrassen.
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Tegen inlevering van deze bon.
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IEDERE 2E GAST EET VOOR 1/ 2 GELD
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U heeft al een

3-GANGENMENU voor € 27,50
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• NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW •

Fashion for You - Halle
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

SERREBOUW

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN

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

0900 -0767

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

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS
à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

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 •

Binnenkort heerlijk op vakantie
met de kinderen?
Kom dan eerst bij Plaza binnen en haal het 100 pagina’s
dikke vakantieboek, boordevol puzzels, moppen, kleurplaten, enz. (voor de ouders 120
kortingsbonnen)!
OP=OP
Lever deze bon in bij minimale
besteding van € 7,50 en ontvang
het Ts j a k k a v a k a n t i e b o e k GRATIS

Uitgave

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

Verspreiding

De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via 400 afhaalpunten in de Achterhoek
zoals alle VVV’s, hotels, bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.
Al verschenen





nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

verschijningsdatum
30 maart 2007
27 april 2007
1 juni 2007
29 juni 2007
13 juli 2007
27 juli 2007
10 augustus 2007
24 augustus 2007
14 september 2007

betreft de periode
31 maart 2007 t/m 27 april 2007
28 april 2007 t/m 1 juni 2007
2 juni 2007 t/m 29 juni 2007
30 juni 2007 t/m 13 juli 2007
14 juli 2007 t/m 27 juli 2007
28 juli 2007 t/m 10 augustus 2007
11 augustus 2007 t/m 24 augustus 2007
25 augustus 2007 t/m 14 september 2007
15 september 2007 t/m 31 oktober 2007

Voor aanlevering persberichten:
Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Postbus 4106,
7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl
Adverteren

Voor informatie over advertentiemogelijkheden:
Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10,
e-mail: avk@weevers.nl
Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

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

Plaza Food for all Vorden • Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55
dr ukkerij Weevers

OPRUIMING
tot 75% korting
Damesmode:
Basler, Josephine & Co, Frank Walder, Gerry Weber, Rosner, Olsen,
Zerres, Gardeur, Mezzo, René van der Wijk, Seda

Herenmode:
Marco Manzini, MAC, Vanguard, Olymp, For Fellows, Brax, Com4, M.E.N.S.

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

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Jaargang 3
Nr. 28, 10 juli 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

Gemeente wil centrum voor jeugd en gezin oprichten
De jeugd heeft de toekomst en als
het aan de gemeente Bronckhorst
ligt een zo goed mogelijke. Hieraan
werken naast de gemeente (o.a. via
het jeugdbeleid) een groot aantal
organisaties zoals peuterspeelzalen,
onderwijsvoorzieningen, de jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg
etc. Om te zorgen dat niemand
tussen wal en schip raakt wil de
gemeente dat de betrokken organisaties hun voorzieningen zo goed
mogelijk op elkaar afstemmen en de
toegang tot voorzieningen eenduidiger en sneller plaatsvindt. Hiervoor
moet een centrum voor jeugd en gezin opgezet worden, zo besloten b en
w vorige week op advies van de
stuurgroep jeugd-onderwijs waarin
de betrokken organisaties vertegenwoordigd zijn. Het centrum moet
een laagdrempelige, toegankelijke
en herkenbare voorziening worden.

Voor kinderen, jeugdigen, hun ouders/verzorgers en professionele
organisaties en intermediairs. Het
centrum moet de volgende taken
gaan vervullen: informatie en advies,
signalering, toeleiden naar hulp,
zorg coordineren en (licht) pedagogische hulp bieden. Het oprichten
van een centrum voor jeugd en gezin
sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. De gemeente bekijkt nog welke
instantie de mogelijkheden voor het
oprichten van een centrum in
Bronckhorst gaat onderzoeken. Het
besluit voor de oprichting van een
centrum voor jeugd en gezin in
Bronckhorst komt onder meer voort
uit de conferentie jeugd en onderwijs
die de gemeente eind vorig jaar organiseerde en waarbij een groot
aantal instanties op het gebied van
jeugd en onderwijs aanwezig was
om met elkaar te discussieren. Tij-

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
Het permanent bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan in Bronckhorst.

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

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

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

dens de volgende conferentie jeugd
en onderwijs in oktober 2007 wordt

met betrokkenen verder gesproken
over zo'n centrum in Bronckhorst.

Permanent bewonen recreatieverblijven Met de Bronckhorster Evenementen Bus
in Bronckhorst niet toegestaan
naar de Berenddag

B en w info

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid

Basisschool in Vorden.

Twee uitzonderingsregels
In Nederland is veel discussie over
permanente bewoning van recreatiewoonverblijven. De gemeente
Bronckhorst heeft vorig jaar beleid
opgesteld waarin staat dat het permanent bewonen van recreatiewoningen in de gemeente niet is toegestaan, ook niet als het om een tijdelijke situatie gaat. De gemeente
treedt handhavend op (via boetes en
uitzetting) als een recreatiewoning
als hoofdwoonverblijf wordt gebruikt. Op deze regel zijn twee uitzonderingen:
• Tijdelijke vrijstelling
Onder bepaalde omstandigheden
is er tijdelijke vrijstelling van het
bestemmingsplan mogelijk voor
bewoning in situaties waarbij behoefte is aan een tijdelijke oplossing. Meer informatie hierover
vindt u in onze brochure Regels
voor tijdelijke bewoning, (ver)bouw
en plaatsing van 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' in
Bronckhorst. De brochure en een
aanvraagformulier kunt u downloaden van de website
www.bronckhorst.nl of ophalen bij
het gemeentekantoor, afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling.

Op 14 juli a.s. rijdt BEB (de Bronckhorster Evenementen Bus) voor het
eerst door de gemeente. De Bronckhorster Evenementen Bus vervoert
dan kinderen naar en van de
Berenddag in Vorden. Kinderen kunnen opstappen bij de volgende tien
campings om dit geweldige evenement bij te wonen:
• Dorado Beach
Olburgen
• IJsselstrand
Doesburg
• Het Zwarte Schaar Doesburg
• De Graafschap
Hummelo
• De Goldberg
Vorden
• De Reehorst
Vorden
• Kleine Steege
Wichmond
• Kom es An
Hengelo Gld.
• Wolferswoud
Zelhem
• Camping Warnsveld Warnsveld

Ook kinderen die niet op een
camping staan, maar er in de buurt
wonen, kunnen gratis mee met de
bus als zij zich van tevoren aanmelden. BEB rijdt deze zomer vier keer.
Naast de Berenddag is er dit
speciale busvervoer naar de Smoks
Hanne Middag op 25 juli in Zelhem,
de Koen Kampioen Dag op 1 augustus in Hengelo Gld. en de Expeditie
Bronckhorst Dag op 8 augustus 2007
in Vorden. Voor meer informatie over
BEB en deze bijzondere kinderactiviteiten in Bronckhorst die uw
kind natuurlijk niet wil missen, kunt
u terecht bij de VVV Bronckhorst,
tel. (0575) 55 32 22, of kijk op de
website: www.vvvbronckhorst.nl.

• Persoonsgebonden beschikking
Het is mogelijk om voor bestaande
bewoning die is aangevangen voor
of op 31 oktober 2003 (de peildatum waar de gemeente van uit
gaat) en waartegen van gemeentewege niet is opgetreden op verzoek van de belanghebbende een
persoonsgebonden beschikking
(PGB) te krijgen. Niet omdat de
gemeente van mening is dat bewoning acceptabel is, maar omdat
het in sommige gevallen juridisch
gezien niet meer mogelijk is om
tegen deze situaties handhavend
op te treden. In dat geval mag de
huidige bewoner op het adres
blijven wonen totdat deze verhuist
of komt te overlijden. Daarna mag
het adres niet meer opnieuw
worden bewoond.
Meer informatie?
Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50 of de website
www.bronckhorst.nl  infobalie 
plannen en projecten  recreatiewoningen beleid onrechtmatige
bewoning raadplegen.

Berenddag in Vorden.

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 18 juli a.s. om 09.00 uur in
het gemeentekantoor. De vergade-

ring is openbaar. De agenda voor deze
vergadering vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Alcohol en opvoeden - “Van haar ouders mag het wel…!”
Kinderen komen vaak jong in aanraking met alcohol. Door vrienden en
uitgaan, reclame, tv-programma's
en de verkoop in bijvoorbeeld supermarkten. Maar ook door familie, de
sportkantine en thuis. Ze drinken nu
te jong, te veel en te vaak. De afgelopen weken vond u op de gemeentepagina's enkele opvoedingstips.
Deze week voorlopig de laatste:

over alcohol drinken kan dan makkelijker gaan.

Opvoedingstip van deze week:
Probeer op de hoogte te blijven
….van de ontwikkelingen rondom
alcohol
Op www.alcoholinfo.nl vindt u informatie over de werking en effecten
van alcohol. Ook leest u daar welke
drankjes populair zijn onder jongeren. Op school krijgt uw kind voorlichting over alcohol- en drugsgebruik. U kunt vragen wat de school
doet en of er bijvoorbeeld regels zijn
over alcoholgebruik tijdens feesten,
kampen en excursies.
Wat we nog niet zo lang weten is dat
de hersenen zich ontwikkelen tot
gemiddeld je 24e. Alcohol verstoort
deze ontwikkeling en dat kan van
invloed zijn op het karakter en gedrag van uw kind wanneer het later
volwassen is. Bij jongeren die
regelmatig veel drinken, is de kans
op alcoholverslaving op latere

leeftijd groter. Alcohol vermindert de
groei en maakt dik. Alcohol neemt
remmingen weg waardoor jongeren
minder risico's zien en minder
controle over zichzelf krijgen. Dit
leidt nogal eens tot onveilig vrijen,
ongelukken en agressie.
….van wat uw kind doet
Probeer vanaf jongs af aan zicht te
hebben en te houden op wat uw kind
doet en leuk vindt. Toon belangstelling en begrip voor de dagelijkse
activiteiten die uw kind onderneemt.
Afspraken maken en regels stellen

….van wat andere ouders doen
Praat ook met andere ouders over
hoe zij met hun kind een gesprek
over alcohol aanpakken en wat zij
doen als hun kind zich daar niet aan
houdt of het er helemaal niet mee
eens is. Samen met IrisZorg kan bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd worden in een sportkantine,
thuis of buurthuis. Hier kunt u in een
informele sfeer met anderen over alcohol in de opvoeding praten en een
medewerker van IrisZorg geeft voorlichting. Ouders vinden het een informatieve avond en een aanrader voor
iedereen! Wilt u dit ook? Geef u dan
op bij Tanna Luiten, preventiefunctionaris IrisZorg, tel. 026-8451300 of
e-mail t.luiten@iriszorg.nl.
Deze informatie wordt gegeven in
het kader van het project 'Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek',
dat de acht gemeenten (waaronder
Bronckhorst), politie, justitie, IrisZorg, GGD Gelre-IJssel en het NIGZ
samen met regionale en plaatselijke
partners hebben opgepakt. Heeft u
interesse in de artikelenreeks voor
bijvoorbeeld een clubblad of heeft u
vragen of wilt u reageren?
Dan kunt u mailen met
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

Burgemeester Aalderink begroette op 5 juli
25 Europese ambtenaren in Bronckhorst

Het gezelschap op bezoek bij Wijngoed Kranenburg.

Op 5 en 6 juli jl. bracht een groep van
circa 25 ambtenaren van de EU uit
Brussel een bezoek aan Oost-Nederland. Hierbij deden zij ook de gemeente Bronckhorst aan. Doel van
hun bezoek aan de regio was om te
bekijken wat in het gebied is gedaan
met subsidies die de EU de afgelopen tijd beschikbaar heeft gesteld.

Ze gingen op 5 juli onder meer naar
het provinciehuis in Arnhem, waar
Commissaris van de Koningin Cornielje met hen sprak, brachten op
6 juli een bezoek aan landgoed en
kasteel Hackfort en overnachtten in
Vorden. Burgemeester Henk Aalderink begroette de groep in Bronckhorst op 5 juli aan het begin van de

avond. De burgemeester hecht veel
waarde aan de banden met Europa.
“De EU is een belangrijke co-financier voor gemeenten. Voor verschillende projecten die de gemeente
Bronckhorst initieert op het gebied
van bijvoorbeeld recreatie en toerisme en de leefbaarheid in kernen kan
de gemeente naast zelf een bedrag
ter beschikking te stellen, proberen
subsidie aan te vragen bij de EU. Van
deze mogelijkheid willen we meer
gebruik gaan maken. Voorbeelden
zouden kunnen zijn recreatieproject
Poort tot 't Grote Veld in Vorden, de
uitbreidingsplannen van zorgbad
Zonnewater in Hoog-Keppel en de
aanleg van het fietspad OlburgenBronkhorst.” De burgemeester ging
met de groep naar wijngoed Kranenburg en met de koets naar hun hotel.
Hij liet hen in het hotel ook de DVD
van de gemeente Bronckhorst zien
om een goed beeld te geven van de
gemeente en ontwikkelingen die er
gaande zijn, waaronder de eerder
genoemde projecten.

Gemeente en dorpsbelangenverenigingen
tekenen Startconvenant

Op 3 juli jl. tekenden de gemeente
(in de persoon van wethouder Peter
Glasbergen) en twaalf Bronckhorster dorpsbelangenverenigingen in
de raadszaal van het gemeentehuis
een Startconvenant waarin de samenwerking tussen de gemeente en
de belangenorganisaties is vastgelegd. Met het convenant is het voor
alle partijen duidelijk wat zij van elkaar kunnen en mogen verwachten.
Het werken met dorpsbelangenorganisaties is nieuw in Bronckhorst
en hiermee moet eerst ervaring
worden opgedaan. Om die reden is
het Startconvenent opgesteld. Het is
de bedoeling na ongeveer twee jaar
de afspraken te evalueren en dan
per dorpsbelangenvereniging defini-

Door de voordelen van een nieuw
regionaal bedrijventerrein, zoals de
directe nabijheid van de A18, zien de
gemeenten mogelijkheden om nieuwe bedrijven aan te trekken. Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden
op het RBT Achterhoek voor ondernemingen die binnen de eigen gemeen-

tegrenzen geen geschikte uitbreidingsmogelijkheden meer hebben.
Op deze manier kan de regionale
werkgelegenheid behouden blijven.
Ook wordt onderzocht of hinderlijke
bedrijvigheid uit de verschillende
kernen naar het RBT kan worden
verplaatst. De provincie Gelderland is
blij met dit samenwerkingsinitiatief,
omdat het een belangrijke bijdrage
zal leveren aan het terugdringen van
versnippering van het landschap, die
ontstaat door de aanleg van kleine
bedrijventerreinen. Ook de kansen die
ontstaan door verbeteringen op
bestaande bedrijventerreinen te
combineren met de ontwikkeling
van dit nieuwe terrein, zien zij graag
verzilverd.
Intentieovereenkomst
Als markering voor de start van deze

verkenning ondertekenden de wethouders economische zaken van de
betrokken gemeenten vorige week
een intentieovereenkomst. Hiermee
willen ze benadrukken dat zij het belang van de gezamenlijke verkenning
onderschrijven en op een positieve
manier willen zoeken naar de vorm
waarin dit gestalte kan krijgen. De
verkenning wordt begeleid door Oost
NV en moet dit najaar leiden tot een
ondernemingsplan waarin samenwerking en verantwoordelijkheden
nader staan uitgewerkt.
Voor de gemeente Bronckhorst was
wethouder André Baars aanwezig. Hij
gaf aan dat Bronckhorst actief mee
gaat werken. “In Bronckhorst zijn op
dit moment beperkte mogelijkheden
voor nieuwe bedrijventerreinen. Met
dit initiatief kunnen nieuwe ondernemers of bestaande ondernemers die

De kernencontactfunctionaris van
de gemeente, de heer Jan Otten van
de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling (tel. (0575) 75 02 34
e-mail: j.otten@bronckhorst.nl),
is het aanspreekpunt voor de
dorpsbelangenverenigingen.

