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De toneelgroep maakte er onder regie
van Tiny Kamphorst voor het publiek
een leuke avond van. De rolverdeling
was als volgt: Harm Renting, boer en
loco burgemeester (Gerard van Til),
Annie zijn vrouw (Henna ter Vrugt),
Hilde hun dochter (Marieke Eijsink),

Klaos Hummel knecht (Jan Borgman),
Dick Makken veearts (Erik Klein Hane-
veld), Pien Jansen brigadier (Els Stan-
daert), Ina Zanddijk politieagente (An-
nemarie Wolberink), Appie Kwant
buurjongen (Gerrit Rossel), Albert
Groen dorpsgenoot (Jan Rietman),

Griet Groen zijn vrouw (Ria Tijssen-Ta-
ke).

Souffleuse Ineke Jansen en Henny
Rietman. Grime Gerrie Berenpas, Ina
Wuestman en Rikie Besseling. Geluid
Bert van Dijk en Jos Bosman. Algeme-
ne ondersteuning Anton Jansen en Jan
Tijssen. De clou van het verhaal willen
we niet verklappen, dat zou jammer
zijn voor de mensen die vrijdag 9 fe-
bruari en zaterdag 10 februari (aan-
vang 20.00 uur) het blijspel nog willen
bekijken. Er zijn nog kaarten verkrijg-
baar bij bakker Besselink in Wich-
mond en bij het Ludgerusgebouw in
Vierakker.

Toneeluitvoering Vierakker-Wichmond

voor herhaling vatbaar

De toneelgroep Vierakker-Wichmond heeft afgelopen weekend in het
Ludgerusgebouw in Vierakker de eerste van drie geplande uitvoeringen
gegeven. ‘Als de haan kreit’ werd een amusante vertoning die voor een vol-
le zaal werd opgevoerd. Een stuk dat zich afspeelde bij de boerderij van de
familie Renting waar heel veel commotie ontstond toen bekend werd dat
er 's nachts was ingebroken. En hoe gaat dat, politie erbij, de verdachten
werden onder vuur genomen en moesten vertellen wat ze op het tijdstip
van de inbraak hadden uitgespookt. Dat gaf natuurlijk de nodige verwik-
kelingen en ‘leugentjes om best wil’.

"Achterhoek en Liemers spelenderwijs
in beeld",  is de titel van de lezing die
gaat over tal van aspecten van onze
mooie streek. Aan de hand van steeds
vier dia's wordt aandacht besteed aan
onder andere folklore, land-schappen,
molens, dialect, kastelen, rivieren en
beken. Steeds gaat het erom de varia-
ties te illustreren, waarbij de toehoor-
ders een actieve rol spelen: het is in
eerste instantie aan hen om de beel-
den te herkennen. 

Tussendoor zal op verschillende mo-
menten aandacht worden besteed aan
de werkzaamheden van het Staring In-
stituut en de rol die de familie Staring
in onze streek heeft gespeeld. 

Het bestuur van de ANBO voor 50-plus-
sers, afdeling Vorden, nodigt bij deze
leden en ove-rige belangstellenden
van harte uit aanwezig te zijn.

Staring instituut bij
ANBO over Achterhoek
en Liemers
Vrijdag 9 februari houdt de heer
S.Grit, medewerker van het Staring
Instituut te Doetinchem, om 14.00
uur een lezing in zaal 't Stampertje
van het Dorpscentrum.

De bedoeling was een concert te geven
van ongeveer 5 kwartier, maar het
werden ruim 2 uur. Er waren heel wat
deelnemers welke nog maar enkele
maanden les hebben nu al een goed
verzorgd optreden gaven.  Het was te
merken dat er flink gestudeerd was,
de muziek was goed gekozen, de span-
ning was aan de gezichten van de leer-
lingen af te lezen, het was dan ook in
alle opzichten een geslaagd concert. 
Het jeugdorkest onder leiding van

Geert Jan Dijkerman opende de avond
met een prachtig nummer  waarin
mooie solo's voor trompet en saxofoon
waren weggelegd, hierna was het de
beurt  aan de blokfluitgroep onder lei-
ding van juf Janny Bakker voor de
meesten van deze  zeer jeugdig groep
was dit het eerste grote optreden, zij
zijn voor Sursum Corda de kweekvij-
ver waaruit geput kan worden voor
vervolgstudie op een instrument,. Zij
hebben laten horen dat het met de

muzikaliteit wel goed zit, en van de
eerste lichting is inmiddels al iemand
zover om door te stromen. De avond
werd verder ingevuld met een 20-tal
optredens van  solisten duo's en trio's
welke door de leerlingen zelf zijn sa-
mengesteld. Hierin kon ieder zijn kwa-
liteiten laten zien en horen, met zelf-
gekozen muziek met of zonder cd-be-
geleiding,  op het nivo wat het beste
bij hen past.  De optredens waren
daardoor stuk voor stuk bijzonder, het
enthousiasme, de muziek en dansjes,
werden door het publiek goed ontvan-
gen en beloond met applaus. Deze op-
zet geeft een  leuke ontspannen sfeer,
en is behalve voor de leerling ook voor
publiek aantrekkelijk om naar te kij-
ken en te luisteren. Hierbij kwamen al-
le instrumenten waarop gelest wordt,
aan bod. Dit zijn klarinet, trompet,
dwarsfluit, saxofoon en diverse slag-
werkinstrumenten. Als extra werd
nog een pianoconcertje toegevoegd.
Tussendoor traden de onlangs gestar-
te minirettegroep op, waarbij enkele
dames het aandurfden om zelfs solo
en als trio een optreden te verzorgen.
De avond werd afgesloten door het
jeugdorkest, waarin de meeste leerlin-
gen inmiddels al meespelen.

Chocolademelkconcert Sursum Corda groot succes

Afgelopen vrijdag heeft Chr.Muziekver. Sursum Corda haar jaarlijks cho-
colademelkconcert gegeven. Dit jaar hadden een groot aantal deelnemers
zich opgegeven met als gevolg ook heel veel publiek. De ledenwerfactie
welke afgelopen jaar op de basisscholen is gehouden  heeft hier deels ook
aan meegewerkt.
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• 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
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KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons 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 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47
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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!
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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 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235
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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. 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.
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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
InternetNaast 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 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 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 scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

allesvan.nl
vanuit uw regio, voor uw regio

DI T/M DO VAN 13.00-16.00 uur
Tegen inlevering van deze advertentie gratis APK (incl. alle toeslagen) 

bij grote beurt. Afspraak maken niet nodig. Klaar terwijl u wacht.

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

Daewoo en Chevrolet rijders opgelet!

HAPPY HOUR

FOTOGRAAF ZOEKENDE?
WWW.FOTODERKSEN.NL

Mitra Slijterij:
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264



� Complete voeding voor
aankomen/afslanken en
goede energie met persoon-
lijke begeleiding. Jerna Brug-
gink (0575) 46 32 05.
www.vitalcare.nl

� Aangeboden: Blank eiken
2-pers. bed met ombouw,
lattenbodem en matras. Eiken
eethoek (donker). Tweedeurs
koelkast. Tel. (0573) 45 37 60.

� Nordic Walking is een
goede beweging, gezond en
fijn. Voor de enig juiste tech-
niek moet je bij Vitalnowa
zijn. Tel. (0575) 46 36 03.
www.vitalnowa.nl

� Cursussen/workshops
KunstKring Ruurlo: Boet-
seren: 6 ochtenden vanaf
1 maart voor beginners en
gevorderden. Mozaïeken:
prachtige schaal maken op
12-2, 13.30 uur.  Info: (0573)
45 30 90 of 45 15 99 en
www.kunstkringruurlo.nl

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

� Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

� Te huur: carnavalskle-
ding. Ook voor groepen. DS
Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen. Tel. (0575) 45
20 01.

� Op welke wonderpil gaat u
wachten en hoe lang? Begin
vandaag met Herbalife voor
afslanken op verantwoorde
wijze. Nieske Pohlmann, tele-
foon (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.

� 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.

� Te koop gevraagd: Piano -
vleugel, opknapper geen be-
zwaar, tel. (06) 25 25 64 14.

� Te koop: 130 nieuwe OVH
dakpannen met glazuur € 65.
Beeklaan 3, Wichmond, tel.
(0575) 45 09 60.

