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Tijdens deze zomerfeesten, uiteraard
gedurende drie dagen volop kermis
op- en rond het marktplein. Jarno Ot-
ten, kermisexploitant van beroep en
geboren en getogen Vordenaar, is ui-
termate verheugd dat hij voor een
paar dagen weer in zijn geboortedorp
terug is. Hij komt hier met zijn nieuw-
ste attractie de ‘Swing-itt’ genaamd.
De thans 32-jarige Jarno (zijn voor-
naam genoemd naar een destijds be-
kend Fins motorcoureur, een grote fan
van zijn vader Johan) , is het kermisge-
beuren als het ware met de paplepel
ingegoten. Vader Johan en zijn moe-
der Riek, zijn ooms Dick en Wim en

nog andere familieleden gingen hem
voor. En als het aan Jarno ligt treden
in de toekomst ook zijn beide zonen
Johan (3,5 jaar en genoemd naar Jar-
no’s vader Johan) en de drie maanden
oude Toon (genoemd naar de andere
opa) in de avontuurlijke wereld van de
kermis.

De kermis is al eeuwenlang een gebeu-
ren die in de Nederlandse cultuur niet
meer is weg te denken. Toen Jarno Ot-
ten op 2 april 1974 werd geboren had
hij er nog geen flauwe notie van dat
de kermis later zijn ‘broodheer’ zou
worden. Toen hij een jaar of drie was
wist hij al beter. Vader Johan en moe-
der Riek waren in de zomermaanden
in Nederland of Duitsland op kermis-
sen te vinden en al gauw liep ook de
kleine Jarno met een waterpasje in de
hand rond om op zijn ‘kleuter-manier’
mee te helpen. Toen hij wat groter
werd bezocht hij een speciale school
en ging Jarno in de vakanties met zijn
pa en ma mee. Jarno: ‘Dat was altijd
feest, mijn ouders hadden in die jaren
een Cinema (een grote rijdende bios-
coop, waar het publiek staande naar
een film kon kijken).

Na de LTS in Lochem en de chauffeurs-
school in Doetinchem te hebben afge-

rond, wist ik het inmiddels al zeker ‘
ik ga ook de kermis op’, zo zegt Jarno
Otten. Alvorens genoemde schoolperi-
ode begon, overleed geheel onver-
wacht, op zeer jonge leeftijd zijn va-
der. Jarno was toen zeven jaar. Jarno:
‘De klap kwam hard aan, mijn moeder
stond er toen alleen voor. Wij hebben
in die tijd veel steun ontvangen van
onze familie en naaste buren. Mijn
moeder heeft zich in die moeilijke ja-
ren daarna, altijd voortreffelijk gered.
Ik ben dan ook zeer trots op haar, we
hebben een geweldige band met el-
kaar en praten veel over ons werk. Vo-
rig jaar heeft mijn moeder afscheid
genomen van het vak. Heeft ze nu
meer tijd om haar kleinzoontjes te
zien’, zo zegt Jarno lachend.

Toen ik 18 jaar was besloot ik voor mij
zelf te beginnen, waarbij ik veel advies
kreeg van oom Dick. Mijn eerste ker-
misattractie was een soort liefdes-ana-
lyse computer. Konden de mensen
zien of ze echt verliefd op elkaar wa-
ren en of ze gelukkig met elkaar zou-
den worden of dat de relatie met veel
ruzie gepaard zou gaan. Met name de
verliefde jeugd was altijd zeer be-
nieuwd naar ‘later’. 

Drie jaar later koos ik voor een andere
attractie. Dat avontuurlijke zit nu een-
maal in mijn bloed, telkens wil ik na
een paar jaar weer wat anders. Iets
nieuws beginnen betekent voor mij
weer spanning opbouwen, dan stijgt
de adrenaline in mijn bloed. Natuur-
lijk zit het soms ook wel eens tegen, er
gaat wat kapot, de stroom valt plotse-
ling uit, noem maar op. Ik raak er niet
van in de stress. Dat soort dingen ho-
ren er allemaal bij.

Het vak blijft leuk, het rondtrekken
van kermis naar kermis, het contact
met de mensen, prachtig allemaal.
Het is eigenlijk een beroep voor dag en
nacht. Opbouwen, afbreken, op naar
de volgende kermis. Acht maanden
weg van huis. In de wintermaanden
onderhoud plegen en afspraken ma-
ken voor de kermissen voor het vol-
gende seizoen’, zo zegt hij. Ook is hij
in de wintermaanden een maand met
zijn echtgenote Claudia in Vlissingen
te vinden om oliebollen te bakken.
Want hoe kan het bijna anders, ook
Claudia komt uit een kermisfamilie.
Jarno: ‘ Wij hebben elkaar tijdens een
kermisbeurs in Tiel leren kennen en
dat is al weer dertien jaar geleden.
Claudia hielp destijds haar ouders. Die
staan op de kermis met oliebollen, pa-
tat e.d. Sinds zij in 2000 zijn getrouwd
runnen Jarno en Claudia hun eigen
toko. Zo ook volgende week in Vorden.
Jarno: ‘Dan zie ik mijn oude school-
voetbalvrienden van vroeger nog eens
weer. Jammer genoeg is er weinig tijd
om te praten, de vrienden komen om
kermis te vieren en geld uit te geven
en ik sta er juist om geld te beuren, ha,
ha, ha’.

Tijdens zomerfeesten in Vorden

Kermisexploitant Jarno Otten verheugt zich
op terugkeer in zijn geboortedorp

De plaatselijke commissie Zomerfeesten en de horeca hebben de afgelo-
pen weken een aantal keren met elkaar om de tafel gezeten met als één
gezamenlijk uitgangspunt: de Vordenaren, oud- Vordenaren en toeristen
over een paar weken een spetterend zomerfeest aan te bieden. De festivi-
teiten beginnen donderdag 19 juli met een braderie, aangevuld met een
demonstratie van oude ambachten (kantklossen, manden vlechten,
spinnen e.d.) Het geheel omlijst door tal van attracties. Overigens kunnen
Vordenaren die aan de braderie willen deelnemen contact opnemen met
JAVO Promotions 053-4611212 of 06-55563398. Vrijdag 20 juli is er onder
meer een speciale weekmarkt. Zaterdag 21 juli een kinderbraderie, een
dweilorkest en straatartiesten. Verder alle avonden veel muziek en vertier
in de plaatselijke horeca en als klapstuk ‘het Vordens songfestival’. In de
zomerkrant die volgende week als extra bijlage bij het weekblad Contact
verschijnt wordt uitvoerige aandacht aan al deze activiteiten geschonken.

V.l.n.r.: Jarno, Johan, Toon en Claudia.

Erna Otten en Marian Pardijs hadden
een afwisselende route uitgezet met
een lengte van circa 23 kilometer.
Start en finish waren bij ’t Wapen van
het Medler. Onderweg moesten de
deelnemers diverse opdrachten uit-
voeren. De groepen die het laatst van
start waren gegaan, hadden onderweg
een beetje pech, want zij kregen een
fikse plensbui op ‘hun dak’. , maar dat
mocht de pret niet drukken. De groep

Bobbink/ Otten/ Winkels ging met de
eerste prijs strijken, 2 groep Boers-
broek, 3 groep Nijenhuis- Kranenburg.

Het ‘echte’ Oranjefeest begint vrijdag-
avond 6 juli met een toneeluitvoering
in de hal van CWW- Medo aan de On-
steinseweg. Dan zal de toneelvereni-
ging ‘Steeds Beter’ uit Ruurlo het blij-
spel ‘De verloofde van mijn vrouw’ op-
voeren. Aanvang 19.45 uur. 
De traditionele volks- en kinderspelen
beginnen zaterdagmiddag 7 juli om
13.30 uur. Het Oranjefeest wordt ’s
avonds besloten met een groot feest,
eveneens in de feesthal. Dit met mede-
werking van het orkest ‘Lagoon’. Aan-
vang 20.30 uur.

Fietspuzzeltocht
Oranjevereniging Medler
Als voorproefje op het jaarlijkse
Oranjefeest dat vrijdag 6 en zater-
dag 7 juli in het Medler wordt ge-
houden, werd er zondagmiddag
een fietspuzzeltocht georgani-
seerd.

Hieraan wordt medewerking verleend
door het Vesperkoor onder leiding van

Kees van Dusseldorp, de organist Wil-
bert Berendsen en Lector Henk Vriend. 

Volgens de organisatie een goed mo-
ment om een 40 tal minuten even stil
te zijn en tot bezinning te komen al-
vorens de week weer in te gaan of op
vakantie te gaan. De aanvang is 17.00
uur.

Koorvesper
Zondagmiddag 8 juli wordt er in de
Hervormde Dorpskerk een Vesper
gehouden.

De serie wordt donderdag 5 juli ge-
opend door Wilbert Berendsen de can-
tororganist van de Lambertikerk in
Zelhem. De zeer getalenteerde harpis-
te Maaike Bosscher, die zowel alleen
als met orgel en concert al vele concer-
ten heeft gegeven, verleent eveneens
haar medewerking. De toegang tot het
concert is gratis. 

Aan de uitgang is een collecte, waar-
van de commissie Kerkmuziek Vorden
moet bestaan. 

Achtereenvolgens zullen de volgende
personen aan de verschillende zomer-
orgelconcerten hun medewerking ver-
lenen: Pieter Haverkamp uit Steende-
ren, Elske te Lindert uit Winterswijk,
Mannes Torggler en Ursula Torggler
(sopraan) uit Oostenrijk, Gerrit Hoving
uit Aalten, David Boos en Keiko Shi-
chijo (vierhandig orgel) uit Amster-
dam, Janieke Mollenhorst uit Ensche-
de, IJsbrand ter Haar uit Arnhem en
Mathijs Kraan uit Enschede.

Zomerorgelconcerten in
Hervormde Dorpskerk
Ook dit jaar wordt in de zomer-
maanden op de donderdagmiddag
in de Hervormde dorpskerk van
15.30 tot 16.00 uur weer een serie
zomerconcerten gegeven (met uit-
zondering van donderdag 19 juli
i.v.m. de kermis).

Desondanks werden er 138 vissen ge-
vangen met een totale lengte van 15
meter en 62 cm. 

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT: 
1 Sander Eggink 17 stuks en 232 cm, 2
Thijs Eijkelkamp 19 stuks- 222 cm, 3
Eric Waanders 22 stuks- 212 cm, 4
Twan Eggink 17 stuks- 205 cm, 5 San-
der Steenblik 14 stuks- 157 cm. 

De laatste jeugdwedstrijd is op don-
derdag 12 juli.

De Snoekbaars
De vierde onderlinge viswedstrijd
voor de jeugd van de hengelaars-
vereniging De Snoekbaars, welke
in de Heeckerenbeek werd gehou-
den, ging met fikse regenbuien ge-
paard.

Open Huis
zaterdag

7 juli

van 10.00-12.00 uur

OBS de Dorpsschool
&

Ot en Sien



� De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.

� Verkoop van meubelen in
het Havo-gebouw te Vorden.
Ruime keus aan banken,
tafels, stoelen, bedden, kas-
ten, enz. Altijd een bezoekje
waard! Voor een afspraak of
informatie dhr. Harmsen, tel.
(0575) 55 14 86.

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

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Nordic Walking leren vol-
gens de originele Finse Alfa-
methode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.

� Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.

� Te koop: grote en kleine
balen hooi en stro. Oogst
2007. Voor bestellen even
bellen Jan Gosselink, Toldijk,
tel. (06)51 946 908.

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

� Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann, (06) 54 32
66 69.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

� Te koop: Betonijzer 5 x 1.08
mtr.; zwarte kroonluchter met
kaarsen; 3-deurs linnenkast; 1
bureau; 2-deurs archiefkast.;
2-deurs linnenkast; 1 commo-
de. Tel. (0573) 45 37 60.

� Welke handige jonge-
man (15+) wil tegen betaling
twee ‘oale leu’ circa 10
dagen helpen bij verhuizing?
Na 9 juli. Bel 55 19 28.

� RUN2DAY Runners
Vorden. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Te koop gevraagd: Stro
los van het land. Roeke-
visch, tel. (0314) 62 31 45.

Dagmenu’s
4 t/m 10 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 4 juli 
Minestronesoep / Boeuf Stroganoff met rijst en
groente.

Donderdag 5 juli
Hollandse biefstuk met aardappelen en groente /
Huisgemaakte griesmeelpudding.

Vrijdag 6 juli 
Runderbouillon met griessnockeln / Vispot de
Rotonde met pasta en rauwkostsalade.

Zaterdag 7 juli (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade / Parfait met slagroom.

Maandag 9 juli
Gesloten.

Dinsdag 10 juli
Wiener Schnitzel met aardappelsalade en groente /
IJs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Hurry-up naar de bakker 
voor een lekker hapje

VLAAI V/D WEEK € 6,25
• Ruurlosekerkpleinvlaai 6-8 pers.

met hazelnootslagroom

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin bus € 4,25
WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Vliegende schotels 4 stuks

cakeje vruchtenvulling € 3,95
• Roggeknar 5 plakken € 1,50

BROOD VAN DE MAAND

• Brood zonder naam € 2,00
donker meergranen met zonnebloempitten.

Bedenk een originele naam voor dit brood en
win een compleet gevulde picknickmand!

� Goed uitziende alleen-
staande hr. 80 jr. zoekt
vrouw om gezellige dingen
mee te ondernemen. Brieven
onder nr. 5-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

� Te koop: Nieuwe aardap-
pelen, eigen teelt. Div. soor-
ten groenten en fruit. Rode-,
witte-, savoije-, spruit-, spits-,
broccoli- en bloemkoolplan-
ten. Sla-, andijvie-, prei en
peterselieplanten. André Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. (0575) 55 68 76.

� Te koop: 2 pups (uit nest
van 8), geboren 11-04-2007.
Teefjes, een bruine langhari-
ge 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.

� Te koop: Brandt diep-
vries electronisch V. 250
kast met laden, € 100,- (mee
te nemen na renovatie) Burg.
Galleestraat 4.

Aroma van
Filabres

Wij introduceren de
nieuwe cosmeticalijn 
op basis van natuurlijke
olijfolie.

Bel (0575) 55 50 29
of (06)15 284 009

� Alleenstaande moeder
zoekt voor haar 2 dochters
(21/2 en 6 jaar) liefdevolle
oppas voor 2-21/2 dag per
week in Zutphen (Leesten -
Oost) tel: (0575) 46 92 09.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 juli 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 juli 10.00 uur ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 juli 10.00 uur ds D. Westerneng, 19.00 uur ds.
K.J. van der Sloot, Voorthuizen

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 juli 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes

R.K. Kerk Vorden
Zondag 8 juli 10.00uur J. van de Meer Eucharistieviering,
mmv Vokate

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 7 juli geen viering
Zondag 8 juli 10.00 uur woord- en communieviering, heren-
koor

Tandarts
7/8 juli G.M. Wolsink, Laren tel 0573 40 21 24. 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 mid-
dags 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 dienst-
doende 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 huis-
artsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur. Kinderafdeling: Ouders mogen 24
uur per dag aanwezig zijn. Overig bezoek: 15.00-16.30 uur
en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-
19.30 uur. Gynaecologie & Verloskunde: Partners kunnen
doorlopend op bezoek komen van 08.30-21.30, behalve tus-
sen 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 open-
bare 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 spoedei-
sende 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 infor-
matie 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 Woonzorg-
centrum 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 13.30-
17.30 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 Steden-
driehoek 
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 steun-
punt 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, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,   lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorver-
wijzing 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.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

� Te huur gevraagd per 1
augustus 4 kamer woning
met tuin. Liefst extra kamer
beneden. Huur max € 1000,-
per maand. M. Vullink tel. 06 -
30 488 778.



ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

Trots en dolgelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Timon
Anton Bernard

Hij is geboren op 28 juni 2007 om 11.32 uur,
weegt 3400 gram en is 50 cm lang.

André en Charlotte Loman

Weth. Campermanstraat 12
7227 DT  Toldijk
Tel. (0575) 45 00 18

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

  Gerritsen Grafmonumenten
v a n b e g i n t o t h e t e i n d e

Voor uw grafmonumenten
Ruime keus in onze showroom van  400 m2

Tevens onderhoud en restauratie

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

T (026) 36 12 800 F (026) 36 37 555

www.gerritsengrafmonumenten.nl

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Hoera,
Bram heeft een zusje!

Bente Eloise
Bente is geboren op vrijdag 29 juni 2007 om
00:43 uur. 
Zij weegt 3740 gram en is 54 cm lang.

Rogier, Wendy & Bram Oonk

De Haar 1
7251 CE  Vorden
Tel: 0575 - 55 05 62

Met ons gehakt maakt u de lekkerste ballen van Nederland. Daarom nu
twee porties van 500 gram. Makkelijk voor in de vriezer of om direct klaar 

te maken. In ieder geval genoeg om volop te variëren. En weet u het 
even niet meer, dan hebben wij voor u meer dan 100 gehaktrecepten 

klaarstaan. Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Hakwerk is vakwerk”

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

Rauwe ham 150 g +
GRATIS 100 g eisalade

Special

Club Vink 100 gram € 1.60

Barbecue-idee

Mixed Grill Spies per stuk € 1.69

Keurslagerkoopje

Rundergehakt 2x 500 gram € 5.50

Maaltijdidee

Nasi 500 gram € 2.98

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling en het medeleven na het
overlijden van onze lieve broer en zwager

Hendrik Willem Assink

betuigen wij u onze dank.

Mini en Stef Siebelink-Assink

Vorden, juli 2007

NU OF NOOIT alles halve prijs

Burg. Galleestraat 6b, 7251 EB Vorden 

telefoon 0575 - 55 26 55

Varen was je lust en je leven
waarom moest je het nu plotseling opgeven.
We wensen je behouden vaart
en danken dat je verder lijden is bespaard.

Geheel onverwacht en intens verdrietig door dit
grote verlies hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze lieve vader en opa “Boot” 

Christiaan Bongers

op de leeftijd van 77 jaar.

Annie Bongers-Uenk
Albertine en Geert Jan

Thijs, Marleen en Michel
Wilma en Bartel

Lotte, Jan-Willem
Aryon en Sjaak

Kristiaan, Sven
Arend

27 juni 2007
Correspondentieadres:
Het Jebbink 9D
7251 BH Vorden

De begrafens heeft maandag 2 juli in Vorden
plaatsgevonden.

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. 

tot 50% korting
OPRUIMINGOPRUIMING

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

RESTANTEN 
MET

75% 
KORTING

Zomermarkt!
Vrijdag 6 juli van 9.00 tot 21.00 uur.

Spectaculaire kortingen op gehele
assortiment. 

Voor iedereen een attentie.
Mercatorstraat 8, 7131 PX Lichtenvoorde

tel. (0544) 37 35 24



Toen in april de eerste steen werd ge-
legd toonde wethouder André Baars
zich ook blij met het initiatief van Pro
Wonen. Hij complimenteerde bij die
gelegenheid zowel Friso Woudstra Ar-
chitecten uit Vorden voor het ontwerp
en aannemer WBC uit Winterswijk
voor de bouw. Jan Stoel: ‘Ons beleid is
er altijd op gericht dat wij in een ge-
bouw met meer dan 20 appartemen-
ten voor de bewoners een ontvangst-
ruimte creëren .De inrichting betalen
wij. De bewoners zijn blij met zo’n on-
derkomen en springen hier middels
een ‘bewonerscommissie’ veelal gelijk

op in. Wat ook zeer belangrijk is, dit
soort appartementen worden ‘levens-
loopbestendig’ gebouwd. Wanneer de
bewoners zorg nodig hebben geeft
daar het wonen geen problemen’, zo
zegt hij.

Momenteel is Pro Wonen ook druk be-
zig met de realisatie van de nieuw-
bouw aan de Molenweg. Daar zijn des-
tijds acht woningen afgebroken die
door nieuwe woningen worden ver-
vangen. Jan Stoel: ‘Wij kondigen altijd

drie jaar van tevoren aan wanneer wij
plannen hebben om bepaalde wonin-
gen af te breken en deze door nieuwe
(betere) te vervangen. In het plan Mo-
lenweg keren drie oude bewoners
naar hun oorspronkelijke plek terug.
Zij betalen dan de oude huur. Voor de
vijf nieuwe huurders geldt een ander
tarief’, zo zegt hij. Pro Wonen heeft in
Vorden twee woonconsulenten. In het
gehele gebied dat Pro Wonen bestrijkt
(Neede, Borculo, Eibergen, Ruurlo,
Vorden, Hengelo, Zelhem en Lichten-
voorde) opereren in totaal zes woon-
consulenten.

Miranda Hoentjen is één van hen. ‘Een
leuke baan’, zo zegt ze. Mijn taak is
om de mensen te begeleiden. Wan-
neer deze te horen krijgen dat over
een paar jaar hun woning wordt afge-
broken, is dat vooral bij ouderen een
ingrijpende boodschap. Juist deze ca-
tegorie mensen moet goed kunnen be-
vatten wat het allemaal inhoudt. Wij
helpen hen zoeken naar een tijdelijk
ander onderkomen. Wij bespreken
met hun of ze t.z.t. weer naar de oude
plek terug willen keren of dat zij een

voorkeur voor een andere locatie heb-
ben. Sommigen willen dat wel, weer
anderen niet. Wij gaan altijd uit van
het menselijk aspect’, zo zegt Miranda
Hoentjen die gelijk wijst op de kracht
van de woonwinkels van Pro Wonen
zoals bijvoorbeeld hier in Vorden,
waar mensen met welke vragen dan
ook, dagelijks terecht kunnen.

In zijn functie als manager Vastgoed
stuurt Jan Stoel bij Pro Wonen 27 per-
sonen aan. Zegt hij: ‘Deze medewer-
kers houden zich onder meer bezig
met het technisch onderhoud van de
woningen, met renovatie, groot on-
derhoud en nieuwbouw. Zelf zorg ik
voor de externe contacten zoals bij-
voorbeeld met gemeenten en ontwik-
kelaars. Wat Miranda zojuist ook al
aangaf, het leuke van ook mijn baan
is, het omgaan met mensen en het
bouwen voor bepaalde doelgroepen,
zoals b.v. het bouwen van apparte-
menten voor mensen met een verstan-
delijke beperking die graag zelfstan-
dig willen en kunnen blijven wonen.

Zo zal wellicht medio 2008 begonnen
kunnen worden met de verbouw van
De Zon. De nieuwbouw wordt groter.
De bewoners gaan er qua woongenot
straks flink op vooruit: eigen
douche/toilet, eigen woonkamer/ keu-
ken en slaapkamer. Pro Wonen is mo-
menteel ook bezig om aan de Overweg
in Vorden vijf ééngezinswoningen te
bouwen (drie onder één kap en twee
onder één kap). Deze woningen zullen
eind van dit jaar worden opgeleverd.
Over een aantal jaren, wellicht in

Jan Stoel manager Vastgoed Pro Wonen:

'Vorden is een uitermate gewilde plaats om te wonen'

Maandag 9 juli wordt een heuglijke dag voor de 24 nieuwe bewoners van
de Albershof aan de Nieuwstad in Vorden. Dan ontvangen zij de sleutel
van hun appartement en kan met de inrichting worden begonnen. Naar
verwachting zullen alle bewoners in de loop van deze maand hun intrek
nemen in de Albershof. De huurprijzen van de appartementen variëren
van 410 tot 585 euro per maand. Voor twaalf appartementen is het aanvra-
gen van huurtoeslag mogelijk. In het complex is voor de bewoners een
ruimte waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Jan Stoel (manager Vastgoed
Pro Wonen): ‘We wilden deze appartementen graag bouwen. Het gebouw
is ingepast in de omgeving en we zijn er best trots op dat het geheel ‘goed’
is ontvangen’, zo zegt hij.

Molenweg

Overweg.

2010, zullen ook een aantal senioren-
woningen aan de Steege worden ver-
vangen door levensloop- bestendige
woningen. Ook zijn wij bezig met de
invulling van het project Zutphense-
weg/Smidstraat. Daar kiezen we voor
een woonvorm voor dementerende
ouderen. Ook worden daar een twin-
tigtal huurappartementen gebouwd.
Op de voormalige ‘tegeltoko’ rust nu
nog de bestemming ‘supermarkt’.
Wanneer de plannen rond zijn hopen
we over twee jaar met de bouw te kun-
nen beginnen’, aldus Jan Stoel die er
bij vertelt dat Pro Wonen altijd bij
nieuwe projecten een onderzoek naar
de flora en de fauna laat doen.

Wat veel en met name jeugdige Vorde-
naren een doorn in het oog is, is het
gebrek aan betaalbare woningen. Jon-

gelui willen graag samenwonen c.q.
trouwen, maar helaas er zijn geen be-
taalbare woningen voorhanden. Jan
Stoel: ‘Het is hier in Vorden lastig om
aan dergelijke bouwlocaties te komen.
Deze omgeving is een gewilde plek om
te wonen. (Jan kan het weten, want
een paar jaar geleden is hij met zijn
vrouw ook in Vorden ‘neergestreken’
en vindt hij het hier heerlijk wonen!). 

Vorden vergrijst en het is in de prak-
tijk ook zo dat de mensen die hier
naar toe komen en een huis kopen,
ook tot deze categorie behoren. Boven-
dien is er in Vorden te weinig doorstro-
ming. En gebeurt dat wel dan willen
deze bewoners ook graag weer een
flinke prijs voor hun eigen woning.
Helaas het is niet anders en natuurlijk
triest voor jongeren’, zo zegt Jan Stoel.