Koopsubsidieregels verruimd
Doel eigen woningbezit
bevorderen
Met koopsubsidie wil de overheid
het eigen woningbezit bevorderen.
Wanneer een aanvrager voldoet aan
de voorwaarden, kan hij/zij een
subsidie in de vorm van een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten ontvangen. Per 1 januari
2007 zijn de regels aangepast.
Zo zijn de inkomens- en koopprijsgrenzen verruimd. Gevolg: meer
mensen kunnen aanspraak maken
op koopsubsidie. Verder zijn de regels vereenvoudigd, doordat wordt
aangesloten bij de voorwaarden van
de Nationale Hypotheekgarantie.
De subsidie is afhankelijk van uw
toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand
van uw bruto jaarinkomen plus dat
van uw eventuele medebewoner.
Er is geen maximum gesteld aan
het inkomen voor de koopsubsidie,
maar naarmate u meer verdient,
wordt de subsidie minder. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte
van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke
bedrag aan subsidie op nul wordt
vastgesteld.

Verkenning samenwerking regionaal bedrijventerrein Achterhoek
De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek gaan een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor de
gezamenlijke ontwikkeling van het
regionaal bedrijventerrein (RBT)
Achterhoek. Het beoogde terrein,
gelegen aan de zuid- en oostkant van
de kern Wehl, ligt op het grondgebied
van de gemeente Doetinchem. Het is
evenwel nadrukkelijk de bedoeling
dat het bedrijventerrein een regionale functie krijgt.

tieve convenanten op te stellen. De
gemeente wil dorpsbelangenverenigingen via korte lijnen informatie
verstrekken over bestaand en nieuw
te ontwikkelen beleid in de kernen.
De belangenorganisaties krijgen zo
de mogelijkheid om gevraagd en
ongevraagd betrokkenheid te tonen
over zaken die spelen met als doel
de leefbaarheid in hun kernen in
stand te houden en te verbeteren.

Algemene voorwaarden
Voor de koopsubsidie gelden in ieder
geval de volgende voorwaarden:
• u bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op
de datum waarop de woning uw
eigendom wordt
• u bent geen eigenaar en bewoner
geweest van een koopwoning in de
drie jaar die voorafgaan aan de
eerste dag van de maand die volgt
op de datum waarop de woning uw
eigendom wordt
• u gaat de woning zelf bewonen
• uw vermogen is niet hoger dan
€ 19.698 (en niet hoger dan
€ 39.396 als u een fiscale partner
heeft)
• de koopsom mag niet meer bedragen dan € 158.850
• de hypotheek mag niet meer
bedragen dan € 171.558
• u moet Nationale Hypotheek
Garantie aanvragen
• de hypotheek heeft een rentevaste
periode van ten minste tien jaar
Als u denkt aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, is het mogelijk
dat u voor de koopsubsidie in aanmerking komt. Samen met uw financier of hypotheekadviseur kunt u
nagaan of dit werkelijk zo is. Indien
uw financiële mogelijkheden
voldoende zijn, kan een makelaar u
helpen bij het zoeken naar een
woning die het best bij uw situatie
past. Als u een huurwoning van een
woningcorporatie kunt kopen, kan
de woningcorporatie u ook helpen
om uw mogelijkheden na te gaan.
Budget
Voor het jaar 2007 is een beperkt
budget beschikbaar gesteld. Op dit
moment is nog voldoende budget
beschikbaar. Indien het budget
uitgeput is, wordt dit gelijk op de
website www.senternovem.nl/koopsubsidie weergegeven.

willen uitbreiden maar die mogelijkheid op hun huidige locatie in Bronckhorst niet hebben toch in de nabije
omgeving terecht. Hiermee houden
we de werkgelegenheid in de regio in
stand of kunnen deze zelfs verbeteren. Het nieuwe bedrijventerrein
moet wat mij betreft het beste bedrijventerrein van Nederland worden.”

Het invullen van het aanvraagformulier
Het is aan te raden om samen met
uw financier (bijvoorbeeld uw bank)
of hypotheekadviseur de koopsubsidie
aan te vragen. Het aanvraagformulier
koopsubsidie is doorgaans bij de
financier en/of hypotheekadviseur
te verkrijgen. Het formulier
is ook te downloaden van
www.senternovem.nl/koopsubsidie

Snoei- en tuinafval gratis brengen naar
regionale afvalbrengpunten
Eind juni kreeg u een brief in huis
met uw persoonlijke afvalpas. Deze
is sinds 1 juli verplicht als legitimatie bij de regionale afvalbrengpunten
in Zutphen en Doetinchem en bij de
lokale afvalbrengpunten in Vorden
en Steenderen. In deze brief stond
o.a. dat u op vertoon van de afvalpas
2x per maand gratis uw tuin- en
snoeiafval naar de regionale brengpunten in Doetinchem en Zutphen
kunt brengen. Dit was niet correct:
op vertoon van de afvalpas kunt u

Inloopavond herinrichting Banninkstraat en deel
Raadhuisstraat Hengelo Gld. op 18 juli

namelijk tijdens de openingstijden
van de regionale afvalbrengpunten
in Doetinchem en Zutphen te allen
tijde tuin- en snoeiafval gratis
wegbrengen. Per keer mag u bij de
regionale en lokale afvalbrengpunten maximaal 2 m3 gratis snoei- en
tuinafval brengen (voor de openingstijden van de afvalbrengpunten en
voorwaarden zie de afvalwijzer 2007.
N.B. De lokale brengpunten in
Vorden en Steenderen zijn beperkt
geopend).

Adverteren in (digitale) gemeentegids
van bedrijf uit Eindhoven?
Gemeente Bronckhorst heeft
geen banden met dit bedrijf!
Op dit moment belt het bedrijf
Internetservices.com uit Eindhoven
naar veel bedrijven in onze
gemeente, met de vraag of zij tegen
betaling (€ 100/mnd) een vermelding willen in de internetgemeentengids.com. Eerder al werkte dit
bedrijf vanuit Groningen en was hier

ook verwarring over. Uiteraard
staat het u vrij om afspraken met dit
bedrijf te maken. Dit bedrijf werkt
echter niet in opdracht van de
gemeente Bronckhorst. Deze
digitale gemeentegids is ook niet
gekoppeld aan de website van de
gemeente Bronckhorst. Wij werken
met FMR-producties uit Den
Helder.

Onderzoek naar woon- en leefwensen
van inwoners Bronckhorst
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 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.

De gemeente Bronckhorst, ProWonen en Sité Woondiensten gaan
gezamenlijk de woon- en leefwensen van inwoners van de gemeente
Bronckhorst onderzoeken. Om de

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

De gemeente gaat de Banninkstraat
en een deel van de Raadhuisstraat
in Hengelo Gld. herinrichten.
Hiervoor houdt de gemeente op 18
juli a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur in
het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat een inloopavond. Tijdens de
inloopavond kan een ieder aan de
hand van de aanwezige tekeningen
kennis nemen van de uit te voeren

• aanbrengen van asfalt op de
Banninkstraat vanaf de rotonde
met de Rondweg tot de kruising
met de Rozenhoflaan
• aanbrengen van een plateau op de
kruising Banninkstraat met
Kastanjelaan/Westerstraat
• aanbrengen van een verhoging in
de Banninkstraat ter hoogte van
de Rozenhoflaan

• vervangen/vernieuwen van de
openbare verlichting

werkzaamheden en vragen stellen
aan de aanwezige ambtenaren van
de gemeente.

• herstraten van de weg, inclusief
de trottoirs en parkeerhavens van
de Banninkstraat, de kruising op
de Raadhuisstraat en de Raadhuisstraat tussen de Banninkstraat en de Spalstraat

kunt u contact opnemen met de heer
S.J. Burggraaf van de gemeente, tel.
(0575) 75 03 47.

In grote lijnen bestaat het werk uit
de volgende onderdelen:

De plannen liggen van 19 juli t/m
16 augustus 2007 ook ter inzage in
het gemeentekantoor, bij de afdeling
Openbare werken. U kunt in deze
periode uw mening erover bij deze
afdeling kenbaar maken (schriftelijk
of mondeling). Voor meer informatie

N.B. De avond gaat niet over het
centrumplan Hengelo Gld.

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. U kunt uw
foto(s) inzenden tot 31 augustus
2007. Tijdens de open dag van de
gemeente op 8 september 2007
maken we bekend wie de
gelukkigen zijn. De voorwaarden

voor deze fotowedstrijd kunt u
vinden op onze website of in
voorgaande Contacten.

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

PAREL VAN DE WEEK

Nog meer evenementen in de gemeente Bronckhorst!
Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

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

Halmac organiseert 3e club cross

Halle

Sheep Dog en Fair

Toldijk

Expositie “Explosie van kleuren”

Laag Keppel

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, Bronkhorster kermis, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 5 september van 20.00
tot 00.30 uur, 6 september van 8.30 tot 00.30 uur en 7 september 2007 van 09.30 tot 01.30 uur,
schutterij Eendracht van Bronckhorst
• Hengelo Gld., muziekfestijn en schuttersgilde, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 14 t/m 16
september 2007, L. Wolberink
• Hengelo Gld., techniekdag, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 13 oktober 2007 van 10.00 tot
16.00 uur, bouwcenter HCI
• Hengelo Gld., terrein HAMOVE, Høkers(kampeer)weekend, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 31 augustus van 14.00 tot 23.59 uur, 1 september van
08.00 tot 23.59 uur en 2 september 2007 van 09.00 tot 18.00 uur, Anhangerschap Normaal
• Hengelo Gld., Bremweg, buurtfeest met vogelschieten, 25 augustus 2007 van 11.00 tot 01.00
uur, buurtvereniging De Dunsborg
• Hengelo Gld., De Hietmaat, feestavond met live-muziek, 14 september 18.00 tot 01.30 uur,
schuttersconcours, 16 september 2007 08.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
horecawet aan mevr. L. Wolberink, tijdelijke verkeersmaatregel, E.M.M. schutterij
• Vorden, vernieuwen spoor tussen overweg Lochemseweg (N346) en overweg Oude Zutphenseweg,
week 34, 35, 36, 42, 43 en 44, VolkerRail Contracting
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet tijdens de Achtrehoek Spektakeltoer op
29 juli 2007, zwem- en cultureel centrum De Brink
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bronkhorst, Kapelstraat 1, verbouw woning en schuur
Hengelo Gld., De Heurne 26, plaatsen schutting
Hengelo Gld., Stellingweg 4, vernieuwen schuur
Hengelo Gld., Varsselseweg 4, aanbouw werktuigenberging
Hummelo, Beatrixlaan 16, gedeeltelijk veranderen garage/berging
Steenderen, Bronkhorsterweg 1, realiseren van 6 appartementen in gebouw De Engel en bouwen
dubbele woning
Steenderen, Covikseweg 2a, gedeeltelijk veranderen varkensstal naar houtopslag
Steenderen, J.F. Oltmansstraat 3, vernieuwen zolderbalklaag en kap woning
Toldijk, Hoogstraat 34, verbouw boerderij
Vorden, De Bongerd 30, plaatsen dakkapel
Vorden, Hengeloseweg 20a, gedeeltelijk oprichten schuur
Vorden, Overweg tussen nr. 11 en 13, bouwen dubbele woning met garages
Vorden, De Steege 39, plaatsen overkapping buitenterras
Vorden, Zelledijk 7, vernieuwen boerderij
Wichmond, Dorpsstraat 28, verbouw werkplaats tot kantoor
Zelhem, Arendsenweg 3a t/m 3d, gedeeltelijk veranderen indeling bedrijfsruimten
Zelhem, Stikkenweg 21, vergroten ligboxenstal
Zelhem, Wassenaarweg 1, geheel oprichten vrieshuis met kantoor

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Vosweg 3, vrijstelling om een paardenschuur te mogen bouwen, vrijstelling wegens
overschrijden norm in bestemmingsplanvoorschriften maximaal toegestaan gezamenlijk
oppervlak aan bijgebouwen en maximaal toegestane hoogte met op zijn hoogst 10%, het betreft
een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
herziening 1-2003'
• Zelhem, Het Hietland 3, vrijstelling om een garage te mogen bouwen, vrijstelling wegens overschrijden norm in bestemmingsplanvoorschriften maxmiaal toegestaan bebouwingspercentage
met op zijn hoogst 10%, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende
bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002 en Zelhem Dorp 2002 herziening 2004-1'
De bouwplannen liggen van 12 juli t/m 25 juli 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoemde
openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo, Kervelseweg 21, voor het vernieuwen van een berging, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Het bouwplan ligt van 12 juli t/m 22 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.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Abraham Kuyperstraat 16, vrijstelling om een carport te mogen bouwen, vrijstelling
wegens overschrijden maximale bebouwingsoppervlakte bijgebouwen, het betreft een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002 en Zelhem Dorp 2002 herziening
2004-1'
Het bouwplan ligt van 12 juli 2007 t/m 22 augustus 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Zienswijze indienen?
Gedurende de aangegeven termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de voorgenomen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de genoemde afdeling waar de stukken ter inzage liggen.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006
Ontwerpbesluiten (art. 11 Mon.verordening en afd. 3.4 Awb)