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

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

� Te koop: Door ruimtege-
brek te koop Verkleedkle-
ren en/of Carnavalskle-
ding. Informatie op te vragen
na 17:00 uur. Tel. (06) 51 36
72 55 / (0575) 55 31 45 of e-
mail: gerrit@bogchelman.nl

� Kom eens ontspannen
met voetreflex, of sabaay-
di-massage. Tel: (0575) 55
19 89.

� Gezocht in Vorden: stal-
ling voor oldtimer. Tel.
(0575) 55 55 88.

Hardloopcursus 
voor beginners v.a. 27 febr.

6 lessen € 45,00 
dinsdagavond 18.30-19.30
uur, vanaf kasteel Ruurlo.

o.l.v. Niels Gude, inl.
tel. (0573) 45 33 54 
of (06) 13 36 98 04.

Afslanken/
Aankomen

gratis
begeleiding

Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

Dagmenu’s
7 t/m 13 februari 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 7 februari
Gebonden fazantenbouillon / boeuf Bourgignon met aard-
appelen en groente

Donderdag 8 februari 
Wokki wokki van kip met rijst en rauwkostsalade / bavarois
met slagroom

Vrijdag 9 februari
Linzensoep met spek / Talapiafilet met sinaasappel-wodka-
saus, aardappelen en groente

Zaterdag 10 februari (alleen afhalen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en groente / IJs met
slagroom

Maandag 12 februari
Gesloten.

Dinsdag 13 februari
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen 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
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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

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 6-8 st. € 6,25
Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,25
Weekendaanbiedingen

geldig op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari

Crêmehoorntjes
per stuk € 0,55
Gevuld met hazelnootcrême

Bij besteding van 10,00

1/2 Vicorn gratis

TE HUUR

Opslagruimtes
van 2 m2 t/m 20 m2.

Camper- of
caravanstalling

in geïsoleerde bedrijfshal 
met toezicht.

J.C. Teeuwen
Ambachtsweg 1 - Vorden

Tel. (0575) 55 37 75

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. J.Kool, bevestiging ambts-
dragers

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. C.B. van Harten, Eerbeek,
19.00 uur geen dienst

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes HA
met de kinderen

R.K. Kerk Vorden
Zondag 11 februari 10.00uur pastor Hogenelst Eucharistie-
viering mmv Vokate

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 10 februari 17.00 uur Eucharistieviering dames-
koor
Zondag 11 februari 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
10/11 februari P.J. Waart, Barchem tel 0573-44 17 44. Tus-
sen 17.00 uur  ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer 
Tel. 112.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
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 alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt
u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor storin-
gen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitenge-
bied 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
donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 tot 13.30 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
14.30-17.30 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 jeugdcherapie, 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



De kernen Hengelo, Steenderen, Hummelo/Keppel 
en Zelhem blijven hun eigen gezicht behouden.

Weekblad Contact helpt daar mee.

Dankbetuiging

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader, grootvader en over-
grootvader

Willem Uenk

zeggen wij u hartelijk dank.

H.J. Uenk-Hakken
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Groenlo, februari 2007

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

„Er is meer... ...”
dinsdag 13 FEBRUARI 2007

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

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

Grillworst + 
gebr. fricandeau 2x100 gram € 2.29

Special

Zwiebeling 100 gram € 1.55

Maaltijdidee

Macaroni
500 gram € 2.98

Keurslagerkoopje

Rundergehakt 2x 500 gram € 5.50

Kookidee

Schouder-
karbonade 4 stuks € 4.98
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Geheel onverwachts is van ons heengegaan onze
geliefde zuster, schoonzuster en tante

Reintje Eggink-Oortgiesen
weduwe van Otto Eggink

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: A.W. Bargeman
J.L.H. Bargeman-ter Maat

Zutphen: E. Berenpas-Bargeman
H.J. Berenpas

Neven en nichten

Vorden
30 januari 2007

Een voorbeeld heb je ons gegeven
dankbare herinneringen blijven bestaan

“Wat op liefde gebouwd is
kent geen vergeten”

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van
mijn lieve man, vader en opa

Evert Jan Arendsen

betuig ik u, mede namens mijn kinderen en klein-
kinderen, mijn oprechte dank.

Jo Arendsen-Lijftogt

Vorden
Februari 2007

Welkom mooie lieve kleine Thom!!!!

Vol liefde en dankbaarheid verwelkomen wij 
ons zoontje en broertje

Thom 
Niek Johannes

Thom is geboren op 3 januari 2007 om 3.13 uur,
weegt 3070 gram en is 51 cm lang. 

Niek, Rose, Sem, Jaron & Anne-Fleur
Kosse-Strijd

Zum Neuen Land 4
D-27404 Zeven BRD
Tel. 0049 (0)4281 954254

Joepie, we hebben een zusje!

Puck
Cecilia Maria

is geboren op 31 januari 2007 om 18.13 uur.

Groetjes van Floor & Pien.

Onze blije mama en papa zijn:
Annerieke Overvelde en Ronald Hoevers
Hoetinkhof 151
7251 WJ  Vorden
(0575) 55 15 30
hoevers@planet.nl

Bedroefd geven wij u kennis, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, in de leeftijd van 91
jaar, onze lieve zorgzame moeder en oma

Johanna Hendrika Kornegoor-
Tjoonk

weduwe van Willem Hendrik Jan Kornegoor

*19 juli 1915 † 4 februari 2007

Vorden: Wim Kornegoor
Marietje Kornegoor-Garsen

Gorssel: Jenny Schonewille-Kornegoor
Eef Schonewille

Warnsveld: Johan Kornegoor
Jeannette Kornegoor-Boenink

klein- en achterkleinkinderen

De Delle 27
7251 AJ Vorden

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
,,De Wehme”, voor de liefdevolle verzorging.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
8 februari om 11.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk
te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te
Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Voorafgaand aan de dienst is er in de kerk gele-
genheid tot afscheid nemen.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen,
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschou-
wen.

Rectificatie

Heden is vrij plotseling van ons heengegaan onze
zwager en oom

Johan Wentink
Echtgenoot van Hilda Brummelman, op de leeftijd
van 77 jaar.

J. Brummelman †
J. Brummelman-Ruiterkamp †
E. Klein Ikkink-Brummelman †
A.G. Klein Ikkink †
J. van Emst
R. Hofs Brummelman
G.J. Hofs †
H.H. Eikelenboom-Brummelman †
B.A. Eikelenboom †
H. Brummelman 
T. Brummelman-Brummelman 
J.W. Jansen Venneboer-Brummelman 
T.J. Jansen Venneboer

Neven en nichten

Vorden, 24 januari 2007 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

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

Nieuwe collectie

Houten vloeren en

Laminaat
Niet Duur !!!!!!!!!!!!!!!

Lochem Parket &Tapijt
te Ruurlo 0573-453501
Gratis offerte / bezoek aan huis

Nooit zul je door de tuin meer lopen
waar iedere bloem en elke plant
getuigen van je zorgende hand.
Een andere tuin ging voor je open.

Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het
geheel onverwachte heengaan van onze lieve moe-
der, oma en oma Vorden

Reintje Eggink-Oortgiesen
weduwe van Harmen Otto Eggink

op de leeftijd van 86 jaar.

Brummen: Alie en Henk Bloemen
Richard en Ellen

Danique, Tycho, Kay
Ronny en Jacquelien

Eliza

Ruurlo: Reina en Henk Kok
Marcel en Henrieke
Silvia

Hengelo (Gld.): Willie en Jan Fritz
Monique en Michel

Daphne, Luck, Sander
Toine en Paulien

Max

Vorden, 30 januari 2007
Almenseweg 8

Correspondentieadres:
H.G. Kok
Margrietlaan 19, 7261 CC Ruurlo

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie-
plechtigheid in besloten kring plaatsvonden.

Tot ons grote verdriet, is van ons heengegaan, onze
lieve schoonzus en tante, op de leeftijd van 91 jaar.