Het bord verdween van de arm van
een grote kabouter nadat vandalen de-
ze hadden omgetrokken. Aan het be-
gin van de Hackfortselaan in Vierak-
ker staat sinds een jaar een jolige hou-
ten kabouter met 2 gezichten. 
Zijn rode puntmuts was al spoedig
een kenmerk voor old-timer rallies,
puzzeltochten en familiekiekjes, ver-
telt de maakster, de kunstenares Roe-
lien de Lange. Eigenlijk was de berken-
stam bij de firma Beeftink tot kerkto-
renspits gezaagd maar met enige fan-
tasie werd dit kapelletje omgetoverd
tot een heuse kabouter van anderhal-
ve meter hoog. De eigenaren, Roelien
de Lange en Sense Blokzijl die klein-
schalig cursussen verzorgen in kunst,
cultuur en natuurbeleving, plaatsten
de kabouter aan de weg om vindbaar
te zijn op donkere winteravonden. Me-
nige bezoeker slaakte al een zucht van
opluchting als de kabouter in de kop-
lampen verscheen weet Roelien te ver-

tellen. In de hele omgeving is de ka-
bouter een favoriet herkenningspunt
geworden. Vooral op zomerse avonden
wordt hij regelmatig omhelst door
oud en jong om samen op de foto te
gaan. Het was dus een verdrietig mo-
ment de kabouter van zijn sokkel ge-
trokken, terug te vinden in de greppel
langs de weg, het lantarentje aan zijn
hand waar een vogelnestje inzat afge-
broken en het originele naambord dat
een grote wijzende hand voorstelde en
naar de oude boerderij wees, afgebro-
ken en spoorloos verdwenen. 
Elke tip is welkom zeggen de eigena-
ren. Wij zijn niet rijk en zo'n bord ma-
ken, zagen, schilderen en ophangen
kost 2 dagen werk. De kunstenares
hoopt dat iemand, eventueel ano-
niem, kan zeggen waar het ligt of het
terug kan brengen. 
Wij voelen ons zo thuis in deze streek,
de mensen zijn enorm hartelijk. Van
de echte Achterhoekers, ook van de
jongeren onder ons verwachten ze
een positieve Aktie. 
Voor tips, bel 0575 - 442176 of mail
info@roeliendelange.nl  

Roelien de Lange, 
Hackfortselaan, Vierakker

Wie brengt het naambord terug?
Zaterdagnacht van 23 op 24 juni is
het naambord van de stichting
Kristalpunt verdwenen. Een don-
kergroene hand met gouden sier-
letters.

Uitslagen wedvlucht vanaf Breuil over
een afstand van circa 410 kilometer:
H.A. Eykelkamp 1, 4, 11, 12, 15, 19; T. J.

Berentsen 2, 3, 7; M.M. Tiemessen 5, 6,
9, 10, 14, 16; Comb. A en A Winkels 8,
13, 17; D.J. Gotink 18; C. Bruinsma 20.

Wedvlucht P.V. Vorden

De wedstrijd wordt gehouden van
week 27 tot en met week 34 (2 juli tot
en met 25 augustus). Het is de bedoe-
ling dat deelnemers in die periode el-
ke week een column schrijven én in-
sturen. Dat vereist schrijftalent, maar
vooral doorzettingsvermogen, want
de deskundige jury wil aan het einde
van de rit van iedere deelnemer of
deelneemster wel acht columns ge-
zien hebben!

DIE COLUMNS MOETEN AAN EEN
AANTAL EISEN VOLDOEN:

- De column dient in de streektaal te
worden geschreven;

- De omvang mag beslist niet groter
zijn dan 275 woorden; 

- Het onderwerp is vrij, maar moet
wel verband houden met zomer,
zon en vakantie;

- De column moet een eigen stijl heb-
ben en een mening weergeven.

Opgave per e-mail is mogelijk door
vóór 1 juli een berichtje te sturen naar
info@staringinstituut.nl
Vermeld daarin s.v.p. naam, adres,
postcode en woonplaats, telefoon-
nummer en e-mailadres. Een briefje
met die gegevens kan natuurlijk ook:
Staring Instituut, postbus 686, 7000
AR Doetinchem. De winnaar of winna-
res van de ZOMER2007COLUMNCOM-
PETITIE ontvangt in de eerste helft van
september een fikse waardebon en...
de Streektaalbokaal, een prachtige be-
ker met héél grote oren! Voor de num-
mers 2 en 3 liggen forse (streektaal)
boekenpakketten klaar.

Wie wint de 'zomer 2007 column-
competitie' van het Staring Instituut?
Het Staring Instituut in Doetin-
chem heeft een zomerse uitdaging
voor alle streektaalschrijvers en -
schrijfsters die in hun vakantie
meer willen doen dan alleen maar
in de zon liggen. Bij monde van
streektaalconsulent Arie Ribbers
nodigt het instituut dialectlief-
hebbers uit mee te doen aan een
unieke wedstrijd, de 'Zomer 2007
columncompetitie'.
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Warmte en vochtinname
We hebben al weer heel wat warme dagen ach-
ter de rug. Veel ouderen kunnen de warmte
niet zo goed verdragen. Soms neemt de eetlust
af, terwijl het juist belangrijk is om normaal te
blijven eten, eventueel een aangepast menu
met lichte en frisse kost, zoals sla en komkom-
mer.

Bijzonder belangrijk is om voldoende te drin-
ken om het lichaam voldoende afkoeling te ge-
ven. Bij ouderen is het dorstgevoel vaak iets
minder, maar zeker bij zeer warm weer is het
belangrijk om te drinken vóórdat men dorst
heeft. Bij ouderen en kleine kinderen ligt uit-
droging op de loer, o.a. omdat de huid dun is
en er ongemerkt veel vocht verdampt. Vruch-
tensappen, thee, maar ook gewoon water zijn
prima dorstlessers. Koffie is minder geschikt.
Ouderen hebben twee liter vocht per dag no-
dig, dat is ongeveer twaalf kopjes of glazen.
Groentes en fruit bevatten ook vocht, sommi-
ge heel veel, zoals komkommers en aardbeien.
Ook een kopje soep telt mee voor de totale hoe-
veelheid vocht. Met een fris drankje in de scha-
duw zal het best lukken om van de zomer te
genieten. 

Cursus Digitale Vaardigheid
Vanaf september 2007 wordt de mogelijkheid
geboden een cursus Digitale Vaardigheden te
volgen voor mensen van 55 jaar en ouder die
willen weten hoe een computer werkt en
waarvoor hij te gebruiken is. De cursus is spe-
ciaal geschikt voor mensen die nog nooit met
een computer hebben gewerkt. Deze wordt ge-
geven door het Graafschap College, sector Edu-
catie en Scholing uit Doetinchem en wordt
door de gemeente Bronckhorst gesubsidieerd.
De kosten zijn ¤ 40,- exclusief de kosten van
boeken en overige lesmateriaal. Over de loca-
tie en verdere informatie kunt u lezen in het
Contact en /of in deze rubriek van augustus
a.s.

Computercursus Word 

en Windows en Internet 
Verschillende mensen hebben via Welzijn Ou-
deren al een beginnerscursus gevolgd. Voor
die mensen blijft de mogelijkheid via Welzijn
Ouderen hierop de vervolgcursus Word/Wind-
ows, 8 lessen van 1.5 uur te volgen. Ook blijft
de mogelijkheid de cursus Internet, 5 lessen
van 1.5 uur te volgen. Meer informatie over de
cursussen zijn te lezen in het Contact en/of in
deze rubriek van augustus a.s..

Regiotaxi Gelderland: nieuwe naam 

en wijzigingen voor reizigers
Per 1 januari 2007 is Regiotaxi Gelderland van
start gegaan. Hierin werken Rivierenland, Ach-
terhoek, IJsselstreek en De Vallei samen. De bij
de meeste mensen bekende Regiotaxi Achter-
hoek bestaat per diezelfde datum niet meer.
De telefoonnummers zijn veranderd. Het tele-
foonnummer voor het reserveren van ritten is
veranderd. Het nieuwe telefoonnummer is
0900 02 76 (lokaal tarief). Er zijn reizigers die
een vaste ritreservering hebben. De haltes zijn
verdwenen Vanaf 1 januari 2007 rijdt de Regio-
taxi alleen nog van deur tot deur. Dit wil zeg-
gen dat u thuis opgehaald wordt en naar de op-
gegeven bestemming wordt gebracht. Folder
van de vernieuwde Regiotaxi Gelderland zijn
verkrijgbaar bij Welzijn Ouderen en de Weg-
WijZer. Voor wie is regiotaxi? Het streekvervoer
komt niet op alle plaatsen in Gelderland. Daar-
om zijn er Regiotaxi's. Ze zijn een aanvulling
op de voorzieningen van het openbaar vervoer
en er wordt gebruik gemaakt van dezelfde zo-
ne-indeling om de reiskosten te bepalen. Met
de Regiotaxi kunt u maximaal 5 zones reizen.
De Regiotaxi is niet alleen bedoeld voor reizi-
gers met een Wvg-indicatie. Ook mensen zon-
der indicatie kunnen gebruik maken deze ge-
combineerde taxi voor vervoer van deur tot
deur. De mensen met een Wvg-indicatie reizen
voor een ander tarief dan de mensen zonder

indicatie. Informatie over de Wvg.- indicatie bij
Welzijn Ouderen en/of WegWijZer.

Valys, een vervoersvoorziening voor 

reizigers met een mobiliteitsbeperking
Valys is bedoeld voor sociaal recreatieve uit-
stapjes waarbij de bestemming of het vertrek-
punt van de reis op meer dan vijf openbaar
vervoerzones van uw woonadres ligt. Voor kor-
tere afstanden kunt u gebruik maken van de
regiotaxi. Om van Valys gebruik te kunnen
maken heeft u een Valys-pas nodig. Wij infor-
meren u graag wanneer en hoe u in aanmer-
king kunt komen voor de Valys-pas. U kunt
ook bellen met 0900-9630.

De Mantelzorgsalon is in juli 

en augustus gesloten

Alzheimer Café Zutphen op 18 juli
Thema is dan:Kleinschalig wonen; ontwikke-
ling in nieuwe woonvormen. Iedere derde
woensdag van de maand van 19.00 tot 21.30
uur is het Alzheimer Café geopend. Locatie:
"De Born", Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel.
06-46540141. U hoeft zich niet aan te melden
en de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden
en omgeving zijn ook van harte welkom.

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt er een
buffet verzorgd aan de hand van een thema.
Gasten (buiten De Wehme) van de 'Open Tafel'
kunnen ook deelnemen. De kosten zijn ¤10,00
per persoon. Als u geen deelnemer van de
'Open tafel' bent, mag u ook aanschuiven. De
kosten zijn dan €14,50 per persoon. U bent van
harte welkom. Informatie en/of aanmelden
via De Wehme, tel. 0314-357450. 

Rijbewijskeuring 70+

via Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keuren. Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of informatie
, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen
naar 0575 552003. De prijs voor deze medische
keuring bedraagt ¤ 25,- De eerstvolgende rijbe-
wijskeuring is op zaterdag 28 juli a.s. in woon-
zorgcenrum de Wehme 

Wachttijden ziekenhuizen op

KiesBeter.nl
Op de website KiesBeter.nl kunnen mensen
sinds november de actuele wachttijden van
ziekenhuizen vergelijken.  Voor een aantal be-
handelingen verschillen ziekenhuizen zo van
elkaar, dat het de moeite waard is om hun
wachttijden te vergelijken. Voor een staarope-
ratie lopen de wachttijden bijvoorbeeld uiteen
van twee tot zestien weken en voor een opera-
tie aan spataderen van twee tot eenentwintig
weken. Op KiesBeter.nl kon men al zoeken
naar ziekenhuizen met een bepaald specialis-
me of voorziening en ze vergelijken op kwali-
teit. Met al deze informatie samen kunnen
mensen zelf een afweging maken tussen snel-
heid, kwaliteit en nabijheid van ziekenhuizen.

De wachttijdinformatie wordt maandelijks
aangeleverd door het DIS (DBC Informatie Sys-
teem). Deze onafhankelijke organisatie be-
heert een databank met informatie over
wachttijden en diagnose-behandelcombina-
ties (DBC's). Ziekenhuizen leveren hun wacht-
tijden zelf aan bij het DIS. Bron: vrijdag 3 no-
vember 2006 www.gidz.nl

WegWijZer wordt in de periode van 30 juli
tot en met 17 augustus van 9.00 tot 11.00
uur waargenomen door de medewerkers
van Welzijn Ouderen.

De volgende grote prijzen zijn bij Su-
per de Boe Yvonne en Wilbert Groten-
huys gevallen:
Weekend Euro Disney in Parijs: heer
Goudswaard (Almen); Weekend Euro
Disney in Parijs: Mirjam Hesselink

(Vorden); MP3 speler: Hanneke Kamp-
huis (Vorden); Fiets: mevrouw Dadema
(Vorden); Monopoly spel: mevrouw
Langwerden (Vorden)
In dit spel zaten ook kaartjes met gra-
tis artikelen die afgehaald konden

worden bij Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys. Zo konden vele
duizenden artikelen gratis hun weg
vinden bij de consument. Deze kaart-
jes zijn nog in te leveren tot 15 juli
2007. 
Op de foto ziet u de gelukkige prijs-
winnaars die eerst konden genieten
van een kop koffie met iets lekkers er-
bij, en daarna de prijsuitreiking, uiter-
aard vergezeld met een mooie bos
bloemen.

Monopoly winnaars Super de Boer

De afgelopen weken hield Super de Boer een Monopoly aktie. Consumen-
ten kregen bij aankoop van 10 euro of meer een kanskaart. Hierbij moes-
ten ze een Monopoly straatje bij elkaar zien te sparen. Hadden ze een
straatje compleet, dan wonnen ze een auto of een keukencombinatie of
meerdere prachtige prijzen.

Allereerst was het de jeugd uit Vorden
en omgeving die op het parcours op
industrieterrein Het Werkveld hun
Dikke banden race reden. Bij de 7 en 8
jarigen was het Casper van Hal de als
eerste over de streep kwam, voor Ro-
bin de Groot en Marijn Schotman. 

Daarna kwamen de 9 en 10 jarigen
aan het vertrek. Hier was het Sander
Arfman die met de overwinning aan
de haal ging, voor Cas van den Bree-
men en Nick Reintjes. Vierde werd
Omar Brandsen. Als laatste kwamen
de 11 en 12 jarigen aan het vertrek. 

Bas ten Have in de eindsprint als eer-
ste over de meet, voor Remy Reints en
Gijs van der Veen. Alle renners kregen
van sponsor Rabobank een mooie zon-
nebril. Na het geweld van de Dikke
banden stonden de Amateurs A+B aan
het vertrek. 

Hier stonden ook verschillende ren-
ners van RTV aan het vertrek die gin-
gen strijden om de overwinning. De
koers was levendig en halverwege ont-
stond er een kopgroep van 5 renners,
met daarbij RTV-er Reynold Harmsen.
Deze groep bleef tot de finish weg en

het was Ben van Egmond die in de
eindsprint als eerste over de meet
kwam, voor Arjan Seunniga en Bert
Wolkotte. Reynold eindigde net naast
en podium en werd vierde. Rudi Peters
werd uiteindelijk 10e, Martin Weijers
15e en Eddy Heuvelink 17e. Organisa-
tor Peter Makkink viel met zijn 21e
plek net buiten de prijzen.

Na de amateurs starten de junioren
voor hun wedstrijd over 60 km. Er ont-
stond een kopgroep van 8 renners met
daarin RTV-er Rens te Stroet. 

Op drie ronden voor het einde pro-
beerde Rens alleen weg te komen. In
de laatste ronde werd hij echter weer
bijgehaald. Maar met een scherpe
eindsprint wist hij uiteindelijk toch de
overwinning naar zich toe te halen.
Tweede werd Jaron van Diermen en
derde Steven van Leyen. 

Op deze zondag stonden ook enkele
RTV-ers aan het vertrek in de Holland
MTB cup in Oosterbeek. Tijdens deze
wedstrijd werd ook het Nederlands
Studenten Kampioenschap MTB verre-
den. Hier probeerde RTV-er Frank
Schotman zijn behaalde titel van vorig
jaar te prologeren. 

En dat deed hij met verve. Hij won
overtuigend de wedstrijd en mag zich
wederom een jaar Nederlands Studen-
tenkampioen MTB noemen. Bij de
wedstrijd over 150 minuten behaalde
Jan Weevers een mooie 5e plek.

Op zondag 24 juni werd in Vorden
voor de 29e maal de Ronde van Vor-
den verreden. Deze wedstrijd, geor-
ganiseerd door RTV Vierakker
Wichmond, kende levendige wed-
strijden, met verschillende succes-
sen voor renners van de RTV.

Rens te Stoet wint
Ronde van Vorden



Sharine Hooi, Fleur Snijders en Jenny
Hijink zijn de eerste drie studenten
die hun diploma voor deze speciale va-
riant van de tweedegraads Lerarenop-
leiding VO/BVE in ontvangst mochten
nemen. Direct na het behalen van hun
pabo-diploma bij Iselinge Hogeschool
zijn zij aan deze opleiding bij Windes-
heim begonnen. Zij hebben de oplei-
ding in recordtempo van 1,5 jaar -
naast een baan in het voortgezet on-
derwijs - afgerond. 

Dit nieuwe traject voorziet in een be-
hoefte van het voortgezet onderwijs,
omdat vo-scholen nu breed opgeleide
leraren aan kunnen nemen die peda-
gogisch-didactisch sterk zijn en daar-
naast beschikken over een tweedeg-
raads bevoegdheid. Pabo-studenten
die de speciale opleiding bij Windes-
heim hebben gevolgd, maken daar-
door een grotere kans op een baan in
het onderwijs. 

In 2004 heeft een vijftal scholen in het
voortgezet onderwijs (vo) in de Achter-
hoek en De Liemers samen met Iselin-
ge Hogeschool een profiel gemaakt
van de gewenste leraar in de onder-
bouw van het voortgezet onderwijs.
Iselinge heeft vervolgens samen met
deze scholen een aantal studenten zo-
danig opgeleid dat ze over de gewens-
te competenties beschikten om de op-
leiding bij Windesheim te kunnen vol-
gen. 

Windesheim en Iselinge Hogeschool
zijn erin geslaagd een opleidingstra-
ject te ontwikkelen dat afgestemd is
op de wensen uit het scholenveld. Dit
initiatief wordt mede ondersteund
door de Educatieve Federatie Interac-
tum, waarbij een zevental pabo’s is
aangesloten. 

Het accent van de opleiding ligt voor-
al op de aansluiting tussen primair en
voortgezet onderwijs. Voltijdstuden-
ten van Iselinge Hogeschool kunnen
zich in het vierde jaar van de oplei-
ding door middel van een stage speci-
aliseren in de aansluiting van het pri-
mair onderwijs op het voortgezet on-
derwijs. 

In die stage komen de volgende the-
ma’s aan bod: aansluitingsproblema-
tiek tussen primair (po) en voortgezet
onderwijs (vo), structuur van het vo,
didactiek en methodiek van leergebie-
den en leerlijnen en zorgstructuur in
het po en vo. De opleiding van Win-
desheim is een logisch vervolg op deze
specialisatie binnen de pabo. In het
volgende studiejaar zal Iselinge Hoge-
school studenten die de opleiding bij
Windesheim volgen verder blijven be-
geleiden. Er is al veel animo voor dit
nieuwe traject. 

Iselinge Hogeschool in Doetinchem is
een educatieve faculteit en kennisin-
stituut op het gebied van primair on-
derwijs. Het instituut is een onderdeel
van de IJsselgroep Educatieve Dienst-
verlening en Opleiding in Apeldoorn
en werkt naast Windesheim samen
met een aantal universiteiten en met
Interactum, een federatie van een aan-
tal pabo’s in Nederland. 

Windesheim in Zwolle is met een
breed aanbod van hbo- en post-hbo-op-
leidingen, cursussen en trainingen,
17.000 studenten en duizenden cursis-
ten een van de grootste instellingen
voor hoger onderwijs in Noordoost Ne-
derland. 

De hogeschool staat landelijk bekend
om de kwaliteit van de opleidingen en
de begeleiding van studenten.

Windesheim en Iselinge Hogeschool

Nieuw innovatief opleidings-
traject voorziet in behoefte
Op 21 juni 2007 zijn drie studenten
van Iselinge Hogeschool Doetin-
chem aan de Christelijke Hoge-
school Windesheim in Zwolle afge-
studeerd voor een speciale variant
van de tweedegraads Lerarenoplei-
ding Voortgezet Onderwijs, Be-
roepsonderwijs en Volwassenene-
ducatie (VO/BVE). Zij zijn nu niet al-
leen bevoegd voor het basisonder-
wijs, maar kunnen ook lesgeven in
de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Deze nieuwe maatwerk-
opleiding is voortgekomen uit een
intensieve samenwerking tussen
Windesheim en Iselinge Hoge-
school en voorziet in een behoefte
van het voortgezet onderwijs.

Alleen de snelste 24 zwemmers per
leeftijdsgroep per slag naar aanleiding
van de landelijke Speedo-rondes
mochten hieraan deelnemen. Ook vijf
leden van zwemvereniging "de Berkel-
duikers" uit Lochem hadden zich hier-
voor geplaatst. 
Dat op zich was al een hele prestatie!!
Deze Berkelduikers deden het fantas-
tisch goed in dit sterke deelnemers-
veld.

In het grote 50 meterbad (=minder
keerpunten waar tijd/snelheids winst
wordt geboekt) werden door allen
weer prima tijden gezwommen en
kon aan het einde van de dag 2 me-
dailles mee naar huis worden geno-
men. Op de 50m. vlinderslag behaalde
Luuk Nijland een mooie bronzen plak.
Een zilveren plak werd door Milou
Tjoonk in ontvangst genomen na een
goede race op de 100m. schoolslag.

Alles bij elkaar topprestaties voor
zwemclub "de Berkelduikers" uit Lo-
chem. (zie foto van de deelnemers).

DE UITSLAGEN ZIJN: 
Luuk Nijland 100m. vrijeslag, 1.20.70,
18e; Luuk Nijland 100m. rugslag,
1.30.10, 11e; Luuk Nijland 50m. vlin-
derslag, 38.79, 3e; Milou Tjoonk 100m.
schoolslag, 1.24.02, 2e; Niels Tjoonk
100m. schoolslag, 1.39.26, 22e; Lisanne
Rietman 100m. rugslag, 1.33.59, 20e;
Anne Carlijn Bakker 100m. rugslag,
1.23.25, 19e

Berkelduikers bij Nederlandse-Top

Op zondag 1 juli werd de Speedo Jaargang Finale (Nederlandse Kampioen-
schappen voor kinderen in de miniorenleeftijd is t/m 12 jaar) in Dor-
drecht gehouden.

In totaal namen er in de diverse klas-
sen 30 teams deel. Start en finish wa-
ren bij de familie Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg 1 in Vorden. 

Na afloop reikte Dick Regelink aan de
volgende teams de prijzen uit:
Heren: 1 Delden II- 127 schoten en 83

meter, 2 Stokkink I- 134 schoten- 13
meter, 3 Dunsborg 136 schoten- 103
meter, 4 Hackfort 141 schoten- 213 me-
ter, 5 Wildenborch I- 141 schoten- 72
meter.
Dames: 1 Team Arfman 177 schoten
en 72 meter, 2 Hackfort 187 schoten
en 4 meter.

Recreanten ( 6 kilometer ) 1 Anbo 1- 91
schoten en 63 meter, 2 Anbo II- 94
schoten en 45 meter’3 Hackfort 103
schoten en 56 meter.
Vrije Klasse: 1 Klootschietvereniging
Warnsveld I- 138 schoten en 76 meter,
2 Yellow Turbo’s- 140 schoten en 219
meter, 3 Klootschietvereniging Warns-
veld II- 151 schoten en 68 meter.
Gemengde Klasse: 1 Stokkink 146
schoten en 64 meter, 2 Delden 188
schoten- 30 meter, 3 Oldenhave 191
schoten- 120 meter.

Herenteam Delden II wint klootschietmarathon
Het herenteam van Delden II is er zondagmiddag in Vorden in geslaagd
om de klootschietmarathon over een afstand van tien kilometer winnend
af te sluiten. Deze marathon werd voor de 19e keer namens de Deldense
buurtvereniging georganiseerd door Dick Regelink.

Onder regie van Hanneke Kok werd
het dolkomische stuk ‘ Wie kaatst…
die wint’ voor het voetlicht gebracht.
Het geheel speelde zich af in de zitka-
mer in de villa van de loco burgemees-
ter. 
Bob van Putten (Arjan Vruggink) is ge-
trouwd met de dochter van de loco
burgemeester en woont tijdelijk bij
zijn schoonouders in. Jan Groen (Mar-
tijn Hamer) is in het blijspel een jonge
man met ideeën. 

Riek Groen (Ina Scheffer) speelde zijn
lieftallig vrouwtje. Moeder Sonnema
(Karin de Gelder) speelde de naleve
moeder (schoonmoeder) van Jan en
Riek Groen. Dan was er nog de oude
charmeur Piet Kleve (Dennis Regel-
ink), de kunstenaar Paul Witter (Bart
Tiessink), de Spaanse schone Manuela
(Barbara Hellegers), tante Jane (Louise
Wagenvoort, een oud-tante in goede

doen. De Amsterdamse bloemenkoop-
vrouw Tante Bets werd gespeeld door
Jacky van Laarhoven. Zoals veelal bij
een blijspel te doen gebruikelijk, ook
hier vele verwikkelingen en vooral
veel lachen. De grime werd verzorgd
door Ina Wesselink, souffleur Gerrit
Rossel. De groep decorbouwers stond
onder leiding van Paul Korhorn.

DE UITSLAGEN VAN DE DIVERSE
SPELEN WAREN ALS VOLGT:

Vogelschieten: 
1 en schutterskoning Gerrit Enzerink,
2 Dick Regelink (l.vleugel)
3 Jos Peters (r.vleugel)
4 Gerben Vruggink (kop)
5 Arie Dekkers (staart)

Schieten vaste baan: 
1 Henri Eggink, 2 Frank Bloemendaal,
3 Erna Bloemendaal.

Schieten vrije baan: 
1 Natascha Koolen, 2 Frank Bloemen-
daal, 3 Jan Groot Enzerink.

Flessen gooien: 
1 Doetse Huizinga, 2 Gerard Scheffer,
3 Adrie de Gelder.

Spijkerbroekhangen: 
1 Rudi Peters, 2 Sebastiaan Hamer, 3
Rudi Peters.

Sjoelen: 
1 Henri Eskes, 2 Ankie Maandag, 3
Bert Regelink. Het onderdeel ‘gewicht
raden van een schaap’ werd gewon-
nen door Wilma Oldenhave.

KINDERSPELEN
Spijkerbroekhangen: 
1 Anne Koolen 2 en 3 Sofie Koolen.

Skelteren: 
1 Ilse de Gelder, 2 Mirthe Eskes, 3 Lob-
ke Huizinga.

De stoelendans werd gewonnen door
Dirk Lam. 

De Deldense buurtvereniging organi-
seert op zondag 9 september nog een
speciale middag voor de jeugd uit Del-
den.