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf
12 juli t/m 22 augustus 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Steenderen, Eekstraat 3, aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie en herinrichting
van de schuren tot logiesverblijf en aanpassing van het achterhuis
• Vorden, Dorpsstraat 22, aanvraag monumentenvergunning voor herstel van oude achtergevel
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 23 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 heer
W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 5 juli 2007:
• Olburgen, Capellegoedweg 4a, voor het aanleggen van een parkeerplaats, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
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 28 juni 2007:
• Vorden, Biesterveld, buurtfeest, 14 juli 2007 van 15.00 tot 00.30 uur, R.A.M. Waanders
• Vorden, Mulderskamp, straatfeest, 14 juli 2007 van 12.00 tot 24.00 uur, buurtcommissie
Mulderskamp
• Zelhem, Ruurloseweg, dwarstoernooi V.V. Wolfersveen op 13 juli 2007 van 18.00 tot 01.00 uur
en weidepop met 10 live-bands en kermisattracties voor de jeugd (± 1.500 bezoekers) op 15 juli
2007 van 13.00 tot 21.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Wolfershuus Susebeek
• Zelhem, sportpark De Pol, feestavond met voetbalwedstrijd De Graafschap - Stormvogels
Telstar, verkoop loten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 14 juli 2007 van 17.00 uur tot
24.00 uur, voetbalvereniging Zelhem
Verzonden op 2 juli 2007:
• Hengelo Gld., Schoolstraat, musical en afscheid in de tent, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
18 en 19 juli 2007 van 08.30 tot 22.30 uur, CBS Ds. J.L.Pierson
• Halle, Dorpsstraat, snuffel-/rommelmarkt met loterij, 2 september 2007 van 14.00 tot 21.00 uur,
stichting De Halse Dag
Verzonden op 4 juli 2007:
• Hengelo Gld., ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet tijdens de kermis op 11, 13, 14 en
15 juli 2007, H.J.M. Wolbrink
Verzonden op 5 juli 2007:
• Hengelo Gld., Spalstraat 3, ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de kermis,
11 juli van 11.00 tot 24.00 uur, 13 juli 18.00 tot 01.00 uur, 14 juli 19.00 tot 01.00 uur, 15 juli 2007
14.00 tot 22.30 uur, H.G.C. Waenink
• Hengelo Gld., vogelschieten voor toeristen, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet, 21 juli 2007 van 13.00 tot 20.00 uur, camping Kom Es An
• Vorden, braderie/oude ambachtenmarkt op 19 juli van 15.00 tot 22.00 uur en kermis op 19 juli
van 14.00 tot 00.30 uur, 20 en 21 juli 2007 van 14.00 tot 01.30 uur, zomerfeesten Vorden
• Vorden, Dorpsstraat, kermis met live-muziek, 19 juli van 19.00 tot 00.30 uur, 20 juli van 10.00
tot 01.30 uur en 21 juli 2007 van 10.00 tot 01.30 uur, ontheffing sluitingsuur horeca-inrichting,
van 19 juli op 20 juli 2007 van 01.00 tot 02.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor overkapping,
18 juli t/m 23 juli 2007, De Herberg
• Zelhem, centrum, zomerfeesten met braderie, kinderactiviteiten, muziek en diverse attracties,
21 juli en 4 augustus 2007 van 14.00 tot 01.00 uur, plaatsen reclameborden, 21 juli t/m 3 augustus
2007, stichting Zelhemse Zomerfeesten
• Zelhem, de Oldenoord, buurtfeest, 7 juli 2007 van 11.00 tot 8 juli 12.00 uur, J.W. Heusinkveld
Verzonden op 6 juli 2007:
• Zelhem, korfbalvelden Halseweg 31a, verklaring van geen bezwaar voor het laten opstijgen en
landen van een helicopter, 14 oktober 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, Sky Service Netherlands

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 2 juli 2007:
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 5, plaatsen dakkapel
Verzonden op 3 juli 2007:
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 34, vergroten carport

Reguliere bouwvergunningen

Verzonden op 29 juni 2007:
• Hengelo Gld., Roessinkweg 4, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Broekstraat 31b, verbouwen woning
• Rha, Rhabergseweg 3, vernieuwen schuur
• Zelhem, perceel Vinkenkamp, bouwen woning

Openbare bekendmakingen - vervolg
Verzonden op 2 juli 2007:
• Zelhem, Michelstraat 9, gedeeltelijk vernieuwen woning
• Zelhem, Wassenaarsweg ong., bouwen bedrijfshal
Verzonden op 4 juli 2007:
• Vorden, Mosselseweg 12, verbouwen schuur tot multifunctioneel gebouw (kantoor of
atelier/gallery) en bouwen bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen
Verzonden op 26 juni 2007:
• Zelhem, Ruurloseweg 30a V-66, vellen van één berk, geen herplantplicht
Verzonden op 28 juni 2007:
• Hengelo Gld., Broekweg nabij nummer 2, vellen van 90 are populieren, geen herplantplicht
• Drempt, Zomerweg 13, vellen van één linde, noodkap, herplant verplicht: één linde of inlandse eik

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 10 juli 2007:
• Bergentheim, Kanaalweg Oost 28a, voor verbranding nabij de Varsselseweg in Hengelo Gld.
• Zelhem, Priesterinkdijk 8, voor verbranding nabij de Halseweg 35

Bestemmingsplannen
Ontwerpparaplubestemmingsplan Prostitutie 2007, Zelhem en deel Hengelo Gld.
Het ontwerpparaplubestemmingsplan Prostitutie 2007, Zelhem en deel Hengelo Gld. en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 juli t/m 22 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) 750 370.
De voormalige gemeenten Vorden, Steenderen en Hummelo en Keppel hebben het gemeentelijk
prostitutiebeleid reeds planologisch geregeld door zones vast te stellen waarbinnen seksinrichtingen mogelijk zijn. De voormalige gemeente Zelhem en een deel van Hengelo Gld. hebben
planologisch nog niets geregeld. Omdat er dus binnen de gemeente Bronckhorst al zones vastgesteld zijn waar seksinrichtingen mogelijk zijn, wordt met dit bestemmingsplan uitgesloten dat
er binnen de voormalige gemeentegrenzen van Zelhem en een deel van Hengelo Gld. seksinrichtingen mogelijk zijn. Voor het buitengebied van de voormalige gemeente Hengelo Gld. is dit in het
recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebiede Hengelo-vorden 2005 al uitgesloten.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Sloopvergunningen

Vastgestelde bestemmingsplannen

Verzonden op 29 juni 2007:
• Zelhem, Velswijkweg 3, slopen woning met 3 loodsen, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 3 juli 2007:
• Hengelo Gld., Bleuminkweg 3, geheel slopen schuur/berging, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Enzerinckweg 4, geheel slopen woning, berging en schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Oosterwijkweg 1, geheel slopen van dakplaten van schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 4 juli 2007:
• Vorden, Almenseweg 52, geheel slopen dakplaten van een garage en stal

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 juni 2007 de volgende bestemmingsplannen vastgesteld:
• Buitengebied herziening Roomstraat 27 en ongenummerd in Drempt
Het plan heeft betrekking op het perceel Roomstraat 27 in Drempt waar in ruil voor de beëindiging
van een agrarisch bedrijf en de sloop van de bedrijfsgebouwen een (extra) woning kan worden
gebouwd voor omzetting van de agrarische bestemming in woondoeleinden
• Landgoed Heidevloed in Zelhem
Het plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed gelegen op de hoek Stadsedijk
en Nijmansedijk in Zelhem.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de snuffel- en rommelmarkt van de stichting Halse dag, zijn de Dorpsstraat,
tussen de kruising Molenweg/Landeweerweg, de Halseweg en de Halseweg, tussen de kruising
Halle-Nijmanweg/Halle-Heideweg en de Dorpsstraat, op 2 september 2007 van 09.00 tot 19.00
uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt
omgeleid via de Molenweg, de Pluimersdijk en de Halle-Nijmanweg
• Vorden, in verband met een tocht met authentieke rijtuigen op 12 augustus 2007 is van 08.00 tot
17.00 uur de Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de Vordensebosweg, afgesloten voor
alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Verder geldt een parkeerverbod op De Horsterkamp,
tussen de Baakse Beek en de Ruurloseweg, en op de Ruurloseweg, tussen de Dorpsstraat en
de Schuttestraat
• Zelhem, vanwege de Achterhoek Spektakeltoer zijn op 29 juli 2007 van 12.00 tot 24.00 uur de
volgende wegen afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer: Stationsplein,
Stationsstraat, Markt, Kerkweg, Smidsstraat, tussen de Markt en huisnummer 1b, en de
Burgemeester Rijpstrastraat, tussen de Ruurloseweg en de Rembrandtstraat
• Zelhem, in verband met de Zelhemse Zomerfeesten zijn vanaf 20 juli 21.00 uur t/m 22 juli
06.00 uur en vanaf 3 augustus 21.00 uur t/m 5 augustus 06.00 uur de volgende wegen afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer: Stationsplein, Smidsstraat,
Stationsstraat, Markt, Kerkweg, Burgemeester Rijpstrastraat tussen de Ruurloseweg en de
Rembrandtstraat en de Doetinchemseweg tussen de Smidsstraat en Achter de Hoven. Op deze
dagen geldt een parkeerverbod op de Doetinchemseweg tussen de Markt en de Brinkweg en
op de Doctor Grashuisstraat. Indien nodig wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de
Rondweg.
• Zelhem, tijdens de ANWB Streetwise bij de Jan Ligthartschool is de Thorbeckestraat, tussen
de Hummeloseweg en de Schaepmanstraat, op 18 juli 2007 van 08.00 tot 12.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, in verband met een buurtfeest is vanaf 7 juli 11.00 uur t/m 8 juli 2007 12.00 uur de
Oldenoord tussen huisnummers 2 t/m 14 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Vorden, in verband met de Zomerfeesten zijn tijdens de kermis vanaf 18 juli 10.00 uur t/m 22
juli 12.00 uur de Insulindelaan tussen de Dorpsstraat en de Kerkstraat, en vanaf 19 juli 07.00
uur t/m 22 juli 2007 07.00 uur de Dorpsstraat, de Zutphenseweg tussen de Dorpsstraat en de
de Decanijeweg, de Burgemeester Gallestraat tussen de Raadhuisstraat en de Molenweg, en
de Raadhuisstraat tussen de Burgemeester Gallestraat en de Burgemeester Vunderinkhof
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Vanaf 18 juli 10.00 uur t/m 22 juli
2007 12.00 uur geldt een parkeerverbod op de Kerkstraat. Het doorgaande verkeer wordt
omgeleid via de Zutphenseweg, de Rondweg, De Horsterkamp en de Ruurloseweg en vice versa
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen) of Openbare werken
(kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

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

Website

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

Bij de vaststelling van deze plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpen. De bestemmingsplannen liggen van 12 juli t/m 22 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.
Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen de bestemmingsplannen
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of
e-mail: DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen
10.00 en 12.00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
12 juli t/m 22 augustus 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Baak, Dambroek 22-24, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
metaalbewerkend bedrijf
• Bronkhorst, Molenstraat 1, een oprichtingsvergunning voor een inrichting voor een propaantank
en een gasflessenvulstation
• Hummelo, Tolstraat 6, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
biologisch rundvee- en scharrelvarkensbedrijf
• Vorden, Dienstenweg 13, een oprichtingsvergunning voor een gereedschapmakerij
Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 23 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 afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Melding (art. 8.19 Wm)
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:
• Hengelo Gld., Scharfdijk 1a, het veranderen van de indeling en gebruik van een van de bedrijfsgebouwen van de vleesveehouderij
Deze verklaring is op 9 juli 2007 verzonden.
De wijzigingen zijn 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.
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 Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.
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Vorden heeft talent genoeg

Expositie beeldende kunst ZeppGerritsen

Voorbereidingen Songfestival in volle gang: Stap voor stap 'van wens
naar werkelijkheid'
de oefenruimte zei Ard Schouten dan
ook gelijk tegen haar: "Wat doe jij dan
hier?" Blijkbaar wist hij niet dat zijn
zus over dezelfde talenten beschikte
als hij.

FRANK SINATRA
Ook Ronald Hoenink uit Vorden doet
mee aan het Songfestival. Al jaren
roept hij tegen zijn vrienden dat hij
zich gaat opgeven. Maar dit jaar heeft
hij dus daadwerkelijk de daad bij het
woord gevoegd. Evenals de Dolly Dots
heeft Ronald Hoenink er geen half
werk van gemaakt. Wekelijks duikt hij
met zangeres Maartje Epema de oefenruimte in.

Ronald Hoenink kruipt op zaterdag 21 juli met 'My Way' in de huid van Frank Sinatra.
De voorbereidingen voor het Vordens Songfestival zijn in volle gang. Afgelopen zondag kwamen de deelnemers één voor één naar de oefenruimte
van Kas Bendjen voor de generale repetitie. Algemene conclusie: er zitten
weer een paar echte toppers tussen. Wat dat betreft heeft Vorden talent
genoeg!

"Ik ga niet voor de winst maar wil wel
het maximale eruit halen", zegt de
Vordense Frank Sinatra die volgende
week zaterdagavond het nummer 'My
Way' zingt. Het overzicht van de deelnemers aan het Vordens Songfestival
staat in de Zomerkrant, de bijlage van
Weekblad Contact. Meer foto's van de
repetitie van zondagmiddag staan op
de website www.kasbendjen.nl

Een van de deelnemers aan het Vordens Songfestival zijn de Puf Mommy's, een groep vriendinnen die elkaar op zwangerschapsgym leerde
kennen. Zij kruipen in de huid van de
Dolly Dots en zingen volgende week
zaterdag het nummer 'Love me just a
little'. Speciaal voor het Songfestival is
het zevental op zangles gegaan met de
Vordense zangeres Maartje Epema.
Anke Schouten, één van de Dolly Dots
vertelt over het ontstaan van 'de band':
"Dat was vorig jaar op het zwembad.
Eén van de meiden zei tegen mij: Wist
je dat volgend jaar de Dolly Dots meedoen aan het Songfestival. En weet je
wat nou het leuke is? Jij doet ook
mee!" Anke Schouten is de zus van bassist Ard Schouten van Kas Bendjen. Ze
vertelde hem niet dat zij ook mee ging
doen. Bij de eerste 'kennismaking' in

ZeppGerritsen organiseert op zaterdag 21 en zondag 22 juli a.s. een
expositie met werken van Frans
Gerritsen en beeldhouwwerken
van de cursisten beeldhouwen. Beide dagen zijn werken te zien van
verschillende materialen, zoals metaal, steen, hout en brons. De ‘creators’ zijn zelf aanwezig en kunnen
vertellen hoe zij ‘van wens naar
werkelijkheid’ gingen. Tijdens deze
expositie zijn ook glassculpturen
van Frans Gerritsen te zien.
Wellicht raakt u gelnspireerd door het
werk van de exposanten en wilt u zelf
uw eigen creativiteit gaan ontplooien.
Ieder mens heeft namelijk talent ge-

Socii nieuws
De clubkampioenschappen tennis
zitten erop ondanks regelmatige
regen pauzes kunnen Joep Haverkamp en Rob Bouwmeister de organisatoren van dit evenement terug kijken op een zeer geslaagd
toernooi.
Na twee weken in verschillende poules
de wedstrijden te hebben gespeeld was
het zaterdag zeven van de zeven finale
dag. Bij de heren enkel was Robert Kornegoor te sterk voor Rob Bouwmeister.
In de dames enkel ging Susanne Nijenhuis met de eer strijken tegen Sandra
Roording. Ook was er weer een heren
B catogorie waar ook prachtige partijen gespeeld werden Jasper De Ronde

Duivenvlucht
Postduivenvereniging steeds sneller
hengelo-gld. Duivenwedvlucht van za-

Puf Mommy's

kregen om het tot maximale ontplooiing te brengen. Op een aantal dagdelen is er ruimte gekomen voor nieuwe
mensen. Tijdens de doorlopende cursus, met vrije onderwerpen en materiaalkeuze, maakt u waar u zin in heeft
op uw eigen manier en in uw eigen
tempo. Ondersteuning en begeleiding
wordt waar nodig gegeven door Frans
Gerritsen. Hij heeft jarenlange ervaring als docent en is kunstenaar beeldhouwen. Hij heeft ook veel ervaring in
het begeleiden van mensen met een
beperking.
Meer informatie over de cursusavond,
-ochtend, kosten en deelname, telefoon (0313) 472601. Expositie ZeppGerritsen, Rijksweg 25, Drempt.

mocht net als vorig jaar de beker weer
mee nemen na gewonnen te hebben
van Jos Nijenhuis. De dames dubbel
werd een prooi voor Ria Hissink met
Manon Peters tegen Elly Schoenaker
en Ans Helmink. In de heren dubbel
trokken Jan Stapelbroek en Bennie
Helmink aan het langste eind door de
tweede set in een tiebreak te winnen
van Jan Roording en Rob Bouwmeister.
Arend Jan Groot Jebbink eiste samen
met Susanne Nijenhuis in de mix de
schaal voor zich op tegen Sandra en
Stefan Roording. Na de wedstrijden
werden de prijzen verdeeld en liet een
ieder de warme hap goed smaken ook
werd door het bestuur de organisatie
bedankt die ondanks de vele regenbuien in het wel verdiende zonnetje werden gezet voor de vele uren die ze erin
hebben gestoken .

terdag 7 july 2007 Duiven werden gelost om 07.45 uur in Bettembourg (280
Km). Uitslag: 1. A. Kamperman; 2. L. te
Stroet; 3. W. Jansen; 4. G. Kempers; 5.
W. Jansen,

Kermis programma Hengelo 11 t/m 15 juli

DINSDAG 10 JULI:
19.00 - 20.00 uur: TREKKING VOLGORDE VOGELSCHIETEN VOOR DE JEUGD
Hier kan men zich aanmelden voor
deelname.
20.00 - 22.00 uur: TREKKING VOLGORDE VOGELSCHIETEN, in café Wolbrink, Bleekstraat 3.
Leden van de schutterij EMM, komt U
zoveel mogelijk voor Uw nummer, dit
voorkomt onnodige vertraging tijdens het vogelschieten.
TEVENS DE LAATSTE MOGELIJKHEID
OM ZICH OP TE GEVEN ALS LID VAN
DE EMM VOOR HET JAAR 2007.
21.00 uur: BEKENDMAKING VAN DE
GEHOUDEN VERLOTING VAN DE
DRUMBAND v.d. EMM.