Johanna Hendrika Kornegoor-
Tjoonk

weduwe van Willem Hendrik Jan Kornegoor 

G.H. Kornegoor †
E. Kornegoor-Kornegoor

E.J. Kornegoor †
J.M. Kornegoor-Ter Maten

Jan en Fenneke Kornegoor
Marlon en Arjen

Vorden, 4 februari 2007
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Ik ben toen een opleiding gaan volgen
bij Care for Human, een dochteronder-
neming van Care for Woman. Thans
ben ik als verpleegkundige franchise-
ondernemer en heb ik hier thuis aan
de Ruurloseweg een eigen praktijk.
Mijn voornaamste taak bestaat uit het
uitvoeren van gezondheid- checks. Dat
houdt in het meten van lengte, ge-
wicht (BM) , de bloeddruk, chloreste-
rol, glucose en de longfunctie’, zo zegt
Carmen Smeerdijk. ‘Ga je dan niet op
de stoel van de huisarts zitten? ‘Nee
hoor, wanneer bij voorbeeld het cho-
lesterol gehalte of de glucose te hoog is
dan adviseer ik mijn cliënt eerst de
huisarts te raadplegen. Aan hem of
haar de beslissing om dit advies op te
volgen. Wat mij de laatste tijd is opge-
vallen en waarvan ik toch wel ben ge-
schrokken is, dat veel mensen zich dik-
wijls zo moe voelen. De oorzaak kan
velerlei zijn. Stress op het werk of
thuis, daardoor een ongezond eetpa-
troon e.d. Dikwijls ook nog te weinig
bewegen. En dat alles bij elkaar kan er
toe leiden dat men zich moe voelt. Aan
mij de taak om de cliënt een voeding-
en leefstijl advies te geven. Maar alvo-
rens iemand te adviseren is het wel
zaak dat je een luisterend oor hebt. De
mensen te laten praten om achter de
oorzaak van de klachten te komen en
hen daarbij te motiveren. Hen b.v. te
begeleiden met het stoppen van ro-
ken, begeleiden bij het afvallen, bege-
leiding geven in meer bewegen en het
gebruiken van gezonde voeding. Veel
mensen bewegen niet of nauwelijks en
dat is jammer. Het is gewoon goed om
in ieder geval vijf keer per week te be-

wegen. Elke dag een half uur wande-
len is al een stap in de goede richting.
Flink stevig doorwandelen, dat kan
toch iedereen! Zijn mensen bereid
mijn adviezen op te volgen dan is het
aan te bevelen dat, willen ze resulta-
ten zien, ik ze een half jaar begelei-
ding geef. Ik probeer ook mensen met
elkaar in verbinding te brengen, dat ze
samen gaan wandelen, Nordic Wal-
king e.d. Samen iets doen werkt vaak
beter dan dat je op eigen houtje bezig
bent. Het geeft mij zelf ook een enor-
me kick wanneer ik constateer dat de
begeleiding aanslaat, dat het (over) ge-
wicht afneemt, dat ze energieker zijn
geworden. Dat werkt enorm motive-
rend’, zo zegt Carmen Smeerdijk.Ook
is de Vordense bezig om bedrijven voor
Care for Human enthousiast te ma-
ken. Carmen: ‘Je merkt de laatste tijd
meer en meer dat bedrijven zich gaan
interesseren voor het ‘welzijn’ van hun
medewerkers. Dat begint dan met een
zgn. ‘healthcheck’, zodat de werkgever
kan zien wat de kritieke punten bin-
nen zijn organisatie zijn. Dan kunnen
de nodige maatregelen worden geno-
men. Elk bedrijf is er immers bij ge-
baat dat het ‘ziek-zijn’ beperkt wordt.
Dat zij adviezen krijgen om het ziekte-
verzuim terug te dringen. En ook hier
geldt vaak: meer bewegen, letten op je
voedingspatroon en natuurlijk zorgen
voor een goede werksfeer. Dat de werk-
gever een check laat uitvoeren moet je
eigenlijk ook zien als een geste naar de
werknemers toe’, zo zegt Carmen
Smeerdijk. Voor meer informatie
www.careforhuman.nl en op 
www.vitalweight.nl, tel. 0575- 843046.

Verpleegkundige Carmen Smeerdijk: 'Opvallend dat veel mensen zich zo moe voelen'
Carmen Smeerdijk, geboren en getogen in de gemeente Warnsveld en
thans woonachtig in Vorden, heeft aan de HBOV in Zwolle de opleiding
verpleegkundige gevolgd. Vervolgens heeft zij een aantal jaren in het Spit-
taal gewerkt. Carmen: ‘En ik moet zeggen met heel veel plezier, maar toch
kreeg ik op gegeven moment het gevoel van ‘wat wil ik eigenlijk, wil ik
mijn hele leven in het ziekenhuis blijven werken of wil ik aan iets nieuws
beginnen? Ik was in feite een beetje zoekende. Wat is er binnen het vakge-
bied dat bij mij past? Mijn keus viel op de preventieve gezondheidszorg.
Bezig zijn met voeding, beweging en wat voor invloed dat heeft op de ge-
zondheid en het ‘welbevinden’ van mensen.

Carmen Smeerdijk: adviserende rol ter voorkoming hart- en vaatziekten en ouderdomsdiabetes.

TRAUMA
Negen jaar geleden begon Jannie
samen met familieleden een eigen
zaak. Ze hoopte dat deze stap de juiste
afleiding zou brengen. Een jaar later
trouwde ze met Egbert en weer een
jaar later kregen ze een kind. De beval-
ling beleefde Jannie als één groot trau-
ma. "Het werd een stuitbevalling.
Elske kwam er letterlijk verkeerdom
uit. Het was zeer heftig en opnieuw
schakelde ik mijn gevoel compleet uit.
Daarbij kwam dat Elske het eerste jaar
van haar leven veel huilde. Steeds
vaker kreeg ik allerlei rare klachten.
Spanningshoofdpijnen, die in m'n nek
trokken, aanvallen van angst en iede-
re keer weer die hyperventilatie. We
hoopten drie jaar terug dat een vakan-
tie in Frankrijk rust zou brengen. Het
pakte juist compleet anders uit. De
aanval van hyperventilatie was dit
keer zo heftig en zo anders dan ik al
kende, dat ik echt dacht dat ik dood-
ging. Ik was compleet in paniek en
hevig geschrokken. Egbert nam mij en

Elske in de auto en knalde in één
streep naar huis. De arts kon geen
lichamelijke bijzonderheden ontdek-
ken. Dat was enerzijds wel een gerust-
stelling, maar de spanningsklachten
bleven. Achteraf weet ik dat met name
de bevalling de hoofdoorzaak is
geweest van de verdere toename van
klachten die ik steeds kreeg."

HEEL ENG
Jannie kwam bij de Praktijk voor Neu-
rofeedback. "Ik was er eerst helemaal
niet voor in. Ik wilde alleen maar een
ontspanningsmassage om tot rust te
komen. Uiteindelijk, nadat mij heel
goed werd uitgelegd hoe het werkt,
heb ik eraan toe gegeven. Ik vond het
in eerste instantie heel eng al die dra-
den aan mijn hoofd. Ik lag achterover
in een stoel en kon naar een scherm
kijken naar een soort poppetje dat
door een doolhof liep en ik kon het
met mijn hersens aansturen. De
psychologe kon daardoor functies in
mijn hersenen meten en constateren

dat in de ene helft van mijn hoofd be-
langrijke hersengolven beneden alle
peil functioneerden en in de andere
helft juist andersom. Op een bepaald
moment zei ze, nu probeer ik je te
laten voelen hoe neurofeedback kan
werken. Ik probeer de hersenactiviteit
zo aan te sturen dat de kans er is dat je
de verandering meteen kunt gaat
voelen. En bij mij lukte dat inderdaad

ook direct. Ze deed dingen, die ze kan
sturen via haar computer, waardoor
opeens een enorme rust over me
kwam. Het was alsof een zwaar gor-
dijn openviel. Ik ervoer aan den lijve
dat neurofeedback onmiddellijk gaat
werken. Gedurende een jaar heb ik in
totaal dertig sessies doorstaan. Daarna
kon ik mij zelfstandig redden. Ik kreeg
mijn gevoel weer volledig terug. Mijn

vroegere klachten zijn er niet meer
Het klinkt misschien gek: ik ben in-
middels 37, maar ik heb de rust terug
die ik had toen ik net twintig was."

Voor meer informatie en afspra-
ken kan men bellen met de prak-
tijk voor Neurofeedback gevestigd
in Almelo, Ruurlo en Enschede:
(053) 480 40 90.