Gerrit Enzerink schutterskoning en

komisch toneelspel in buurtschap Delden
De weergoden waren de organisatie van het Deldens buurtfeest vrijdag-
avond gunstig gezind. Gerrit Enzerink had tijdens het vogelschieten nog
maar nauwelijks de vogel naar beneden gehaald, of het begon te regenen!.
De circa honderd aanwezigen uit het buurtschap Delden vermaakten zich
niet alleen tijdens de volksspelen, maar ook daarna tijdens een gezellig
feest met medewerking van DJ Alex. Het geheel speelde zich af bij de fami-
lie Scheffer aan de Nieuwenhuisweg. De buurtbewoners kregen nog een
attractie voorgeschoteld, dit in de vorm van een toneelvoorstelling door
leden van de Deldense buurtvereniging zelf.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-, wo- en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

• Openstelling Museum voor Heili-
genbeelden met speciale tentoon-
stelling" Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

JULI
4 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 ANBO fietsend in beweging vanaf

Kerkplein, info 55 19 09 of 55 15 97
11 ANBO klootschieten, Kleine Steege
11 HSV de Snoekbaars Seniorwed-

strijd
12 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 HSV de Snoekbaars 55 plus wed-

strijd
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

AGENDA VORDEN

Voor het project zoekt men vrijwilli-
gers die de deelnemers willen onder-
steunen bij het doorbreken van hun
isolement. Heeft u graag contact met

mensen? Vindt u het leuk om met ie-
mand gewoon iets gezelligs te doen? 

Denkt u dan aan: koffie drinken, wan-
delen of een potje kaarten? 

Meldt u zich dan aan bij Vrienden-
dienst 'Op Stap' via telefoonnr. (0316)
25 07 82 of (0316) 25 07 80. 

U kunt dan vragen naar: Margreeth
Bolt of Noortje de Jong.

Vriendendienst Op Stap
Vriendendienst 'Op Stap' werkt in
heel Oost-Gelderland en wil de ko-
mende tijd in de regio Zutphen
haar activiteiten uitbreiden. Regio
Zutphen omvat onder andere Zut-
phen, Warnsveld, Lochem, Gorssel,
Vorden en Steenderen.



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

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

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren � metselwerk
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

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

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

NU BIJ

OOO PPP === OOO PPP
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl

Bij aankoop van 2 broeken

GG RR AATT II SS   SS HH II RR TT
t.w.v. € 9,95

Ook uw adres voor grote maten!

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.

• Tevens ook APK-keuringen, reparaties 
en onderhoud.

Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88
Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website www.atc-nl.nl

40 JAAR RUESINK
ONS JUBILEUM IS ÚW VOORDEEL! 

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

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Citroën C1 FORTY 3-deurs.
Inclusief stuurbekrachtiging, 

lichtmetalen velgen, 
radio-cd, navigatiesysteem 

en afleveringskosten € 10.585

Ruesink pakketkorting € 1.095

Jubileumprijs € 9.490OP=OP!

Ruesink Jubileum model
B.V.

Installatiebedrijf Stegeman is een middel-
groot installatiebedrijf, onze werkzaamheden
verrichten wij in de regio rond Ruurlo. Wij
zijn actief op de kleinzakelijke- en particuliere
markt en op klein schalige bouwprojecten.
Installatiebedrijf Stegeman kent een open en
ongedwongen sfeer waarin zeer klantgericht
wordt gewerkt.

Wij zoeken op korte termijn een:

monteur (cv) / loodgieter

De werkzaamheden:
- verrichten van installatiewerkzaamheden

op bovengenoemde markten en projecten
- verhelpen van storingen op gebied van

loodgieters werkzaamheden
- verrichten van onderhoud en servicewerk-

zaamheden aan cv-installaties

Onze verwachtingen:
- monteursniveau / eventueel bereid door

middel van studie dit niveau te behalen
- affiniteit met servicewerkzaamheden
- servicegerichte en klantvriendelijke

instelling
- goede communicatieve vaardigheden,

initiatief tonend en zorgvuldig werkend
- rijbewijs B (E)
- inpassen in een leuke en informele

werksfeer

Voor aanvullende informatie kunt u contact
opnemen met Bert Stegeman, 
tel: 0573-451414. 

Ben jij die monteur die wij zoeken en na de
bouwvakvakantie wil beginnen aan deze 
boeiende baan, solliciteer dan bij ons bedrijf.

Uw sollicitatie richt u aan:
Installatiebedrijf Stegeman b.v.
t.a.v. Dhr. B. Stegeman
Postbus 19 - 7260 AA Ruurlo.
e-mail: bert@stegemanruurlo.nl

Dorpsstraat 23, 7261 AV Ruurlo, Tel. 0573 - 45 14 14
E-mail: info@stegemanruurlo.nl

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van 

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room vindt u een ruime keuze in stijlen, de 

laatste trends en de nieuwste technieken. 

Onze adviseurs ontwerpen samen met u een

inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op: 

www.bruggink-bv.nl.

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

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Uw adres voor feesten, partijen en catering

Werken in het kleinste stadje van Nederland?

Ter versterking van ons keukenteam 
zijn wij op zoek naar:

Zelfstandig werkende kok
(aankomend sous-chef)



Vanaf medio 2005 tot nu werd hard ge-
werkt om het voormalige Gemeente-
huis van Hoog-Keppel in te richten en
een zo compleet mogelijk pakket zorg
te verzamelen. Nu de diverse discipli-
nes het pand hebben betrokken is het
tijd om open huis te houden. Iedereen
kan dan zelf kijken wat er aan zorg
wordt geboden in dit voor de gemeen-
te Bronckhorst éérste Gezondheids-
centrum.

Na de gemeentelijke herindeling in ja-
nuari 2005 werd de gemeente Hum-
melo en Keppel onderdeel van de
nieuwe gemeente Bronckhorst. De
hoofdplaats van deze nieuwe gemeen-
te werd Hengelo gld. met een nieuw
gemeentehuis. Daardoor kwam het
oude gemeentehuis in Hoog-Keppel
vrij. De Stichting Gezondheidscen-
trum zag de kans schoon om juist in
dit pand een Gezondheidscentrum te
realiseren en kocht het pand onder re-
delijke condities aan.
De huisartsen Hans Nieuwenhuisen
en Eric Assink werden de eerste twee
mensen die daadwerkelijk hun plan-
nen tot uitvoering brachten. Zij vestig-
den zich in het voormalige gemeente-
huis, na realisering van een aantal rui-

me spreek- en behandelkamers en een
laboratorium annex prikpost.
Eveneens op de begane grond is de
Apotheek Hummelo en Keppel geves-
tigd. Advies en informatie over medi-
cijnen, al dan niet op recept, is daar
verkrijgbaar. De apotheker en de huis-
artsen voeren regelmatig overleg om
zo optimaal mogelijk de medicijnen te
kunnen voorschrijven. 
Door Fysiotherapiepraktijk ‘Fysioplus’

werden ruime behandelkamers inge-
richt en een breed geoutilleerde fit-
nesszaal met de vele benodigde appa-
ratuur. In deze zaal is het ‘verleden’
van het gebouw nog zichtbaar: men
behield de fraaie mozaleken op de
muur. 

Ook Sensire had belangstelling voor
een plek in het gebouw. Zij hebben
een groot kantoor en vergaderkamers
in gebruik. Van Sensire zijn de afdelin-
gen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg
en Wijkverpleging en Voedings- en di-
eetadvies vertegenwoordigd.
De Stichting Welzijn Drempt, Hum-
melo & Keppel, kreeg in het gebouw
een ruimte waar diverse activiteiten
worden georganiseerd: Computer- en

Bridgecursussen,welke starten in no-
vember 2007, Koersbal, een demo Nor-
dic Walking en vanaf september is er
ook weer de gelegenheid tot fijn gezel-
lig samenzijn tijdens de inloop soos.
Daarnaast kan men deelnemen aan
onder andere Tafeltje-Dekje, de Kunst-
bus en de Senioren Rijtesten.
Voor de dagopvang zorgt de Stichting
Dagverzorging De Gouden Leeuw.
Drie dagen in de week kan men daar
in het kader van de AWBZ gebruik van
maken. Deze dagbesteding is een leu-
ke en zinvolle manier om de dag door
te brengen.
Vanaf 1 augustus zal er in het kader
van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning in het Gezondheidscentrum
een loket worden ingericht, waar ou-

deren voor veel vragen terecht kun-
nen. Een Ouderen Adviseuse is hier-
voor 2x3 uur per week aanwezig. 
Ook de Politie heeft een kantoor in het
nieuwe Gezondheidscentrum. Wijk-
agent de heer Jan Takken zorgt voor
het welzijn van de mensen. De politie-
post heeft een eigen ingang, maar de-
ze blijft tijdens de open dag gesloten.
Sité is nu eigenaar van het gebouw, de
Stichting Gezondheidscentrum huurt
de ruimten van Sité. Deze prima sa-
menwerking wordt door iedereen ge-
steund.

Open dag Gezondheidscentrum 
7 juli 2007 van 10.00 tot 16.00 uur,
Burg. van Panhuysbrink 1, 
6997 AA Hoog-Keppel.

Gezondheidscentrum Hoog-Keppel

Warm welkom tijdens open dag op 07-07-07

In het Gezondheidscentrum in het voormalige gemeentehuis van Hoog-
Keppel zijn ze er klaar voor: de open dag op zaterdag 7 juli 2007. Van 10.00-
16.00 uur zijn álle inwoners van Hoog-Keppel én omstreken welkom om
het nieuw ingerichte pand te bekijken. Over alle disciplines die in het
pand aanwezig zijn, kan informatie worden verkregen bij de die dag aan-
wezige zorgbieders. Bij ‘Fysioplus’ kunnen fysiofit-testen worden gedaan
om de conditie te bepalen.

In het voormalige gemeentehuis van Hoog-Keppel is het voor de gemeente Bronckhorst éérste Gezondheidscentrum gevestigd.

De warm ingerichte zaal van de Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, waar diverse activiteiten worden georganiseerd. In deze
ruimte verzorgt de Stichting Dagverzorging De Gouden Leeuw op maandag, woensdag en vrijdag ook de Dagverzorging.

ALLESOMVATTENDE WEBSITE:
WWW.CUYPERSJAAR.NL
De organiserende partijen die beslo-
ten tot het uitroepen van een Cuypers-
jaar om deze bekende architect en zijn
werk te eren, brachten op hun eigen
websites de diverse activiteiten in
beeld. Met name Roermond speelt
hierbij een belangrijke rol. Maar naast
zijn rol als bouwheer van onder ande-
re het Rijksmuseum en het Centraal
Station in Amsterdam en het sprook-
jesachtige kasteel De Haar in Haarzui-
lens bij Utrecht heeft Pierre Cuypers
ook buiten Limburg, zijn geboorte-
land, naam gemaakt. Het Cuypersge-
nootschap heeft om die reden beslo-
ten een allesomvattende website te la-
ten ontwikkelen: www.cuypersjaar.nl
De website verschaft, naast algemene
informatie en achtergronden over
Pierre Cuypers en zijn werken, een
helder inzicht in de maandelijkse acti-
viteiten in de periode 2007-2008.

NIEUWSTE TECHNIEK
Tevens is de de website voorzien van
een 'volautomatische vertaalservice',
waardoor de Nederlandse tekst volau-
tomatich vertaald wordt naar de En-
gelse en Franse taal. De nieuwste
Google-tool (Custom Search BETA-ver-

sie), een maatwerk zoekmachine, le-
vert in een oogwenk alle ooit over Pier-
re Cuypers op internet gepubliceerde
informatie op het beeldscherm van de
bezoeker.

ARTIFICIAL REALITYGAME (ARG):
DE CUYPERSCODE
In het kader van het Cuypersjaar
wordt ook een zogeheten artificial rea-
litygame (ARG) ontwikkeld rond een
mysterie dat met Cuypers te maken
heeft. Sinds de Da Vincicode op deze
manier destijds onder de aandacht
van het grote publiek werd gebracht,
geniet zo'n ARG meer en meer popula-
riteit. Naarmate de raadsels die opge-
lost moeten worden ingewikkelder
worden, blijkt een soort virtuele ge-
meenschappen te ontstaan rondom
een forum waar men ervaringen uit-
wisselt of hulp vraagt bij het oplossen
van het spel. Ook via de website
www.cuypersjaar.nl is deze ARG te vin-
den.

De ARG Cuypers is bestemd voor een
groot publiek dat deels van achter de
computer, maar ook een enkele keer
op locatie de puzzels moet oplossen.
In het spel is het mysterie fictief, maar
wel gebaseerd op en ingebed in een
werkelijk bestaand hebbend verleden.
De achterkleinzoon van Pierre Cuy-
pers is bereid gevonden om als aange-
ver en protagonist te functioneren.
Het spel opent dan ook met de mail-
wisseling tussen Pierre en Roland
Bruynesteyn, projectmanager van de
restauratiecampagne van het graf,
want ... "Er klopt iets niet, Roland, er
klopt iets niet." Een Cuypers nieuws-
brief en gastenboek completeren de
website.

Cuypersjaar totaal in beeld gebracht

"Er klopt iets niet, Roland, er klopt iets niet."
Op 16 mei 2007, de verjaardag van
de bekende Roermondse architect
Pierre Cuypers, ging in Roermond
het Cuypersjaar officieel van start.
In de komende 12 maanden zullen
door heel Nederland activiteiten
rondom Cuypers en zijn werken ge-
organiseerd worden die sinds van-
daag overzichtelijk zijn samenge-
bracht door het Cuypersgenoot-
schap.

Ze hebben allebei al jaren les op hobby
basis, en hebben er heel veel lol in. Bea
doet nog veel aquarelleren, Aly doet

vooral veel in acryl en ook gemengde
technieken spreken haar aan. Wij ho-
pen dat U er veel plezier aan beleefd
om er naar te kijken, en willen dat
graag van u horen. 

Veel kijk plezier, tot in de Wehme in
de expositie ruimte (hoofdingang,
links in de lange gang.)

Expositie in Woonzorgcentrum
De Wehme
In de maanden juni en juli en au-
gustus exposeren Aly Klein Entink
uit Aalten en Bea Jolij van Aken uit
Hengelo (gld) hun schilderijen in
de Wehme te vorden.

Het was de laatste keer dat het koor
optrad onder de naam Sanclust. Tij-
dens de laatste ledenvergadering is
met overgrote meerderheid van stem-
men besloten de naam Sanclust te wij-
zigen in CAPPELLA BRONCKHORST.
Met deze naamswijziging speelt het
koor in op de recente gemeentelijke

herindeling, waarbij de gemeente
Steenderen (de bakermat van het
koor) opgegaan is in de veel grotere ge-
meente Bronckhorst. Cappella Bronck-
horst gaat verder op de ingeslagen
weg. Onder leiding van Hans de Wilde
zal het koor zich verder ontwikkelen.
Op 7 en 8 november wordt Ein Deuts-
ches Requiem van Johannes Brahms
uitgevoerd en in maart 2008 staat de
Markus Passion van J.S. Bach op het
programma. Belangstellenden wor-
den uitgenodigd enkele repetities bij
te wonen. Er is plaats voor  tenoren en
bassen. Voor verdere informatie: zie
www.cappellabronckhorst.nl of bel
(0575) 51 76 02 (Jan van Aardenne).

Sanclust heet nu:
Cappella Bronckhorst

Onlangs heeft Sanclust uit Steen-
deren o.l.v. dirigent Hans de Wilde
een tweetal succesvolle concerten
gegeven in Hoog-Keppel en Vierak-
ker. Op het programma stond o.a.
Lamento d'Arianne van Claudio
Monteverdi, een veeleisend stuk
voor 5 stemmen.

Het koor in aktie tussen de steigers in de kerk te Vierakker



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

Bij de VVV kantoren in en rond
Ruurlo kunnen vanaf nu toegangs-
kaarten voor het Kasteeltuincon-
cert ''Salsa y mas'' worden gekocht.
Dit festival vindt plaats op donder-
dag 2 augustus a.s. in de tuin van
kasteel Ruurlo. De avond wordt ge-
vuld met zonnige, swingende mu-
ziek uit het Caribische gebied. Het
festival begint om 19.00 uur met
een Salsa demonstratie en dans-
workshop. Van half acht tot twaalf
uur spelen 6 orkesten op twee po-
dia in het park en in de Orangerie
en natuurlijk kan er zowel binnen
als buiten gedanst worden. Het
park wordt verlicht met vuurkor-
ven en fakkels.

Salsa y mas!
Kaartverkoop Kasteeltuincon-
cert Ruurlo gestart!

 

 

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, lap-
pen, 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 (ach-
ter ingang s.v.p.).

Vanaf 9 uur zullen de eerste dieren ge-
keurd worden. Er zullen zowel witte

als bonte melkgeiten aanwezig zijn en
natuurlijk ook Nubische- Toggenbur-
ger- en Boergeiten. 

De keuring is voor vader- en moeder-
dieren en natuurlijk zullen ook de
lammetjes niet ontbreken! Komt u ge-
rust een kijkje nemen en ook voor ver-
dere informatie kunt u zowel bij het
bestuur als diverse fokkers terecht op
deze dag. De toegang is gratis!

Geitenkeuring
Op zaterdag 7 juli organiseert gei-
tenfokvereniging De Dageraad uit
Almen weer haar  jaarlijkse geiten-
keuring. Ook dit jaar zijn de keu-
ringen weer in de manege "Eijer-
kamp" van de familie Heuvelink
aan de Vordenseweg 22 te Warns-
veld.

Een aantal deelnemers kozen voor een
afwisselende wandelroute. De rest
ging mee in een rondleiding over de
biologische varkenshouderij. 

Na de lunch werd er volop geschilderd
met acryl op doek en tevens kon men,
onder begeleiding van beeldend kun-

stenaar Sebasti-
aan Brinkhorst
boetseren met
was. 

Gedurende
tekst en uitleg
van varkens-
houder J. Harm-
sen werd er, in
de kraamstal,
heel wat met
biggen geknuf-
feld. 

Bij een andere
afdeling geno-
ten de zeugen
zichtbaar van
alle aandacht
en de wande-
ling liep, door
alle beziens-
waardigheden,
zelfs uit. 

Men was zeer
enthousiast en
na een ontspan-
nen dag keer-

den de deelnemers tevreden huis-
waarts, met hun eigen kunstzinnige
plattelandsbeleving in was of op doek. 

Meer weten over activiteiten van Erf
Bosgunst, kijk op www.bosgunst.nl of
neem gerust contact op telefoonnr
(0575) 46 40 74.

Op zaterdag 23 juni organiseerde Erf Bosgunst, in het
kader van de Week van het platteland, een aangepast
arrangement "Bekiek en beleav´t". Een kennismaking met
de activiteiten van Erf Bosgunst te Hengelo Gld!

Meest curieus is de diefstal van een ori-
gineel zandstenen bouwfragment, dat
oorspronkelijk deel uitmaakte van een
van de in de jaren '80 gerestaureerde
vensters. Het blok woog zeker een klei-
ne 10 kg en kan alleen maar via een zij-
deur naar buiten zijn gebracht en met
een auto zijn afgevoerd. Het in zoge-
noemde Bentheimer zandsteen uitge-
voerde fragment kwam van de zolder
van de kerk en was één van de weinige
bewaarde losse onderdelen. Een opval-
lende lege plaats in de gang en wat
gruis waren het enige sporen kort na
de opening van de tentoonstelling op 9
april restte. Andere diefstallen betrof-

fen foto's, in een enkel geval inclusief
bijschrift, en zelfs een artikel uit De
Stentor verdween van het prikbord. Ge-
lukkig gaat het steeds om kopieën en is
het mogelijk het verlorene te vervan-
gen, maar het blijkt toch dat ook in Kra-
nenburg een expositie niet veilig is.
Wat bijvoorbeeld te denken van het ver-
dwijnen van een opname uit 1943 van
een franciscaner broeder bij de drie uit
de toren gehaalde originele luidklok-
ken? Inclusief het bijschrift dat de in de
klokken gegoten teksten bevatte. Ook
een foto van het voormalige café Schoe-
naker, tegenover de kerk, was het doel-
wit van een verzamelaar. Opvallende le-
ge plekken op het prikbord maakten
nu al een keer of vier duidelijk dat er
weer was toegeslagen. Helaas, maar
waar.

NIEUWE FOTO'S GEZOCHT
Een tekst op het prikbord nodigt (Oud)-

Mysterieuze diefstallen uit
St. Antoniuskerk
Sinds de opening van de tentoon-
stelling 'Cuypers op de Kranen-
burg' in het Museum voor Heiligen-
beelden in Kranenburg zijn ver-
schillende tentoongestelde voor-
werpen verdwenen.

De VVV Bronckhorst heeft in samen-
werking met verschillende partijen de
kinderevenementen in juli en augus-
tus samengebracht. Voor gezinnen
met jonge kinderen is er van alles te
doen. Zo wordt door de stichting Be-
rend van Hackfort op zaterdag 14 juli
nabij Kasteel Vorden de jaarlijkse Be-
rend Dag georganiseerd. Deze dag zit
vol met spetterende activiteiten rond-
om het thema middeleeuwen. Roofvo-
gelshows, ridders die schijngevechten

uitvoeren en verhalenvertellers. Op
woensdag 25 juli vanaf 14.00 uur
vliegt de beroemdste Heks uit de Ach-
terhoek 'Smoks Hanne' rond bij muse-
um Smedekinck in Zelhem. Er staat
een springkussen, zodat de kinderen
vliegles kunnen nemen, er wordt soep
gekookt en de kinderen worden gesch-
minkt en omgetoverd tot echte heks. 

Woensdag 1 augustus staat in het te-
ken van Koen Kampioen, de bekende

voetballer uit de boeken van Fred
Diks. IJsboerderij 't Riefel in Hengelo
(Gld.) is dan het 'mekka voor sportieve-
lingen', want er staan tientallen spor-
tieve spelletjes langs het Koen Kampi-
oen wandelpad opgesteld. 

Uiteraard kan een heerlijk ijsje niet
ontbreken. Woensdag 8 augustus: Ex-
peditie Bronckhorst staat voor speu-
ren, spanning, sensatie en strijd. Vanaf
Zwembad 'In de Dennen' in Vorden
start de wandelkompasroute waarbij
snelheid, goede samenwerking en op-
perste concentratie van groot belang
zijn. Meer informatie? Voor meer in-
formatie omtrent locaties, aanvang-
stijden en toegangsprijzen verwijzen
wij u naar de internetsite van de VVV:
www.vvvbronckhorst.nl

Volop activiteiten voor gezinnen
met kinderen in Bronckhorst!

De zomervakantie in Bronckhorst staat in het teken van actie! Op vier da-
gen in juli en augustus worden verrassende evenementen georganiseerd
speciaal voor de jongeren onder ons. Volg bijvoorbeeld de 'Sporen van Be-
rend' op zaterdag 14 juli in Vorden, beleef het 'Smoks Hanne' avontuur in
Zelhem op woensdag 25 juli, leg het 'Koen Kampioen' pad af in Hengelo
(Gld.) op woensdag 1 augustus of ga mee op Bronckhorst Expeditie op
woensdag 8 augustus.  Gegarandeerd spektakel!

Kranenburgers en -Vordenaren juist
uit om materiaal ter beschikking te
stellen voor de tentoonstelling. Geen
originele stukken dus, maar kopieën. 

Want we zijn er van overtuigd dat er
nog tientallen interessante plaatjes
onder de mensen zijn. 

Wat er nu hangt is immers afkomstig
van slechts 7 of 8 gezinnen. 

Kijk nog eens in de schoenendoos, in
de stapel fotoboeken, op zolder of mis-
schien zelfs tussen de Super-8-film-
pjes. De tentoonstelling loopt nog vijf
maanden, dus het is zeker de moeite
waard en er is nog volop ruimte!

Met gratis toegang, waar vind je dat
nog? Het muzikale kwartet Fancy
Free, met o.a. oud Lichtenvoordenaar
B. Fiering, zal aanwezig zijn voor de
gezellige sfeer.  Deze unieke boekensu-
permarkt, wordt door de Vrienden
van Anthoniushove georganiseerd. 
Nadat u bent bekomen van de verras-
sing van het aangezicht van zo veel

boeken,  loopt u langs de tafels waar-
op de boeken per categorie staan ge-
rangschikt. U betaalt contant en kijkt
dan absoluut verbaasd want… de boe-
ken zijn spotgoedkoop. Waarom de
boeken zo goedkoop kunnen zijn? Or-
ganisator de "Vrienden van Anthoni-
ushove' vertelt: "Wij hebben zo'n 15
jaar ervaring in het boekenvak. Iedere
beurs leren we weer van de voorkeu-
ren van de bezoekers. 

Een breed assortiment voor een breed
publiek. Licht beschadigde boeken en
retouren. Soms een voorlaatste editie,
dat bepaalt de prijs." U maakt zelf uw
ontdekkingsreis door het boekenland. 

Slenterend langs de tafels gaat er een
boekenwereld voor u open. Ook voor
studenten een waar boekenparadijs en
een geschenk voor hun beurs.

Zondag 8 juli 2007

Boeken- en Platenbeurs
Antoniushove
Woordenboeken, reis-, computer-
en kinderboeken, te veel om op te
noemen. Duizenden boeken staan
overzichtelijk uitgestald, ingedeeld
in categorieën tegen aantrekkelij-
ke prijzen. Iedereen die van lezen
houdt of op zoek is naar een ca-
deau voor weinig geld kan zijn hart
ophalen tijdens de Boeken- en Pla-
tenbeurs van Anthoniushove op
zondag 8 juli 2007 tijdens de Zo-
mermarkt.

Bekiek en beleav´t platteland
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Het winnende koppel is Eduard van de
Torre en Dick Reede. Zij zullen worden
uitgenodigd deel te nemen aan een
van de twee halve finales die in okto-
ber 2007 zullen worden gehouden. De
winnaars van de daarop volgende fina-
le worden uitgenodigd deel te nemen
aan de Celeb-Am van het KLM Open
2008. 
De prijzen nummers 1, 2 en 3 werden
beschikbaar gesteld door ABN AMRO
te Doetinchem. Tijdens het toernooi,
gespeeld onder redelijk zonnige
weersomstandigheden, werden nog
een aantal andere prijzen uitgereikt.
Zo ging de prijs voor de neary naar
Wiebe Dijkstra, en de prijzen voor de
longest drive naar respectievelijk He-
len van Hattem bij de dames en Nico
Dijkstra bij de heren. Bij de jeugd werd
de longest drive alsmede de neary in
de wacht gesleept door Jeen Hartman.
Komende maanden staan er nog twee
andere ABN AMRO Ouder&Kind; Toer-
nooien in Gelderland op het program-
ma, De Keppelse Golfclub in Hoog Kep-
pel op 18 augustus en Golfbaan De
Voortwisch in Winterswijk op 9 sep-
tember.
Voor meer informatie: ABN AMRO,
contactpersoon Audrey Prophitius,
tel. (0314) 35 12 93.