WOENSDAG 11 JULI:
09.00 uur: GROTE KERMISMARKT IN
DE SPALSTRAAT, met vele activiteiten.
10.00 uur: OPENING VAN HET LUNAPARKTERREIN ROND DE N.H. KERK.
19.00 uur: VETERANEN REGELMATIGHEIDSRACE met oude motoren van
voor 1970.

PROGRAMMA:
16.00 uur: afsluiting van het parcours.
18.00 uur: afsluiting Spalstraat.
19.00 uur: aanvang race.
21.00 uur: einde race.
PRIJSUITREIKING OP HET BUITEN PODIUM (BIJ SLECHT WEER IN ZAAL
LEEMREIS) PARCOURS: start WelkoopSpalstraat-Zuivelweg-KampstraatTramstraat -Rozenstraat-Iekink. Spalstraat- finish voor Leemreis.

De toegangswegen zijn afgesloten
voor alle verkeer vanaf 16.00 uur. Er
geldt ook een parkeerverbod. AAN AL-

LE: AAN- EN OMWONENDEN VAN HET
PARCOURS: wilt U Uw auto of ander
vervoermiddel niet op voornoemd
tijdstip op het parcours plaatsen dit
voorkomt ongelukken en/of schade.
ORG: Schutterij EMM, onder auspiciën
van de Historische Motorsportver.
Ned. De technische organisatie is in
handen van de Hamove.
DONDERDAG 12 JULI:
13.00-15.30 uur: KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE 55+ van de H.H.V.
Na afloop prijsuitreiking in café Wolbrink.
VRIJDAG 13 JULI:
13.30-15.30 uur: KINDERSPELEN op
het terrein Steintjesweide voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar. Ook dit
jaar weer met diverse spelletjes (voor
informatie zie de website)
14.00 uur: GEZELLIGE MIDDAG VOOR
DE 55 plussers in zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3. (voor informatie zie de
website of de kermiskrant)
18.00-20.00 uur: KINDERDISCO IN "DE
ZWAAN". Frisdrankparty voor jongens
en meisjes tot en met 17 jaar.
18.45 uur: Het vaandel zal worden geslagen voor de bewoners van verzorgingscentrum De Bleijcke door de Vendeliers.
19.30-21.00 uur: RINGRIJDEN IN DE
BLEEKSTRAAT voor dames en heren.
Inschrijving is om 19.00 uur in café
Wolbrink. Voor het ringrijden maakt
U gebruik van Uw eigen fiets, (voor
deelname en reglementen zie de website of de kermiskrant).
Ook dit jaar onder het genot van de
vrolijke tonen van de blaaskapel "Olden Keppel".

Prijsuitreiking na afloop bij Wolbrink.
21.00 uur: LOKALE HELDEN BIJ PARTYCENTRUM LANGELER
Talenten uit Hengelo treden op samen
met de Hengelose band DOGZ
Zie de website
ZATERDAG 14 JULI:
09.15 uur: VERZAMELEN GEHELE
SCHUTTERIJ EN MUZIEK bij café Wolbrink.
09.30 uur: Vertrek Schutterij en Muziek voor het afhalen van het Koningspaar aan huis.
10.15 uur: Vaandelhulde door de Vendeliers van de Schutterij EMM, aan het
Koningspaar.
Daarna afmars naar het vogelschietterrein.
11.00-14.00 uur: AANVANG VOGELSCHIETEN op het terrein Steintjesweide. Uitsluitend voor leden van de
Schutterij EMM, Hengelo (Gld). (voor
informatie zie de website of de kermiskrant)
11.00-14.00 uur: AANVANG VOGELKNUPPELEN VOOR DAMES op het terrein Steintjesweide.
Voor deelname en gewijzigde reglementen zie in deze kermiskrant en op
de website.
11.00-14.00 uur: AANVANG VOGELSCHIETEN VOOR DE JEUGD op het terrein Steintjesweide.
Voor deelname en reglementen zie de
website of de kermiskrant.
AANSLUITEND NA HET LAATSTE
SCHOT, NADAT DE PARTNER VAN DE
NIEUWE KONING(IN) IS OPGEHAALD
IS DE PRIJSUITREIKING IN DE FEESTTENT OP HET TERREIN STEINTJESWEIDE. NIET AFGESCHOTEN DELEN VAN

DE VOGEL WORDEN VERLOOT ONDER
DE LEDEN DIE AANWEZIG ZIJN TIJDENS DE PRIJSUITREIKING EN DIE
MEEGESCHOTEN HEBBEN.
13.00-16.00 uur: KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE SENIOREN VAN
DE H.H.V. Na afloop prijsuitreiking in
café Wolbrink.
20.00 uur: Afsluiting Spalstraat.
ZONDAG 15 JULI:
11.00 uur: AFSLUITING TERREIN
ROND DE WELKOOP.
11.30 uur: ONTVANGST RECEPTIE
VOOR HET KONINGSPAAR 2007 in
Grand Café de Egelantier.
13.15 uur: Verzamelen van de optochtwagens in de Tramstraat alwaar de
wagens een nummer krijgen. Hierna
kunnen de wagens zich opstellen op
het terrein van de Welkoop, daarna
keuring.
KINDEREN MET VERSIERDE FIETSEN
EN KARRETJES ZIJN ALTIJD WELKOM
EN ALTIJD PRIJS.
Aanmelden om 13.30 uur bij de organisatie.
13.30 uur: VAANDELHULDE VOOR
HET KEIZERS- EN KONINGSPAAR VAN
DE EMM, en de Koningsparen van de
buurtschappen. Tevens voor genodigden. De vaandelhulde zal gebracht
worden door de alle vendeliers die
deelnemen in de optocht.
14.00 uur: AANVANG KERMISOPTOCHT 2007.
De kermisoptocht zal muzikaal worden begeleid door: Schutterij EMM,
Hengelo (Gld) Olden Keppel, Kon.
Harm. Concordia Hengelo (Gld), Gilde
St. Willibrordus Drempt, Sint Martinus Dichteren, Schutzenverein Neuenkirchen Duitsland.

OPTOCHTROUTE:
Start - Hotel Leemreis - Spalstraat - la
Raadhuisstraat -ra Schoolstraat - Sarinkkamp - ra Het Karspel - Beukenlaan - ra Steintjesweide - la Bleekstraat
- ra Leliestraat ra Tramstraat - ra Spalstraat . Koningspaar afzetten bij Hotel Leemreis - Optochtwagens ra terrein de Welkoop
Muziekkorpsen la Michielstraat en
dan ontbinden.

GELIEVE TIJDENS DE OPTOCHT DE
ZICH BEVINDENDE VOERTUIGEN VAN
DE OPTOCHTROUTE TE VERWIJDEREN, ter voorkoming van ongelukken
en/of schade.
Overal zal een parkeer verbod gelden.

17.00 uur: PRIJSUITREIKING TUSSEN
DE EGELANTIER EN HOTEL LEEMREIS.
(bij slechte weersomstandigheden is
de prijsuitreiking in de zaal van Hotel
Leemreis).
De naam van de website is www.emmhengelo.nl
OPENINGSTIJDEN VAN DE KERMIS:

Woensdag 11 juli: 10.00 - 24.00 uur.
Vrijdag 13 juli: 14.00 - 01.00 uur.
Zaterdag 14 juli: 12.00 - 01.00 uur.
Zondag 15 juli: 14.00 - 24.00 uur.

HET BESTUUR EN ORGANISATIE DER
SCHUTTERIJ EMM HENGELO (GLD),
STELT ZICH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE/ONGEVALLEN INDIEN DEZE ZICH VOORDOEN, VOORTIJDENS, EN NA DE KERMIS ACTIVITEITEN. TIJDENS DE KERMISDAGEN VOLOP DANS- EN STEMMINGSMUZIEK IN
ALLE HORECA BEDRIJVEN. HET KEIZERSPAAR, KONINGSPAAR EN BESTUUR SCHUTTERIJ EMM WENST IEDEREEN PRETTIGE KERMISDAGEN.
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Nieuw Uitvoeringsprogramma Tijdelijke reclame-uitingen gemeente Bronckhorst

Organisatie Dutch Open maakt bezwaren

woon niet! Elektriciteitskasten zaten
er 3, 4, 5 dubbel onder,” legt burgemeester Aalderink verder uit. “En her
en der in de wei kan ook niet. Bij Vorden en Hengelo gld. zijn inmiddels
evenementenportalen geplaatst. Op
een centraal punt aan het begin en
eind van de kern. De Berenddag en de
winkeltijden staan er keurig op. Dat
kan in Toldijk ook!” Een evenementenportaal kan net als de toeristische bewegwijzering geregeld worden, zoals
in Hengelo gld. en Vorden de ondernemersvereniging dit deed.
Het is aan de betrokken partijen om
evenementenportalen in te richten en
de organisatoren van de Kermis Toldijk, het Høkersfeest of anderen, kunnen op een goede en nette wijze laten
weten wanneer hun activiteit plaats
vindt.
“We proberen niet te frustreren, maar
te reguleren,” aldus Henk Aalderink
pertinent. “De reclame moet op één
lijn komen. De manier van reclamemaken aan de openbare weg moet netjes worden. En de dwangsommen die
werden gelnd werden gebruikt om de
schakelkasten in de gemeente schoon
te laten maken.”
“De oplossing ligt er! We willen open

De organisatoren van de Dutch Open, (v.l.n.r.) Marcel Boender, Ferris Boender en Gerrit Garritsen, maken zich zorgen of de deelnemers en bezoekers het terrein van Vleesboerderij Garritsen kunnen vinden zonder bord!
De organisatoren van de Dutch Open maken zich zorgen of de deelnemers
en bezoekers het terrein van Vleesboerderij Garritsen kunnen vinden, in
het weekend van 14 en 15 juli. De gemeente Bronckhorst besloot het plaatsen van twee reclameborden niet toe te staan. Momenteel is er veel te doen
over het onderwerp ‘Tijdelijke reclame-uitingen’ waarbij zoveel minder
mag dan voorheen. Dat er commotie is rond het onderwerp begrijpt burgemeester Henk Aalderink goed. “Dat is altijd bij veranderingen!”
Al in februari 2007 werden door de organisatie van de Dutch Open Sheep
Dog Trials in de persoon van de heer
Gerrit Garritsen de diverse vergunningen aangevraagd, benodigd voor het
houden van een dergelijk groot evenement. Een onderdeel hiervan was ook
de aanvraag voor het ophangen van
twee spandoeken in de periode van 20
juni 2007 tot en met 15 juli 2007.
De gemeente Bronckhorst, afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, stuurde op 14 mei 2007 hiervoor
de besluitenlijst toe. Maar de aanvraag
voor het ophangen van twee spandoeken werd aangehouden in afwachting
van het, ter inzage liggende, uitvoeringsprogramma tijdelijke reclame-uitingen. De definitieve afwijzing werd
op 25 juni 2007 verzonden: “Qua uitvoering mogen alleen sandwich- of
driehoeksborden aan/om lantaarnpalen aangewezen door de gemeente.”
Mogelijkheden tot bezwaar waren uiteraard aanwezig, maar het besluit
bleef gelden terwijl het bezwaarschrift werd behandeld.
Begin juli werd duidelijk dat het geplaatste spandoek en reclamebord
moesten worden verwijderd. Het niet
weghalen van de beide borden leverde
een dwangsom op, met als doel de
overtreding te beëindigen.
De organisatie werd in de gelegenheid
gesteld binnen 2 dagen een (schriftelijke) zienswijze over de voornemens te
geven. Van deze mogelijkheid maakte
de heer Garritsen gebruik. “Het is een
puur particulier initiatief, waarmee
de gemeente Bronckhorst een viertal
jaren geleden op de kaart werd gezet.
Er komen honderden mensen uit heel
Europa naar de gemeente Bronckhorst. Als deelnemers, die ook niet alleen komen en zij besteden juist geld
in de gemeente, ze overnachten in hotels en op campings. Daarnaast komen
veel bezoekers. Het is niet eerlijk, want
initiatieven als de Kunst10Daagse en
het Achterhoek Spektakel worden met
vele euro’s gesubsidieerd,” aldus een
teleurgestelde Gerrit Garritsen, die
zich gesteund weet door medeorganisator Marcel Boender.
In de Openbare Bekendmakingen van
5 juni 2007 werd het ‘Uitvoeringsprogramma Tijdelijke reclame-uitingen
gemeente Bronckhorst’ uiteengezet.
Deze beleidsregels traden in op 11 juni 2007.
“Het is allemaal zo snel gegaan,” aldus
CDA raadslid Henk Onstenk. “Er is een
memo geweest, maar daarop kwam
weinig reactie.” De besluitvorming

en gastvrij zijn, maar we willen géén
containers in de wei,” zegt Henk Aalderink. “Vaste toeristische bewegwijzering wordt straks mogelijk voor terreinen waar regelmatig evenementen
zijn. Ook voor bedrijven worden daar
oplossingen voor gezocht.” Dat er
commotie is rond het onderwerp begrijpt hij goed. “Dat is altijd bij veranderingen!”

Jan Burgers wil graag een evenementenportaal. “Daar zie ik wel oplossingen in,” aldus de voorzitter van Vereniging Toldieks Belang, die op de hoogte
was van de perikelen rond de reclame
uitingen van verenigingen.

Hij zag een portaal in Hengelo gld.
staan. “Je moet de dingen benutten
die worden aangereikt. Dit geldt ook
voor de sandwichborden, maar dan
wel met voorrang voor plaatselijke
evenementen”. Het onderwerp zal binnenkort op de agenda van Toldieks Belang staan.

Over het onderwerp ‘Uitvoeringsprogramma Tijdelijke reclame-uitingen
gemeente Bronckhorst’ is door betrokkenen op woensdag 11 juli 2007 een
overleg met burgemeester Henk Aalderink gepland.