NEUROFEEDBACK REDT JANNIE PLUIMERS:

"Ik dacht echt dat ik doodging"
Jannie Pluimers (37) straalt rust uit. Ze geniet van het leven. Samen met
haar man besteedt ze veel aandacht aan haar dochter Elske. Zeven jaar
oud en levenslustig. Ruim vier jaar geleden was alles nog compleet an-
ders. Jannie kon niet meer. "Het was in de zomer van 2002 in Zuid-Frank-
rijk toen ik echt dacht dat ik dood ging. Binnen één dag zijn we naar huis
geknald. Het is puur toeval dat ik via een kennis bij de Praktijk van Neu-
rofeedback terechtkwam. Maar sinds die tijd geloof ik niet meer in toeval.
Zij hoorde over mijn klachten, herkende bepaalde zaken en bracht me
daarom in aanraking met neurofeedback. Ik ben nu al mijn klachten
kwijt." Het verhaal van de Rijssense Jannie Pluimers klinkt als een sprook-
je. Het is echter bittere werkelijkheid. Reeds op jonge leeftijd kreeg ze gro-
te verantwoordelijkheid. Ze werkte vier jaar achter elkaar knetterhard.
Soms tot laat in de avond. Ze kreeg concentratieproblemen, steeds weer
hoofdpijn. Door de druk op haar hoofd, kreeg ze steeds vaker stress en
angstaanvallen. Ze kon moeilijk de slaap vatten en kreeg last van hyper-
ventilatie. Op een bepaald moment waren er dagen met hartkloppingen,
die niet overgingen. Ze kwam bij een psycholoog. "Die zocht naar dingen
in mijn verleden. Maar daar was niets. Ik zat inmiddels in de ziektewet.
Het bleef maar wroeten. Het was of mijn gevoel was uitgeschakeld. Ik leef-
de puur op mijn verstand."

De psychologe kon functies in mijn hersenen meten

NU OOK IN
RUURLO

(advertorial)
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Frank Kok 06 - 53 55 81 31
Frans Kok 06 - 22 40 94 96

Ook voor al uw balkonwerk!

Kervelseweg 14 - 7255 BG Hengelo Gld. - Fax (0575) 46 38 12

Welke Schilder
- kan zelfstandig werken
- heeft ervaring met klantenwerk
- is in bezit van het rijbewijs

Als jij hieraan voldoet, ben jij de schilder die
wij zoeken.

Ons bedrijf bestaat al 27 jaar. Heeft goede
opdrachtgevers en fijn personeel. Het bedrijf is
gevestigd in Didam, maar werkt geregeld voor
opdrachtgevers uit Lichtenvoorde.

Voor meer informatie: 
bel Vincent Rondeel (direkteur) 

(woont in Lichtenvoorde) 
06-51402589

of Nancy van Wessel 0316-223169.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Van Wessel Schilders b.v.
Lichtenhorststraat 13
6942 GS DIDAM
t.a.v. Nancy van Wessel.
Of telefonisch via nummer 0316-223169.

van Wessel
S c h i l d e r s

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677 / 442849

Veelzijdig in bouwen en advies.
Wij maken van uw plan werkelijkheid.

Tevens een mededeling omtrent veranderingen
binnen de directie van Wolbrink-Masselink bv.

De heer H. Masselink, als mede oprichter en directeur,
heeft zijn deel verkocht aan de heer H. Peters, al 19 jaar
werkzaam binnen het bedrijf. De heer H. Wolbrink en de
heer H. Peters zullen de directie voeren van Wolbrink-
Masselink. De heer H. Masselink blijft als projectleider
werkzaam voor Wolbrink-Masselink. Hopend een ieder
voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, H. Wolbrink
H. Peters
H. Masselink
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

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

José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

Babyspeciaalzaak
’t Kraamparadijs

de Hoven 27 7122 BJ Aalten 
tel. 0543 - 476632.
Internet: www.babyspeciaalzaak.nl
email: info@babyspeciaalzaak.nl P

KOOPZONDAG
bij ’t Kraamparadijs

• Aktieprijzen op showroom-
babykamertjes.

• Grote positiemodewinkel nu met
fikse kortingen op de herfst/winter-
collectie tot wel 70%

• Uiteraard is ook een groot gedeelte
van de voorjaar/zomercollectie 
positiemode binnen.

• Babykleding t/m 92. 
Heel betaalbaar!

• Schitterende kinderwagenafdeling
met alle bekende merken.

• Vraag naar onze voordeelkaart.

Kom kijken en maak er een dagje uit van 
in onze babyspeciaalzaak (± 2000 m2)

zondag 11 februari
11.00 - 17.00 uur

U bent van 
harte welkom

OFFICIËLE PUBLIEKE AANKONDIGING

MASSALE 
LIQUIDATIE-VERKOOP

Van gehele omvangrijke 
importeurs- en groothandelsvoorraad 

PERZISCHE-/OOSTERSE TAPIJTEN,
CHINESE-/NEPAL TAPIJTEN 

ALSMEDE BERBERS

d.m.v. rechtstreekse verkoop aan particulieren zonder
tussenkomst van detailhandel, zonder enige opslag
of bijkomende kosten.Alle tapijten voorzien van
een echtheids-/herkomst alsmede garantie certificaat.
Als u deze grote tapijt/liquidatie verkoop mist, dan
mist u de kans van uw leven om een blijvend
waardevol tapijt van buitengewone allure te verwerven,

tegen 1/4 van de winkelwaarde
in alle gangbare afmetingen zoals 

eetkamer- salon, hal en tafelmaten.

Tot deze thans ter liquidatie opgedwongen voorraden
ter waarde van enige miljoenen, behoren o.a. 
zijden Quooms, Isphahans, Nains, Mesheds, Tabriz,
Herekes, Afshari's, Heriz, Bidjars, Kars, Keshans,
Yayalis, Kazaks, Shirvans, Belouchistans,
Yagcebedirs, Kashmirs, Doosemealtis, etc. etc.
etc. in vele maten (ook zeer grote) en variëteiten.
Chinese tapijten in de zwaarste knopingen uitgevoerd
in vele pasteltinten. Authentieke tapijten Nepal
Marokkaanse Berbertapijten (zware kwaliteit) 
in vele maten. Alles moet verkocht worden ongeacht
de prijs. Stuk voor stuk voor een fractie van de waarde
al vanaf 50 euro per stuk. U kunt ook pinnen.

EENMALIGE RECHTSTREEKSE VERKOOP TER

VOORKOMING VAN DREIGEND FAILLISSEMENT

Oriënta 06 53944431

Hotel 't Zwaantje
Zieuwentseweg 1 Lichtenvoorde

Vrijdag 9 februari 11.00 tot 16.00 uur

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

bij Helmink

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

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van trappen en couponnen)

Voordeel van de 
 rol... zolang de 
voorraad strekt!

Slaapkamertapijt  ”Sweet Dreams”
Kleur blauw, 400 cm breed 

Nu per meter voor OP=OPPRIJS     35.-
Bouclétapijt ”Duet”

In grijs of groen, 330 cm breed, geschikt
voor trap of hal. Van 85,- nu per meter OP=OPPRIJS    59.-

Frisétapijt ”Prestige”
80% wol. Kleur beige, 350 cm breed.

Van 129,- nu per meter  OP=OPPRIJS     79.-

ZachteZachte 
prijsjesprijsjes!!

www.helminkmeubelen.nl

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

LEGGEN
GRATIS!*

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Een MOOIE PLANKEN vloer?

Neem BETERHOUT planken 
is goed, makkelijk & voordelig
Voor info, advies en bestellen

van een prachtige vloer

Parket & Zonwering

PANNEKOEK
Tel. (0573) 45 16 61



In 2003 is op het voormalig Sorbo ter-
rein gestart met het nieuwbouwplan
‘Vordense Beek’. Sinds het voorjaar
van 2005 ligt de voortgang van de rea-
lisatie echter volledig stil. Voor het
laatste resterende appartementenge-
bouw, grenzend aan de beek aan de
Nieuwstadzijde, is nog geen spade in
de grond gestoken. Het betreffende ap-
partementengebouw zou een ‘indus-
trieel, op de oude leerlooierij gelijkend
karakter’ moeten krijgen. De realisatie
werd uitgesteld omdat de 6 woningen
in dat gebouw onverkoopbaar bleken.
Een aanpassing van 6 koopapparte-
menten naar 12 huurappartementen
in opdracht van ProWonen is door de
projectontwikkelaar na een actie van
omwonenden afgeblazen. De project-
ontwikkelaar restte dus niets dan naar
de oorspronkelijke opzet terug te ke-
ren en is voornemens binnenkort een
nieuwe verkooppoging te starten.