Opbrengst 510 euro voor Unicef
bij Golfclub 't Zelle

Op 23 juni jl. is het ABN AMRO Ou-
der&Kind; Golftoernooi bij Golf-
club ’t Zelle gespeeld. De vijftien
koppels hebben maar liefst 510 eu-
ro bij elkaar gespeeld voor Unicef.
Unicef zal de opbrengst van het
toernooi in 2007 besteden aan kin-
deren die kwetsbaar zijn als gevolg
van aids. Unite for Children, Unite
against Aids.

Sharine Hooi, Fleur Snijders en Jenny
Hijink zijn de eerste drie studenten
die hun diploma voor deze speciale va-
riant van de tweedegraads Lerarenop-
leiding VO/BVE in ontvangst mochten
nemen. Direct na het behalen van hun
pabo-diploma bij Iselinge Hogeschool
zijn zij aan deze opleiding bij Windes-
heim begonnen. Zij hebben de oplei-
ding in recordtempo van 1,5 jaar -
naast een baan in het voortgezet on-
derwijs - afgerond. 

Dit nieuwe traject voorziet in een be-
hoefte van het voortgezet onderwijs,
omdat vo-scholen nu breed opgeleide
leraren aan kunnen nemen die peda-
gogisch-didactisch sterk zijn en daar-
naast beschikken over een tweedeg-
raads bevoegdheid. Pabo-studenten
die de speciale opleiding bij Windes-
heim hebben gevolgd, maken daar-
door een grotere kans op een baan in
het onderwijs. 

In 2004 heeft een vijftal scholen in het
voortgezet onderwijs (vo) in de Achter-
hoek en De Liemers samen met Iselin-
ge Hogeschool een profiel gemaakt
van de gewenste leraar in de onder-
bouw van het voortgezet onderwijs. 

Iselinge heeft vervolgens samen met
deze scholen een aantal studenten zo-
danig opgeleid dat ze over de gewens-
te competenties beschikten om de op-
leiding bij Windesheim te kunnen vol-
gen. 

Windesheim en Iselinge Hogeschool
zijn erin geslaagd een opleidingstra-
ject te ontwikkelen dat afgestemd is
op de wensen uit het scholenveld. Dit
initiatief wordt mede ondersteund
door de Educatieve Federatie Interac-
tum, waarbij een zevental pabo’s is
aangesloten. 

Het accent van de opleiding ligt voor-
al op de aansluiting tussen primair en
voortgezet onderwijs. Voltijdstuden-
ten van Iselinge Hogeschool kunnen
zich in het vierde jaar van de oplei-
ding door middel van een stage speci-
aliseren in de aansluiting van het pri-
mair onderwijs op het voortgezet on-
derwijs. 

In die stage komen de volgende the-
ma’s aan bod: aansluitingsproblema-
tiek tussen primair (po) en voortgezet
onderwijs (vo), structuur van het vo,
didactiek en methodiek van leergebie-
den en leerlijnen en zorgstructuur in
het po en vo. 

De opleiding van Windesheim is een lo-
gisch vervolg op deze specialisatie bin-
nen de pabo. In het volgende studiejaar
zal Iselinge Hogeschool studenten die
de opleiding bij Windesheim volgen
verder blijven begeleiden. Er is al veel
animo voor dit nieuwe traject. 

Iselinge Hogeschool in Doetinchem is
een educatieve faculteit en kennisin-
stituut op het gebied van primair on-
derwijs. Het instituut is een onderdeel
van de IJsselgroep Educatieve Dienst-
verlening en Opleiding in Apeldoorn
en werkt naast Windesheim samen
met een aantal universiteiten en met
Interactum, een federatie van een aan-
tal pabo’s in Nederland. 

Windesheim in Zwolle is met een
breed aanbod van hbo- en post-hbo-op-
leidingen, cursussen en trainingen,
17.000 studenten en duizenden cursis-
ten een van de grootste instellingen
voor hoger onderwijs in Noordoost Ne-
derland. 

De hogeschool staat landelijk bekend
om de kwaliteit van de opleidingen en
de begeleiding van studenten.

Windesheim en Iselinge Hogeschool

Nieuw innovatief opleidings-

traject voorziet in behoefte
Op 21 juni 2007 zijn drie studenten
van Iselinge Hogeschool Doetin-
chem aan de Christelijke Hoge-
school Windesheim in Zwolle afge-
studeerd voor een speciale variant
van de tweedegraads Lerarenoplei-
ding Voortgezet Onderwijs, Be-
roepsonderwijs en Volwassenene-
ducatie (VO/BVE). Zij zijn nu niet al-
leen bevoegd voor het basisonder-
wijs, maar kunnen ook lesgeven in
de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Deze nieuwe maatwerk-
opleiding is voortgekomen uit een
intensieve samenwerking tussen
Windesheim en Iselinge Hoge-
school en voorziet in een behoefte
van het voortgezet onderwijs.

Het is elk jaar weer een traditie om el-
kaar hier weer te zien en een glaasje te
drinken. Van Grand café de Egelantier
tot aan de Spannevogel en in de Kerk-
straat is het weer zwart van de men-
sen. Vanaf 10 uur is het Lunapark ge-
opend met hierop diverse attracties
met als nieuwe attractie Swing-It. Op
de woensdag rijden dit jaar weer oude
motoren in een regelmatigheidsrace.
Ook dit jaar rijden ze weer op het ver-
trouwde parcours voor Leemreis en de
brandweerkazerne langs. Vrijdag is na
een dagje rust Herrie op de Prairie bij
de kinderspelen op de Steintjesweide
en gaan de beentjes van de vloer bij
het "dubbeltjesdansen". 's Avonds is de
vendelafdeling voor het eerst tijdens
deze kermis op de straat om een optre-
den te verzorgen bij de Bleijke. Na het
ringsteken en de kinderdisco treden
de Locale Helden op achter partycen-
trum Langeler. Op zaterdag zijn de
volksspelen zoals vogelschieten voor
de jeugd, vogelschieten voor de leden
vanaf 18 jaar en het vogelknuppelen
voor de dames. Hier zal de koning voor
het nieuwe seizoen bekend worden.
Hij is op zondag al snel weer paraat bij
de receptie voor hem bij de Egelantier.
Na de receptie zal de optocht van start
gaan waarbij vele mooie wagens het
dorp zullen doortrekken onder bege-
leiding van enkele fraaie muziekkorp-
sen.. De jeugd die ook aan deze op-
tocht meedoen krijgen allemaal een
leuke prijs.

Het beloofd weer een leuke kermis te
worden. De horeca en de schutterij
zijn er op voorbereid. Op de website
emmhengelo.nl is het hele program-
ma te zien. Op deze site is zoveel mo-
gelijk alle actuele informatie te vin-
den van de schutterij EMM, van con-
tactadressen tot en met alle activitei-
ten uit  voorgaande jaren en in de toe-
komst.

KERMIS PROGRAMMA:
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 ge-
houden verloting van de drumband
v.d. EMM.

Woensdag 11 juli: 
9.00 uur: Grote kermismarkt in de
Spalstraat,  met vele activiteiten.
10.00 uur: Opening van het lunapark-
terrein rond de n.h. kerk.
19.00 uur: Veteranen regelmatigheids-
race 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 po-
dium (bij slecht weer in zaal Leem-
reis). 
PARCOURS: start Welkoop-Spalstraat-
Zuivelweg-Kampstraat-Tramstraat -Ro-
zenstraat-Iekink-Spalstraat- finish voor
Leemreis.
De toegangswegen zijn afgesloten
voor alle verkeer vanaf 16.00 uur. Er
geldt ook een parkeerverbod. 
Aan alle: 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.
Oragnisatie: Schutterij EMM, onder
auspiciën van de Historische Motor-
sportver. Ned. De technische organisa-
tie is in handen van de Hamove.

Donderdag 12 juli: 
13.00 - 15.30 uur: KERMISVISWED-
STRIJDEN VOOR DE 55+ van de H.H.V.
Na afloop prijsuitreiking in café Wol-
brink.

Vrijdag 13 juli: 
13.30 - 15.30 uur: KINDERSPELEN op
het terrein Steintjesweide voor de leef-
tijdsgroep 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, Bleek-
straat 3. (Voor informatie zie de websi-
te 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 ge-
slagen voor de bewoners van verzor-
gingscentrum De Bleijcke door de Ven-
deliers.
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 web-
site of de kermiskrant).
Ook dit jaar onder het genot van de
vrolijke tonen van de blaaskapel "Ol-
den Keppel".
Prijsuitreiking na afloop bij Wolbrink.
21.00 - Lokale helden bij partycentrum
Langeler
Talenten uit Hengelo treden op samen
met de Hengelose band DOGZ
Zie de website. 

Zaterdag 14 juli: 
9.15 uur: Verzamelen gehele schutterij
en muziek bij café Wolbrink.
9.30 uur: Vertrek Schutterij en Muziek
voor het afhalen van het Koningspaar
aan huis.
10.15 uur: Vaandelhulde door de Ven-
deliers van de Schutterij EMM, aan het
Koningspaar. Daarna afmars naar het
vogelschietterrein.
11.00-14.00 uur: Aanvang vogelschie-
ten op het terrein Steintjesweide.
Uitsluitend voor leden van de Schutte-
rij EMM, Hengelo (Gld). (Voor informa-
tie zie de website of de kermiskrant)
11.00-14.00 uur: Aanvang vogelknup-
pelen voor dames op het terrein Stein-
tjesweide. Voor deelname en gewijzig-
de reglementen zie in deze kermis-
krant en op de website.
11.00-14.00 uur: Aanvang vogelschie-

Hengelose kermis komt er weer aan
Op woensdag 11 juli is het weer zo-
ver, van heinde en ver komen de
mensen weer naar de kermismarkt
in de Spalstraat. Hengelo-ers en
oud Hengelo-ers gaan elkaar weer
treffen.

ten voor de jeugd op het terrein Stein-
tjesweide. Voor deelname en regle-
menten zie de website of de kermis-
krant
Aansluitend na het laatste schot, na-
dat de partner van de nieuwe
koning(in) is opgehaald is de prijsuit-
reiking in de feesttent op het terrein
steintjesweide.
Niet afgeschoten delen van de vogel
worden verloot onder de leden die
aanwezig zijn tijdens de prijsuitrei-
king en die meegeschoten hebben.
13.00-16.00 uur: Kermisviswedstrijden
voor de senioren van de H.H.V. Na af-
loop 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 optoch-
twagens 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 kar-
retjes zijn altijd welkom en altijd prijs.
Aanmelden om 13.30 uur bij de orga-
nisatie.
13.30 uur: Vaandelhulde voor het kei-
zers- en koningspaar van de EMM, en
de  Koningsparen van de buurtschap-
pen. Tevens voor genodigden.
De vaandelhulde zal gebracht worden
door de alle vendeliers die deelnemen
in de optocht.
14.00 uur: Aanvang kermisoptocht.
De kermisoptocht zal muzikaal wor-
den begeleid door:   Schutterij EMM,

Hengelo (Gld) Olden Keppel, Kon.
Harm. Concordia Hengelo (Gld),  Gilde
St. Willibrordus Drempt, Sint Marti-
nus Dichteren,  Schutzenverein Neu-
enkirchen Duitsland, 

OPTOCHTROUTE: 
Start - Hotel Leemreis - Spalstraat - la
Raadhuisstraat -ra Schoolstraat - Sa-
rinkkamp - ra Het Karspel - Beuken-
laan - ra Steintjesweide - la Bleekstraat
- ra Leliestraat - ra Tramstraat - ra Spal-
straat . Koningspaar afzetten bij Hotel
Leemreis - Optochtwagens ra terrein
de Welkoop
Muziekkorpsen la Michielstraat en
dan ontbinden.
Gelieve tijdens de optocht de zich be-
vindende voertuigen van de optoch-
troute 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 slech-
te weersomstandigheden is de prijsuit-
reiking in de zaal van Hotel Leemreis).
De naam van de website is www.emm-
hengelo.nl 

Openingstijden van de kermis: 
Woensdag 11 juli: 10.00 - 24.00 uur.
Vrijdag 13 juli: 14.00 - 01.00 uur. Zater-
dag 14 juli: 12.00 - 01.00 uur. Zondag
15 juli: 14.00 - 24.00 uur.
Het bestuur en organisatie der schut-
terij EMM Hengelo, stelt zich niet ver-
antwoordelijk voor schade/ongevallen
indien deze zich voordoen, voor- tij-
dens, en na de kermis activiteiten.
Tijdens de kermisdagen volop dans- en
stemmingsmuziek in alle horeca be-
drijven. Het keizerspaar, koningspaar
en bestuur schutterij EMM wenst ie-
dereen prettige kermisdagen.
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RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

ZOMERVOORDEEL t/m eind augustus
binnen of op één van onze terrassen.

Tegen inlevering van deze bon.

IEDERE 2E GAST EET VOOR 
1

/2 GELD

U heeft al een 

3-GANGENMENU voor € 27,50

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

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

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

I.v.m. vakantie zijn wij in week 30 t/m 33 alleen op
donderdag 2, 9 en 16 augustus geopend van 11.00 tot 15.00 uur.

Bouw aan je eigen toekomst
BouwCenter HCI is een dynamische onderneming met vestigingen in Hengelo

(Gld), Ulft en Zevenaar. We houden ons bezig met de levering van een
uiteenlopend assortiment producten aan de bouwsector. Voor zowel de
professionele, zakelijke markt als de particuliere markt hebben we een breed
aanbod hout & bouwmaterialen, afbouwmaterialen, gereedschappen, ijzerwaren
en sierbestrating. Bovendien leveren we vanuit ons BinnenHuisCenter keukens,
badkamers en tegels.
Voor onze vestiging in Zevenaar zijn we momenteel op zoek naar een

enthousiaste kandidaat voor de functie van:

De werkzaamheden bestaan uit:
- het informeren en adviseren van

klanten over ons leveringsprogramma
- controle van inkoopfacturen
- het opstellen van offertes en orders
- het invoeren van orders en inkoop-

facturen
- omgang met een volledig geautoma-

tiseerd offerte- en ordersysteem

Wij vragen:
- affiniteit met en belangstelling voor

de bouwbranche
- minimaal MBO niveau
- zelfstandig en in teamverband

kunnen functioneren
- kennis van de Duitse taal in woord

en geschrift
- een flexibele instelling

Wij bieden een afwisselende baan in een prettige, informele werksfeer. Salaris en
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Handel in
Bouwmaterialen en afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met de heer P. van
Mourik, telefoon 0575 46 81 81. Een schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV
kan binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentie gestuurd worden naar:
BouwCenter HCI, t.a.v. de heer P. van Mourik, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld).
E-mail: p.vanmourik@bouwcenterhci.nl

www.bouwcenterhci.nl
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Fulltime

Technisch commercieel medewerker (M/V)

HCl. Helemaal mijn idee.

VORDEN Zutphenseweg 24  T. 0575-551514 
H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
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HELMINKAKTIEWEKEN!

EIBERGEN J.W. Hagemanstraat 3  T. 0545-474190
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WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL
Schoonlooptapijt 'Coral classic' in 3 kleuren
100 breed. Van 75,00 nu OP=OP 69.95
Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter. (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij. )
ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD !
(met uitzondering van trappen en couponnen)

Hoogpooltapijt 'Opera'  in groen
400 breed, van 119,00 nu voor  OP=OP 49.95

Slaapkamertapijt 'Riva'  in blauw, rood of 
antra, 400 breed, nu voor  OP=OP 29.95

Hoogpooltapijt ‘Passat’ in geel 
400 breed, van 59,95 nu OP=OP  25.-
Velourstapijt 'Master'  op viltrug
In violet, 400 breed, van 42,50 nu  OP=OP 25.-
Slaapkamertapijt ‘Cheetah’  In terra of 
blauw. 400 breed Nu voor OP=OP 39.95

Naaldvilttapijt voor trappen, keukens etc
400 breed, in beige, van 45,00 nu   29.95

Chinille gordijnstof 
140 breed. In grijs, geel of beige van 14,95 nu 9.95
Sprei 'Quilts' 
Eénpersoons 180 x 200 Van 69,95 voor  49.95
Tweepersoons 230 x 260 Van 99,95 voor 79.95
Lits jumeaux 260 x 260 Nu voor 99.95
Jersey hoeslakens 90/100x200
In diverse kleuren van 16,95 nu voor 13.95
Grote klamboe ø 1250 cm
Met plafondbevestiging nu voor 34.95
Rolgordijnen en zonwering 
diverse maten en kleuren  
UIT VOORAAD OP=OP NU MET 50% KORTING

799.-
RELAXFAUTEUIL VITA
In leer, leverbaar als manueel,
met één motor en met één 
motor + een opstahulp 
nú vanaf

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS
*excl. sierkussens                     

HOEKBANK MARANI
Leverbaar in div. stofkwaliteiten en 
afmetingen. Bank in stof 
nú voor 1.999.-*

Hocker 102 x 95 cm vanaf 279.-

KAST TOENDRA
Eiken 4 deurs kast.
B 116 x H 136 x D 50 cm 
nu voor 899.-

DE OPRUIMING IS BEGONNEN BIJ

OOO PPP === OOO PPP
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl

Nu op alle
Bjornson, Kjelvik en Life Line

fleece jassen en jassen

2255%%  KK OO RR TT II NN GG
(dames t/m mt. 50 en heren t/m mt. 4XL)

Eenzaam ...

0900-0767
5 eurocent p.m.

Altijd bereikbaar voor een goed gesprek
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Er was het een en ander aan de King-
ma Aprilia veranderd, deze liep dan
ook als een zonnetje en had de top
snelheid weer helemaal terug. De af-
gelopen weken was er aan snelheid
wat ingeboet maar door de hulp van
een Duitse monteur liep de motorfiets
weer als vanouds. Op vrijdagmiddag
was er de tweede kwalificatie en daar
stuntte Smees met een tiende tijd.
Daarmee hield hij zelfs wereldkampi-
oen Jorge Lorenzo achter zich. Smees
stond vijf minuten voor het einde zelfs
nog op een vierde plek. Tijdens de t.v.-
uitzending op vrijdagavond kreeg
Hans nog complimentjes van oud
Grand-Prix coureur Jurgen v.d. Goor-
bergh, hij vond het toch wel een bij-
zondere prestatie van Smees. 
Op zaterdagmorgen was er nog een
warming-up en ook daar liet hij weer
een viertal Grand-Prix jongens achter
zich. De race in de 250-cc begon om
12.15. Smees had een wereldstart en
had een groot aantal plaatsen goed ge-
maakt. Helaas kon hij niet tegen de
snelle jongens stand houden die met
veel nieuwer en sneller materiaal rij-
den. Hij had wel een mooi duel met de
Engelsman Dan Linfoot die er echter
spectaculair afging zonder ernstige
gevolgen.Het noodlot sloeg echter ook
toe bij Smees die uitviel met een ka-
potte accu. Deze accu was overigens
net vervangen. Hans liet dan ook we-
ten bijzonder teleurgesteld te zijn. Hij
was echter wel blij met de vooruitgang
die er geboekt was dit weekend met
zijn Aprilia. De race werd overigens ge-

wonnen door wereldkampioen Loren-
zo uit Spanje.Alex de Angelis (Italie)
werd 2e en 125cc wereldkampioen
2006 Alvara Bautista (Spanje) werd 3e.
Teambaas Jaap Kingma liet weten dat
er nog geprobeerd zal worden om een
wildcard te krijgen voor de Grand-Prix
van Portugal en anders voor de laatste
race in Spanje. Aankomend weekend
staat de EK race van Tsjechie weer voor
de deur voor het racende HAMOVE lid.

Gelderlander Hugo v.d. Berg, die veel
tegenslag had gehad in de trainingen
in de 125-cc, reed zich verdienstelijk
naar een 21e plaats in de wedstrijd en
was er zeer blij mee. Deze race werd
gewonnen door Italiaan Mattia Pasini,
als tweede eindigde Hector Faubel uit
Spanje voor de als derde gefinishte Ga-
bor Talmasci uit Hongarije. Het klap-
stuk van de dag was de MOTO GP met
Valentino Rossi. Rossi vertrok als tien-
de en wist zich na een aantal ronden
naar voren te werken. Hij passeerde de
een na de ander en vier ronden voor
het einde nam hij de eerste plaats over
van klassement leider Casey Stoner.
Het publiek was blij met de overwin-
ning van de Italiaan en Stoner liet we-
ten blij te zijn met de tweede plaats.
Derde werd wereldkampioen Nicky
Hayden die voor het eerst dit jaar het
podium mocht beklimmen.
Achterhoeker Joey Den Besten kreeg
afgelopen weekend te horen dat hij ge-
selecteerd was voor de Red Bull MOTO
GP Acedemy waar jeugdig talent zich
in waar mag maken.

Pech voor Hans Smees 
tijdens A-Style Dutch TT

Achterhoeker Hans Smees kreeg enkele weken geleden een wildcard voor de
Dutch TT in de 250-cc klasse. Op donderdag begonnen de trainingen en de
Jaap Kingma rijder zat er meteen goed bij.Tijdens de kwalificatie training
op donderdagmiddag was hij veruit de snelste Nederlander, hij behaalde
een 24e tijd en liet daarbij ook nog enkele vaste deelnemers achter zich.

Wat in de eerste plaats opvalt is de
enorme gelatenheid onder de inwo-
ners van Bronckhorst. "Ze doen toch
wat ze willen", is een uitspraak die we
aan menig deur horen. 

Men heeft in het algemeen het gevoel
totaal geen inbreng te hebben in het
gemeentelijke gebeuren. 

Bijna niemand is op de hoogte van de
exacte plannen, laat staan van het
budget dat daarmee gemoeid is. 

Bijna zonder uitzondering reageren
de inwoners vol ongeloof als ze van
ons horen dat de kosten van de nieuw-
bouw van het gemeentehuis voorlopig
op ruim 19 miljoen geraamd zijn. 

Menig inwoner vindt het onbegrijpe-
lijk dat er voorheen vijf gemeentehui-
zen waren en er nu toch nog zo'n 13
miljoen geleend moet worden. Iedere
geënquêteerde vreest dat zijzelf uit-

eindelijk middels de OZB voor deze ex-
tra verzwaring van het gemeentebud-
get zal moeten opdraaien.

Veel mensen opperen de idee om het
bestaande gemeentehuis uit te brei-
den. Men vreest dat er binnen een aan-
tal jaren van overheidswege toch weer
veranderingen  zullen komen in de ge-
meentelijke indeling. 

Men heeft in het verleden al zovele ge-
meentehuizen voor enorme bedragen
zien renoveren en men vindt het over
het algemeen onverantwoord om voor
de zoveelste keer zoveel geld uit te ge-
ven aan een gemeentehuis.

De inwoners hebben wensen als: beter
onderhoud van het openbaar groen;
betere speelplekken voor de kinderen;
beter openbaar vervoer en meer
nieuwbouwwoningen voor starters en
ouderen.

De SP-werkgroep blijft de komende
weken nog enquêteren. Ook is het nog
steeds mogelijk om via de site achter-
hoek@sp.nl de enquête in te vullen.

Op 13 juli a.s. zal de werkgroep de uit-
komsten van deze enquête aanbieden
aan het gemeentebestuur.

SP-enquête nu al een succes!
De SP- werkgroep is nu twee weken
aan het enquêteren in het kader
van de nieuwbouwplannen voor
het  gemeentehuis, en nu al blijkt
dat wat de werkgroep verwachtte
ook daadwerkelijk naar buiten
gaat komen.

In samenwerking met De Jong Intra
Vakanties (één van Nederlands groot-
ste touroperators) heeft Profile 'de
Fietsspecialist' meerdere fietsvakan-
ties als prijs ter beschikking gesteld. 
Bij deelname aan de prijsvraagactie bij
Profile 'de Fietsspecialist' kon de con-

sument kans maken op één van de vijf
individuele fietsvakanties 'van Hune-
bed naar Drentsche Aa' voor twee per-
sonen. 
Meedoen kon eenvoudigweg door het
invullen van het prijsvraagformulier.
De jury heeft alle inzendingen beoor-

deeld op juiste antwoorden en de ori-
ginaliteit van de slagzinnen. De inzen-
ding van de heer en mevrouw Mee-
nink werd beoordeeld als zijnde één
van de beste. 

De waardecheque werd door Frans en
Joke Bleumink van Profile Bleumink
'de Fietsspecialist', op 29 juni op feeste-
lijke wijze aan hun overhandigd. 

Vanzelfsprekend waren de heer en
mevrouw Meenink bijzonder blij met
deze vakantie in het vooruitzicht!

Gelukkige prijswinnaar bij 
Profile Bleumink 'de Fietsspecialist'

De heer en mevrouw Meenink uit Hengelo zijn de gelukkige winnaars van
een 4-daagse individuele fietsreis 'van Hunebed naar Drentsche Aa' voor
twee personen. Deze vakantie hebben hun gewonnen met de prijsvraagac-
tie ' Win een fietsvakantie'  van de mei folder. Op 29 juni mochten hun bij
Profile Bleumink 'de Fietsspecialist' in Vorden de reischeque in ontvangst
nemen.

In het theateronderdemolen opent de
schrijver en verhalenverteller A.L. Snij-
ders op woensdag 11 juli om 20.00 uur
het zomerseizoen. A.L. Snijders is een
oude bekende voor de theaterbezoe-
kers, maar ook voor de columnlezers
van Het Parool, NRC/H, De Stentor, het
Dagblad van het Noorden, het Utrechts
Nieuwsblad en andere bladen. 's Maan-
dags om 12.00 uur leest hij voor over de
VPRO-radio. Onlangs kwam zijn boek
uit: "Belangrijk is dat ik niet aan lezers
denk", een titel die ons alvast iets zegt
van de eigenzinnigheid van deze schrij-
ver. Wie hem hoort of leest, is meteen
wakker of een glimlach glijdt langs haar
lippen. Beroemd is hij om zijn Zeer Kor-
te Verhalen (Z.K.V.'s), die door de recen-
senten geprezen worden om hun origi-
naliteit. Het TheaterOnderdeMolen be-
vindt zich onder de Lindese Molen aan
de Lindeseweg 29 te Vorden. Reserveren
tel. 0575-556987 of www. theateronder-
demolen.nl De opbrengst dient tot
instandhouding van de lindese molen.