Dorien Reintjes 35 jaar in het kappersvak!

werd door het college (van burgemeester en wethouders) gevormd en de
raadsleden werden door de memo
gelnformeerd. “Voor de fractie komt
het wat mij betreft in augustus nog
eens op de agenda, want helaas is er
nu eerst zomerreces,” voegt de heer
Onstenk eraan toe. “Opmerkingen als
‘Moet je het niet met het nieuwe jaar
laten ingaan’ en ‘Het was wel heel kort
dag’ kunnen dan alsnog worden besproken. Ook kan nog overleg met
dorpsbelangenorganisaties plaatsvinden.” De heer Onstenk vermoed dat
het plaatsen van reclame voor verkiezingen straks ook niet meer mag.
“Zelfs niet in mijn eigen tuin”.
“Het is nogal overtrokken allemaal, al
die jaren is het gedoogd,” zegt VVD
raadslid Marja Hartman. “Er wordt gezegd dat de gemeente trots is op zoveel verenigingen, vrijwilligers en activiteiten. Door de strenge maatregelen
voor reclamemaken halen ze deze onderuit. Natuurlijk kan niet alles worden toegestaan, het moet netjes zijn
qua afmeting en verzorging. Maar zoals nu, nee.” Ook in het kader van verkeersveiligheid is een goede bewegwijzering naar evenementen van cruciaal
belang.
De memo werd als informatie van het
college naar de raad gestuurd. De VVD
zal in augustus in de agendacommissie aan de orde stellen dat dit onderwerp zo spoedig mogelijk in de commissievergadering wordt behandeld.
“Het zomerreces komt ongelukkig uit.
Het grootste punt is dat er nog geen alternatieven zijn, zoals de geplande infozuilen. De sandwichborden worden
geplaatst langs lantaarnpalen, die niet
duidelijk zijn aangewezen en borden
die op een stoep worden geplaatst worden gevaarlijke obstakels,” denkt Marja Hartman. “Het is belangrijk de
meest zinvolle weg te bewandelen. Er
zijn regels met elkaar af te spreken,
om het beleid beter uitvoerbaar te maken. In de memo was een en ander
niet duidelijk genoeg aangegeven en
daarom is niet voldoende gereageerd.”
“Het loopt uit de hand de laatste jaren,” zegt burgemeester Henk Aalderink. Maar dat alles te snel zou gaan
weerlegt hij. “Er zijn twee jaar aan
voorbereidingen van het reclamebeleid aan voorafgegaan en besproken in
commissies, zoals het Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst (TROB).
Er zijn drie blokken: 1. Borden, 2. Wegbewijzering bedrijven/recreatief en 3.
Permanente reclame aan gevels van
bedrijven,” reageert burgemeester
Henk Aalderink. “Het plakken mag ge-

De 35-jarig jubilaris Dorien Reintjes in de salon.
Bij Salon Reintjes aan de Zutphen Emmerikseweg in Toldijk was op 5 juli
2007 groot feest. Dorien Reintjes was op die dag al 35 jaar onafgebroken in
het kappersvak, een uniek jubileum voor een vrouw! Een grote bos prachtige rozen sierde de toonbank, die kreeg Dorien van haar man Geert.
Dorien Reintjes is niet iemand die volop in de belangstelling wil staan. Toch
kon deze jubileumdag niet ongemerkt voorbij gaan. In de kapsalon waren slingers en pamfletten met teksten opgehangen, er stonden bloemen
en er werden lekkernijen bij de koffie
geserveerd. De klanten werden daarnaast nog eens extra verwend met een
cadeautje bij het naar huis gaan.
“De klanten vinden het hartstikke
leuk,” vertelt de jubilaris Dorien Reintjes enthousiast. “Het gebeurt ook niet
veel dat iemand zoveel jaar in hetzelfde vak aan het werk is. Vaak zijn vrouwen er toch een aantal jaren tussenuit.”
Dorien begon op haar vijftiende als
leerling-kapster in Zevenaar. In Zutphen werd door Dorien en haar echtgenoot Geert in 1978 een eigen kapsalon gestart, alweer bijna 30 jaar gele-

den. Na 10 jaar Zutphen verhuisden ze
naar Toldijk, waar zij samen Salon
Reintjes runnen, met elk hun eigen afdeling.
Geert Reintjes is verantwoordelijk
voor de Haarwerkboetiek. Hij is gespecialiseerd in haaraanvulling op maat
en werkt met het ‘Dynamic’ systeem.
Geert is zeer secuur met de privacy
van de dames, heren en kinderen
waarvoor hij haarwerken verzorgd.
Dorien Reintjes runt de dames- en herenkapsalon en heeft vijf medewerksters, Karen, Margot, Diana, Rebekka
en Bianca. “Elke dag ga ik weer met
veel plezier naar het werk,” aldus de
jubilaris. “Anders kun je het ook niet
zoveel jaren volhouden.” Dat het fijn
werken is bij Dorien in de kapsalon
blijkt wel uit het aantal jaren dat de
kapsters al bij haar werken, tussen de
3 en 19 jaren.

Dorien is een steunpunt voor het personeel, maar ook voor anderen heeft
zij altijd een luisterend oor. Recent
werd zij in het zonnetje gezet door De
Zonnebloem, waar zij al meer dan 12
1
/ jaar vrijwilliger is.
Ze beleefde een geweldige dag. “Het
waren vooral mensen die ik al zo’n 30
jaar ken, die deze ochtend kwamen
knippen. Ze hadden ook bloemen
mee,” zegt Dorien blij. “En ze bleven
allemaal koffiedrinken met wat lekkers erbij. Het was ontzettend gezellig.
Het heeft zo moeten zijn. Het was écht
mijn dag!”
Om 10.00 uur kwamen ook de kapsters die geen dienst hadden naar de
salon, met hun kinderen. De vijf meiden hadden samen een mooi gedicht
geschreven en zochten een prachtig
cadeau uit voor in de tuin.
Dorien genoot al vooraf van het jubileumfeest dat op zondag 8 juli zou worden gevierd met het voltallig personeel en hun partners. “We doen eerst
een fietstocht en daarna gaan we heerlijk samen barbecueën.
2
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Achterhoekspektakeltoer van start

Harry Harrewar

Zondag 8 juli ging de achterhoekspektakeltoer van start in Eibergen.
Duizenden bezoekers konden in een stralend zonnetje genieten van de
vele optredens.
De achterhoekspektakeltoer karavaan slaat zondag 15 juli zijn tenten op
in Ulft. Daarna volgen 22 juli Winterswijk, 29 juli Zelhem en 5 augustus
Lochem.

Verhalenverteller

Theater fiets

Circus Zanzara

Brandweer Doetinchem
kiest Nissan Pathfinder

Open
Fuchsiadagen

gaan met de natuurelementen. Het is
een auto voor het betere off-road of onroad werk. Om door verschillende ondergronden heen te ploeteren, heeft
de Pathfinder een motor met veel
trekkracht. De wagen heeft veel voorzieningen: het begint met het intelligent key system. Deze bestaat uit een
kastje waarmee je makkelijk en snel
kunt instappen. Vervolgens hoef je alleen nog een knop om te draaien en
hij start.
Herwers Nissan levert de Nissan brandweerauto's af.
Brandweerkorps Doetinchem rijdt
sinds kort met 2 nieuwe commando-auto's; felrode Nissan Pathfinders in huisstijl van de brandweer.
De auto's voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan brandweerauto's.
Om te proeven wat de Nissan Pathfinder te bieden heeft, heeft een team
van de brandweer onder begeleiding
van Nissan, de auto getest.
De Nissan Pathfinder is gekozen door
de brandweer vanwege de trekkracht
en de goede eigenschappen voor het
terreinrijden. Met de Nissan Pathfinder kan de brandweer het gevecht aan-

Ook een achteruitkijk camera, DVDnavigatie met verkeersinformatie, bluetoothsysteem met spraakherkenning, climate control en regensensor
zijn belangrijk voor de brandweer om
snel en veilig op weg te gaan. 'We zijn
trots dat de brandweer heeft gekozen
voor de Nissan Pathfinder. De auto's
nemen toch een belangrijke positie in
in de gemeenschap', aldus Joop Hendriksen, vestigingsverantwoordelijke
van Herwers Nissan Doetinchem.
Naast de 2 Nissan Pathfinders die Herwers Nissan heeft geleverd aan de
brandweer, rijden er nog 5 Pathfinders voor de brandweer in Oost Nederland. De Nissan Pathfinder is verkrijgbaar vanaf € 48.500. Kijk voor meer informatie op www.herwers.nl

Aankomend weekend (14-15-16 juli)
is bij de Familie Elsman in Wichmond de tuin open ter bezichtiging. In de tuin van de Familie Elsman is een ruim assortiment aan
Fuchsia's te zien. Met een collectie
van ruim 900 soorten, waarvan de
meeste in volle bloei zijn.
De opentuinen trekken elk jaar weer
vele mensen vanuit alle windstreken.
Voor de mensen die aankomend weekend niet kunnen word de tuin ook
nog opengesteld op de volgende data.18-19-20 augustus, de tuin is geopend van 10:00 tot 18:00 uur. Het
adres is Baron v/d Heydenlaan 24 in
Wichmond. Voor meer informatie kan
men ook kijken op het internet:
http://home.wanadoo.nl/fam.elsman

ADVERTEREN IN DE

avk@weevers.nl
dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Marveld Music Night
op zaterdag 10 november

Met Sieb van der Ploeg, Henk Westbroek, Harry Slinger
Het is eenvoudig niet meer weg te
denken: de Marveld Music Night op
Marveld Recreatie in Groenlo. Dit
jaar voor de zevende keer in successie en de vele fans en trouwe bezoekers zullen ook dit jaar op zaterdag 10 november niet teleurgesteld
worden.
Er is namelijk weer een dijk van een
programma en een dijk aan artiesten.
De bekende Sieb van der Ploeg (voorheen van de Kast) komt naar Marveld
en met zijn prachtige stem en liedjes
wordt dat ongetwijfeld weer een fantastisch weerzien bij Marveld. Bij de
eerste Music Night kwam de Kast toen
optreden waar hij de leadzanger was.
En of dat nog niet genoeg is komt ook
de alom bekende Henk Westbroek
met zijn band (voorheen Het Goede
Doel) naar Marveld. Twee werkelijk
grote zangers en dat wordt nog aangevuld met Harry Slinger met zijn Amsterdamse humor en zijn bekende
songs als 'je loog tegen mij'. Voorverkoop Zoals gezegd wordt de Music
Night gehouden op zaterdagavond 10
november en het duurt allemaal tot in

de late uurtjes. Rob Pijnappel, die bij
Marveld ondermeer voor de Marveld
Music Night verantwoordelijk is, vertelt dat in de loop van de jaren een
zeer trouwe schare fans van deze
Night is ontstaan.

Ze komen met hele families, vriendenclubs of buurtclubs hier naar toe. In
totaal kunnen er 1750 mensen in en
de laatste jaren is het steeds helemaal
uitverkocht. Dus je moet er snel bij
zijn. En dat kan ook: vanaf heden gaat
de voorverkoop van start en daarvoor
kan men terecht bij de receptie van
Marveld Recreatie.

De Night begon zoals gezegd het eerst
met de formatie de Kast, daarna
kwam Rob de Nijs, gevolgd door René
Froger, daarna Golden Earring, Rowwen Hèze en de Dijk. En nu dan Sieb
van der Ploeg, Henk Westbroek en
Harry Slinger. Wat wil je nog meer?

Zeer speciale aandacht is er deze keervoor het geluid, daar is een topbedrijf
voor ingehuurd. "Het wordt echt geweldig", zegt Rob Pijnappel met overtuiging en hij straalt al bij voorbaat.
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Wethouder Dik Nas tijdens WMO bijeenkomst in Vorden:

'Wij doen alles in goed onderling overleg'
Wethouder Dik Nas formuleerde het donderdagavond aan het eind van de bijeenkomst
voor organisaties op het gebied van de WMO en vertegenwoordigers van cliënten perfect: ‘ Ik ben zeer verheugd over deze goede opkomst en de grote inbreng van de aanwezigen hier in de zaal. We doen alles in goed onderling overleg en dat is in feite de boodschap van deze avond’, zo sprak hij. Inderdaad was de grote opkomst op deze bijeenkomst die door de gemeente Bronckhorst was georganiseerd, zeer opmerkelijk. De insteek was, het verder ontwikkelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO )
in de gemeente Bronckhorst. Dit in de vorm van een beleidsplan die in de vergadering
van december door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Zover is het nog lang niet,
want eerst zullen alle informaties en suggesties die deze avond door de aanwezigen werden aangedragen nog moeten worden verwerkt. ‘Deze inbreng willen wij dan ‘vertalen’
in het beleidsplan, waarvan we het concept tijdens de tweede bijeenkomst in september
aan u willen voorleggen’, zo sprak Jacqueline Arends, projectleider WMO bij de gemeente Bronckhorst.
Tijdens zijn openingswoord ging wethouder
Dik Nas in het kort nader in op de invoering
van de WMO. ‘Wij willen deze wet graag tot leven brengen, met andere woorden ik ben zeer
benieuwd naar uw ideeën over de maatschappelijke ondersteuning, wat heeft prioriteit en
hoe pakken we dat samen aan. Alvorens de
WMO werd ingevoerd heeft de gemeente diverse gesprekken gevoerd met klankbordgroepen, cliëntenraden e.d. De thuiszorg, welzijn,
gehandicaptenzorg, gemeentelijke gezondheidszorg dat alles is niet zomaar één, twee,
drie geregeld. Ik durf dan ook te stellen dat de
wijze waarop de gemeente Bronckhorst de
WMO wil gaan invoeren, de toets der kritiek
prima kan doorstaan. Wij doen het lang niet
beroert. Wij willen voortdurend een dialoog
met u. Wie met ons meedoet is onze vriend en
indien een goede dialoog, dan doen wij als gemeente ons werk beter’, aldus Dik Nas.
Hij wees vervolgens op de t.z.t. oprichting van
een ‘ Raad Maatschappelijke Ondersteuning’,
die tweemaal per jaar zal samenkomen. Een
‘raad’ die op hoofdlijnen alle voorstellen kritisch zal beoordelen, zelf ook voorstellen aan
het college zal doen, zo ook advies aan de gemeenteraad zal geven. Hoeveel mensen er in
deze raad zitting zullen nemen is op dit moment nog niet duidelijk, overigens in dit stadium ook nog niet van belang’, zo formuleerde
Dik Nas. Wel zal de samenstelling van deze
speciale raad bestaan uit personen die zich
met de ‘zorgkant’ bezig houden, vrij vertaalt
personen die deze avond de verschillende professionele organisaties en cliënten e.d. vertegenwoordigden. Overigens is het belangrijkste
doel van de WMO: het meedoen in de maatschappij! De gemeente Bronckhorst had voor
deze avond een ludiek plan bedacht om de
verschillende aspecten uit de dagelijkse praktijk ( met het oog op de WMO ) onder de aandacht te brengen. Daarvoor waren professionele acteurs van het bureau Kapok ingehuurd
die onder leiding van discussieleidster Lucia
Boment een aantal scenario’ s naspeelden. Toneelstukjes met in de hoofdrol de gefingeerde
Coby Jansen, gescheiden en moeder van twee
zonen te weten zoon Herman ( verstandelijk
gehandicapt ) en zoon Roy, een moeilijk opvoedbare jongen die zich van niets en niemand wat aantrekt en er lustig op los ‘blowt’,

Reikicursus
Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie". Deze
levensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziektes of problemen kunnen ontstaan.
Door jezelf (of een ander) Reiki te geven wordt het zelfgenezend vermogen
van het lichaam gestimuleerd. Met als
direct gevolg een diep gevoel van ontspanning. Door regelmatig te behandelen wordt je weerstand en vitaliteit
vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten. Bestrijdt niet alleen symptomen, maar bereikt ook de
oorzaak. Bovendien gaat Reiki zeer
goed samen met reguliere medische
behandelingen, maar komt nooit in
de plaats daarvan! Reiki is een krachtige, liefdevolle energie die je niet kunt
sturen of belnvloeden. Iedereen kan
Reiki leren. Voor een cursus Reiki heb
je geen speciale voorkennis of vaardigheden nodig. Ook je opleidingsniveau
speelt geen rol.
WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?