In de 5 jaar na de totstandkoming van
het oorspronkelijke plan zijn er zowel
op gemeentelijk als provinciaal niveau
een aantal beleidsnota’s geformu-
leerd. De nota’ s maken de bouw van

een kolossaal, industrieel ogend pand
op deze plek op zijn minst discutabel,
zo niet ongewenst. Het gaat immers
om de meest smalle en kwetsbare plek
in het beekdal binnen de dorpskern,
een plek die tevens als één van de toe-
gangen tot het beekdal fungeert’, zo
staat in de brief aan de gemeente-
raadsleden. De Centrumvisie van de
gemeente Vorden uit 2003 benoemt
helder de waarde en het unieke karak-
ter van het ongeschonden beekdal
door de kern van het dorp. De wel-
standscommissie van 2004 spreekt
over het versterken van het historisch
kader van de dorpskern met reguliere
toepassing van het materiaalgebruik
en zware toetsing op karakteristieke
panden en straatprofielen.

Op provinciaal niveau is in het ont-
werp gebiedsplan ‘Natuur en Land-
schap van de provincie Gelderland
voor Oost Gelderland’ het herstel van
ecologische samenhang in dit unieke
gebied als ontwikkelopgave vermeld.
In het streekplan Gelderland 2005 zijn
de oost-west stromende beken zelfs ex-
pliciet als kernkwaliteit benoemd’zo

wordt in de brief aan de raad gesteld.
Zeer veel wandelroutes door Vorden
lopen door dit beekdal en zullen
straks ruw onderbroken worden door
dit pand. In de flora en fauna komen
we een aantal zeldzame en bedreigde
soorten tegen zoals de ijsvogel, gele
kwikstaart, mus, vleermuis en zwane-
bloem. Het is om die reden dat onze
zorgen ook gedeeld worden door de
Gelderse Milieufederatie, de stichting
Natuurmonumenten en de Vereni-
ging Bomenbelang Bronckhorst’ aldus
het comité van omwonenden.

Raad Bronckhorst uitgenodigd kijkje te komen nemen

Omwonenden tegen nieuwbouw 

appartementen in plan 'Vordense Beek''

Een comité van omwonenden, de Vereniging Natuurmonumenten, de Gel-
derse Milieufederatie en de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, heb-
ben op advies van wethouder André Baars de raadsleden van de gemeen-
te Bronckhorst per brief uitgenodigd om op zaterdag 10 februari om 16.00
uur ter hoogte van de Nieuwstad 1 aan de oever van de Vordense Beek aan-
wezig te zijn. Genoemde buurt en instanties zijn tegen het voorgenomen
nieuwbouw appartement in plan ‘Vordense Beek’ op het voormalig Sorbo
terrein. Men wil dat de raadsleden ter plekke de situatie in ogenschouw
nemen en met hen een dialoog aangaan over de vraag: ‘Hoe kan dit gewel-
dige stukje landschap behouden blijven voor de huidige en toekomstige
bewoners en bezoekers van Vorden’?

'Wordt er wel of niet gebouwd'?

Het café-restaurant was zelfs bij de op-
richting betrokken. Het 1e elftal speelt
nu al voor het 10e jaar in “Herberg te-
nues”, en daarvoor was "De Herberg"
ook al bij andere teams shirtsponsor.

Hopelijk zijn de shirts een goede sti-
mulans voor het eerste elftal om nog
een flinke eindsprint in te zetten. Het
team wat na ook een jaar hoofdklasse
te hebben gespeeld, nu al jaren in de

1e klasse speelt heeft het zwaar. Mede
door blessures en ziekte is het team
pas één keer met zijn eigen mensen
aan een wedstrijd begonnen. 

Aanvoerder Jeroen Tijssen bood na-
mens zijn team een mooi boeketje
aan, aan Hannie “van De Herberg”.

Nieuwe tenues Velocitas 1

Velocitas 1 heeft afgelopen week nieuwe tenues van hun sponsor gekre-
gen. Wederom komen deze af van "De Herberg", die al jaren een trouwe
sponsor van Velocitas is.

Een bezoekje aan Twente Plat is zeer
de moeite waard. De groep brengt een
unieke vorm van dialecthumor, waar
de lachspieren danig op de proef wor-
den gesteld. Met als uitgangspunt de
heerlijke humor van de vroegere Wier-
dense Revue, brengt Twente Plat een
avondlang topamusement, waar de
vonken vanaf vliegen. IJzersterke con-

ferences, knotsgekke typetjes, en heer-
lijke sketchen worden door het gezel-
schap in sneltreinvaart aan elkaar ge-
regen tot een oergezellig en onvergete-
lijk avondje uit, waar weer eens echt
ouderwets lekker gelachen kan wor-
den.

De entreekaarten voor deze heerlijke
happening zijn in voorverkoop ver-
krijgbaar bij Het Dorpscentrum te
Vorden, Raadhuisstraat 6, tel. (0575)
55 27 22. Telefonisch reserveren kan
ook: bel dan met De Reserveerlijn on-
der telefoon 074 3841718 en Uw kaar-
ten liggen op de avond van uitvoering
voor U klaar aan de kassa. Haast U met
de aanschaf van Uw kaarten, want de
belangstelling is groot !

Oergezellig avondje uit

Twente Plat in Dorpscentrum
Volgende week Woensdag is het
dan zo ver. Dan vindt er in de grote
zaal van Het Dorpscentrum  een re-
gelrechte happening plaats. Twen-
te Plat, het gezelschap dat zoveel
humor in haar voorstellingen doet,
komt dan naar Vorden om er haar
gloednieuwe programma 2007 aan
het publiek te presenteren.

De selectie van gemaakte werken zijn
uitgevoerd in aquarel en acrylverf. Er
is een grote diversiteit in onderwer-
pen. Zo zijn er dierportretten, land-
schappen, stillevens en vakantie-im-
pressies te zien. Voor belangstellenden
bestaat de mogelijkheid om een schil-
derstuk te kopen. U kunt hiervoor con-
tact opnemen met 0575-524734 (Rien
Overvelde).

Tentoonstelling schilderijen
in Sensire de Wehme
De groep die exposeert bij de
Wehme bestaat uit 5 personen die
afkomstig zijn uit Zutphen en
Warnsveld. Een keer per week te-
kent of schildert de groep in het
voormalige gemeentehuis van
Warnsveld met nog enkele andere
cursisten onder begeleiding van
Rien Overvelde bij het cultureel
centrum "de Spil".

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 29 januari:
Groep A:
1 Mw. Hoftijzer / Dhr. Hoftijzer 60,83%
2 Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 58,33%
3 Mw. Warringa / Mw. Rossel 56,25%

Groep B:
1 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 59,38%
2 Mw. Wullink / Dhr. Wullink 57,29%
2 Dhr. Hissink / Dhr. den Elzen 57,29%

Groep C:
1 Mw. Jansen / Mw. Reindsen 57,64%
2 Mw. Vreeman / Dhr. Vreeman 56,25%
3 Mw. / Dhr. Groot Bramel 52,08%

Woensdag 31 januari:
Groep A:
1 Mw. Hoftijzer / Mw. Vruggink 57,29%
= Mw. Nulden / Mw. v.d. Vlugt 57,29%
3 Dhr. Wagenvoorde / Dhr. Holtslag
55,63%
Groep B:
1 Mw. / Dhr. den Ambtman 59,44%
2 Mw. van Manen / Bouman 59,03%
= Mw. / Dhr. Koekkoek 59,03%
= Dhr. Drijver / Mw. v.d. Staak 59,03%

B r i d g e n

WWNA 1 - RATTI 1 (DAMES)
Na de winterstop stond afgelopen zon-
dag de inhaalwedstrijd tegen WWNA
op het programma. Beide ploegen be-
gonnen aftastend aan de wedstrijd. In
de 14e minuut werd een speelster van
Ratti onderuit gehaald vlak voor de
zestien en een vrije trap was het ge-
volg. Gerrie Brummelman stond op
scherp en wist deze bal met gevoel
over de keepster van WWNA te doen
belanden. 0-1. WWNA had af en toe
een uitbraak maar echt gevaarlijk wer-
den ze niet. Laatste vrouw Carlien Nij-
enhuis was de spits van WWNA steeds
te slim en te snel af. Ratti stond er als
team en er werd goed gevoetbald. In
de 22e minuut wist Ratti de voor-
sprong te vergroten. Een corner van
Gerrie Brummelman werd prachtig
binnen gekopt door Wencke Olthuis.
0-2.  WWNA bleef Ratti het antwoord
schuldig en frustraties binnen het
team speelde op. Een sublieme red-
ding van keepster Wilma Jolink behoe-
de Ratti voor de 1-2. Vlak voor rust ver-
zorgde Marielle Peters een steekpass
op Wencke Olthuis. Zij kwam oog in
oog te staan met de keepster, maar
twijfelde niet en schoot de bal in de
rechterhoek. 0-3. De rust werd bereikt
met een 0-3 stand. De tweede helft
bleef Ratti lekker voetballen. WWNA
moest op zoek naar een doelpunt,
maar het team liep niet zoals een ge
oliede machine zou moeten doen.
Onenigheden tussen de speelsters sta-
ken de kop op en dit kwam niet ten