Theater opent 
met verhalen

Op zaterdag 14 juli 2007 is er een spet-
terende programma tussen 11.00 uur
en 17.00 uur op de wei bij kasteel Vor-
den. Er wordt een roofvogelshow gege-
ven door een heuse valkenier. Hij
toont u verschillende roofvogels in
hun vlucht. De ridders verzorgen een
schijngevecht. De Ribeauville House-
hold, Magister Ludovicus Uter Venne,
en  de Compagnie van Cranenburg
zorgen voor een echte middeleeuwse
sfeer. Bovendien treedt middeleeuwse
muziekgroep Slagh ende Stoot op en
er lopen echte middeleeuwers rond.
Bordercollies drijven dit keer geen
schapen op, maar groepen ganzen!
Kinderen met een stempelkaart kun-
nen aan verschillende middeleeuwse
activiteiten deelnemen. Ze kunnen po-
nyrijden en ringsteken en middel-
eeuwse spelletjes doen, hun eigen fa-
miliewapen schilderen, kleien en vilt
maken. En natuurlijk krijgen ze
zwaardvechtles. De Herberg en de Ro-
tonde zorgen dat er iets gedronken
kan worden. U mag deze dag voor jon-
ge ridders en jonkvrouwen niet mis-
sen!
Anders dan vorige jaren zijn er geen
activiteiten langs de fietsroute ge-
pland, wel staan er verkeersregelaars

op de route en is het mogelijk op de
wei zelf fietsen te huren bij Profile Ble-
umink. Op deze dag wordt het nieuwe
boek van Martine Letterie gepresen-
teerd: Mechteld op wolvenjacht! Het
eerste boek over het zusje van Berend.
Dit gebeurt met een echte middel-
eeuwse optocht verzorgd door de
jeugdafdeling van de ruitergroep Het
woud der verwachting. Zij spelen de
wolvenjacht uit het boek na en Mech-
teld zelf ontvangt het eerste exem-
plaar. De dag wordt geopend door Rick
Hulshof, de directeur van VVV Bronck-
horst, die daarmee de aftrap geeft
voor de vier kinderactiviteiten in de
gemeente Bronckhorst in de maanden
juli en augustus.
Voor verdere inlichtingen kunt u te-
recht VVV Vorden, 0575-553222,
www.berendvanhackfort.nl 
Deze dag wordt mede mogelijk ge-
maakt door de Rabobank Graafschap -
West, Bruna Vorden, Europlanit, auto-
bedrijf Groot Jebbink, de Gems en vele
andere plaatselijke sponsoren.

Berenddag Vorden 2007
Sinds vijf jaar heeft Vorden een
kinderfietsroute: In de sporen van
Berend. Op de fiets en gewapend
met een Berendrugzak gaan kinde-
ren terug in de Middeleeuwen. Zij
volgen de sporen van de achtjarige
Berend van Hackfort die rond 1500
écht op kasteel Vorden en Hackfort
heeft geleefd. De fietsroute is geba-
seerd op de kinderboeken van Mar-
tine Letterie over deze jongen: Een
valk voor Berend, Berend en de
aanslag op de hertog, Berend en de
toverkruiden, Berend en het ver-
dwenen stadszegel, uitgegeven bij
uitgeverij Leopold te Amsterdam.

De avond wordt geopend door Ben
Ligtenberg voorzitter van LTO Noord
Gelderland. Daarna zal Esther de Lan-
ge, Europarlementariër voor het CDA
in het Europees parlement. Een inlei-
ding verzorgen over de thema's: 
* Landbouw en energie vanuit Euro-

pees perspectief. 

* Thema Feed, Food en Energy. 
* Daarbij zal ook de spanning aan de

orde komen tussen voedselpolitiek
en natuurontwikkeling. 

* Wet- en regelgeving voor de land-
bouw. 

* Wat gaat er gebeuren met het melk-
quotum, toeslagrechten, etc.

Na de pauze is er een vragenronde
waarbij het forum bestaat uit Esther
de Lange (CDA Europarlementariër),
Ben Lichtenberg, voorzitter LTO Noord
en CDA statenlid van de Provincie Gel-
derland Peter van Bohemen.

De toekomst van de landbouw
LTO Noord en CDA organiseren sa-
men een bijeenkomst over de toe-
komst van de landbouw op woens-
dagavond 4 juli vanaf 20.00 uur in
"de Napoleonzaal"  van café-restau-
rant "De Radstake", Twenteroute 8,
Heelweg.



CHIPOLATA
CAKE

NU

€ 3.50

APPELCITROEN-
VLAAI

KLEIN 

€ 6.70

GROOT 

€ 10.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 juli.

WITTE 
PUNTEN

6 VOOR

€ 1.85

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Presenteert

20:00 UUR T/M 24:00 UUR
ENTREE € 5,00

LEEFTIJD T/M 15 JAAR

VRIJDAG 6 JULI

TEENAGE
PARTY

Wij zijn een organisatie die zowel regionaal als
landelijk huis-aan-huis reclame- en drukwerk
verspreidt.

Wij zijn op zoek naar:

B E Z O R G E R S
vanaf 13 jaar die een paar uur per week voor
dit huis-aan-huis blad en eventueel folders 
willen bezorgen. Ook voor alleen vakantie-
periode mogelijk!

Meld u dan aan bij: All-Inn Verspreidingen BV,
Koppelstraat 36, 7391 AK te TWELLO, 
(0571) 27 41 37, info@verspreidingen.nl

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Voor onze 
bloemen en plantengroothandel
te Vorden zoeken wij een

Magazijn 
medewerker

Reacties alleen schriftelijk

Postadres | Postbus 51 | 7150 AB Eibergen  | www.prowonen.nl

Eigentijds wonen aan 
de rand van Vorden
Wil je wonen in een moderne woning aan een rustige straat en 

vlak bij een gezellig dorp? Dat kan! Want aan de Overweg in Vorden

komen vijf eigentijdse huurwoningen. Een brochure met plattegronden

ligt vanaf 5 juli in onze woonwinkel in Vorden en is te vinden op de

internetsite www.prowonen.nl. Vanaf dinsdag 10 juli bieden we de

woningen aan op de huispagina en op onze site.

Vijf moderne woningen bij uitstek geschikt voor gezinnen die op

zoek zijn naar een eigentijdse en ruime woning. 

Bistro de Rotonde 
heeft plek voor 

2 parttimers 
voor in de afwas en ijskeuken
(vanaf 16 jaar).

en

1 bedieningsmedewerker/ster 
voor in het bistro-restaurant
(Fulltime in overleg mogelijk) 
(vanaf 18 jaar).

Voor meer info kunt u bellen naar 
Bistro de Rotonde, 55 15 19 
en vraag naar Wendie Vrieler 
of via Email: bistroderotonde@fiberworld.nl 

Workshop
donderdag 5 juli

Schilderij 
op canvas doek

met pretex

Van 19.30 – 21.30 uur, met 
koffie en wat lekkers.  

Opgeven bij: Sueters
Dorpsstraat 15
tel. 0575 553566

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767



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 econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer 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.

Jaargang 3
Nr. 27, 3 juli 2007

In de Achterhoekse gemeenten 
werd verschillend omgegaan met
sluitingstijden en regelgeving voor
de horeca. Met name voor de politie,
die regionaal is georganiseerd, is het
lastig om hierop te handhaven.
Daarnaast ontstaat horecatoerisme
doordat horecabezoekers 's nachts
van de ene gemeente naar een
andere gemeente trekken waar een
latere sluitingstijd geldt. Dit gaat
niet zelden gepaard met geluids-
overlast en vandalisme. Om de
regels voor de horeca beter op el-
kaar af te stemmen, hebben de
Achterhoekse gemeenten,
waaronder Bronckhorst, samen 
met de politie en Koninlijke Horeca
Nederland voor de horecabedrijven
in de gemeenten een convenant
opgesteld met uniforme afspraken
over sluitingstijden, alcohol-
matiging, toezicht, toelatingsbeleid,
drugs en wapens. Met de plaatse-
lijke horeca is hierover overleg
geweest. B en w van Bronckhorst
stemden vorige week in met het

modelconvenant. Het is de bedoeling
dat de Bronckhorster horeca-
ondernemers in het najaar het
convenant ondertekenen en zich aan
de nieuwe afspraken gaan houden.
Met het convenant willen de regio-
gemeenten uitgaansgeweld en
horecaoverlast voorkomen/

verminderen en de veiligheid
bevorderen, wat een belangrijke
bijdrage levert aan de leefbaarheid
en een veilig uitgaansklimaat.

Gewijzigde sluitingstijd
Het belangrijkste punt uit het
convenant is de regionale afspraak

om een uiterlijk toelatingstijdstip
van 02.00 uur te gaan hanteren,
waarna mensen tot 04.00 uur
aanwezig mogen blijven. Dit geldt
voor drankverstrekkende uitgaans-
gelegenheden, met uitzondering van
sportkantines en is een ruimere
openingstijd dan de huidige horeca-
sluitingstijden in Bronckhorst. Op
het moment is het sluitingstijdstip 
in de gemeente in de horeca in het
weekend 02.00 uur. Na dit tijdstip
moeten alle bezoekers de horeca-
gelegenheid hebben verlaten.
Voordeel van de nieuwe sluitingstijd
is dat het uitgaanspubliek niet meer
allemaal tegelijk de horecagelegen-
heid verlaat. Het publiek verlaat de
gelegenheid verspreid over avond en
nacht, wat minder overlast oplevert
dan iedereen in één keer. De horeca-
ondernemers verplichten zich er
met het convenant toe voor rust en
orde rond deze sluitingstijden te
zorgen en tevens houdt de politie in
de nachtelijke uren toezicht.

Gemeente gaat convenanten sluiten met
horecaondernemers

Let op: u moet uw afvalcontainer
altijd met de klep dicht aanbieden.
Te volle containers waarbij de 
klep niet dicht gaat, worden niet
geleegd. Ook worden met ingang
van 1 juli alleen de bechipte nieuwe
grijze en groene containers nog
geleegd! Dit geldt ook voor
bedrijven die afvalstoffenheffing
betalen en gebruik maken van
groene en grijze containers.

Klep dicht!

Op 5 juli a.s. organiseert de gemeen-
te een speciale Wmo-bijeenkomst
voor organisaties op het gebied van
de Wet maatschappelijke onder-
steuning en vertegenwoordigers 
van cliënten. De bijeenkomst is van
19.30 tot 22.00 uur in het Dorps-
centrum in Vorden. De avond is voor
genodigden en zij hebben onlangs
een uitnodiging van de gemeente
ontvangen. Mocht u onverhoopt
geen uitnodiging hebben ontvangen
maar wel een organisatie zijn die
met de Wmo werkt of Wmo-cliënten
vertegenwoordigt, dan kunt u zich
nog opgeven tot 4 juli a.s. bij mevr. 
R. Reuling van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling van
de gemeente, tel. (0575) 75 04 85 of
e-mail: e.reuling@bronckhorst.nl.
De avond staat in het teken van het
verder ontwikkelen van de Wet
maatschappelijke ondersteuning in
Bronckhorst. Hoe gaan we samen
met professionele organisaties,
vrijwilligers en inwoners en hun
vertegenwoordigers de uitgangs-
punten van de Wmo verder invullen,
wat zou de rol van de gemeente en
inwoners (cliëntenraad)
kunnen/moeten zijn etc. Het is een
interactieve bijeenkomst, waarbij
wordt uitgegaan van concrete
voorbeelden en situaties.

Wat is de Wmo ook alweer?
In de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo; ingegaan op 
1 januari 2007) zijn de Welzijnswet,
Wet voorzieningen gehandicapten 
en onderdelen van de Algemene wet
bijzondere ziektekosten (met name
de huishoudelijke verzorging)
samengebracht. Het belangrijkste
doel van de Wmo is: meedoen in de

maatschappij! Dat moet voor
iedereen kunnen gelden. Voor jong
en oud, voor mensen met en zonder
een beperking. De gemeente helpt u
op verschillende manieren om mee
te doen. Eén daarvan is het geven
van informatie en advies. Voor
speciale groepen kan de gemeente
ook individuele voorzieningen
regelen. Meedoen is immers voor
bepaalde groepen, zoals mensen
met een beperking of een chronisch
psychisch en/of psychosociaal
probleem niet vanzelfsprekend. Bij
het Wmo-loket in het gemeentehuis
kunt u terecht voor informatie,
advies en voorzieningen als
woningaanpassing, een rolstoel 
of vervoersvoorziening en
huishoudelijke hulp.

Gemeente organiseert Wmo-
bijeenkomst voor organisaties en
vertegenwoordigers van cliënten 
op 5 juli

De gemeenteraad van Bronckhorst
heeft vorig jaar besloten om
woningbouwkavels via een
lotingsysteem uit te gaan geven. 
B en w hebben hiervoor een
Reglement vastgesteld.

Oude wachtlijsten
In oktober 2006 heeft de raad van
Bronckhorst besloten om de
beëindigde wachtlijsten voor
woningbouwuitgifte van de
voormalige gemeenten nog te
hanteren tot 1 januari 2007.
Uitsluitend de wachtlijsten voor de
projecten De Kwekerij (Hengelo
Gld.), Soerlant III en Soerlant IV
(Zelhem), Abbinkskamp (Halle) en
Tuinderij Hubers (Baak) blijven ook
na deze datum gehandhaafd.

Transparante verkoopmethode
Bij de verkoop van kavels voor
particulieren wordt gestreefd naar
een transparante verkoopmethode.
Verder is er de behoefte om kavels
te reserveren voor personen met
een maatschappelijke -en/of
economische binding aan de

gemeente Bronckhorst en haar
woonkernen. Deze groepen krijgen
voor een bepaalde periode voorrang
bij de kaveluitgifte. Omdat verwacht
wordt dat de vraag naar bouwkavels
voor particulieren groter is dan het
aanbod, is gekozen voor een
systeem dat voor een ieder een
gelijke kans op toewijzing biedt.

Alleen voor kavels voor
vrijstaande en halfvrijstaande
woningen
De kaveluitgifte voor particulier
opdrachtgeverschap heeft
uitsluitend betrekking op kavels
voor vrijstaande en halfvrijstaande
woningen. Uiteraard kunnen de
overige delen van de toekomstige
woongebieden, die in eigendom zijn
bij de gemeente, projectmatig door
marktpartijen of een woningbouw-
corporatie worden ontwikkeld. In het
nog op te stellen gemeentelijk
grondbeleid wordt hier aandacht aan
besteed. De bindingseisen gelden
ook als contracten met
projectontwikkelaars worden
gesloten.

Lotingsreglement particuliere
bouwkavels gemeente Bronckhorst 2007



Bent u  hier op vakantie en

zoekt u een leuk cadeau

voor thuis?

De DVD ‘Bronckhorst,

beleef het!’ is te koop bij de

VVV Bronckhorst. De vast-

gestelde verkoopprijs is 

€ 7,50. 

Een leuke manier om

kennis te maken met de

gemeente Bronckhorst!

Ja/nee-sticker
Met de ja/nee-sticker weert u het ongeadresseerde
reclamedrukwerk waar u geen interesse in heeft.
De sticker zorgt voor een beperking van de groei
van reclamedrukwerk, waardoor veel papier wordt
bespaard. De sticker is af te halen bij de balie van de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

milieu

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. Deze weken vindt u op de
gemeentepagina's enkele
opvoedingstips:

De opvoedingstip van deze week:
Stel op tijd regels (11-12 jaar)

Wanneer u op tijd begint met de
regel 'Onder de 16 niet drinken',
heeft u de meeste kans om het
eerste drinkmoment van uw kind uit
te stellen. Veel ouders denken dat
verbieden niet werkt. Hier is
onderzoek naar gedaan. En wat
blijkt? Hoe duidelijker de regels zijn,
hoe later jongeren beginnen met
drinken en hoe minder ze gaan
drinken.

"Mijn zoon van 14 drinkt al"
"Dus hoe zou ik hem nu plotseling
moeten verbieden om tot zijn 16e
niet te drinken?"
Het is inderdaad het makkelijkst om
je kinderen duidelijk te maken dat ze
geen alcohol zouden moeten
drinken, als ze nog niet drinken.
Wanneer uw zoon/dochter al alcohol
drinkt en er geen enkel probleem
mee heeft, is het moeilijk dit alsnog
te verbieden. Het is wel belangrijk

dat hij/zij niet steeds méér en steeds
vaker gaat drinken. Hierover kunt u
wel afspraken maken. Spreek het
aantal glazen af dat uw kind per keer
drinkt; hooguit 2x per week. Koop
vooral zelf geen alcohol voor uw
kind en laat uw kind de avond voor
school niet drinken. Geef uw kind
ook de ruimte. Laat het zelf met 
een voorstel komen en kijk of u er
samen uit komt.

Oudere kinderen
Wanneer uw kind ouder dan 16 is 
en alcohol drinkt, kunt u nog steeds
afspraken maken. Het is belangrijk
dat uw kind minder glazen en veel
minder vaak in een week drinkt dan
voor volwassenen verantwoord is.
De hersenen van jongeren zijn
immers tot hun 24e nog niet volledig
ontwikkeld.

Hoe doen anderen dat?
Wilt u eens met andere ouders
praten over hoe zij omgaan met
regels over alcohol? Samen met
IrisZorg kan een bijeenkomst
georganiseerd worden in
bijvoorbeeld 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
leuke avond en een aanrader voor
iedereen! Wilt u dit ook? Geef u dan
op bij Tanna Luiten, preventiefunc-
tionaris IrisZorg, tel. (026) 84 51 300
of t.luiten@iriszorg.nl.

Deze informatie wordt gegeven in
het kader van het project 'Alcohol-
matiging 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.

Het is weer de tijd van de eiken-
processierups. Deze larve van een
nachtvlinder kan van mei tot en met
september gezondheidsklachten bij
mensen veroorzaken. De gemeente
Bronckhorst bestrijdt de eiken-
processierups op plaatsen waar
deze veel overlast bezorgt. Dit
gebeurt door de rupsen weg te
branden of door het opzuigen van de
rupsen en nesten. Het moet gaan
om openbaar groen. Particulieren

moeten bestrijding zelf regelen. De
plaag blijkt dit jaar een stuk groter
dan vorig jaar. De gemeente is op 
dit moment volop bezig met de
bestrijding. Door de omvang van de
plaag en de tijd die het bestrijden
daardoor in beslag neemt, kan het
voorkomen dat het twee weken
duurt voordat locaties bestreden
worden. Sommige locaties, zoals bij
zwembaden, krijgen voorrang bij de
bestrijding.

De eikenprocessierups is een
behaarde rups die in groepen leeft
en op de stammen of dikkere takken
van eikenbomen spinselnesten
maakt. Vanuit hun nesten gaan de
rupsen 's nachts groepsgewijs (in
processie) op zoek naar voedsel
(eikenbladen). De brandharen van
de eikenprocessierups kunnen
overlast veroorzaken. Nadat iemand
in contact is geweest met de
brandharen kan hij/zij gezondheids-
klachten krijgen. Ook mensen die in
de nabijheid van de besmette bomen
komen, kunnen hinder ondervinden,
omdat de brandharen zich ook door
de lucht verspreiden. De reacties
kunnen van persoon tot persoon
verschillen. De huidirritaties die
binnen acht uur optreden zijn rood
en pijnlijk en gaan gepaard met
hevige jeuk die tot twee weken kan
aanhouden. Als de brandharen in de
ogen komen, kan binnen enkele
uren een rode, pijnlijke en jeukende
zwelling en irritatie optreden.
Inademing van de brandharen kan
leiden tot irritaties en ontstekingen
van het slijmvlies van de neus, keel
en luchtwegen. Klachten verdwijnen
over het algemeen binnen twee
weken. Een zachte crème met
menthol kan verlichting geven.
Neem bij ernstige klachten contact
op met uw huisarts.

U kunt zelf ongemak voorkomen
door ieder contact met rupsen en
resten ervan, zoals vrijgekomen
brandharen en lege nesten, te
vermijden. Zorg bij bezoek aan
(natuur-)gebieden waar de rupsen
voorkomen voor een goede
bedekking van de hals, armen en
benen en ga niet op de grond zitten.
Ga na aanraking van de rupsen of
haren niet krabben of wrijven, maar
was of spoel de huid met water.

Rups aangetroffen? 
Bel de gemeente
U herkent de eikenprocessierups
aan zijn sterke beharing. De
besmette eikenbomen zijn te
herkennen aan de specifieke nesten:
dichte spinsels met vervelling-
huidjes, uitwerpselen en

brandharen. Wanneer u de eiken-
processierups in Bronckhorst
aantreft, verzoeken wij u dit zo
spoedig mogelijk aan de gemeente
te melden via tel. (0575) 75 03 39. 
Wij krijgen zo een beeld van de plaag
en kunnen bekijken of maatregelen
nodig zijn om de rupsen te
bestrijden.

Gemeente bestrijdt eikenprocessierups die overlast
veroorzaakt

Alcohol en opvoeden – Regels werken!

Doe mee aan onze fotowedstrijd
Kinderen in Bronckhorst! 
De tien mooiste, grappigste,
ontroerendste of gekste foto's
van situaties in Bronckhorst
waarin uw kind, kleinkind, op-
paskind, buurtkind verzeild is
geraakt, krijgen een opvallende
plek in de nieuwe, full colour
gemeentegids 2008/2009 die in
heel Bronckhorst huis aan huis
wordt verspreid. Daarnaast ont-
vangen de tien 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 be-
kend wie de gelukkigen zijn. De
voorwaarden voor deze fotowed-
strijd kunt u vinden op onze web-
site of in voorgaande Contacten.

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

Fotowedstrijd Kinderen in Bronckhorst

Veel inwoners hebben begin dit 
jaar gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om een gratis
compostvat te bestellen. Zij zijn van
plan bijvoorbeeld hun tuinafval te
gaan composteren om te
hergebruiken in hun tuin. 

Composttraining
Een groot aantal van hen heeft on-

langs bij de gemeente een korte
composttraining gevolgd. Op 28 juni
waren in principe de laatste
composttrainingen. Wegens grote
belangstelling heeft de gemeente
echter besloten op nog twee avon-
den composttrainingen te organise-
ren, te weten 10 en 12 juli a.s. De
trainingen duren 1,5 uur en zijn in
het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat in Hengelo Gld. Op
beide avonden zijn er twee trainin-
gen. De eerste is van 19.00 tot 
20.30 uur en de tweede van 20.30 tot
22.00 uur. 

Opgeven is niet nodig
U bent van harte welkom een trai-
ning bij te wonen. U kunt kiezen bij
welke u aanwezig wilt zijn. Opgeven
is niet nodig. De cursussen worden
gegeven door een compostmeester
die veel praktische tips geeft.

Wegens grote belangstelling nog twee
extra composttrainingen
Op 10 en 12 juli a.s.



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

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

Website

Op 28 juni 2007 vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. Met een volle
publieke tribune en een volle
agenda was het een drukke raads-
vergadering. De adviseur van de
familie Lankhorst uit Velswijk, de
heer Barthen, maakte gebruik van
het spreekrecht door voor de
vergadering aandacht te vragen
voor het verzoek van de familie
Lankhorst hun gronden in
Keijenborg en Velswijk her in te
mogen richten.
• Mondelinge beantwoording van

de schriftelijke vragen van de
PvdA
Naar aanleiding van de
behandeling van de Perspectief-
nota in de raad van 29 mei 2007
en een interview in De Gelder-
lander stelde de PvdA schrifte-
lijke vragen over het financiële
beleid van de gemeente aan
verantwoordelijk wethouder
Boers. In deze raadsvergadering
heeft de wethouder mondeling
antwoord gegeven. Tijdens de
behandeling van de begroting
voor 2008, in het najaar van 2007,
komt het college van b en w met
definitieve plannen voor het fi-
nanciële beleid voor het komende
jaar.

• Voorlopig voorkeurstracé
rondweg Hummelo
De raad had een zware dobber
aan het kiezen van een
voorkeurstracé voor de rondweg
Hummelo. Er spelen veel zaken
mee, zoals milieu-effecten,
overlast voor de omgeving en 
de verkeersveiligheid. Na een
uitvoerig vooronderzoek en het
indienen van een amendement
door de fracties van de PvdA en
CDA koos de raad uiteindelijk
voor het westelijke tracé 1,
uitgevoerd als Meest Milieu
Vriendelijk alternatief, dus

inclusief de daarbij behorende
verzachtende en compenserende
maatregelen. Door middel van
een motie van de PvdA en het 
CDA werd nog benadrukt dat de
effecten voor de overige wegen,
waaronder de Hummeloseweg 
in Laag-Keppel, moeten worden
meegenomen in de uitvoering.
Wethouder Glasbergen gaf aan
dat bij de aanleg van de rondweg
op zoveel mogelijk punten
rekening wordt gehouden met de
aanleg van de brede school in
Hummelo.

• Brede school Hummelo
Op de locatie Keppelseweg/
Hessenweg moet met ingang 
van het schooljaar 2008/2009 
een nieuw gebouw in gebruik
genomen worden door de
gefuseerde basisscholen 
(De Woordhof en De Bongerd),
peuterspeelzaal Hummeloord, 
de buitenschoolse opvang en
enkele verenigingen. De raad
stemde in met een voorstel over
een aantal beslissingen die
genomen moet worden om het
schoolgebouw en de inrichting
van de omgeving van de school te
kunnen realiseren. Daarnaast
stemde de raad in met een extra
krediet van € 387.000,-. Door
middel van een amendement van
de fractie van de PvdA werd
besloten het fietspad langs de
Hessenweg in het bos niet te
verlichten, om de natuur en het
cultuurhistorische karakter niet
aan te tasten.

• Uitbreiding voetbalaccommo-
daties HC03 in Achter-Drempt
Voor de geplande uitbreiding van
de velden is ook extra parkeer-
gelegenheid nodig. De raad stelt
een bedrag van € 175.000,-
beschikbaar voor de aanleg van
een parkeerterrein.

• Realiseren jongeren- en ouder-
steunpunt in Hengelo Gld.
Dit agendapunt is opnieuw in de
raadsvergadering opgenomen,
nadat overleg is geweest tussen
de betrokken partijen tijdens de
commissievergadering van 13 ju-
ni. De raad stemde in met het
realiseren van een ruimte voor de
Stichting Welzijn Ouderen Henge-
lo in de ruimte bij de sporthal

Sarinkkamp. De informatiefunctie
Wmo zal worden uitgeoefend in
het gemeentehuis, dicht bij het
aanvraagloket Wmo, het steun-
punt mantelzorg en overige infor-
matie over wonen en welzijn. Voor
de jongerenwerker wordt een
werkplek in het gemeentehuis
gerealiseerd, daarnaast werkt hij
vooral op locatie. Wethouder
Boers zegde toe in september een
voortgangsrapportage over het
jongerenbeleid aan de raad te
presenteren.

• Verzoek bouw vijf woningen aan
de Ruurloseweg in Hengelo Gld.
Het verzoek om vrijstelling voor
de bouw van vijf woningen aan de
Ruurloseweg in Hengelo Gld.
werd afgewezen.