Als Reikimaster is het mijn grootste
wens om anderen kennis te laten maken met Reiki en hopelijk gaan zij net
zo enthousiast met Reiki aan de slag

aldus de mening van moeder Coby. Verder was
er dan nog de 75 jarige moeder van Coby, die
op allerlei gebied door haar dochter wordt geholpen, van het verlenen van huishoudelijke
hulp tot het geven van advies toe! De aanwezigen in de zaal kregen achtereenvolgens drie
scenario’s voorgeschoteld allemaal geënt op
Coby en haar naaste familie.
Allemaal situaties waarin de WMO een rol
speelt. Het eerste scenario ging over ‘de gemeente aan het roer’, de tweede over ‘de burger aan het stuur’ en de derde over ‘de burger
en zijn verbanden’. In het eerste scenario is de
regie dus duidelijk in handen van de gemeente. De gemeente dus als vangnet, noem het
maar ‘de spin in het web’. De zaal reageerde
veelvuldig. ‘Ik had de ambtenaar niet bij mij
binnen gelaten’, ‘de bemoeienis van de gemeente gaat in deze situatie wel heel erg ver’.
‘Is het wel efficiënt dat één ambtenaar dit allemaal doet’? ‘Het lijkt een dure aanpak, heeft
de gemeente wel voldoende geld voor thuiszorg’? Kortom reacties te over. Nog meer discussies toen scenario 2 (‘de burger aan het
stuur’) aan de orde kwam. In deze situatie
heeft Herman ( de gehandicapte zoon ) een
participatiebudget ontvangen. Daarmee kan
hij doen wat hij wil. Een moeilijke materie,
niet iedereen is namelijk in staat de regie over
zijn eigen leven te voeren! Ook nu reageerde
de zaal in de trant van ‘Kan Herman wel omgaan met het geld? ’Dat is toch veel te ingewikkeld voor hem? De gemeente moet toch wel
over het persoonlijke budget
van Herman waken, anders
gaat het niet goed. ‘Er komt nu
meer druk bij de mantelzorger
(s) te liggen. ‘In zo’n situatie
zou er eigenlijk een soort ‘zelf
regie- centrum’ moeten komen, waar men ervaringen
met elkaar kan uitwisselen’, zo
werd geopperd. Ook het derde
scenario ‘ De burger en zijn
verbanden’ bracht de tongen
van de aanwezigen in de zaal
danig in beroering. De ambtenaar achter het WMO loket in
de gemeente krijgt een hulpvraag. Het eerste wat de ambtenaar zegt is ‘ wat doet u zelf ?

Wij willen WMO tot leven brengen.
Hebt u gelnformeerd of familie, buren of
vrienden u ook hulp kunnen aanbieden’? Een
aantal aanwezigen vond dat in deze geschetste situatie, zeer veel van vrijwilligers wordt
verwacht. ‘Op dit moment zijn er voor vrijwilligers zoveel regels dat zij bijna genoodzaakt
zijn om eerst zelf professionele cursussen te
gaan volgen. Het vrijwilligerswerk moet uitvoerbaar blijven en het moet in de praktijk
een meerwaarde geven’, zo klonk het vanuit
de zaal. Eén dame in het dorpscentrum was er
heilig van overtuigd dat er over een jaar of vijf,
zes helemaal geen vrijwilligers meer voorhanden zijn. ‘Tegen die tijd hebben
ALLE VROUWEN
een baan en is er geen tijd meer om vrijwilligerswerk te doen’, zo sprak zij. Het opzetten
van een burenhulp centrale zou volgens sommigen wel soulaas bieden. Voornaamste conclusie die getrokken kon worden: willen we in
de toekomst vrijwilligers houden, zorg er dan
voor dat het werk leuk blijft, wellicht mogelijk
via de mantelzorger. Zoals reeds hierboven is
gememoreerd, zullen in september alle opmerkingen en suggesties in het concept beleidsplan worden samengevat. Inwoners van
Bronckhorst die op dit moment informatie
c.q. advies willen over bijvoorbeeld het aanpassen van hun woning, over een rolstoel, huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen e.d.
kunnen uiteraard dagelijks terecht bij het
WMO loket in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo.

Voor meer
informatie of
een vrijblijvende
offerte:

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op
AB Oost Asbestsanering

Scheggertdijk 22
Postbus 7,
7218 ZG Almen
Oost

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Opsporing verzocht!
Vriendelijk verzoek aan
iedereen die nog (Benegas)
gasflessen van ons in zijn
bezit heeft en deze niet meer
gebruikt z.s.m. in te leveren.
Bij voorbaat dank,
Hanneke
Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

Vierde plaats Hans Smees in EK Tsjechie

als ik. Ik organiseer Reikicursussen.
Tijdens een Reikicusus leer je hoe jezelf en anderen deze universele levensenergie (= Reiki) kunt geven. Deze
cursussen worden gegeven op de traditionele wijze (Usui Shiki Ryoho). ik
geef Reikibehandelingen, zodat je aan
den lijve kunt ervaren wat Reiki doet.
Daarnaast geef ik bij mij aan huis ook
oefenavonden voor mensen die een
Reiki-cursus hebben gevolgd. Als je
nog geen cursus hebt gevolgd, ben je
ook welkom als gast. Dus gewoon om
eens te ervaren wat Reiki is. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken, zodat ik je informatie kan geven en al je
vragen kan beantwoorden.
EERSTVOLGENDE REIKICURSUS:
Ik organiseer 30, 31 augustus + 1 september a.s. (2 avonden van 19.30-22.30
uur en op zaterdag van 10-17 uur) een
Reikicursus 1e graad bij mij aan huis.
Op mijn website staan nog meer data
van reeds geplande cursussen. Als deze data je niet schikken, neem dan
contact op met mij, dan plannen we
samen een ander moment.
INFORMATIE
mijn website: www.reiki-vorden.nl.
Ook kun je mailen naar: info@reikivorden.nl of bellen met Reiki Vorden
Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki
Ryoho), Smidsstraat 13 te Vorden, tel.
0575-553528 (na 17.30 uur).

Swen Ahnendorp. foto Henk Teerink
Hans Smees reed afgelopen weekend
een race om het Europees kampioenschap in Tsjechie op het circuit van
Most. Dit circuit is gelegen aan de
zuidkant van het ertsgebergte, nabij
de grens met Duitsland. Smees trainde zich na een uitstekende derde tijd
voor de wedstrijd. De race was op zondag en Smees had een goede start tijdens de race, maar na een aantal ronden verremde hij zich en miste daardoor de aansluiting met de kop.
Daarna reed hij een zeer constante
race en eindigde als vierde. De Span-

jaard Alvaro Molina won de race voor
de Italiaan Marco Petrini, derde werd
de Duitser Joshua Sommer. Molina
staat in het kampioenschap met 75
punten aan de leiding gevolgd door
Petrini 53 en Smees met 52 punten.
Swen Ahnendorp behaalde op het Oostenrijkse circuit van Salzburg een vierde en vijfde plaats voor het Duits kampioenschap in de klasse supersport
600. Deze twee races werden gewonnen door de Duitser Gunter Knobloch.
Achterhoeker Joey den Besten reed
zich na een achtiende plaats in de 125cc junior cup voor het Duitse kampi-

oenschap. Deze race werd gewonnen
door de Duitser Toni Finsterbusch.
Aankomend weekend word er voor de
85ste keer in Assen een ONK wedstrijd
georganiseerd door Motor Club Assen
en Omstreken. Daarbij komen alle rijdende HAMOVE leden aan de start.

Ook tweevoudig wereldkampioen 250cc Carlos Lavado afkomstig uit Venuzuela komt aan de start bij deze races.
Hij zal uitkomen in de Internationale
Classic Grand Prix die dit seizoen ook
al in Hengelo gereden hebben. Verder
wordt het programma aangevuld met
een wedstrijd voor het Europees kampioenschap voor dames.
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Twee tuinen opengesteld

In Hengelo zijn deze zomer twee tuinen geopend. Fikse warmte en droogte in het vroege voorjaar gevolgd door een lange regenperiode vanaf half
juni, dit alles heeft bijzondere tuinen opgeleverd met heel veel groei en
heel veel bloei.
"Dijenborghs Hof" heeft dit jaar twee
nieuwe uitbreidingen. De eerste noviteit is een warm kleurige tuin. Deze
tuin is vrijwel geheel gevuld met eendagslelies. Toch bloeien ze gemiddeld
een maand lang, ondanks die verwarrende naam. Oranje rood en geel in allerlei variaties zijn de kleuren in deze
tuin. De tweede toevoeging aan de
tuin is een bostuin met slingerend
pad waarlangs Hosta's, geraniumsoorten, Kerstrozen en Primula's groeien.

De gehele tuin bestaat overigens uit 13
verschillende deeltuinen, telkens anders van aard. Bomen en heesters vormen echter de belangrijkste aankleding van het geheel. In deze tuinen
komt U ook nog eens 9 uilen tegen, 6
zangvogels en twee dames, allemaal
keramiek creaties van Ineke Kwist uit
Doetinchem.
Vlindertuin "De Hemelsleutel" is een
kleurrijke tuin met veel "gewone"

planten. Planten die je ook veel in de
bermen kunt zien staan, tenminste op
plekken waar niet in juni al gemaaid
is. De gele koningskaarsen, Teunisbloemen, Boerenwormkruid, de Cichorei, het Slangenkruid, Veronica's,
Roze Koekoeksbloemen, dit zijn nog
maar een paar soorten uit het rijke
kleurenpalet van de natuur. Onze Nederlandse vlinders hebben deze planten nodig voor hun voortbestaan. Zij
zijn vaak erg kieskeurig wat betreft
hun voedsel en de planten waar ze
hun eitjes op leggen. Soms lusten ze
maar een bepaalde soort bloem en leggen ze hun eitjes maar op een soort
plant of boom. Zo leggen vijf van onze
bekendste vlinders alleen maar op de
brandnetel. Elke vlinder heeft zo zijn
eigen menu en zijn eigen kraamkamer. Vandaar dat er veel verschillende
planten in "De Vlindertuin" te zien
zijn. Als het droog en liefst zonnig
weer is, laten de vlinders zich zien.
Dus op de openingszondagen in juli
en augustus hopen wij op mooi weer,
vlinderweer dus.
Openingsdagen: zondag 15 juli, zondag 29 juli en zondag 12 augustus van
14.00 tot 17:00 locaties: "Dijenborghs
Hof", Dijenborghsestraat 4, naast de
IJsbaan en dichtbij het park en de
gracht van "De Bleyke". De vlindertuin
"De Hemelsleutel" ligt aan de Banninkstraat 58, ongeveer twee kilometer
buiten de dorpskom.
Een impressie van elke tuin en meer
informatie is te vinden op de webpagina
www.hengelosetuinen.info

Gerben Weulen Kranenbarg start met eigen bedrijf

N2M Installatie voor wooncomfort en service

Kleurenpalet van de achterhoek
start zaterdag in Linde

ben honderden kunstschilders meegedaan aan de grootste meerdaagse
kunstschildermarathon van ons land.
Deelnemers komen inmiddels niet
meer alleen uit de regio maar uit heel
Nederland.

Ongeveer dertig kinderen geven zaterdag in Linde de aftrap voor het
Kleurenpalet van de Achterhoek.
Het kunstschilderevenement start
het seizoen 2007 in de buurtschap
Linde te Vorden bij het theater Onder de Molen. Met de speciale
jeugdschilderdag wordt de aftrap
gegeven voor zes weekenden cultureel vermaak in de Achterhoek.
De deelnemers van het Kleurenpalet
van zaterdag zijn tussen de zes en vijftien jaar oud. Een deel heeft voorgaande jaren meegedaan aan het evenement en een ander deel doet voor het
eerst mee. Evaring met schilderen op
doek is niet noodzakelijk.
De kinderen worden begeleid door de
organisatoren. De schilderdag begint
om tien uur. Rond drie uur 's middags
worden de schilderijen van die dag
tentoongesteld. Het publiek en een
vakkundige jury krijgen dan de gelegenheid de schilderijen te beoordelen.
De prijzen worden uiteindelijk uitgereikt in verschillende categorieën van
beginneling tot gevorderde
Het Kleurenpalet van de Achterhoek is
een evenement voor kunstschilders
dat jaarlijks in de zomer door de Achterhoek trekt. De afgelopen jaren heb-

Zo kent het Kleurenpalet een aantal
vaste deelnemers uit Brabant en
Noord en Zuid Holland die totaal verslingerd zijn geraakt aan de Achterhoek met haar bijzondere coulisselandschap.

Organisator Sjoerd Roorda uit Steenderen maakte tien jaar geleden kennis
met een soort Kleurenpalet in Normandië.

Op het Franse platteland werd daar al
jarenlang uiterst succesvol een meerdaags kunstschilderevenement gehouden dat de hele regio aandeed. Het
karakteristieke Franse dorpsleven
werd door de lokale bewoners en toeristen op schildersdoek vastgelegd.

Na de officiële start bij de molen in
Linde trekt het Kleurenpalet vijf zaterdagen door de Achterhoek.
De kunstschilders zijn op 21 juli actief
in Ruurlo, op 28 juli in Lochem, op 4
augustus in Bronkhorst, op 11 augustus in Vorden en op 18 augustus in
Bredevoort.

Deelnemers kunnen zich aanmelden
via de website www.kleurenpalet.nl.
De jaarlijkse grote slotmanifestatie
vindt dit jaar plaats in Zutphen.

In de Burgerzaal aan het Lange Hofstraat exposeren alle finalisten van
het schilderseizoen 2007 op zondag 26
augustus.

Toeristenconcert in Dorpskerk
Dondermiddag 12 juli vindt er in
de dorpskerk in Vorden een toeristenconcert plaats dat om 15.30 uur
begint en een half uur duurt. Het is
het tweede concert in de serie van
een negental zomerconcerten op
de donderdagmiddag.
Dit keer wordt het Lohman- orgel bespeeld door Pieter Haverkamp uit
Steenderen. Hij heeft een zeer afwisselend programma samengesteld van de
componisten Kellner, Rheinberger, Lefebure- Wely, Dubois en Franck. Pieter

Haverkamp ontving zijn opleiding aan
het Stedelijk Conservatorium in Zwolle en aan het Conservatorium in Enschede.

Hij was jarenlang als docent verbonden aan de Stedelijke Muziekschool in
Kampen. Thans is hij als organist verbonden aan de Remigiuskerk in Steenderen en de Kapel in Bronckhorst.

De toegang tot het concert is gratis,
wel wordt er na afloop een collecte gehouden.