Vo e t b a l goede van het spel. Ratti daarentegen
creëerde de kansen nog wel, maar het
ontbrak in de perfectionisme van de
afronding. De eindstand bleef 0-3 en
Ratti ging met de drie punten naar
huis. Nu eerst weer tijd voor oefenwed-
strijden en 25 februari moet Ratti er
weer staan thuis tegen Neede.
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Onzen burgemeester van Bronck-
horst was ‘op bezoek’ in de olde
Aviko-fabriek. Op bezoek biej de
krakers.. En dit keer valt mien dat
knap van hem tegen. Hij hef ‘gepro-
beerd’ afspraken te maken..! Wie is
hier de baas in onzen gemeente? Te
gek veur woorden. De Baron had er
graag biej willen wezzen. Willen
helpen um dat ‘varkentjen te was-
sen’. En allicht hadden een hoop
mensen hem graag ruggesteun ge-
geven. Allemaol een bekeuring en
mars .. wegwezen!! Niet luustern?
Dan een kordom M.E. en met de
gummieknuppel. Een politie bus-
ken achter de hand um ze af te voe-
ren. Um te veurkommen dat ander
ongewenste gasten het gat wear op-
vult een tankwagen vette varkens-
strond achter de hand op afroep..
Hoe is onzen burgemeester daor
‘op de koffie’ gekommen? Hef hij
nog efkes geholpen bierkratten op-
ruumen en de andere rotzooi? Wie
had hij as gezelschap meegenom-
men? In de krante kan ik dat neet
leazen. Hef hij de dertig krakers al-
lemaol de hand geschud en gevra-
ogt ‘ho heet iej? En waor kom iej
van dan? Waor bun iej d’r ene van?
Ken ik oew misschiens nog argens
anders van?’’ Hadden ze allemaol

een paspoort in de hande of een an-
der persoons-bewies, wat een ieder
ander altied biej zik mot hebben.?
In de krante steet:” De gebouwen
moeten volgens de plannen van de
krakers worden ingericht als woon-
en slaapplaats..!! Is dit Amsterdam
in het klein? En wie dachten dat
wie langzamerhand van de krakers-
plaag verlost waren. Zelfs in de gro-
te steden mosten ze bakzijl halen.
Nargens ter wereld kunt ze zich dit
veurstellen. Dat een ander zo in
kan brekken in oew eigendom en
daor neet mear weg is te kriegen.
Veur ieder ander fatsoenlijk mense
in ons Bronckhorst gelden regels,
bouw veurschriften en vergunnin-
gen. Neet luustern? Dwang bevelen,
forse boete, afbrekken en ze zet
oew op straote en dan… komt er
een stel naamlozen zonder papiern
en dan wordt alles gedoogd.? Ge-
weldig wat een argernis. Mogelijk
dat in ons Bronckhorst de ‘Hoge
Heern’ te vulle hadden in te bren-
gen. Jan met de kleine achternaam
totaal niks in tel was. De Baron, de
pastoor, de burgemeister en de
bankdirekteur, ze trokken altied an
het langste eind. De leu onder me-
kaar: ”Tegen de wind in pissen.. en
tegen Hoge heren rechten.. Dan

krieg iej zelf de bokse nat.! Dat is no
gelukkig wat better. Ton is er ne
tied gewest dat eigendom en bezit
smearig was. Dan zol iej d’r wel
neet aerlijk angekommen wezzen.
Zonne veertig jaor terugge betogin-
gen en opstandjes. Studenten en
rooie rakkers stelden alles ter dis-
cussie. Was onzen burgemeister d’r
ok ene van dat soort? Dan hef hij
toch onderhand begrepen dat wie
niks veur niks kriegt as lank haor
en dikke luze. Wat is dat veur volk
dat zich ongevraogt nusselt in die
aerdappel fabriek? Leaft ze van de
biejstand.? Eigen inwonners van
ons Bronckhorst? Studenten argens
anders op schole en nog een paar
vrieje dage? Van dat soort volk dat
meent warken is niet arg, een soort
verslaving, maor daor geet te vulle
tied in zitten. Onzen groten man
van Bronckhorst weet toch wal dai
met pappen en nat hollen neet wie-
ter komt. Een boern wiesheid: ”Ait
’t roet een jaor laot staon, dan moi
zeuven jaor hen wiejen gaon”. On-
zen burgemeister Henk Aalderink
zal wel verzuchten: ”In de oogne
van den kleinen knecht, bouwt den
groten knecht, de vaore nooit
recht”.

De Baron van Bronckhorst

Op het programma staan werken van
Fauré, Debussy, Saint-Saëns, Duruflé
en Poulenc, afgewisseld met muzikale
intermezzo's. Het meest opmerkelijke
stuk is het Gloria van Poulenc. Dit stuk
wordt zelden uitgevoerd, waarschijn-
lijk omdat men het niet goed aan-
durft het op het programma te zetten.
Het stuk, bestaande uit zes delen,
werd door Poulenc in 1959 geschreven
voor koor, sopraansolo en orkest. Het
kenmerkt zich door twee tegengestel-
de karakters. Enerzijds is er sprake van
aanstekelijke vrolijkheid, anderszijds
is er sprake van vrome ernst. De ver-
schillende sferen en ritmes wisselen

elkaar in snel tempo af. Poulenc zei
zelf over het stuk dat hij bij het compo-
neren ervan had gedacht aan de fres-
co's van Gozzoli, waarin engelen hun
tong uitsteken, en aan de serieuze Be-
nedictijer monniken, die hij eens had
zien voetballen. Spiritualiteit en licht-
heid zijn belangrijke kenmerken uit
zijn werk. Aan dit concert werken der
mee Esther Ebbinge, sopraan, en Adri-
aan Plantinga, piano. De concerten
vinden plaats op zaterdag 10 februari
a.s. om 20.00 uur in de Martinuskerk
te Warnsveld en op zondag 11 februa-
ri a.s. om 15.30 uur in de NH kerk te
Steenderen. Kaarten aan de kerk en in
de voorverkoop (tel. 451917/554306).
In november van dit jaar wordt door
Sanclust "Ein Deutsches Requiem" van
Brahms uitgevoerd.
Verdere informatie is vermeld op de
website www.sanclust.nl

Sanclust zingt het Gloria van Poulenc
In het weekend van 10 en 11 februa-
ri a.s. zingt Sanclust onder leiding
van dirigent Hans de Wilde werken
van Franse componisten uit de 19e
en 20e eeuw.

AAN WELKE MAKELAAR VERTROUWT U

DE VERKOOP VAN UW HUIS TOE?

Als woningverkoper of woningkoper
wilt u alleen het allerbeste. Dat bete-
kent een makelaarskantoor dat be-
schikt over vakkennis, voldoende mar-
ketingmiddelen, een uitgebreid net-
werk, integriteit, ervaring en gedreven
en professionele medewerkers. Daar-
naast is het van belang dat u vooraf
goed weet wat uw makelaar voor u
gaat doen. Door de regionale kennis
van PG Makelaardij te combineren met
de vernieuwende en effectieve werk-
wijze van Coldwell Banker Makelaars,
streven eigenaar Pieter Gerrits en zijn
team naar nog meer tevreden klanten.

WAT IS DE KRACHT VAN COLDWELL

BANKER MAKELAARS?

Klanten zullen voornamelijk gechar-
meerd zijn van de klantvriendelijke
en overzichtelijke werkwijze. PG Make-
laardij maakt voor u een Plan van Aan-
pak op maat, zodat u precies weet
wanneer uw makelaar een bepaalde
actie inzet om uw woning voor u te
verkopen. Het zorgt voor een inzichte-
lijke dienstverlening en geeft heldere
garanties over de afspraken die u
maakt. Een tweede belangrijke pijler
in de vernieuwde dienstverlening van
PG Makelaardij is de specialisatie in
verschillende doelgroepen. Dit omdat
mensen en woningen nu eenmaal ver-
schillen. Deze specialisatie heeft er in
geresulteerd dat Coldwell Banker Ma-
kelaars wereldwijd marktleider is voor
woningen in het exclusieve segment.
Zo beschikt PG Makelaardij over een
gespecialiseerde dienstverlening voor:
· Het courante segment;
· Het exclusieve segment (Previews In-

ternational);
· Nieuwbouwwoningen.