• Bestemmingsplan
Buitengebied, herziening
Roomstraat 27 en ongenum-
merd
De raad stemde in met het ver-
zoek om in ruil voor de beëindi-
ging van een bedrijf en de sloop
van de bedrijfsgebouwen een ex-
tra woning te mogen bouwen, na
omzetting van de agrarische be-
stemming in woondoeleinden.

• Bestemmingsplan nieuw land-
goed Heidevloed in Zelhem
Het ontwerpbestemmingsplan
voor het nieuwe landgoed Heide-
vloed in Zelhem heeft ter inzage
gelegen. Het bestemmingsplan is
ongewijzigd vastgesteld.

• Herselectie en actualisering ge-
meentelijke monumentenlijst
Het is belangrijk om het cultureel
erfgoed van de gemeente Bronck-
horst te beschermen. Herselectie
en actualisering van de gemeen-
telijke monumentenlijst is nood-
zakelijk om toekomstgericht be-
leid te kunnen ontwikkelen. Voor
een geharmoniseerde
monumentenlijst zijn nieuwe
toetsingscriteria vastgesteld.

• Delegatiebesluit antennemast
nabij Veldhoek
Dit agendapunt is doorgeschoven
naar de volgende raadsvergade-
ring.

• Bestemmingsplan
Buitengebied, herziening 
2004-2 (Antennemast
Wolfersveen)
Dit agendapunt is doorgeschoven

naar de volgende raadsvergade-
ring.

• Delegatie vrijstellingsprocedu-
re bouwplan Wildenborchseweg
11 en Lindeseweg 29a in Vorden
De beslissing over een
vrijstellingsprocedure is
overgedragen aan b en w.
Hierdoor kan het college van 
b en w beslissen over het verzoek
tot uitbreiding van de woning
Wildenborchseweg 11 en het ver-
bouwen van een kantoor annex
atelierruimte tot beheerderwo-
ning op het perceel Lindeseweg
29a in Vorden.

• Integraal Veiligheidsbeleid
2007-2010 'Veiligheid centraal'
De gemeente is verantwoordelijk
voor lokale veiligheid. De raad
stelde het integraal veiligheids-
beleid vast, waarmee de gemeen-
te communiceert welke doelen zij
op het gebied van veiligheid in de
gemeente wil bereiken en hoe zij
dit samen met verschillende
partners wil doen.

• Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP)
In overleg met burgers,
instellingen en organisaties is
een GVVP opgesteld om onder
meer de verkeersveiligheid in
Bronckhorst te optimaliseren.
Het plan heeft ter inzage gelegen
en er zijn 57 inspraakreacties

binnengekomen. De raad was 
erg te spreken over het goed
opgezette plan en stelde het 
plan unaniem vast. Het is een
duidelijke leidraad voor de ko-
mende begrotingsbehandelingen.
Door in te stemmen met een
motie van het CDA gaf de raad
aan dat zij per jaar wil bepalen
hoeveel budget het komende jaar
besteed kan worden aan de uit-
voering van het GVVP.

• Beheerplan begraafplaatsen
Bronckhorst
Met dit beheerplan is het
onderhoud van de begraaf-
plaatsen die in eigendom zijn van
de gemeente geharmoniseerd.
Tot op heden gold dat het
onderhoud nog gebeurde zoals 
in de voormalige gemeenten was
afgesproken. De afzonderlijke
karakteristieken van de begraaf-
plaatsen blijven bestaan.

• Kaderstellende notitie
grondbeleid Bronckhorst 2007
Hierin staat hoe de gemeente
grondbeleid (aan- en verkoop 
van gronden) gaat voeren. Dit
agendapunt zal in de komende
vergadering van de Commissie
Beleidsontwikkeling worden
besproken en dan terugkeren 
op de agenda van de raads-
vergadering.

• Vestiging voorkeursrecht
Op een aantal percelen in het
centrum van Vorden is de Wet
voorkeursrecht gemeenten
toegepast. Dit houdt in dat
eigenaren, wanneer zij hun
onroerend goed willen verkopen,
deze eerst aan de gemeente te
koop moeten aanbieden.

• Legesverordening Bronckhorst
2007
De raad stemde in met een
aanpassing van de tarieven van
een aantal producten en diensten
van de gemeente.

Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens de vergadering verwijzen wij
u naar de website van de gemeente
(onder gemeente/raad en
commissies). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op
30 augustus 2007.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen diverse plaatsen in Bronckhorst, 23 t/m 8 oktober

en van 9 t/m 24 december 2007, Hogebos marktorganisatie
• Hengelo Gld., Spalstraat 1, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet op 11 t/m 15 juli 2007,

Vier Jaargetijden Franchise B.V. J. Boerkamp
• Hengelo Gld., warenmarkt en kinderspelen, Spalstraat, Ruurloseweg tot aan Hofstraat,

Kerkstraat en Raadhuisstraat vanaf Chinees restaurant tot Albert Hein, 26 augustus 2007 van
11.00 tot 18.00 uur, H.O.V

• Laag-Keppel, Rijksweg 88, vergunning om horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en
Horecawet), eethuis d'Olde Schole

• Steenderen, Toldijkseweg 21, open dag van 08.45 tot 14.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning,
29 september 2007, Friesland Foods Cheese Steenderen

• Vorden, Dorpsstraat, brocantemarkt (rommelmarkt van antieke/oude spullen), 25 augustus
van 10.00 tot 16.00 uur, tijdelijke verkeersmaatregel afsluiten Dorpsstraat van Ruurloseweg tot
Raadhuisstraat, 25 augustus van 07.00 tot 17.00 uur, V.O.V. J. Büter ontheffing artikel 35
Drank- en Horeca aan de heer K.Bakker op, 25 augustus 2007 van 07.00 tot 17.00 uur

• Vorden, volksfeest Linde, 20 september van 19.00 uur tot 24.00 uur, 21 september van 
19.00 uur tot 01.00 uur en 22 september van 13.00 uur tot 01.30, gebruiksvergunning voor tent,
17 t/m 22 september, afsluiten gedeelte Lindeseweg en Kappellebultweg, 22 en 23 september
2007, vereniging volksfeest Linde

• Zelhem, buurtfeest De Meene, hoek Aaltenseweg/Meeneweg, tijdelijke gebruiksvergunning 
9 augustus van 07.30 tot 00.30 uur, 10 augustus van 07.00 tot 24.00 uur en 11 augustus van
09.30 tot 01.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan D.J. Jansen, 9 augustus van
19.00 tot 24.00, 10 augustus van 19.00 tot 01.00 uur, 11 augustus 2007 van 10.00 tot 01.30 uur

• Zelhem, parkeerterrein sporthal De Pol, snuffelmarkt, sporthal De Pol tijdelijke gebruiks-
vergunning, 7 oktober en 23 december 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, Hogebos marktorganisatie

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 handhaving.

Bouwvergunningen
• Drempt, Tolstraat 1, plaatsen zwembad, particulier
• Halle, Halseweg 57a, verbouwen bakhuis tot vakantiewoning
• Hengelo Gld., Beijerinkdijk 3, bouwen werktuigenloods
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 78a, uitbreiding gespeende biggenstal en uitloop
• Hengelo Gld., Vloed 8, bouwen bijgebouw
• Hummelo, Keppelseweg 40, bouwen woning
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 3, vergroten sporthal
• Steenderen, Wehmestraat 1, veranderen boerderij
• Toldijk, Hoogstraat 35, gedeeltelijk vernieuwen woonboerderij
• Vorden, het Gulik 15, gedeeltelijk veranderen voorgevel woning
• Vorden, Hamsveldseweg 3a, bouwen bergruimte
• Vorden, Lindeseweg 16, bouwen opfokhennenstal/mestopslag
• Vorden, Ruurloseweg 118, vergroten bedrijfsgebouw
• Vorden, Stuwdijk 3, vernieuwen berging/geitenhok
• Vorden, Zutphenseweg 12, plaatsen gevelreclame
• Zelhem, Blekweg 7a, vergroten woning
• Zelhem, Heijinkweg 13, bouwen ligboxenstal
• Zelhem, Slangenburgweg 1a, plaatsen schuur voor paardeboxen en loods voor trailer en

werktuigen, bestaande wordt gesloopt
• Zelhem, Talmastraat 8, bouwen carport

Aanvragen

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 (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 22 juni 2007:
• Hengelo Gld., de Dunsborg 6, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

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 6 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 vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Verzonden op 2 juli 2007:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 33, voor verbouw en restauratie van de pastorie

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.

Rijksmonumentenvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 25 juni 2007:
• Bronckhorst, wandelvierdaagse, 5 t/m 8 juli 2007, Stichting Barchemse4daagse
• Zelhem, De Boerderij Meeneweg, verloting tijdens openluchtspel, 5, 7 en 9 juli 2007, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet, openluchtspel en verkoop van snacks, 5, 7 en 9 juli 2007 van
19.30 tot 24.00 uur, buurt- en toneelvereniging De Meene

Verzonden op 27 juni 2007:
• Hengelo Gld., Vorden en Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor Hengels Feest, 

4 augustus t/m 2 september 2007, Hengels Feest
• Vorden, terrein CWV-Medo Vorden, oranjefeest met toneeluitvoering, vogelschieten, diverse

volksspelen, optocht en feestavond met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand
bouwwerk, 6 en 7 juli 2007, verloting tijdens toneelavond, 6 juli 2007, oranjecommissie
Medlertol

• Wichmond, Broekweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 6 juli 2007, bruiloftsfeest met 
live-muziek, 6 juli 2007 van 09.00 tot 01.30 uur, E.J. Vaartjes

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 26 juni 2007:
• Hengelo Gld., Berkenlaan 31, bouwen bijgebouw
• Hengelo Gld., Waarleskamp 25, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

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

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 22 juni 2007:
• Keijenborg, Teubenweg 27, verbouw woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Leemstraat 1, bouwen jongveestal
• Vorden, Nieuwstad 55, bouwen zwembad
Verzonden op 26 juni 2007:
• Hengelo Gld., Handwijzersdijk 4, bouwen groepsaccommodatie
• Hengelo Gld., Mokkinkdijk 1,1a, veranderen woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 28 juni 2007:
• Steenderen, Doesburgseweg 2, uitbreiden ligboxenmelkstal, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 26 juni 2007:
• Hengelo Gld., Tramstraat 4, gedeeltelijk veranderen woning en aanbouw

Sloopvergunningen
Verzonden op 27 juni 2007:
• Keijenborg, Uilenesterstraat 27, geheel slopen werktuigenberging/jongveestal, komt

asbesthoudend afval vrij

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 
art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 3 juli 2007:
• Drempt, Rijksweg 44, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Nijmansedijk 15a, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Bleuminkmaaatweg 1, voor verbranding nabij dit perceel

Gehandicaptenparkeerplaats
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt vanaf 3 juli t/m 14 augustus 2007 ter
inzage het besluit tot toewijzing van
• Hummelo, een gehandicaptenparkeerplaats aan de heer L.H.Wentink bij zorgcentrum

Hyndendael, Keppelseweg 35

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens een buurtfeest is de Molenweg, vanaf de Zomerweg t/m huisnummer 36a, op

7 juli 2007 van 12.00 uur t/m 01.30 uur de dag daarop volgend, afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo Gld., tijdens een straatfeest is De Vloed, tussen de huisnummers 1 t/m 27, van
7 juli 16.00 uur t/m 8 juli 2007 09.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Vorden, door een buurtfeest is het Biesterveld, tussen de huisnummers 43 t/m 57, van 14 juli
12.00 uur t/m 15 juli 2007 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens een buurtfeest is de Mulderskamp van 14 juli 12.00 uur tot 15 juli 2007 12.00 uur
tussen de huisnummers 15 t/m 25, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het dwarstoernooi en rockfestival op 13 en 15 juli 2007 is de Ruurloseweg
(N315), tussen de Wolfersveenweg en de Petersdijk, afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt op deze weg een snelheidsbeperking (50 km/u)

• Zelhem, op 6 juli 2007 is de Markt van 17.00 uur tot 21.00 uur tijdens een buitenconcert
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met het langste ontbijt van de Achterhoek is de Bergstraat op 7 juli 2007
van 06.00 tot 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

• Zelhem, in verband met een concert is de Markt op 13 juli 2007 van 19.00 tot 20.30 uur
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de openluchtspelen van buurt- en toneelvereniging De Meene op 5, 7 en 9 juli
2007 is de zandweg tussen de Meeneweg en de Oude Spoorbaan op die dagen van 18.00 tot
24.00 uur gesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een
parkeerverbod op de Meeneweg tussen de Bielemansdijk en de Zandvoortweg

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, drank- en horecawet,
tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) of
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gehandicaptenparkeerplaats). 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.

Verleende vergunningen

Aanbrengen slijtlagen
Door de slechte weersomstandigheden was het op verschillende asfaltwegen in Bronckhorst niet
mogelijk de slijtlagen op de eerder gepubliceerde periode tussen 20 juni en 4 juli 2007 aan te
brengen. Op 18 juli 2007 beginnen wij weer met het aanbrengen van de slijtlagen op het asfalt.

Wegwerkzaamheden

Inspraak bestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong in Halle'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong in Halle' ligt van 5 juli t/m 
15 augustus 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw
landgoed De Driesprong op de hoek Wolfersveenweg/Kuiperstraat in Halle.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Bestemmingsplannen

B en w hebben op 15 mei 2007 de 'Beleidsnota onrechtmatige bewoning recreatiewoonverblijven'
vastgesteld. De nota bevat beleidsregels (artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht) ten aanzien
van onrechtmatige bewoning van recreatiewoonverblijven in de gemeente Bronckhorst.

De beleidsnota en het uitvoeringsplan liggen vanaf 5 juli 2007 tijdens de openingstijden voor 
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 56. 
U kunt de stukken ook downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Plannen en projecten
� Recreatiewoningen, beleid onrechtmatige bewoning.
Er staan geen rechtsmiddelen open tegen dit besluit.

Beleidsnota onrechtmatige bewoning
recreatiewoonverblijven

een bedrijf voor het verkopen en repareren van trekkers, landbouwmachines, tuinmachines, ge-
reedschappen e.d.

• Zelhem, Heidenhoekweg 9, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
vleesvarkenshouderij

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 vergun-

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

een bedrijf voor het verkopen en repareren van trekkers, landbouwmachines, tuinmachines, ge-
reedschappen e.d.

• Zelhem, Heidenhoekweg 9, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
vleesvarkenshouderij

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 vergun-
ningen 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 inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 16 augustus 2007. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke ge-
gevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te-
gelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen in-
brengen 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 redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 5 juli
t/m 15 augustus 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 17, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieu-

beheer waarop het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepas-
sing is. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een winkel en
theeschenkerij

• Toldijk, Lamstraat 12, voor het van toepassing worden van het Besluit landbouw milieubeheer
op een reeds opgerichte en in werking zijnde inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op
basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij

• Vierakker, Heerlerweg 1-3, voor het van toepassing worden van het Besluit landbouw milieu-
beheer op een opgerichte en in werking zijnde inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op
basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij.

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Vorige week heeft in Contact een bekendmaking gestaan over de mogelijkheden tot inspraak
voor onderstaand verkeersbesluit. De tekst was niet correct. Om die reden treft u hieronder een
rectificatie van het bericht aan.

Vorden, om de verkeersveiligheid van de Oude Zutphenseweg te verbeteren, stellen b en w de
volgende verkeersmaatregelen voor:
• de Oude Zutphenseweg fysiek af te sluiten door het plaatsen van een paal ter hoogte van de

Berkel
• de knip tussen de Oude Zutphenseweg en de Almenseweg weer open te stellen voor het

gemotoriseerde verkeer als de fysieke afsluiting gerealiseerd is
• een verbod voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Oude

Zutphenseweg tussen de Kerkhoflaan en de Wildenborchseweg in te stellen
Daarnaast wil de gemeente in gesprek gaan met de provincie Gelderland over het verbeteren van
de verkeersveiligheid op de kruising van de Oude Zutphenseweg met de Zutphenseweg.

De openbare voorbereidingsprocedure loopt, in overeenstemming met afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht, zes weken en loopt van 26 juni t/m 6 augustus 2007.
Gedurende deze termijn ligt de overall rapportage Verkeersproblematiek Oude Zutphenseweg
voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het
gemeentekantoor. Bij deze rapportage liggen ook de verkeersbesluiten voor het afsluiten van de
Oude Zutphenseweg, het opheffen van de knip en het verbod voor vrachtverkeer ter inzage.

Rectificatie inspraak verkeersbesluit

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 28 juni 2007 vastgesteld
de 'Legesverordening Bronckhorst 2007'.

De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Financiën en belastingen in
het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordening treedt in
werking op 4 juli 2007.

Verordening

Aanwijzing
Het college van de gemeente Bronckhorst maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeurs-
recht gemeenten bekend, dat haar raad bij besluit van 28 juni 2007, de percelen die gelegen zijn
in het plangebied Centrum Vorden, heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26
en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Het plangebied is gelegen ten
zuiden van de Molenweg, ten westen van de Stationsweg en ten noorden van de Dorpsstraat. De
aanwijzing heeft als planologische basis de toelichting op de toegedachte bestemming zoals
deze is opgenomen in het raadsvoorstel. De percelen zijn nader aangegeven op de bij ons voor-
stel behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Het besluit van 28 juni 2007 treedt in
werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 29 juni 2007, te weten op 30 juni 2007, en
geldt voor een termijn van twee jaar.

Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot aanwijzing van de percelen gelegen in het plangebied Centrum Vorden als
gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt
onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of
zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of
hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te koop moeten
aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Op het besluit tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het plangebied als gronden waarop
een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht
biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening
van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. 
In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de
belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan de raad van de
gemeente Bronckhorst gericht te worden, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons voorstel, bestaat tevens de mogelijkheid om de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter inzage
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen
vanaf 30 juni 2007 tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Buiten de openingstijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de heer
D.T.R. Davies, tel. (0575) 75 03 65.

Wet voorkeursrecht gemeenten (art. 8)

OP ZOEK NAAR WERK
... OF PERSONEEL

www.lubron.nl
of bel (0575) 464601

U w  i n t e r m e d i a i r  i n  t e c h n i e k
S p a l s t r a a t  3 1

H e n g e l o  G l d

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem   Tel. 026 - 361 16 21   Fax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen • 
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt 

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing 

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Van allerlei evenementen in de gemeente Bronckhorst
Langste ontbijt van de Achterhoek Zelhem

Oranjefeest Medlertol Vorden

Welshpony’s keuring en wedstrijd Hengelo

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Voegbedrijf LOHSCHELDER BOUMAN
Gespecialiseerd in:

• uithakken van oud voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE:
MOBIEL: 0629246744
MOBIEL: 0650801028

FAX: 0544-468793

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK 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

AH ZOMERZEGELS: NU SPAREN VOOR € 5,00

PAGE TOILETPAPIER
3 pakken à 8 rollen

van  8.07
voor5.38

2+1 GRATIS

PEPSI, SISI
OF 7-UP
4 flessen à 1,5 liter
naar keuze

van 4.76
voor 3.57

3+1 GRATIS

CAVA SUMARROCA
Rosé mousserend

van 8.99
voor5.99

AH KNALLER:
RB APPELTAART uit eigen oven!
stuk

van  3.79
voor2.49

CONTANTE
KORTING

RUNDER-
VINKEN
kg

van 9.49
voor 6.99

Een heldere visie op schilderwerk
Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer omkijken
naar het schilderwerk aan uw woning. Want het
HuisSchilderPlan® is een plan op maat waarbij op afge-
sproken momenten onderhoud plaatsvindt. Dus als u
wilt dat uw woning altijd fraai in de verf staat, neemt u
nú contact met ons op.

Ook binnen buitengewoon goed!
Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels in
vertrouwde handen. Met vakmanschap en professioneel
advies, en met de nieuwste materialen en technieken
waardoor zelfs oude plafonds en muren weer als nieuw
worden. Wilt u meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor
een vrijblijvende afspraak.

Neuzendijk 7 Zelhem 
Telefoon 0314 - 64 19 50

De voordelen van het HuisSchilderPlan®
� deskundige analyse van het onderhoud;� schilderonderhoudsplan op maat;
� zekerheid van vakmanschap;
� kleur- en productadvies;
� eenmalig of volgens contract;
� met garantiecertificaat;
� collectief buurtplan ook mogelijk.

UW WONING ALTIJD STRAK IN DE LAK...

• NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW •

Fashion for You - Halle
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 •



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Rondweg 2, 7251 RV  Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

ZOMERVOORDEEL

Al onze occasions met foto op: www.groot-jebbink.nl

Toyota Corolla Verso 1,6, 
05-2003, 70.000 km beige
met. Airco, lm velgen, trek-
haak, centrale vergrendeling,
elektrische ramen audio etc

Nu voor € 16.500

Daewoo Tacuma 2,0 CDX LPG G3!,
2002, 115.000 km, zilver met, autom.
airco, lm velgen, trekhaak LPG G3,
elektr. ramen           Nu voor € 11.950

Mitsubishi Space Star 1,6, 06-2004,
59.000 km. Zilver met, airco, navigatie,
trekhaak, elektrische ramen, centrale
vergrendeling         Nu voor € 12.950

Opel Zafira 1,8 elegance, 02-2002,
140.000 km, zwart met, airco, lm vel-
gen, trekhaak, centr. vergrendeling,
elektr. ramen etc.    Nu voor € 13.950

Chevrolet Nubira 1,6 wagon, 2006,
19000 km, blauw met, elektrische
ramen, airco, centrale vergren deling,
audio etc Nu voor € 15.250

Audi A6 2,8 V6 automaat, 01-2000,
114.000 km, zilver met., alle opties zoals
leer, nav. systeem, lm velgen, schuifdak,
autom. Airco etc       Nu voor € 16.950

Citroen C3 1,4 exclusive, 07-2006,
15.000 km. Antraciet metallic, autom.
airco, audio lm velgen parkeersensoren
trekhaak etc.            Nu voor € 15.950

Tel. (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroën Xsara 1.6i Chrono 04-1999 128.000 km € 4.750,-
Hyundai Matrix 1.6 MPV grijs 05-2003 77.000 km € 10.450,-
Opel Astra X1.6XEL 16V 3-drs GL 08-2000 128.919 km € 5.750,-
Peugeot 106 ACE 1.0 3-drs rood 03-1993 173.000 km € 1.750,-
Peugeot 307 SW 1.6-16V grijs 05-2004 67.000 km € 16.500,-
Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX 03-2001 56.000 km € 9.750,-
Volkswagen Vento CL 1.9 TDI 66 kW 04-1997 213.032 km € 4.250,-

Renault Megane 
Scenic RN 2.0 Aida, 1999

193.000 km € 6.900,-

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Opel Corsa 5-drs. Comfort 1400-16V 2002 € 8750,-
Opel Corsa Maxx 5-drs. 1200-16V 2004 € 9.950,-
Opel Corsa Rythem 3-drs. 1200-16V 2005 € 9.950,-
Opel Agila 1200-16V Comfort 2004 € 8.950,-
Opel Astra 1600-16V Sport 1998 € 4.950,-
Opel Astra 1800-16V Station Club 1999 € 6.950,-
Opel Astra 1800 Cabrio 1999 € 9.950,-
Opel Astra 1600 5-drs. GL 2000 € 8.450,-
Citroën Picasso Luxe 2002 € 11.950,-
Seat Aroza 1400 2000 € 5.950,-
Peugeot 206 1600 XS 2000 € 5.950,-
Peugeot 307 5-drs 1600 XT 2002 € 10.950,-

Suzuki Ignis
2002

€ 9.950,-

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Renault Twingo
groen, 1998,
133.000 km

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

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

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Renault Clio 1.2 16V rood 77.000 km 2002
Mazda Demio 1.3 blauw 88.000 km 1999
Hyundai Atos automaat zilver 34.000 km 2001
Peugeot 206 1.4 Gentry zilver 72.000 km 2001
VW Golf 1.4 16V airco zwart 53.000 km 2001

Opel Zafira 1.8 groen met. 2002
Opel Astra 1.6 zilver met. 1999
Volkswagen Polo blauw met. 2002
Renault Megane Scenic blauw met. 1997
Toyota Avensis 1.6 VVTI groen met. 2001

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Toyota Avensis 
Verso D4D 2003

Renault Twingo
E21.2 geel bj. ‘96,

103.000 km, elektr. ramen
Citroën AX 1.1 TGE, 5-drs. zwart 1993 189.000 km

Citroën Saxo 1.1, trekh., electr. ramen blauw 1996 114.000 km

Renault Twingo 1.2 air, 3-drs. groen 1998 115.000 km

Alle auto’s met APK
2 MAAND LANG SUPERPRIJZEN BANDEN EN VELGEN

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Nissan Terrano II
2.7, 5D TDI, sep.b-st., 02-2001,
95.000 km € 12.750,-

Daihatsu Terios 1.3 16V 5DR SXE 2WD 2004-8 15.000 km € 16750,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW wagon 2003-1 38.000 km € 13950,-
Mazda MX5 1.6I 1993-8 96.000 km € 8500,-
Opel Astra X1.6SZR STATW CLUB 1999-2 135.000 km € 7500,-
Peugeot 307 XS 1.6-16V 5-drs 2002-1 104.000 km € 10750,-
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Luxe 2002-4 110.000 km € 12750,-

Autobedrijf
Melgers



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

Loes Vink (1960) studeerde in 2004 af
aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar
eindexamen bestond uit schilderijen
en momenteel houdt zij zich bezig
met tekenen, schilderen en beeldhou-
wen. 

Loes maakt tekeningen over haar da-
gelijks leven, gedachten en fantasieën.
Vervolgens besluit zij welke tekening
uitgewerkt gaat worden in een schil-
derij. 

In het schilderij gaan de compositie,
kleuren en vormen een eigen leven lei-
den. Hoewel zij begint bij haar eigen
leven is het haar doel in het werk iets
weer te geven over universele ervarin-

gen. Reflectie, ontroering en verlan-
gen vinden hun plek in het werk.
In haar driedimensionale werk begint
Loes vanuit de steen en laat zij zich lei-
den door formele kenmerken als vorm
en kleur om uitdrukking te geven aan
een idee, gedachte of gevoel. De bete-
kenis van het twee- of driedimensiona-
le beeld is op het eerste gezicht verbor-
gen en ontvouwt zich pas in tweede
instantie aan de toeschouwer.