DJ Oliver nieuwe attractie op
Vordense Kermis
Om de vrijdagavond een nieuwe
impuls te geven aan de Zomerfeesten in Vorden zal deze avond, vanaf
het balkon van Café Restaurant "De
Herberg" DJ Oliver (Michel Besselink) zijn feestmuziek ten gehore
brengen!
DJ Oliver die bij de meeste Vordenaren
wel bekent is van het Midzomerfeest
en het Oud en Nieuwfeest georganiseerd door de STEVO zal voor deze
avond weer enkele verrassingen in petto hebben. Om goed voorbereid aan
deze klus te beginnen zal DJ Oliver

Gerben en Friedy bij de bedrijfsauto die functioneel is ingericht.
Gerben Weulen Kranenbarg uit de Veldhoek is sinds kort gestart met een
eigen bedrijf. Het bedrijf N2M Installatie is gevestigd aan de Kapelweg 11
in het Hengelose buurtschap Veldhoek.
Gerben (34) heeft altijd als wens gehad
om eens voor zichzelf te beginnen. Hij
heeft diverse technische opleidingen
gevolgd en deed veel praktijkervaring
op. Na zijn opleiding deed hij jaren
werkervaring op als tekenaar/werkvoorbereider, monteur en projectleider installatietechniek.
“Na verloop van tijd begint het dan
toch te kriebelen om voor jezelf te beginnen”, vertelt de praktijkman. “Service, persoonlijk advies en kwaliteit
vind ik heel belangrijk”, zegt de startende ondernemer enthousiast. “Als

dat goed is, weten de klanten je wel te
vinden”, is de redenatie van Weulen
Kranenbarg. “Die mond tot mond reclame is heel belangrijk”, benadrukt
hij nogmaals. Gerben’s vrouw Friedy
ondersteunt hem in zijn bedrijf.
N2M Installatie is lid van de brancheorganisatie UNETO VNI. Het Veldhoekse installatiebedrijf is ATAG Select
Dealer. Daarmee krijgt de klant vijf
jaar lang gratis garantie op onderdelen.
Het installatiebedrijf N2M voert werkzaamheden uit voor nieuwbouw, ver-

bouw, onderhoud en renovatie en
biedt 24-uurs service. De werkzaamheden van het bedrijf zijn onder meer
verwarming, airconditioning, loodgieterswerk zink- en dakwerk, waterbehandeling en sanitair voor een complete badkamer. Ook voor de doe-hetzelver. En verder ventilatie voor warmte terug-win-units, stal inrichting zoals veedrinkbakken en stalmatten en
waterpompen voor energiebesparende installaties. “Klanten kunnen het
werk laten doen, zelf doen, maar ook
samen”. Elektra kan in combinatie
met een ander bedrijf worden uitgevoerd. Badmeubelen en douchewanden is eigen import. “Ik heb er veel zin
in en heb er alle vertrouwen in dat het
goed gaat”, zegt Gerben overtuigend.

aanstaande zaterdag eerst de vierdaagsefeesten in Cuijk onder de rook van
Nijmegen openen. Ook heeft hij al enkele keren op een zelfde wijze de kermis van Lichtenvoorde opgeluisterd
en is hij daar ook dit jaar weer geboekt. Hetzelfde geldt voor de Zwarte
Cross waar hij vrijdag 27 juli voor de
tweede keer te zien zal zijn. Zijn Optreden in Vorden zal gepaard gaan met
een spetterende lichtshow die vanaf
het balkon de dorpsstraat zal opkleuren. Dit alles dus bij "De Herberg" op
vrijdag 20 juli vanaf 22.00 uur in het
hart van ons mooie dorpje Vorden!!

Goede resultaten renners RTV
Afgelopen weekend hebben verschillende renners van RTV Vierakker Wichmond goede uitslagen gereden in de criteriums in Dodewaard en Enter.
In Dodewaard reden de Amateurs-A.
Voor de RTV stonden Raymond van
Hall en Peter Makkink aan het vertrek.
De overwinning ging uiteindelijk naar
Sander Olijve uit Neede. Raymond van
Hall werd 11e en Peter Makkink 15e. In
Enter werden wedstrijden verreden
voor Elite, Junioren en Masters. Bij de

Elite was het Richard Sleumer die een
14e plek behaalde. De overwinning
ging naar Niels Pieters uit Hoofddorp.

In de wedstrijd voor de junioren streed
Rens te Stroet mee voor de overwinning. Na zijn overwinning in Vorden
waren de verwachtingen hoog gespannen. Hij werd echter 15e. Bij de Masters was het Rudi Peters die de kleuren
van de RTV verdedigde. Hier was het
echter Maas van Beek uit Barneveld
die als eerste over de streep kwam. Rudi Peters werd hier 11e.

Het wordt de helft stiller op de weg...
...met stille banden.
In Nederland rijden heel veel auto’s. En juist al dat verkeer is een
bron van geluidshinder. Vooral het rollen van de banden over het
asfalt produceert veel geluid. Vanaf 40 km per uur is het rolgeluid
van de banden zelfs harder dan het geluid van de motor. Maar vanaf
nu kunt u er ook wat aan doen. Als uw banden aan vervanging toe
zijn kies dan voor stille banden.
Wist u dat als iedereen overstapt van de andere. In onderstaand taop stille banden, het geluid van bel staan enkele voorbeelden van
rijdende auto’s afneemt met zo’n geluidsvermindering in decibel.
3 decibel. Dat is de helft minder
geluid. En uit onderzoek van de

Veel gestelde vragen

RDW blijkt dat stille banden ook Zijn stille banden net zo goedzorgen voor minder geluid in de koop, zuinig, slijtvast en veilig als
auto zelf. Dus stille banden zijn gewone banden?
ook comfortabeler voor u.

De kwaliteit van stille banden is
vergelijkbaar met die van gewone

Wat zijn stille banden?

banden. Stille banden zijn in het

Dankzij een aangepast banden- algemeen niet meer of minder zuiproﬁel en een ander materiaalge- nig of slijtvast dan andere banden.
bruik maken stille banden minder Datzelfde geldt ook voor de prijzen richtlijn (2001/43/EU). De verschil- gemerkt als stille banden. Een lijst
geluid. Ze zijn in het algemeen en de veiligheid van stille banden.

len tussen banden zijn echter heel met banden die hieraan voldoen

net zo goedkoop, zuinig en slijt-

groot. Een groot aantal banden is vindt u op www.destilleband.nl.

vast als gewone banden. En net zo Wat is een goed moment om over nu al veel stiller dan de toegestane Deze lijst wordt steeds aangevuld
veilig! Vraag uw bandenspecialist te stappen?

limiet in de Europese richtlijn. Het met de nieuwste gegevens.

naar het juiste type stille band Ga over op stille banden als uw geluidsniveau van stillere banden
oude banden aan vervanging toe blijft, afhankelijk van de breedte,

voor uw auto.

zijn. Dit hoort u bijvoorbeeld bij gemiddeld 2 decibel (dB) onder de

Wat is een decibel?

Waar vindt u
meer informatie?

de jaarlijkse APK keuring of bij een limiet. De best scorende band blijft Kijk voor meer informatie op

Met decibel, afgekort als dB(A), servicebeurt.

8 dB onder de limietwaarde. Banden www.destilleband.nl

wordt de sterkte van geluid weer-

die 5 dB of meer onder de limiet of op www.hetnieuwerijden.nl.

gegeven. Met behulp van dB(A) Welke banden zijn stiller?

blijven (ongeveer 30% van alle ban-

kunnen we ook aangeven hoeveel Binnenkort moeten alle banden den) worden door de ministeries van

De initiatiefnemers

stiller de ene band is ten opzichte die voldoen aan de een Europese Verkeer en Waterstaat en VROM aan- Stille banden is een onderdeel van
het Innovatieprogramma Geluid

Geluidsvermindering van
het niveau in dB(A)
0

Voorbeeld

voor weg- en spoorverkeer (IPG).
Dit

Geen verschil.

is

een

programma

van

het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en het Ministerie van

1
3
5
10

Een moeilijk hoorbaar verschil,
overeenkomend met 20% minder verkeer.
Een goed hoorbaar verschil,
overeenkomend met 50% minder verkeer.
Een heel duidelijk hoorbaar verschil,
overeenkomend met 70% minder verkeer.
Heel veel stiller, overeenkomend met 90% minder verkeer.

VROM. Het project maakt deel uit
van Het Nieuwe Rijden, dat door
SenterNovem wordt uitgevoerd.
Het Nieuwe Rijden heeft als doel om
automobilisten, beroepschauffeurs
en wagenparkbeheerders te stimuleren tot een energie-efﬁciënter
aankoop- en rijgedrag.

Restauratie ‘Hoeve Wiggerink’ in Bronkhorst, deel 3

Een moment voor een monument…

De verreiker brengt ruim 5000 oude holle pannen naar de pannenleggers, Paul Kok (2e van
links) helpt zelf mee.
De nieuwe ’oude’ schuur in een afbouwstadium.Aanvang mei werden de
timmerlieden geconfronteerd met veel activiteiten van Pluvius en er werd
snel naar de werkplaats gevlucht. Na vele weken van droogte werd er
gesnakt naar regen en deze kwam, met meer dan 50 mm aaneen en de
bouw, met het dak nog niet onder de pannen, werd een waterballet.
Eind juni konden dan toch ruim 5000
pannen op de schuur gelegd worden
en de zgn. ’verreiker’ van collega-aannemer Willemsen uit Steenderen
bracht uitkomst. Met honderden pannen tegelijk werden ze op de schuur
aangedragen en verder van handje
naar handje doorgegeven. De schuur
krijgt toch weer een geheel ander gezicht met zo’n passend dak. In de
schuur komt oud straatwerk, het 200
m3 vulzand op de fundering tot onder
het straatwerk moet enige maanden
inklinken om verzakkingen in de toekomst te voorkomen.
De timmerlieden van Bouwbedrijf Lettink te Zelhem snelden zich naar de
droge werkplaats om de uitgenomen
gebinten in overleg met restauratiebegeleider Rob Reuver van architectenbureau Boerman en monumenteninspecteur van de gemeente Bronckhorst Willem Hagens, aan een nauwkeurige inspectie te onderwerpen. Enige gebintonderdelen waren het zelfs
niet meer waard aan de houtkachel te
geven, wat een bruinrot! Al de contactplaatsen van bruinrot in dit Rijksmonument dienen nog te worden ontsmet om iedere vorm van een mogelijke herbesmetting te voorkomen.
De nog gave gebintonderdelen worden herplaatst. Van de gesloopte boerderij ‘Nagelvoort’ van de familie Joling
aan de Paardestraat en een schuur van
de boerderij ‘De Vree’ van de familie
Willemsen aan de Oltmansstraat beide in Steenderen werden vele restauratiestenen behouden. Allemaal schoon
gebikt door Bronkhorster stadgenoot
Wout Beulenkamp en nu deze stap
voor stap weer muren ziet verrijzen,
krijgt hij ook eer van zijn werk.
Even tussendoor.Zo’n restauratie
komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. ‘Hoeve Wiggerink’ stond decennia
te snakken naar restauratie en de eigenaren konden enige jaren voorbereidingen treffen zoals de vele contacten
met architect, gemeente, provincie en
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en kandidaat aannemers. Vergeet
natuurlijk niet dat een doorsnee
nieuwbouw-aannemer weinig tot
geen ervaring met restauratie heeft.
Ook voor deze bedrijfstak is het groeien tot een restauratie-bouwbedrijf een
proces van vele decennia. Verder is er
‘Cost en Baet’, want de begroting moet
natuurlijk in evenwicht komen. Tot
slot is het verzamelen van de benodigde materialen uiterst belangrijk. Restauratiestenen, dakpannen, eikenhout, oud hang en sluitwerk, antiek
tegelwerk -zgn. witjes-, straatstenen
etc. Het is een proces van enige jaren.
Een groot gedeelte was al in gang gezet bij de oude gemeente Steenderen,
waar ook de stad Bronkhorst onder
viel. Het uitvoeringsproces wordt begeleid door de heer Willem Hagens
van de nieuwe gemeente Bronckhorst.
Architect Wim Boerman wil dit pand
zo ’bescheiden’ mogelijk restaureren.
Terughoudend restaureren heet het

wel in monumentenland. Derhalve
zal er in dit pand geen marmeren
gang komen, doch bescheiden zgn.
’potscheur’ uit 1859. Let wel, dit materiaal kwam wel meer in Bronkhorst
voor. Potscheur(en) zijn reststeentjes
van de pottenbakkerindustrie in de regio Winterswijk en ze werden tussen
opgestapelde Keulse potten meegebakken om te voorkomen dat de potten aaneen bakten. Uiteraard werd dit
restproduct verkocht en men betegelde wel het woongedeelte van boerderijen met deze steentjes, ongeveer 375
stuks per vierkante meter.
Trouwens op het erf vonden de eigenaren zelfs een paar stukjes potscheur in
de grond. Mogelijk van één der vier
boerderijen, welke op het huidige erf
stonden. Op de deel komt straatwerk
om het vm. bedrijfsgedeelte te accentueren. De plaatsen van de voertroggen voor het vee worden in het straatwerk geaccentueerd. Onder een lambrisering in de gang vond men een beschildering in ’vliegenblauw’ en later
mosterdgeel, vervolgens modegrillen
uit de jaren rond de Tweede Wereldoorlog met veel borstelwerk.
Belangrijk bij zo’n restauratie is eenvoud en dit geeft juist een krachtige
uitstraling. Het moet geen zgn. tierelantijnwinkel worden, want dan neigt
het naar kitsch!
De wederopbouw.Halverwege mei begonnen de timmerlieden van Bouwbedrijf Lettink aan het gereedmaken van
de gebinten. Er werd afscheid genomen van de verrotte delen eiken. Het
goede materiaal wordt herplaatst en
dit samen met ook zes jaar opgelegd
–gedroogd- eiken Vergeet natuurlijk
niet, dat de gebinten
de constructie van de boerderij vormen. We hebben het over een eerlijke
restauratie. Nieuw eiken is echt geen
schande en een gave eiken vloer uit
het midden der 19e eeuw bestaande
uit tot 30cm brede planken krijgt een
herbestemming. Compleet met de
handgesmede ijzeren spijkers, niet te
verwarren met moderne draadnagels.
In een gebintstel (twee staanders en
een ligger) zitten in de beide hoeken
zgn. ’corbelen’ om met pen en gat, van
toognagel voorzien dit stel te fixeren
voor eeuwen. Haaks op enige rijen gebinten worden de staanders voorzien
van een eiken bovenplaat en deze worden weer ondersteund middels twee
zgn. ’spreibanden’ tussen de staander
en deze bovenplaten aan weerskanten.
Het mag duidelijk zijn, dat er vele kubieke meters eiken gebruikt worden.
Met een trekmes wordt het eiken van
zgn. ’spint’ (groeigedeelte/sapstroomgedeelte) ontdaan. Spint rot het eerst
en is meestal na decennia een soort
spons van houtworm- gaten en gangen. Het spreekt vanzelf dat in het
zichtgedeelte van de boerderij het eiken met handgereedschap wordt bewerkt. Met een holschaafje ’disselen’
geeft handslag op het hout en het gaat
leven.