DE KRACHT VAN SAMENWERKING

Volgens de heer O. Monincx, directeur
van Coldwell Banker Makelaars Neder-
land, zoekt de organisatie uitsluitend
samenwerking met makelaarskanto-
ren die streven naar een hoog niveau
van dienstverlening en daarmee een
uitstekende reputatie opbouwen bin-
nen hun marktgebied. "Wij zijn er dan
ook trots op dat PG Makelaardij zich
bij onze organisatie heeft aangeslo-
ten". "Als makelaars gaan we steeds

meer onze diensten afstemmen op de
wensen van onze klanten, en niet an-
dersom. Dit betekent dat onze dienst-
verlening er voor iedere klant anders
uit kan zien. We kunnen met de on-
dersteuning van Coldwell Banker Ma-
kelaars meer initiatief tonen en meer
persoonlijke aandacht geven aan onze
klanten. Daarnaast boren we nieuwe
bronnen aan om woningen te presen-
teren en te verkopen. Tevens kunnen
wij door aansluiting bij Coldwell Ban-
ker Makelaars gebruik maken van een
netwerk van professionele kantoren.
Hier hebben onze klanten baat bij,
doordat zij in ieder Coldwell Banker
Makelaarskantoor op dezelfde wijze

geholpen worden. Voor ons, als make-
laars, is het belangrijk dat wij kennis
met de leden uit het netwerk uitwisse-
len om zo op een juiste wijze in te kun-
nen spelen op de ontwikkelingen in
de markt", aldus Pieter Gerrits, eigen-
aar/directeur van PG Makelaardij. 

OOK NA DE AAN- OF VERKOOP BLIJVEN

WIJ UW WONINGADVISEUR

Coldwell Banker Makelaars hebben ve-
le voordelen en kortingen voor klanten
ondergebracht in het zogeheten Huis-
eigenaren Programma. Relaties van PG
Makelaardij kunnen profiteren van
kortingen bij keukenleveranciers en
verhuizers en ze kunnen interieurad-
vies voor hun nieuwe woning krijgen.
Voor meer informatie over PG Make-
laardij kunt u kijken op www.pgmake-
laardij.nl of kom langs op ons kantoor.
Wij vertellen u graag meer over onze
samenwerking met Coldwell Banker
Makelaars en over de vernieuwde
dienstverlening. 
Voor meer informatie over Coldwell
Banker Makelaars kunt u kijken op
www.coldwellbanker.nl

Plantsoenstraat 87
7001 AB  DOETINCHEM
Tel.: 0314 384222, Fax: 0314 384703
www.pgmakelaardij.nl
info@pgmakelaardij.nl

Raadhuisstraat 9a
7255 BK  HENGELO GLD
Tel.: 0575 465525, Fax: 0575 463939
www.pgmakelaardij.nl
hengelo@pgmakelaardij.nl

De kracht van Samenwerking: 

PG Makelaardij en Coldwell Banker

PG Makelaardij uit Doetinchem en Hengelo GLD gaat samenwerken met
de wereldwijd opererende makelaarsorganisatie Coldwell Banker Make-
laars. Deze samenwerking geeft PG Makelaardij de mogelijkheid om beter
om te gaan met de snelle veranderingen binnen de woningmarkt en daar-
mee haar dienstverlening op een nog hoger niveau te krijgen. Coldwell
Banker Makelaars is wereldwijd de grootste franchise organisatie binnen
de makelaardij. De multinational kenmerkt zich door innovatieve, in-
zichtelijke en professionele dienstverlening.

Thema’s die aan bod komen zijn:
duurzaam bodembeheer, aanleggen
van kruidenranden, bosrandbeheer
en waterbeheer. Maar ook de mogelijk-
heid om te kunnen genieten van bio-
diversiteit is aan bod gekomen: de aan-
leg van wandelpaden op het platte-
land. Via de website www.biodiversi-
teitgraafschap.nl zijn maatregelen en
praktische informatie om biodiversi-
teit te stimuleren eenvoudig beschik-
baar en zijn de eerste ervaringen te
vinden. ‘Aldoende, boeiend butenlea-
ven’ laat zien op welke manieren bio-
diversiteit kan worden ingezet om be-
drijf en omgeving te verduurzamen en
brengt mensen bij elkaar om hier sa-
men aan te werken. Alle maatregelen
zijn gericht op ‘biodiversiteit’, dat wil
zeggen meer variatie aan dieren en
planten die nuttig kunnen zijn voor

boer of omgeving. Een bloemrijke
kruidenrand kan natuurlijke vijanden
van schadelijke insecten (bijvoorbeeld
rozenkever) aantrekken, een meer ge-
varieerde bosrand bevordert insecte-
netende vogels en een met compost of
koolzaadstro verrijkt bodemleven ver-
betert de bodemstructuur en door-
worteling. Dikwijls snijdt het mes aan
twee kanten: deelnemers leggen met
het waterschap flauwe sloottaluds
aan waar natuur meer kans krijgt,
maar daar kan ook extra water wor-
den opgevangen. Dit helpt het water-
schap aan een betere waterkwaliteit
en er is minder wateroverlast stroom-
afwaarts. Enkele deelnemers willen
maaisel van natuurgras en slootkan-
ten gaan composteren om op de ene
plek natuur te bevorderen en op ande-
re plekken de bodemstructuur te ver-

beteren. Het project ‘Aldoende, boei-
end butenleaven’ wordt begeleid door
CLM Onderzoek & Advies en Animal
Science Group van Wageningen UR. 

Ongeveer dertig boeren en landgoed-
eigenaren hebben deelgenomen aan
excursies en bijeenkomsten om meer
te weten te komen over mogelijkhe-
den om biodiversiteit te benutten voor
een duurzame bedrijfsvoering en een
natuurlijke omgeving. Nu experimen-
teren de deelnemers met allerlei
maatregelen om biodiversiteit in de
agrarische omgeving duurzaam te be-
nutten, te bevorderen en beter zicht-
baar te maken. De informatie die be-
schikbaar is gekomen in de loop van
het project is nu ook voor anderen
eenvoudig te vinden via de website
www.biodiversiteitgraafschap.nl

Maatregelen, praktische tips en erva-
ringen laten zien wat u, samen met an-
dere partijen in het gebied kunt doen
voor een aantrekkelijke omgeving.

Aan de slag met biodiversiteit in de Graafschap
In de Graafschap werken boeren en landgoedeigenaren, waterschap Rijn
en IJssel, agrarische natuurvereniging ’t Onderholt, Natuurmonumenten
en de gemeente Bronckhorst nu bijna twee jaar samen aan het vergroten
van biodiversiteit op en rond het eigen terrein.

Zaterdag 10 februari is er weer vol-
op live spektakel in City Lido te
Groenlo met de band Lime. 

LIME is een trendy top 40/100 formatie
die bestaat uit vijf jonge, enthousiaste,
maar ervaren muzikanten. Het reper-
toire, de kleding en het kenmerkende
podiumplaatje zorgen voor een nieuw
en modern geheel. Met een allround
repertoire bestaande uit de nieuwste
hits en de beste knallers, weet LIME el-
ke avond om te toveren tot een spette-
rend feest. Resident is Michel. 

In The Soulkitchen draait Jeroen de
beste Top40 danshits bij elkaar en
Milo.nl zorgt in Club de Reau voor
het nodige Dance vuurwerk. Website:
www.citylido.nl of www.limeband.nl

Zaterdag 10 februari

Excityng live: Lime



Er werden zelfs drie kampioenschap-
pen van Nederland gevierd. In de En-
duro klasse G werd Cees Siemons nati-
onaal kampioen. In de C-klasse ging de
Nederlandse titel naar Erwin Plekken-
pol. Ook internationaal heeft Plekken-
pol in het afgelopen seizoen van zich
doen spreken. 

Het oriëntatie team van ‘De Graaf-
schaprijders’ bestaande uit Herman
Cortumme, Bert Regelink & Erik
Kleinreesink en Wim en Grada Wisse-
link werd in de A-klasse eveneens

kampioen van Nederland. De club-
kampioenen zijn: in de categorie
Cross/ Enduro: Kampioen 65/85 cc: Dy-
lan Mensink, klasse 125 cc Koen Beren-
pas, recreanten Harald Wolsink, Su-
perklasse Marcel Bulten, Enduro Nati-
onaal Cees Siemons, Enduro Senioren
Erwin Plekkenpol.