Beeldhouwatelier Baak, Wichmondse-
weg 17a, Baak, telefoon (0575) 44 26
01, verzorgt ook workshops beeldhou-
wen in steen. Openingstijden: donder-
dag t/m zaterdag en zondagmiddag en
ook na telefonische afspraak. 
www.beeldhouwatelierbaak.nl

Zomerexpositie Loes Vink

In de Galerie en de Beeldentuin van Beeldhouwatelier Baak vindt vanaf 1
juli t/m 1 september a.s. een expositie plaats van beelden en schilderijen
van Loes Vink uit Rotterdam. Naast het werk van Vink is er ook aandacht
voor prachtige nieuwe beelden van de 'eigen kunstenaars' Marja Evers en
Anne Brouwer én stukken van onder andere Anton Heyboer, Corneille en
Klaas Gubbels.
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Marktdag en ze staot biej mekare.
Een antal van het al wat wiezere
manvolk. Ze bunt neet mear van de
jongsten. Ze zeet zik alle wekke op
de markt… Onzen Derk en Willem
die hebt de meeste praot. No neet
dat ze ooit naor een vergadering ga-
ot en daor hun mening laot heurn.
De gemeente dat is een dankbaor
onderwerp. Die petat fabriek uut
Steenderen wil van die krakers af.
Ze bunt daor vrogger begonnen
met die petat en huurn die fabriek
van ne Baronesse. Die krakers zit al
wekkenlang in Hummelo en de ge-
meente Bronckhorst is er neet bliej
met. Ze hadden pas wear een groot
feest. Ja en dat geet dan dreks met
honderden ,as wepsen op ’n stroop
kumt dat volk er op af.. Ja wat dacht
iej. Een olde boern wiesheid:” 
Een zittend gat, bedech zik altied
wat”. Dat volk warkt neet en dus…
ai neet warkt dan bedenk iej wat
anders. En verwacht dan gin vrij-
willigers wark. Zoas met olde leu in
ne rolstoel gaon kuiern. Dat volk
maakt dan muziek en wel zo duud-
elijk dat het kabaal km. wieterop
nog met gezongen wordt? Nee ze
zingt neet in het eigen plat achter-
hoeks. En natuurlijk een antal va-
ten bier hebt ze zeker neudig. An-

der onderwerp zeg Willem:”
In Contact steet een verhaal dat de
Partij v.d. Arbeid in Bronckhorst no
toch vraogtekens zet in de gemeen-
teraod, oaver het gemak waormee
onzen wetholder van de Euro’s, de
te korten op zien begroting dech te
kunnen oplossen. Dat te weinege
geld dat haalt hij dan uut de reser-
ve van de gemeente? Waor lig die
reserve eigenlijk? Ergens in ne ge-
heime kaste op ne planke? Dat die
penningmeister van de gemeente
daor zo gemakkelijk biej kan? Zo
effen 20 miljoen veur de nieuwe
gebouwen. De grond hebt ze al
gekocht. Ok de brandwear kazerne
tegelieke, niej naost het gemeente-
huus? Nee zeg Derk, die brandweer
kazerne mag neet naost het ge-
meentehuus. Dat hebt ze in de ge-
meenteraod al afgestemd. Dat zol
vuls te vulle onruste geven veur die
ambtenaarn. Derk wear, in de buur-
gemeenten bunt ze daor ok drok
met. Ze wilt allemoal nieje gemeen-
te huuze.. Dan kunt ze in Bronck-
horst toch neet achter kommen.
Hebt ze in onze buurgemeenten
gin planke met reserve’s in de kaste
zoas onzen wetholder? Dan mot de
muziek school, de uutleen biblio-
theken en het zwembad vearn uut

de start getrokken worden. Of er
mot fors hoger an gemeente belas-
ting deur de eigen huus bezitters
betaald worden? Nee, zeg Willem:”
De Ozb veur de niet –woningen, die
verhoging is van de baan. Allenig
de PvdA was het er niet mee eens.
Die wollen de middenstand en de
boern nog wel laoten bloeien.. Ma-
or wat dunk uleu dan van de nieje
vlearmuuze an de Baokse bekke.
Dat mot een heel appart soort wez-
zen. Um die reden kan er neet an
de Baokse bekke een groot gebouw
worden neer gezet. Dat verstoort
die arme kleine vliegers in den don-
ker. Het is natuurlijk moeilijk foto’s
maken. Die krenge vliegt in d’n
duustern. Bunt ze dus wel zo zeld-
zaam? Derk: “Het was tut op heden
nogal rustig in Bronckhorst. Neet
vulle belangstelling at ze een veur-
lichtings vergadering belegden met
de uutdenkers ‘De Grote Omes‘
plannemakers veur onze gemeente.
Het grote publiek zal wel denken ze
weet in Bronckhorst biej de ge-
meente toch vulle better as wiej,
wat er nog in de olde kouse zit, wat
onzen broenen kan trekken. As dat
wiej gewone leu, Jan met de Pet, dat
kunt bekieken..

De Baron van Bronckhorst

Ondanks een dreigende lucht vertrok-
ken zo’n 18 mantelzorgers opgewekt
en vol goede moed naar Landgoed de
Wiersse. Bij de ingang van de tuinen
van De Wiersse stond de gids al klaar
en om stipt 14.00 uur startte de rond-
leiding over het landgoed. Alle details
werden uitvoerig belicht en menigeen
waande zich in een zee van rust en
schoonheid. Onder het genot van zin-
gende vogels werden de spannende

doorkijkjes en de diversen tuinen, met
name de pluk- en rozentuin, bewon-
derd. Met een ontspannen gevoel kon-
den de mantelzorgers even alle zorgen
achter zich laten om de accu vervol-
gens weer op te laden voor de zorg
thuis.
Met deze gezellige en ontspannen
middag werd al nababbelend het sei-
zoen van de Mantelzorgsalon, onder
begeleiding van mantelzorgconsulent

Karin Hogevonder, met een kopje kof-
fie bij Café/Restaurant ’t Medler afge-
sloten. In september 2007 start het na-
jaarsprogramma van de Mantelzorgsa-
lon Bronckhorst. De bijeenkomsten in
de mantelzorgsalon zijn gratis toegan-
kelijk. 

Elke tweede dinsdag van de maand is
de mantelzorgsalon geopend van
13.30 tot 16.00 uur. De Mantelzorgsa-
lon is gevestigd in Partycentrum Lan-
geler aan de Spalstraat 5 te Hengelo.
Voor meer informatie kunt u terecht
op tel. (0573) 43 84 00 of op de website
www.vitoostgelderland.nl

Mantelzorgers genieten bij de Wiersse

Ter afsluiting van het seizoen van de Mantelzorgsalon Bronckhorst, geves-
tigd in Partycentrum Langeler te Hengelo, waren mantelzorgers uit deze
gemeente uitgenodigd om dinsdag 13 juni jl. deel te nemen aan een rond-
leiding op Landgoed de Wiersse.

Deze zomer heeft PLUS voor de
klant iets leuks of lekkers in petto.
Tijdens de 'Zomaar Weken' krijgt
elke klant die vanaf € 25 aan bood-
schappen bij PLUS besteedt, een
gratis cadeau! 

Koffiepads, dvd's, pocketboeken, zo-
maar een greep uit de cadeaus die
PLUS weg geeft. In totaal tien artike-
len. Gratis. En voor niets. 

De 'Zomaar Weken' gaan op maandag
2 juli van start en duren tot en met za-
terdag 4 augustus. Iedere keer dat de
klant voor € 25,- of meer aan bood-

schappen doet bij PLUS ontvangt zij
een gratis artikel. Van maandag tot en
met woensdag is dat een ander artikel
dan van donderdag tot en met zater-
dag. 
n elke week zijn het weer andere arti-
kelen. Kijk voor meer informatie op
www.plus.nl 

Tevens is er op zaterdag 07 July een
ruilbeurs voor de Crazy knikkers, ie-
dereen kan dan van 11.00 tot 14.00 uur
zijn dubbele knikkers ruilen. 

Alleen bij Plus Eland in Hengelo.PLUS.
Wat een verschil.

Nieuws van Plus Eland:

Plus deelt gratis iets leuks
of lekkers uit

In de kapel van Bronckhorst expo-
seren Olga Ellenkamp met zijde
schilderen en Rini Willemsen met
haar olieverfschilderijen.

Van 14 juli tot en met 20 juli. 
Openingstijden van 11.00 - 17.00 uur.

Expositie
WEEKBLAD

Nu 

ook op

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
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wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 21 november 200668e jaargang no. 37

ColofonUitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwstad 30 - Postbus 227250 AA ordenTelefoon (0575) 55 10 10Fa 0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: .contact.nlRabobank: 3664 02 374LidAanleveren advertenties/beric hten:Maandagmorgen voor 9.00 uurCorrespondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nlOvername van advertenties enberichten is niet toegestaan
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Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl
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beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.
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Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.
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Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 
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te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De atleten zijn alledrie lid van survi-
valvereniging Jan in 't Touw uit Zel-
hem. In november 2006 werd besloten

mee te doen met de zware tocht waar-
na een trainingsschema gemaakt
werd van vijf maanden. In deze vijf
maanden werd zeer intensief ge-
traind. Zeer veel kilometers en diverse
wedstrijden zijn gelopen, waaronder
de Didamse baggerloop, de halve ma-
rathon van Enschede en wedstrijden
van 10 en 15 kilometer. Voor de berg-
trainingen werd gelopen in Montfer-
land, werd gesleept met een autoband
en werd er getraind op de loopband.
Op zaterdagochtend om 9 uur werd
gestart. De eerste tien kilometer was
redelijk vlak, maar daarna begon het
echte klimwerk. Slopende hellingen
over bergpaadjes,  rotsblokken, alpen-
weiden en langs afgronden met prach-
tig uitzicht. Af en toe kon worden her-
steld op vlakke wegen en kleine afda-
lingen. Sommige delen waren zo steil
dat er gewandeld moest worden en er
van hardlopen geen sprake meer was.
Na uren lopen kwam dan eindelijk
hoog in de bergen de finish in zicht.
Helaas was dit bij het 38 kilometer
punt en moest er dus nog een lus van
meer dan vier kilometer bergop gelo-
pen worden waarbij het uithoudings-
vermogen en de spieren nog eens
extra geprikkeld werden.
Meer informatie is te vinden op:
www.lgt-alpin-marathon.li

Bergmarathon Liechtenstein

Op zaterdag 16 juni jl. hebben Cle-
mens van der Logt (Steenderen),
Thijs Abbink (Doetinchem) en Jan
Klumper (Halle) de loodzware berg-
marathon van Liechtenstein gelo-
pen. Na een intensieve trainingspe-
riode haalden alledrie de lopers de
finish. De marathon is een etappe
in de bergen van Liechtenstein
over een afstand van 42,2 kilometer
en meer dan 1800 hoogtemeters.

Door te werken op basis van 'no-cure,
no-pay' voor aankoopbemiddeling en
een gratis zoekopdracht, biedt de Wit-
teWoningWinkel een duidelijk andere
en toegevoegde waarde in de jungle
van de makelaardij. En dan blijkt, in

een aantrekkende markt, dat de po-
tentiële huizenkopers steeds vaker de
WitteWoningWinkel weten te vinden.
Men is nu eenmaal op zoek naar een
complete dienstverlener als NVM, VBO
en RE-MAX, maar dan tegen voordeli-

ge en heldere tarieven. Bij de WitteWo-
ningWinkel ontvangt u een compleet
pakket tegen nooit meer dan 0,5%
courtage. Wilt u zich oriënteren op
woningmarkt, ga dan eens praten met
de makelaars van de WitteWoning-
Winkel ook voor een geheel vrijblij-
vende waardebepaling of hypotheek-
advies kunt u contact met ons opne-
men. De WitteWoningWinkel is geves-
tigd aan de Terborgseweg 45, Doetin-
chem. Telefoon 0800-9993000 (gratis).
Internet www.wittewoningwinkel.nl

Team WitteWoningWinkel Doetinchem
krijgt versterking

De unieke formule van de WitteWoningWinkel slaat ook aan in Doetin-
chem. De Doetinchemse vestiging merkt dat de vraag om een volledige
dienstverlening voor een scherpe prijs toeneemt. Om aan de steeds grote-
re vraag voor wat betreft de aan- en verkoopbemiddeling te kunnen vol-
doen is het team van de WitteWoningWinkel Doetinchem uitgebreid met
de komst van makelaar Auke Hiemstra.

Mogelijk denkt u dat in een privé-kli-
niek alleen geopereerd wordt, maar
dat is beslist niet zo. Natuurlijk wor-
den er cosmetische ingrepen verricht,
en ook vergoede zorg, zoals de Spata-
der- en Aambei-poli, en runt de gynae-
coloog er zijn Menstruatie- en Inconti-
nentie-poli, maar er gebeurt zoveel
meer..!Daarvoor zijn tegenwoordig di-
verse handige (en niet ingrijpende)
hulpmiddelen beschikbaar die een kli-
niek bij de hand heeft om kleine onef-
fenheidjes voor u op te lossen. Moge-
lijk denkt u dat in een privé-kliniek al-
leen geopereerd wordt, maar dat is be-
slist niet zo. Natuurlijk worden er cos-
metische ingrepen verricht, en ook
vergoede zorg, zoals de Spatader- en
Aambei-poli, en runt de gynaecoloog
er zijn Menstruatie- en Incontinentie-
poli, maar er gebeurt zoveel meer..!

Het is juist de huidige cosmetische
tendens, dat mensen met kleine aan-
passingen en oplossingen, een groot
resultaat willen en kunnen bereiken.
Voorbeelden van dergelijke compacte
oplossingen zijn bijvoorbeeld Tanden-
bleken, Lipolyse en de toepassingen
met Injectables. Het bleken van uw
tanden vergt gemiddeld een tot ander-
half uur en de tint wordt dan enige
graden lichter en frisser gemaakt. Zul-
ke frisse zomerwitte tanden maken
een heel verschil bij een eerste indruk
! Momenteel geeft de kliniek korting
op deze behandeling. En met Lipolyse-
spuitjes, kan het vet van de hamster-
wangetjes en onderkin, in twee tot
drie sessies van 15 minuten om de vier
weken, langzaam worden weggesmol-
ten. Door de strakke kaaklijn oogt u ja-
ren jonger..! Ook met het stilleggen
van ''drukke spiertjes'' in het gezicht,
zoals voorhoofd of fronsspieren, zijn
niet veel tijd en kosten gemoeid. Toch
is er ook hiermee een groot en ont-
spannen resultaat te behalen. Het op-
vullen van bijvoorbeeld de neus-lip-
penplooi met Hyaluronzuur, is een
veilige opvulmethode en zorgt voor
een ontspannen ''look''. Maar er is
meer, want door middel van Glyko-
Peelings en oppervlakkige mini-injec-
tietjes met Mesotherapie en de gespe-
cialiseerde huidverbetering door Wen-
dy Jongelie op onze Beauty en Well-
ness Afdeling, kunt u al snel een ver-
jongd resultaat boeken. 

Want waar anderen huidverzorging
beoefenen, is Wendy gespecialiseerd
in degelijke huidverbetering. Wij ge-
bruiken voor dat doel natuurlijk al-
leen maar Top merken, zoals het
Spaanse topmerk van de sterren,  NA-
TURA BISSÉ en daarnaast nu ook de
lijn van DECLARÉ!  Beide producten
hebben gemeen dat ze met de grootste
zorg worden samengesteld uit alle ele-
menten van de natuur. DECLARÉ
zorgt bovendien voor de behandeling
en schoonheid van een tere gevoelige
huid. De huid is dunner en fijner van
structuur dan de normale huid. De ge-
voelige huid reageert eerder en inten-
siever op invloeden van buitenaf en
van binnen uit. 
Op de Beauty & Wellness afdeling van
de Hooghe Birck Kliniek in Doetin-
chem, kunt u altijd KOSTELOOS te-
recht voor een huidadvies. Verder na-
tuurlijk voor de gezichtsbehandelin-
gen, harsbehandelingen, laser-ontha-
ring, cellulitisbehandeling, pakkin-
gen, scrubs, cosmetische manicure en
pecicure en diverse soorten massages.
Maar ook post-operatieve behandelin-
gen worden verzorgd (zoals lymfedrai-
nage na een ooglidcorrectie), cosmeti-
sche manicure/pedicure behandelin-
gen, make-up advies en het aanbren-
gen van een bruids-make-up behoren
tot de mogelijkheden. Om af te vallen
en binnen een aantal weken een grote
hoeveelheid vet te verbranden, han-
teert de kliniek het Hyper Proteíne Di-
eet. Dat is afvallen onder medische be-
geleiding. Een gewichtreductie van 2-4
kilo per week is eerder regel dan uit-
zondering. Wie wil dat nou niet ? Het
kan nog !

ZOMERACTIE. 
De kliniek heeft ter introductie van de
nieuwe lijn, een zomeractie.  U ont-
vangt een gezichtbehandeling of een
lichaamspeeling met een pakking,
voor een reductieprijs. Dus: wilt u ook
"zomerklaar" zijn, maak dan nu een
afspraak met onze behandelaars en
met schoonheidsspecialiste en mas-
seur Wendy Jongelie op de Beauty &
Wellness Afdeling in de Hooghe Birck
Kliniek in Doetinchem. Weg met die
stress, en verwen u zelf of iemand die
u lief is met zo'n heerlijk ontspannen
totaalbehandeling naar keuze.

INFO DAG
Op zaterdag 7 juli is er een Info Dag,
van 11 tot 16.00 uur en de toegang is
vrij. U kunt dan de kliniek bekijken en
er is uitgebreid ruimte om uw vragen
te stellen ! De kliniek is telefonisch te
bereiken tijdens kantoor uren op 0314-
343525. Het adres is Kruisbergseweg 5,
te Doetinchem.

Fris en fruitig de zomer in
juist met kleine hulpjes van de kliniek
De zomer is begonnen! Tijd voor
vakantie, uitgaan en genieten. Of
het nu een hotelvakantie is, met
flaneren over de boulevards of lek-
ker op de camping, u wilt er toch
ook op uw best uitzien ?  bij de
hand heeft om kleine oneffenheid-
jes voor u op te lossen.

DE BESTE PLEKJES
De excursieleider van Natuurmonu-
menten neemt u mee op een wande-
ling over landgoed Hackfort en weet
op boeiende wijze te vertellen over de
reeën die er leven. Het zijn schuwe die-
ren, die vaak pas tegen de avond te-

voorschijn komen. Hoewel geen garan-
tie gegeven kan worden dat deze die-
ren zich tijdens de wandeling zullen
laten zien, weet de excursieleider wel
de beste plekken om op zoek te gaan
naar sporen. Aan een hoefafdruk is al
veel af te lezen: liep het dier rustig of

was het op de vlucht, was het mis-
schien een moeder met jong? Maar
ook aan andere sporen is de aanwezig-
heid van reeën te herkennen.

BRONSTGELUIDEN
Wie tijdens de excursie zijn oren goed
de kost geeft, heeft de kans bronstge-
luiden op te vangen. Tijdens de bronst,
die in juli en augustus valt, stoten de
reebokken soms korte hese blafjes uit.
Een bijzondere ervaring om dit eens te
horen!

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Reeënbronstexcursie op Hackfort

Op zaterdag 21 en 28 juli  (21 uur) en op woensdag 1 en zaterdag 4 augus-
tus (20.30 uur) kunt u mee met een reeënbronstexcursie op het landgoed
Hackfort.  Deze excursies, die georganiseerd worden door Vereniging Na-
tuurmonumenten duren ongeveer 2 uur. Vertrek is vanaf de watermolen
bij kasteel Hackfort. In verband met het beperkte aantal plaatsen en de te
verwachten grote belangstelling is reservering verplicht, bel hiervoor de
Ledenservice: tel. 035 6 55 99 55 of bezoekerscentrum Veluwezoom 026-4 97
91 00. Loopt u ook mee?
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DALIASTRAAT 16 STEENDEREN

Aan de rand van Steenderen. Uitgebouwde helft
van dubbel woonhuis, met grote kamer, aparte
woonkeuken, 3 slaapkamers, royale hobbyruimte
enberging. Perceelsgrootte 275 m2. Tuin geeft veel
privacy.  Voldoende parkeerplaatsen in de buurt.
Bouwjaar 1976. Indeling: entree, hal, toilet, meter-
kast, grote woonkamer met houtkachel,  royale
woonkeuken met inbouwapparatuur, berging.
Verdieping: overloop, badkamer, 2 slaapkamers,
waarvan 1 met balkon en vaste trap naar 2e verdie-
ping met 3e volledig afgewerkte slaapkamer.
Boven de berging is een royale hobbyruimte.
Inhoud van de woning circa 425 m3. Aanvaarding
in overleg.

Vraagprijs € 247.500,00 k.k.

Voor meer informatie zie www.dimo.nl en www.achterkampvastgoed.nl

Steenderen
Tel. 0575 - 45 17 47 of
Mobiel 06 - 53 938 973

BRONKHORSTERWEG 20 STEENDEREN

Vrijstaande goed onderhouden woning met car-
port, schuur erf en tuin op een kavel van 466 m2.in
de bebouwde kom van Steenderen. De woning
heeft een slaapkamer beneden, en een inhoud van
circa 280 m3.(excl. Schuur en Carport). Indeling:
Begane grond: Entree, hal, kelderkast, trap, woon-
kamer, woonkeuken, slaapkamer met aansluitend
badkamer met douche en wastafel, achterportaal
en toilet. Verdieping: overloop met wastafel, stook-
ruimte(C.V. Atag 1991) en 2 slaapkamers. De
schuur is opgetrokken in half steens metselwerk,
met dakpannen gedekt, heeft een zolder, wasma-
chine aansluiting en is voorzien van een gevelka-
chel. Achter de schuur is nog een berging en een
kippenren. Leuke tuin op het Zuid-Oosten.
Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs: € 239.000,00 k.k.

ZUTPHEN-EMMERIKSEWEG 61 TOLDIJK

Vrijstaande jaren 50 woning met nieuwe aanbouw,
berging, grote garage/schuur, diverse kassen, tuin-
huisje, sier- en moestuin op een grote kavel van
1105 m2. De woning is circa 10 jaar geleden uitge-
bouwd met een slaapkamer en badkamer op de
begane grond. De woning verkeert in goede staat
van onderhoud. Aan de voorzijde is vrij uitzicht
over de landerijen van Toldijk. Opzij en achter de
woning een royale tuin met tuinkassen, zeer
geschikt voor kweken van plantjes en groenten.
Indeling: Entree, hal met originele tegelvloer, toilet,
meterkast, toegang naar droge kelder, woonkeu-
ken met schouw(buiten gebruik), woonkamer,
slaapkamer met badkamer, aangebouwde berging,
2e doucheruimte met wastafel, wasmachine –
diepvries - en CV. Verdieping: overloop, vier slaap-
kamers waarvan 1 met wastafel. Via luik op de
overloop is de vliering bereikbaar. Inhoud van de
woning circa 460 m3 (zonder garage). De
garage/schuur heeft een oppervlak van circa 65
m2. Beneden dubbel glas, de slaapkamers boven
enkel glas. Bouwkundig keuringsrapport beschik-
baar. Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs: € 349.000,-- k.k.

KERKHOFWEG 1 STEENDEREN

Goed onderhouden en uitgebouwde vrijstaande
woning met carport en  schuur op een kavel van
345 m2, aan een rustige weg in het centrum van
Steenderen. Tuin zuid. De woning is zeer geschikt
voor starters of klein gezin. Indeling : entree, hal
met m.k,  trapopgang, woonkeuken met kelder-
kast, woonkamer, badkamer, toilet, berging en CV
ruimte. Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, toilet
met wastafel. Inhoud alleen woonhuis circa 325
m3. Aanvaarding direct.

Vraagprijs: € 269.000,00 k.k.  

DE BERKEN 6 STEENDEREN

Een royaal gebouwde vrijstaande woning met kan-
toor, garage in spouw, 3 ruime slaapkamers, ber-
ging op een kavel van 481 m2 in de nieuwbouw-
wijk Het Paradijs in Steenderen. Bouwjaar: 2001.
De woning verkeert in prima staat van onderhoud
en is zeer geschikt voor iemand die kantoorruimte
aan huis zoekt of wil gebruiken als slaapkamer met
aangrenzend badkamer beneden. Inhoud circa
660 m3. Indeling: entree, ruime hal met toegang
tot badkamer/toilet, kantoor, woonkamer, open
keuken met inbouwapparatuur( afzuigschouw,
koelkast, keramische kookplaat, vaatwasser), bij-
keuken. Verdieping: 3 royale sl. kamers, badkamer,
toilet, hobbyruimte of 4e slaapkamer. Via vlizotrap
is een grote zolder bereikbaar met aan voor- en
achterzijde een groot raam. De woning is optimaal
geïsoleerd. Begane grond nagenoeg geheel voor-
zien van vloerverwarming. Buitenkozijnen ramen
en deuren Meranti. Gevel houtwerk Western Red
Cedar, dorpels van hardsteen en kunststeen.
Parkeergelegenheid op eigen terrein voor mini-
maal 3 auto’s. Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs: € 439.000,00 k.k.

TE KOOP TE KOOPTE KOOP

IN PRIJS VERLAAGD

TE KOOP TE KOOP

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

Doe de Peugeot ZomerCheck-up.
De temperaturen stijgen en vakantiekriebels spelen weer op. Waar u ook naartoe gaat, het is altijd fijn om te weten dat u 

kunt vertrouwen op uw auto. Kom daarom bij ons langs voor de Peugeot ZomerCheck-up! Voor maar € 19,- controleren

wij uw auto op liefst 28 punten. En om uw reis nog aangenamer te maken, hebben we tal van andere zomerse aanbiedingen, 

van koelboxen tot navigatiesystemen, van allesdragers tot zongordijnen. Zo begint u goed uitgerust aan uw vakantie. 

Wij hopen u snel een warm welkom te heten!

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.  Hengelo (Gld.)  

Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Kinderboerderij

FELTSIGT

JULI activiteiten

• Begin juli zal ons varken weer jonge

biggetjes krijgen

• Vanaf 20 juli vakantietijd = vrolijkheid

en gezelligheid

• 29 juli oogstdag met vele activiteiten

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld
Tel./ fax. 0575-462828
e-mail: info@feltsigt.nl
website: www.feltsigt.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl
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Op Hemelvaartdag 1975 stond Nor-
maal tijdens het dauwtrappersfestival
in Lochem als eerste band om 09.00
uur op het podium, een legendarisch
optreden zou later blijken! 
De eerste dialecthits dateren uit de
50er jaren in Limburg, maar toen be-
stond er nog geen popmuziek! Dat
kwam pas toen het nummer ´Oerend
Hard´ de eerste megahit werd, in het
Achterhoekse dialect gezongen. Nor-
maal schreef hiermee een stuk popge-
schiedenis. Daarnaast had de band de
primeur de eerste band te zijn die een
videoclip opnam. De Steenderense Mo-
torclub de Blijde Rijders vormden het
decor bij stamcafé De Tol.
De volgende clip van Normaal werd
opgenomen tijdens de Zieuwentse ker-
mis. Het spektakel miste volgens de re-
gisseur iets. Het publiek werd toen ge-
vraagd om met halve liters bier te
gaan spuiten, wat er voor de film fan-
tastisch uitzag! Het biergooien groei-
de echter uit tot een traditie die tot de
dag van vandaag nog bestaat.
De band had een eigen filosofie en ei-
genwijze ideeën en werd het voor-
beeld voor vele andere bands. Het Boe-
renrock veroverde gaandeweg een
plek in de Nederlandse Popmuziek.