Iedereen kan zien dat de achtergevel
van de boerderij tegen de straat aangebouwd is. Uiteraard in een tijd dat er
nog sprake was van één of twee letterlijke paardenkrachten. De achtergevel
is geheel in leem gemetseld en dit is
de redding voor de achtergevel geweest. Er wordt met de restauratie dan
ook zeer behoudend met cement gewerkt om toekomstige scheurvorming
te voorkomen. Let nog even op een
15cm scheef staande achtergevel van
het voorhuis. Hans Lettink moet heel
wat trucages uithalen om deze muur
te redden, die ook nog deels op een
houten balk staat! Niet bepaald een
fundament. Zo staan er ook nog littekens van de vm. houten bedstedenwanden in de brandmuur tussen
woon- en bedrijfsgedeelte (de deel). In
deel 2 van het restauratieverslag werd
geschreven over het hoge water, o.a. de
hoogste stand in wel een eeuw, het
jaar 1926. De plaats van eens de
vluchtdeur met centimeters scheuren
in de gevel wordt iedere zes lagen met
een aluminium constructie in de voeg
gefixeerd. Het litteken blijft zichtbaar
voor het nageslacht, doch het verband
keert terug in de muur. ‘Hoeve Wiggerink’ is in Bronkhorst nog de enige
boerderij met een vm. hoogwaterdeur.
De kern van Bronkhorst is op een hogere IJsselafzetting –een zgn. duin- gebouwd en aldaar behield men droge
voeten, doch voor een varend bezoek
aan Steenderen moest men bij ‘Wiggerink’ in de roeiboot stappen om langs
of over de Molenkolk naar de Bronkhorsterweg in Steenderen te roeien. In
tijden van zware vorst lag dat natuurlijk wat ’eenvoudiger’.
Groot compliment aan de begeleidende monumenteninstanties dat de eigenaren toestemming kregen enige verdwenen metseluitingen terug te laten
keren. Het is algemeen bekend dat de
19e eeuw voor een groot gedeelte tijdens de grote stadsrestauratie rond
het midden van de vorige eeuw werd
ingeruild voor een min of meer imitatie 18e eeuw. Thans noemen we dit
overmatig terugrestaureren en dit pad
hebben de monumenteninstanties al
lang verlaten. ‘Hoeve Wiggerink’ met
bouwfasen tussen 1770 en 1851 staat
deels gefundeerd op hergebruikte
kloostermoppen van eens het slot te
Bronkhorst en dit blijft, doch een gietijzeren ’spinnekopje’ geeft toch een
geheel ander karakter dan een betonnen raam met beginnend betonrot
door roestend bewapeningsijzer. Het
voorhuis uit 1851 heeft vele vierkante
meters schade van door kruiend ijs gekraakte waalstenen tijdens het hoge
water van 1926. Gepast wordt met deze min of meer unieke schade omgegaan. Zo is er ook een zgn. waterpeilsteen uit dit jaar. Op de kozijnen komt
weer de gestrekte boog, ook wel ’hanekam’ genoemd en hier een woord van
waardering aan gemeentelijk monumentenbegeleider Willem Hagens
voor zijn bouwhistorisch onderzoek.
Zo’n restauratie is natuurlijk niet snel
een vergunninkje aanvragen. Rond 20
tekeningen van de bestaande toestand, de gebreken, de nieuwe gerestaureerde toestand, details en werktekeningen 1:20. Bouwkundig constructiebureau Bresser uit Zutphen maakte
zelfs een boekwerk van alle bouwkundige verbindingen in eiken, steen én
gewapend beton! Overigens komt dit
laatste natuurlijk niet in beeld. Vroeger was ‘het oog’ van de stadstimmerman voldoende, thans een reeks van
–computer- krachtenberekeningen.
‘Hoeve Wiggerink’ staat nagenoeg vrij
op de wind en met stormen krijgt het
de volle laag. De eiken constructies
krijgen ietwat meerwaarde in zwaarte
en men hoopt dat het na toekomstige
stormen minder pannenrapen wordt.
Installateur Arthur Berendsen installeert een warmte-terugkeer ventilatiesysteem met het doel een stabiele
vochtigheidsgraad (ong. 50 tot 55%) in
het huis te krijgen. Dit is van essentieel belang voor het behoud van het vele eiken in vloeren en dak.
Getoogde verbinding van pen en
gat.We spraken reeds van begrippen
als ’corbeel’ en ’spreiband’. Trouwens
iedere streek van het land geeft weer

Een grote kraan brengt de gerestaureerde gebinten in ‘Hoeve Wiggerink’.
zijn eigen naam aan deze constructieve onderdelen in houtverbindingen.
Haakse (90 graden) hoeken tussen verticale- en horizontale eiken onderdelen worden met een zgn. schoor (corbeel of spreiband) gefixeerd tegen
krachten van bijv. stormen op het
bouwwerk. Het zgn. wijken in de
windrichting van de eiken constructie
van een boerderij -in ons geval naar
het oosten- wordt hiermee voorkomen. In Noord-Holland, waar veel
meer wind staat dan bij ons, heeft een
stolpboerderij een zwaar zgn. vierkant
gebintenconstructie met zelfs een
dubbele schoring. Iedere streek van
het land heeft zich in de eeuwen aangepast aan o.a. meteorologische omstandigheden, kwaliteit van de bouwgrond en hoog water. De tekeningen
geven een verbinding weer tussen een
gebintstaander en de gebintligger ook
wel ankerbalk genoemd. In deze beide
balken wordt een gat gemaakt met
een zgn. ’zitting’, een verdiepte rand
van rond 2cm en dit wordt dan ook de
vaste positie van het corbeel tussen deze twee zware eiken onderdelen. Leggen we deze drie onderdelen in positie
en gaan we gaten doorboren, dan maken we grote fouten! Bij een getoogde
verbinding wordt het gat in bijv. de gebint- staander en ligger rond 3mm afwijkend geboord dan het gat in het
corbeel. Met dien verstande, dat de
timmerman met een zware houten
hamer bij het afmonteren op de bouwplaats middels het indrijven van de eiken toogpen het corbeel (of spreiband)
de verbinding ’toogt’. Het corbeel
wordt 3mm in de beide verbindingen
getrokken en is nagenoeg niet meer
los te krijgen. Ook is het belangrijk
droge eiken pennen te gebruiken, welke buiten vocht opnemen en vast zwellen. Dergelijke verbindingen kunnen
eeuwen mee en heel wat boerderijen
–ook ‘Hoeve Wiggerink’- hebben hergebruikte gebinten, welke elders al
een eerste- of zelfs tweede leven hebben gehad. Zgn. telmerken met guts
aangebracht verraden dit. Voordeel

van een hergebruikt gebint is dat de
kern keihard is en alle sappen uit het
spinthout zijn. Derhalve minder- tot
geen prooi voor houtworm. Essentieel
is natuurlijk wel dat een restauratiebouw snel onder de pannen is en door
kan tochten, drogen.
Advies aan monumentenbezitters,
welke een restauratie overwegen. Ga
gedegen te werk, vakkundige steun
van een kundig restauratie-architect is
essentieel! Deze kent natuurlijk ook
de restauratievakkennis in de aannemerswereld. Neem een voorbereiding
van enige jaren, want restaureren is
geen haastklus, het overzicht wordt
dan trouwens ook beter. De heren Hagens en Hofs van het gemeentelijke
bureau der monumentenzorg te
Bronckhorst (gemeentekantoor te
Hengelo gld.) zijn er voor u en zij kunnen u op het goede spoor brengen.
Nog steeds gaat prachtig historisch
bouwmateriaal verloren bij sloopwerk
dat in feite voor uw monumentenpand uiterst bruikbaar is. Het is natuurlijk een zaak van de vraag en het
aanbod te koppelen. Slopers zijn best
bereid u te informeren aangaande geschikt materiaal dat mogelijk vrij
komt bij een sloop. U kunt het gebruiken en voor hen wordt het zonder hergebruik de puinbreker en dat is eeuwig zonde. Financieel zijn er veelal
ruggesteuntjes in de vorm van subsidies, belastingaftrekposten, het Nationaal Restauratiefonds te Hoevelaken
en daarnaast deert het niet om zelf de
handen uit de mouwen te steken om
uw restauratiekosten binnen uw budget te houden! U kunt een aannemer
helpen met velerlei hand- en spandiensten, als werk met de schop, de bezem, stoffer en blik. ”Ik heb twee linker handen,” zegt u? Alles is te leren,
laat de handen wapperen en waar een
wil is, is een weg. Er komt tenslotte
veel voor terug en wel een huis met
eeuwen ervaring, dat ruikt naar (h)eerlijk eikenhout.

Tekening van een gebintstaander met getoogde verbinding (evenwijdig aan gebint).

Tekening van een gebintstaander, nu 90
graden gedraaid met de bovenplaat.

(wordt vervolgd)

pakkers
Weekendvoordeel

Dirk van der Houwen

Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 juli 2007
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Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Hollandse
frambozen
of bramen

REIKICURSUS
Wilt u deelnemen aan een
Reikicursus in Vorden, neem dan
contact op met Rianne Leijten,
tel.: 0575-553528 (na 17.30 uur).

  
  

Bak 180 gram

Blauwe bessen

1.69

Bak 300 gram of

Of rode bessen
Bak 500 gram

 


Hollandse
aardbeien

 
  

400 gram

1.69

Doos 400 gram

       ###$%%%&

!$
' !  ' &  (((  '  )

1.99
PLUS IJs
Diverse smaken
Bak 875 ml.
NORMAAL 2.63

Installatiebedrijf Janssen is een bedrijf dat staat voor alle all-round installatiewerkzaamheden. We zijn
een vooruitstrevend bedrijf dat zich tevens bezighoud met de nieuwste ontwikkelingen. We leveren
maat- en vakwerk voor zowel de kleinschalige utiliteitsbouw als de agrarische- en particuliere markt.

PLUS
Pannenkoeken
Naturel of gezoet
Pak 8 stuks

Onze verwachtingen:
• vakbekwaamheid
• klantvriendelijke instelling
• meegaand met de nieuwste ontwikkelingen
• goede communicatieve vaardigheden

2 halen
1betalen

*Wij verkopen geen alcoho
aan personen onder de 16 jaa

2 pakken

2.50

2.49

PLUS
Ice macs
Classic, almond,
white of mini
2 pakken à 3-8 stuks
NORMAAL 3.98

Naturel, pak 50 stuks
2 pakken naar keuze
NORMAAL 3.98-4.38

2 monteurs cv / loodgieter

Rosado
Vino de la
Tierra Castillo
y Leon*
Rosé
2 flessen à 750 ml.
ELDERS 7.98 nú 3.99

2 pakken

Of poffertjes
Wij hebben plaats voor:

Sendas del
Rey

Kilo

Wij bieden:
• goede arbeidsvoorwaarden
• een goed salaris
• afwisselende werkzaamheden
• prettige en open werksfeer

2.49
PLUS Koffiepads
Regular roast

Zak 36 stuks t.w.v. € 2.39

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Janssen, tel. 0575-461760.

Rundergehakt
Kilo

Sollicitatie richten aan:
Installatiebedrijf Janssen b.v.
t.a.v. M.H. Janssen
St. Janstraat 39, 7256 BB Keijenborg
info@instaljanssen.nl

500 gram

3.
Al 25 jaar hèt adres voor:

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Van 12 t/m 14 juli

Vanaf €25,- aan boodschappen*.
*M.u.v. wettelijk niet-toegestane
artikelen zoals tabak, slijterij,
koopzegels en statiegeld.

Beenhammetje

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Gratis

49

•
•
•
•

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

Diverse smaken
500 gram
28/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

www.plussupermarkt.nl

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

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

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

ADVERTEREN IN DE

Welke BOERENZOON of BUITENMAN
kunnen wij opleiden tot boomkweker?

Hoveniersbedrijf

Bosman Groenkwekerij is een boomkwekerij van ca. 14
ha die gespecialiseerd is in de teelt van Taxus baccata.

 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

Wat vragen wij:
• Een echte doener voor het buitenwerk, m/v;
• iemand die graag met machines werkt;
• collegiaal en sociaal is;
• rijbewijs B-E, of dat nog gaat halen;
• spuitlicentie 1, of bereid is dit te halen;
• veiligheidscertificaat VVA 1, of bereid is dit te halen.
Wij bieden:
• een leuke afwisselende baan met prima collega’s;
• na gebleken geschiktheid, een vaste baan;
• een goed salaris volgens CAO;
• een spaarloon-regeling;
• bedrijfskleding.

Marco Besselink

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud
Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC Baak

avk@weevers.nl
dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

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

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

Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met
dhr. G.J. Bosman.

Uw makelaar voor deze regio,

Bosman Groenkwekerij

voor verkoop / aankoop van uw woning.

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461288
E-mail: info@bosman-groenkwekerij.nl

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

AH ZOMERZEGELS: NU SPAREN VOOR € 5,00

SHOARMA VLEES
kg

nu

4.

49 GALIA MELOEN
stuk

NIEUW BIJ UW AH HENGELO (GLD.)

6.

19

12.38 voor
1+1 GRATIS

van

nu

500 gram

nu

EDET
WEDUWE VISSER
1 liter jonge jenever
99 SOFT
TOILETPAPIER
2 flessen
nu

17.

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

HENGELO (G)

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur
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Wandelroutes, Irischeque, bioscoopbonnen
en nog veel meer!

div. var.
2 dozen

0.

99

PITLOZE WITTE DRUIVEN

VVV SERVICE SHOP

SUN
VAATWASTABLETTEN

CONTANTE
KORTING

9.31

5.

99

voor

De BEHANGSPECIALIST
de betaalbare vakman
in behang en sauswerk

06-18695018

LAST VAN
WESPEN?

Bel voor snel verwijderen

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

HOESLAKENS

ZOMER

Jersey hoeslakens

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

Neksteun kussen anti-allergisch

DEKBEDSETS
1 persoons van 85,- nu
2 persoons van 115,- nu
Litsjumeaux van 135,- nu

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

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
onderslopen 60/70 nu 2 voor

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

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
washand van 2,25 p/st. nu
1,80

Vandijck badmat
(Lussenmat) 100%katoen.
60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
55/55 Toiletmat van 14,95 nu
9,95
55/95 Badmat van 22,50 nu 14,95
70/140 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
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
49,95
59,95
69,95

voor
voor
voor
voor
voor

39,95
49,95
69,95
79,95
89,95

Nu 16.95

90% DONS

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
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
140/200 van 79,- voor 45,1 pers.
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.
140/200 van 129,- voor 79,1 pers.
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,-

Donzen dekbedden

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 19.95

90% eendendons 4-seizoenendekbed
140/200 van 249,- voor 149,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 169,2 pers.
200/200 van 409,- voor 229,litsjum.
240/200 van 459,- voor 269,litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 299,-

KEUKEN
Kinder badjassen
Zomer badjassen

vanaf
vanaf

14,95
29,95

Keukensets keukendoek + theedoek
ELIAS, DDDDD + Jorzolino va. 4,95
Halflinnen theedoeken
Linnen glazendoek
Ovenwanten Elias
pannenlappen Elias

Synthetische badmatten
Vanaf

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

2 meter lang in diverse kleuren

BADGOED
Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

29,39,39,-

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

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.

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

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

Cinderella lakens
160/260
200/260
240/260

Micro de luxe kussen

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

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,-

NU 2,95
NU 3,95
2 voor 7,95
2 voor 3,95

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

Keukenschorten
Vanaf 9,95 p/st.

Synthetische dekbedden
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.
1 pers.
140/200 van 99,- voor 65,1 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,-

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 159,4-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,-
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onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

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

KUSSENS