Normaal begon zijn Toldijkse traditie
een jaar na Lochem in het Jongeren-
centrum Flophouse. Martin Spekkink
en twee vrienden waren grote fans
van Normaal. En hij kende Bennie Jo-
link al van de Mulo. Martin Spekkink
organiseerde Høken in Toldiek vanaf
editie één. Vandaar dat een jaar ná het
30jarig jubileum van Normaal in Lo-
chem, het 30jarig jubileum in Toldijk
werd gevierd. In 2006 werd door Mar-
tin Spekkink en de medewerkers van
Flophouse opnieuw een Blagenrock
georganiseerd, net als bij het 20jarig
Toldieks jubileum. Wegens succes
werd het blagenevenement dit jaar
weer gehouden.

BLAGENROCK
Normaal trad op voor maar liefst 900
kinderen van 19 scholen die donder-
dagmiddag 28 juni naar Toldijk kwa-
men. Op de fiets, lopend of met bijzon-
der vervoer zoals trekkers met veewa-
gens. Het meest ludieke vervoer zou
immers worden beloond met een geld-
prijs voor de school. Ook de tien leuk-

ste Høkers of Høkerinnen kregen een
prijs.
“Het was zó gaaf hé! Alle auto’s toeter-
den,” aldus een begeleidster van de St.
Joannesschool uit Steenderen. Zij za-
ten als echte høkers in een veewagen
met stro. De Bekveldse scholieren wa-
ren allemaal omgetoverd in varken-
tjes, wat een fraai gezicht was. De
Steenuil heette deze middag even
‘Steenkoe’. Deze school kwam vanuit
Steenderen met twee wagens vol boe-
ren, boerinnen en koeien. De beide
juffrouwen zaten er onherkenbaar als
koe tussen. 
De ranja, gemaakt in cementmolens,
stond in emmers klaar en zelfs nog
vóór iedereen goed en wel op het ter-
rein stond, werd er mee gegooid, want
dat hoort immers bij Høken in Tol-
diek. Maar de eigen beker ranja leeg-
gooien is iets anders dan een ander
kind het bekertje wegslaan, dat moet
door een aantal jongens en meisjes
worden geleerd. 
Gelukkig genoot het grootste deel van
de kinderen van de liedjes van Nor-
maal. De band speelde een klein uur-
tje de bekende Boerenrocknummers
en ‘Mama woar is mien ranja?’ ont-
brak uiteraard niet. Daarnaast werden
bekende liedjes als ‘Doe effe Normaal’,
de altijd jong blijvende ‘Alie’ en de al-
lereerste hit ‘Oerend Hard’ gezongen.
Er werd behalve gehøkt ook gejumpt,
dat ging allebei lekker!
Tien kinderen werden op het podium
geroepen, zij kregen eerder die mid-
dag een rood kaartje. Deze fraai gekle-
de Høkers en Høkerinnen kregen van
Bennie Jolink hun prijs. Daarnaast wa-
ren er drie geldprijzen voor de scho-
len. De Bekveldse school werd eerste,
de varkentjes waren prachtig. Tweede
eindigde de Steenuil, die met boeren,
boerinnen en koeien in veewagens
aankwam. Als derde eindigden de Hø-
kertjes van de Pierconschool uit Hen-
gelo.

CONCERT JOVINK EN NORMAAL
Een recordhoeveelheid stro werd vrij-
dagavond 29 juni gegooid op de roton-
de van de Zuthpen-Emmerikseweg in
Toldijk. De aankomst van de vele vee-
wagens met høkers werd door een gro-
te groep belangstellenden meege-
maakt. De jeugd vond het prachtig om
met stro te gooien en de waterballon-

nen lagen klaar. Een aantal automobi-
listen moest weerloos toezien dat het
stro door de open ramen of geopende
deuren werd binnengegooid. Een
tweetal stapten boos uit en door een
bijna vechtpartij werd de stemming
even grimmig. Gelukkig kwam het
plezier er toch weer in en konden ook
de laatste høkers met een stroregen
worden verwelkomd!

Er waren zo’n 3000 mensen op het
feestterrein van Flophouse. Jovink
opende het concert, met een show als
vanouds. Tante Rikie trad op met oer-
Hollandse liedjes en André Nijman
deed zijn vuurspuw act.
Voor Jovink betekende dit concert in
Toldijk een afscheid. Het nummer ‘Jo-
vink rot op!’ werd met gemengde ge-
voelens door het publiek meegezon-
gen. Toch volgde daarop een spontaan
‘Jovink bedankt!’. Na een reeks toegif-
ten, bleef Gijs Jolink nog alleen over
op het podium. Hij bedankte het pu-
bliek voor die vele fijne jaren en wilde
toch nog een allerlaatste nummer
doen. Daarna begon het te regenen.
Na de bui was het de eer aan Normaal
die opende met ‘Oeh wat een volk’.
Ook nummers als ‘Tolerantie’, ‘Alie’
en ‘Oerend Hard’ ontbraken niet. Het
werd een olderwets høkfeest, met wat
biergooien en shirtscheuren.

KOFFIECONCERT
Zondag 1 juli was een zonnige dag
met slechts een paar spatjes regen die
op het feestterrein vielen. Het koffie-
concert werd door vele liefhebbers bij-
gewoond. De kinderen konden zich
vermaken op het luchtkussen en kon-
den worden geschminkt. Zij hadden
een streepje voor want vlak voor het
podium werd de ‘kinderen høkzone’
gecreëerd.
Gezeten aan lange tafels werd rustig
gestart met blaaskapel ‘de Stevenlan-
der’ uit Stevensbeek. 
De ‘Showbusters’ Johan Bouquet en
Jacques Kloes brachten met imitaties
van Pavarotti, Areta Franklin, Michael
Jackson en Koos Albers een geweldige
theatershow. De van de ‘The Dizzy
Man’s Band’ bekende Jacques liet het
publiek goed meedoen bij nummer 1
hit ‘the Opera’. 
Ook de Nederlandse coverband ‘Ken-
neh’ uit Didam, maakte er een vrolijk
feest van. De sfeer bleef er goed in.
“Wat is mooier dan een zondag in het
Oosten? Dat is een ‘Zondag in ’t Zui-
den!’” 
Normaal sloot de middag af in thea-
terbezetting. Bennie Jolink dacht
hardop aan Martin Spekkink, die 6 no-
vember 2006 overleed. “Het is de 31ste
keer Høken in Toldiek, maar de 1ste
keer zonder Martin. Ik zal hem mis-

In 2007 de 31ste editie van Høken in Toldiek

En boven Toldiek scheen de zon

Normaal en Toldiek horen bij elkaar, al 31 jaar. Ook dit jaar kan terugge-
keken worden op een prachtig weekend voor jong en oud. Normaal begon
al op donderdagmiddag 28 juni met het Blagenrock, vrijdagavond 29 juni
speelde Jovink en de Voederbietels in het voorprogramma van de band en
zondag 1 juli werd tijdens het koffieconcert het podium met vele arties-
ten gedeeld. Normaal sloot als vanouds het weekend af.
Bennie Jolink dacht hardop aan Martin Spekkink, die 6 november 2006
overleed. “Het is de 31ste keer Høken in Toldiek, maar de 1ste keer zonder
Martin. Ik zal hem missen.”

Bennie Jolink had zich bekwaamd in het bespelen van de trombone!

Na een seizoen met veel variatie in op-
tredens was het goed om terug te kij-
ken en te genieten van hetgeen is be-
reikt. We zongen ondermeer op de
kerstmarkt in Vorden, bij jubilea van
enkele koorleden, voor zieke en oude-
re mensen en werkten mee aan diver-
se vieringen van kerken in de regio.
Het zingen met een nu behoorlijk
groot koor - 38 leden! - voor enthou-
siast publiek geeft echt een kick, maar
is een ook iets waar we hard voor moe-
ten werken. Maar altijd op een pretti-
ge wijze. 

Het afgelopen seizoen hebben we
naast optreden flink gestudeerd op
onze liederen en het repertoire weer
uitgebreid. We zingen steeds vaker
vier- of meerstemmig. Liederen met
een boodschap en in een breed scala

van stijlen. Onze dirigent Piet Piersma
legt in overleg met de muziekcommis-
sie de lat steeds een beetje hoger, dat
komt het koor ten goede en inspireert
ons allemaal. Zo sterk dat we inmid-
dels een inspiratiemand of -boeket sa-
menstellen voor ernstige zieke leden
of leden die iets speciaals te vieren
hebben. Kortom Gospelkoor Inspirati-
on Vorden leeft volop en heeft er zin. 

Na een welverdiende vakantieperiode
starten de repetities op 12 september
weer. Heb je ook zin om de te zingen
kom gerust eens kijken, luisteren of
meezingen. Vooral bassen zijn wel-
kom.  Voor meer informatie mail naar
info@inspirationvorden.nl, bezoek on-
ze website www.inspirationvorden.nl
of bel Jeannette van het secretariaat
0575 52 43 88.

Gospelkoor Inspiration
Vorden gaat genieten

Op woensdag 27 juni sloot Gospelkoor Inspiration Vorden het seizoen af
met een geslaagde feestelijke repetitie. Met een fotopuzzeltocht en barbe-
cue leerden we elkaar ook eens van een andere kant kennen.

Dirigent Piet Piersma geeft alvast het goede voorbeeld voor de vakantieperiode!

sen,” aldus Bennie, die jarenlang sa-
men met Martin na afloop van de kof-
fieconcerten commerciële plannen
bedacht, waar altijd geld bij moest. 
Rustige Normaal liedjes werden ge-
speeld, zoals ‘Hummelo’, het nieuwe
liefdesliedje ‘Sla oew vrouw’ -nooit
over- , ‘De boer dat is de keerl’, voor de
boeren en ‘Doe niet zo moeilijk’ om-
dat niemand perfect is. Ook ‘Alie’ werd
gespeeld en ‘Rechttoe rechtaan’. Ben-
nie Jolink had zich bekwaamd in het
bespelen van de trombone en liet een
prima partijtje horen.

Na afloop kwamen de kleinkinderen
van Bennie op het podium om hem

een bosje bloemen te geven. ‘Ja ik ben
ook al opa,” zei Bennie trots. ‘Opa be-
dankt!’ zong spontaan het publiek! 
Alien Maalderink bedankte alle aan-
wezigen voor de komst en de leden
van Normaal kregen bloemen. “En bo-
ven Toldiek scheen de zon,” zei zij en
keek naar de blauwe lucht. “Martin be-
dankt!” Bennie Jolink maakte het pu-
bliek ook blij, want “dit was de 31ste
keer, maar wat ons betreft nog lang
niet de laatste!”

Na een toegift, ‘Deurdonderen’ kwam
een eind aan een weekend Normaal in
Toldijk. Foto’s en info staan op de site:
www.flophouse.nl

De entreekaarten voor de Zwarte
Cross kunnen worden besteld op
www.zwartecross.nl of gekocht bij één
van de voorverkoopadressen, waaron-
der Café Heezen. Vorig jaar was een
groot succes, dus wees er snel bij! Op
de Humstee-site zijn ook de precieze
opstapplaatsen te vinden.

Humstee naar zwarte cross!

Zondag 29 juli 2007 gaat er mini-
maal één grote bus naar de Zwarte
Cross in Lichtenvoorde. 

Het vertrek is vanuit Baak en daar-
na via Steenderen, Toldijk en Hum-
melo naar Lichtenvoorde.

In het centrum van Hengelo Gld.
staat de Remigiuskerk, een laatgo-
tische pseudo-basiliek uit de 15e
eeuw. Het koorgedeelte is 14e
eeuws. 

De kerk, die Rijksmonument is, her-
bergt diverse bezienswaardigheden en
wordt tevens wekelijks gebruikt voor
de eredienst. In de zomermaanden ju-
li, augustus en 1 september staan op
zaterdagmiddagen van 13.00 tot 16.00
uur de kerkdeuren open voor publiek.

(uitgezonderd 14 juli i.v.m. kermis).
Ook op koopzondagen is de kerk open-
gesteld van 13.00 tot 16.00 uur. Men
kan vrij rondkijken, de eeuwenoude
fresco’s bewonderen en desgewenst
toelichting krijgen op details in het in-
terieur. Veelal is ook de organist aan-
wezig, zodat men kan genieten van
het 19e eeuwse Proper-orgel. Kom ge-
rust even binnenlopen! 

Contactpersoon: 
G. Wentink, tel. 0575-461779.

Historische Remigiuskerk open



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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden 

Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221 
www.unico.cc

Geef je eigen toekomst vorm

Telefoniste / Receptioniste

BinnenHuisCenter HCI biedt vanuit haar vestigingen in Hengelo (Gld) en
Zevenaar een wereld aan woonplezier. Wij leveren keukens, badkamers en

tegels die aansluiten bij de wensen van de klant. Het is de ideale omgeving om
inspiratie op te doen voor het creëren van een eigen sfeer in de woning. Bovendien
hebben we bij BouwCenter HCI en Betonindustrie HCI een breed aanbod
producten en diensten voor zowel de professionele, zakelijke markt als de
particuliere markt. Voor onze vestiging in Hengelo (Gld) zijn wij momenteel op
zoek naar twee enthousiaste kandidaten voor de parttime functie van:

Parttime

De werkzaamheden bestaan uit:

- het in goede banen leiden van 
telefoon-, e-mail- en faxverkeer

- ontvangst van bezoekers
- algemene administratieve onder-

steuning

Wij vragen:

- MBO werk- en denkniveau of HAVO diploma
- goede communicatieve vaardigheden in 

zowel woord als geschrift
- een representatieve uitstraling
- kennis van Microsoft Office

Wij bieden een afwisselende baan in een prettige, informele werksfeer. Salaris en
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen en
afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met de heer P. van Mourik,
telefoon 0575 46 81 81. Een schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kan binnen 14
dagen na verschijnen van deze advertentie gestuurd worden naar: 
BinnenHuisCenter HCI, t.a.v. de heer P. van Mourik, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld).
E-mail: p.vanmourik@bouwcenterhci.nl
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Keukens Badkamers Tegels
www.binnenhuiscenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN IN ZUTPHEN!!

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

• 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. rich-
ten aan dhr. J.G.W. ten Kate, Zutphenseweg 2, 7251 DK  Vorden.
Ervaring in de drogisterij/parfumerie is een pré.

DA Drogisterij / Parfumerie ten Kate
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

Daar ben je altijd aan het goede adres voor deskundig advies, per-
soonlijke aandacht, service, kwaliteit en een vriendelijk gezicht!

Leve je Lijf

kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, peuterspeelzalen

Onderdeel van 

Het gastouderbureau van Yunio kinderopvang verzorgt, samen 
met gastouders, opvang van kinderen bij de gastouder thuis.
Het gastouderbureau van Yunio is op zoek naar:

Enthousiaste gastouders
Voor de opvang van kinderen van 0 – 13 jaar 
in verschillende plaatsen in Oost-Gelderland.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met het gastouderbureau 
tel. (0314) 36 40 02 of e-mail yuniogastouderbureau@yunio.nl 
Of kijk op www.yuniokinderopvang.nl

Oppassen 
geblazen!Oppassen 
geblazen!



LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Dirk van der Houwen

uw

vraagt slechts 1%
courtage bij verkoop

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

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

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

“Die zonnebrandcreme van Aloë
Vera mow nog effen halen”.

Een goede zomer gewenst
met pure Aloë Vera producten! 

Jannie Nijkamp, Warnsveld
Tel. (0575) 52 13 16

BRADERIE
VLOOIENMARKT

Zondag 8 juli
Terrein van café de Olde
Boerderie-je in Braamt

Zaterdag 21 juli
Zondag 22 juli

Hortsterpark in Duiven
m.m.v. Horsepower van

10.00 tot 17.00 uur.

Huur ook een kraam!
Info 0316-333205
of 06-20411529

Hogebos

Nu bij uw dealer:

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

WIN !!!

Bij aanschaf van één van 
onderstaande producten, maakt 

u tot 31 juli a.s. kans op deze 
fantastische keuken!  Bovendien 
worden bestellingen

gratis bij u thuis bezorgd.

Nederburg rood
Cabernet Sauvignon, Syrah

6 flessen niet  maar  per fles

Nederburg rosé

6 flessen niet  maar  per fles

Nederburg wit
sauvignon blanc, chardonnay

6 flessen niet  maar  per fles

Grolsch Weizen 4-pak

Nu voor 

Nu voor 

Nu voor 

Barbecue vleesschotel 1:
4 soorten vlees van onze keurslager 

Van  Nu voor:  p.p.

Barbecue vleesschotel 2:

Van   Nu voor:  p.p.

Compleet verzorgde barbecue schotel:

Stokbrood en kruidenboter.

Van  Nu voor:  p.p.

Voor meer informatie en voor het plaatsen van 
bestellingen kunt u terecht op:

www.just-dutch.com
Of bel: 

Druk en zetfouten voorbehouden

De nieuwe bezorgservice in de regio! 

DE TUINMEUBELSPECIALIST
VAN DE ACHTERHOEK

OOOO PPP === OOO PPP
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl

HH AA RR TT MM AA NN  TT UU II NN SS EE TT
kunststof sky blue 7-delig voor maar

€€ 334499 ,,0000
(tafel 150x90, 4 verstelbare stoel, voetenbank en ligbed) 5-jaar garantie!

Kom voor veel meer aanbiedingen en ruime keuze naar

Goossens ATOMICA

In geliefde kindvriendelijke wijk gelegen goed onderh. 2
onder 1 kap. Ind.: entree met plavuizenvloer, toilet m.
fontein, doorg. naar tot volledig geïsoleerde werkkmr
omgebouwde garage. Het achterste deel bevat alle
aansl. voor wasmachine etc. L-vormige woonkmr. met
parketvloer, open keuken met plavuizenvloer, combi-
magnetron, vaatwasser, koel/vries comb., elektr. kook-
pl., afzuigkap en doorgang naar tuin. 1e verd.: 3 slaapk-
mrs. met laminaatvloer. Badkmr. met massagebad/dou-
che comb., 2e toilet en wastafel. Zolder.: slpkmr. met
laminaatvloer en 2 Velux-dakramen. De tuin is fraai aan-
gelegd, erg diep en bevat een stenen schuur die aan de
garage is aangebouwd. Tevens heeft de woning een
achterom.

�

Aan de rand van het centrum van Terborg gelegen goed
onderhouden 2 onder 1 kap met uitgebouwde keuken
op ruime kavel. Ind.: Beg. gr.: hal, toilet, woonkamer met
grenen houtenvloer, nieuwe half open keuken met licht-
koepel en natuursteenvloer, inclusief inbouwapparatuur
magnetron, elektr. oven-grill, vaatwasser, koelkast,
afzuigkap, 5 pits gaskookplaat, granieten aanrechtblad
en spots in plafond, bijkeuken met wasmachine/droger
aansluitingen. Keuken en bijkeuken hebben vloerver-
warming. 1e verd.: 3 slaapkamers met laminaatvloer,
badkamer met wastafel en halfronde douchecabine.
Vliering via vlizotrap te bereiken. Tuin op het noordoos-
ten met garage en carport.
Bouwj.: 1962 Perc.opp.: 251m²

WitteWoningWinkel Doetinchem
Terborgseweg 45, Doetinchen Tel.

Hengelo (Gld) - Tramstraat 2B 

Vraagprijs € 239.500,--

Zeer ruime tussenwoning gelegen nabij
het centrum van Hengelo. Deze woning 
is in 2006 gebouwd en heeft een hoog
afwerkingsniveau. 4 Ruime slaapkamers 
en een luxe keuken, nette badkamer is
allemaal te vinden onder dit dak. 

Begane grond:
Entree/hal, toilet, woonkamer 34 m2,
open luxe keuken. Open trap naar 
1ste verdieping.

1ste verdieping:
Overloop, badkamer met dubbele wastafel, douche, ligbad en toilet
en 2 slaapkamers waarvan 1 met panoramisch uitzicht. 

2de verdieping:
Middels vaste trap te bereiken. Ruime overloop, 2 slaapkamers en bergruimte.

0800-9993000

Rimetaal is een innovatief en snelgroeiend bedrijf op het gebied
van metaalbewerking in Vorden. Sinds 1994 houden wij ons, nu
met zo’n 60 medewerkers, o.a. bezig met het ontwikkelen en ver-
vaardigen van geluidsgedempte aggregaatkasten alsmede inno-
vatieve ondergrondse afvalinzamelsystemen. Wij besteden veel
aandacht aan research en zijn daarom in staat steeds nieuwe,
hoogwaardige producten geheel in eigen beheer te ontwikkelen
en te produceren. 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste 

Constructiebankwerk-lassers
CNC-kanters

Assistent-spuiter
Allround-plaatbewerkers
Montagemedewerkers

Bij voorkeur heeft u ervaring in de bovenstaande functies. U werkt
in een gemotiveerd team en wordt vanzelfsprekend goed inge-
werkt. De mogelijkheid bestaat dat u werkt in ploegendienst (2-
ploegen). 

Rimetaal is lid van de Metaalunie en biedt goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie/inlichtingen
Heeft u interesse, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV naar dhr. M.
Fortuin, Industrieweg 10, 7251 JT Vorden of naar m.fortuin@rimetaal.nl
Het telefoonnummer voor inlichtingen luidt 0575 557122.



N18
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Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde
Doetinchem Twente-route

Eibergen
Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 
van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO 

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl 

www.bettingressing.nl

Goedkoper 
kunt u 

nergens kopen,
zelfs 

niet over de
grens.

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde
Doetinchem Twente-route

Eibergen
Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

pakkers
Weekendvoordeel Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 juli 2007

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

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

150 gram

Kilo
ELDERS 4.79

Mager rundergehakt

2.79
kilo

Bij aankoop van 1 pot PLUS 
Pastasaus à 150 ml. naar keuze 
ontvangt u 1 zak PLUS Pasta 
à 500 gram naar keuze GRATIS

NORMAAL 1.98-2.64  Nú samen 1.29

PLUS 
Pastasaus  

++
   +1 zak
GRATIS
PLUS Pasta

27/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Hamburgers
8 stuks à 100 gram
ELDERS 5.99

3.98
8 stuks

Nectarines
Schaal 6 stuks

0.99
6 stuks

PLUS
Shuttle waterijsjes
2 pakken à 8 stuks
NORMAAL 1.98  Nú 1.49

2epak
HALVE
PRIJS

Grolsch Pils*
Krat 16 beugelflesjes à 45 cl. 
of 24 flesjes à 33 cl. 
ELDERS 9.39-10.59

7.99
krat

*Wij verkopen geen alcohol 
aan personen onder de 16 jaar.

Yorkham
Vers voor u gesneden
150 gram
ELDERS 2.78

1.49
150 gram

PLUS
Roerbakmix Italiaans
Zak 400 gram
NORMAAL 1.99

1.25

Tijdschriftenpakket
Set à 3 stuks t.w.v. € 5,70
Weekend, Aktueel en 
Vriendin van deze week.

*M.u.v. wettelijk niet-toegestane 
artikelen zoals tabak, slijterij, 
koopzegels en statiegeld.

Vanaf €25,- aan boodschappen*.

Gratis
Van 5 t/m 7 juli

Actie badkamer compleet
Bestaande uit : 

  ( incl btw)

* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator

www.heegt.nl

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42 
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258 

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

schilder of leerlingschilder
Ons werk omvat in hoofdzaak onderhoudsschilderwerk.

Bel voor informatie (0575) 46 40 00 of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Bent u de Vakschilderdie wij zoeken?



Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

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

HOESLAKENS KUSSENS
Jersey hoeslakens

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.

100% katoen
90 x 200 van 14,95 voor 9,95

90 x 210/220 van 16,95 voor 11,95

140/160 x 200 van 19,95 voor 15,95

180 x 200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 13,95 voor 9,95

90/200 van 14,95 voor 10,95

90/220 van 14,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 8,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 23,95 voor 19,95

90/200 van 24,95 voor 21,95

140/200 van 34,95 voor 28,95

160/200 van 39,95 voor 32,95

180/200 van 42,95 voor 35,95

slopen 60/70 p/st. 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 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

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

Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.

van 39,95 nu 2 voor 49,95

Stevig latex kussen met latex staaf-
jes en synthetische bolletjes.

nu 29,95

Cool touch kussen anti-allergisch,
tijk met natuurzijde

van 37,95 nu 2 voor 49,95

Neksteun kussen anti-allergisch
met rits waardoor u de dikte kunt
aanpassen.

van 39,95 voor 29,-

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,-

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 19.95

KEUKEN
Kinder badjassen vanaf 14,95

Zomer badjassen vanaf 29,95

ZOMER
opruiming

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24.95 Nu 16.95

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

Synthetische badmatten
Vanaf 9.95

Hotelmat 100% katoen
Vanaf 5,95

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

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 designs

Strandlakens vanaf 16,95

Kinder strandlakens vanaf 9,95

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1 persoons van 85,- nu 29,-
2 persoons van 115,- nu 39,-
Litsjumeaux van 135,- nu 39,-

Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino va. 4,95

Halflinnen theedoeken NU 2,95

Linnen glazendoek NU 3,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Keukenschorten

Vanaf 9,95 p/st.

MAÏSVULLING 90% DONS
KATOEN OF ZIJDE (anti allergisch)

1 pers. 140/200 van 59,95 nu 29,95 voor 39,95 nu 59,95

1 pers. xl 140/220 van 69,95 nu 34,95 voor 49,95 nu 69,95

2 pers. 200/200 van 89,95 nu 49,95 voor 69,95 nu 99,95

litsjum. 240/200 van 109,00 nu 59,95 voor 79,95 nu 109,95

litsjum. xl 240/220 van 119,00 nu 69,95 voor 89,95 nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
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.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
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,-

BADGOED

DEKBEDSETS

Zomerdekbedden

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

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

Donzen dekbedden
90% eendendons 4-seizoenendekbed
1 pers. 140/200 van 249,- voor 149,-
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,-

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