Afdeling toer: kampioen binnenland
Jan Brummelman, kampioen buiten-
land Corry Wetsteijn. Afdeling Oriën-
tatie: kampioen C-klasse Jan Slagman
en Gerrit van Veldhuizen, kampioen

B- klasse Gerard en Lidy Siemes, kam-
pioen A- klasse Bertus Kolkman. 

De ‘Schoenaker-toer-trophee werd ge-
wonnen door Jan Brummelman. De
‘Schoenaker- ritten- trophee ging naar
Bertus Kolkman. 

De ‘Delden trophee’ kwam in het bezit
van Harald Wolsink. Ook werden deze
avond een drietal jubilarissen gehul-
digd te weten Joop Weustenenk (40
jaar lid) en Frank Arendsen en Adri-
aan Eskes (25 jaar lid). 

Voorzitter Gerben Vruggink toonde
zich verheugd over de toename van
het aantal jeugdleden, met name in
de leeftijdscategorie 7 tot 10 jaar. 

‘Deze jongens rijden al heel fanatiek
hun rondjes maar wat opvalt, de ou-
ders zijn nog fanatieker’, aldus Vrug-
gink. In 2008 zal De Graafschaprijders
samen met de motorclubs uit Hengelo
en Zelhem de EK enduro organiseren,
zo maakte hij verder bekend.

Jan ten Brinke motorsportman 
'De Graafschaprijders'

Voorzitter Gerben Vruggink maakte zaterdagavond tijdens de jaarlijkse
feestavond, die in de grote zaal van "De Herberg" werd gehouden, onder
luid applaus bekend dat Jan ten Brinke is gekozen tot motorsportman
van het jaar van de VAMC 'De Graafschaprijders'. ‘Jan ten Brinke is sinds
1985 een zeer gewaardeerd lid van onze club. Hij heeft tal van jaren zitting
gehad in de cross en enduro commissie. Ook is hij al zeven jaren manager
van ons enduroteam, waarmee hij in 2002 en 2005 kampioen van Neder-
land is geworden’, zo sprak voorzitter Vruggink lovend. Naast de uitverkie-
zing van de sportman van het jaar, werd deze avond een keur van kampi-
oenen door het bestuur van de club in het zonnetje gezet. De Graafschap-
rijders heeft het afgelopen jaar op nationaal gebied weer flink aan de weg
getimmerd.

De nationale kampioenen.

In het midden motorsportman Jan ten Brinke.

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.

FEBRUARI
7 Oecumenische vrouwengroep, wa-

ken over gezondheid, in Withmun-
di

7 ANBO klootschieten bijn de kleine
Steege

7 HVG Linde Marlies Aartsen massa-
getherapie

7 Handwerkmiddag/kraamverkoop
Welfare Rode kruis in de Wehme

8 Klootschietgroep de Vordense pan
14 Middagexcursie NB. v. P. naar Gees-

teren
14 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
15 Klootschietgroep de Vordense pan
16/17/18 februari Kranenburgs Carna-

val in de feesttent bij sv Ratti
21 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
21 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
21 N.B.v.P. vrouwen van Nu in de Her-

berg
22 Klootschietgroep in de Vordense

pan
22 PCOB Middagbijeenkomst in 't

Stampertje Nederlandse sporen in
Rusland etc.

24 ANBO/PCOB rijbewijskeuring voor
70+plussers in de Wehme

27 Chr. Vrouwenbeweging Passage,
jaarvergadering

28 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege

28 Oecumenische vrouwen groep in
Withmundi

AGENDA VORDEN

Het snoeihout mag niet dikker zijn
dan 10 cm en geverfd hout, en stobben
worden niet geaccepteerd. Het terrein
is op deze dag geopend van 11.00 uur
tot 16.00 uur en er word voor het stor-

ten een vrijwillige bijdrage gevraagd.
datums staan ook Het paasvuurter-
rein is ook op 17 maart 2007  geopend. 

Buiten deze dagen is het terrein afge-
sloten. Het Paasvuur wordt op eerste
paasdag om 20.30 uur ontstoken door
de vuurkoning van vorig jaar. In de
feesttent speelt dit jaar de Trainband.

Paasvuur Kranenburg open
zaterdag 10 februari
Stichting CCK stelt a.s. zaterdag 10
februari het  paasvuurterrein open
voor het brengen van snoeihout.

Om dit bedrag bij elkaar te krijgen
heeft ze smen met een aantal vrijwilli-
gers een valentijnsdiner georgani-
seerd. 

Op woensdag 14 februari om 19:00
uur kunt u voor € 20,- van een heer-
lijk diner genieten. Het diner bestaat
uit een voor-, hoofd- en nagerecht. Het
nagerecht wordt door he restaurant

"de gravin van Vorden" verzorgd en ge-
sponsord (daarvoor onze hartelijke
dank). 

Verleden jaar was deze actie een groot
succes, vooral het heerlijke eten en het
gezellig samen zijn. Hebt u belangstel-
ling en wilt de kinderen in Zambia
helpen aan een school, geeft u zich
dan op voor 10 februari bij Giselle Kool
tel: 0575-553576 of Marieke Hoek tel:
0575-553783. Wij heten u van harte
welkom op 14 februari in de Voorde
(bij de Ned. Hervormde kerk). Wij kun-
nen tot 30 personen ontvagen. Wij
staan daar voor u klaar!

World Servants
Deze zomer wil Marieke Hoek sa-
men met de organisatie World Ser-
vants een school gaan bouwen. Ze
heeft € 2000,- nodig voor o.a. de
reis, bouwmaterialen enz.

Een tafel, een bank en een paar sche-
merlampen. In de schouw brandde
een haardvuurtje en op de bank lagen
een aantal gitaren. Zo rond 22.00u,
het tijdstip wanneer een gemiddelde
muzikant echt wakker word, begon de
sessie. Stef, Arjan, Ard en Richard
speelden samen liedjes die ze anders
ook spelen als ze elkaar op een wille-
keurig bankstel treffen. 
Wanneer je dit sec bekijkt klinkt dat
niet spectaculair. En het was ook niet
spectaculair, maar dat was precies de
kracht van de avond. Mensen die sa-
men liedjes zingen  met een aantal
jongens die gitaar spelen. Eenvoudi-
ger kan het niet. Maar wat levert dat
een geweldige sfeer op! Alleen maar
mensen die goeie zin krijgen omdat ze

een gezellige avond hebben, die ze zelf
creeeren.  
Het is dat de vordense brandweer ook
aanwezig was, anders had een gezellig
kampvuurtje niet misstaan. Het pu-
bliek genoot  van de muziek, en de
muzikanten genoten van het publiek,
En zo makkelijk ontstaat er een gezel-
lige avond. Het was uiteindelijk 01.30u
toen de muzikanten de gitaren weg-
zetten en de stembanden weer  rust
kregen. En, ook al heeft herbergier
Henk deze keer misschien nog niet de
Wild Rover uit volle borst gezongen,
het had  zeker iets weg van die be-
faamde Ierse kroegsferen. Vaker doen!
Dat was de meest uitgesproken zin de-
ze avond. Een vervolg zal er vast  wel
komen.

Unieke sfeer bij eerste huiskamer-sessie

Zaterdagavond 3 februari vond de allereerste Vordense huiskamer-sessie
plaats. In een afgeladen Olde Lettink stond in de hoek een kleine gezelli-
ge huiskamer gebouwd.
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Wij 
halen 
voor 
U uw 
recht

t 0575 51 15 74 f 0575 54 77 01
e juridisch@adviespunt.info w www.adviespunt.info

AdviesPunt
voor goede zaken

j u r i d i s c h

Niet eens of
onnodig lang
wachten op
(gemeente)besluit?

Schade geleden?
Arbeidsconflict?
Huurgeschil?

Schakel Juridisch
AdviesPunt in.
Betaalbaar en bij
u in de buurt.

CARNAVAL
IN DE FEESTTENT TERREIN S.V. RATTI, KRANENBURG

VRIJDAGAVOND 16 FEBRUARI

plankenkoorts in de tent
playbackshow
Aanvang: 19.00 uur Toegang tot 1.40 m gratis, anders € 3,--

Aanvang: 20.30 uur ZATERDAGAVOND 17 FEBRUARI       Entree € 6,00

c a r n ava l s B A L
Muziek: ”BACHUS”

ZONDAG 18 FEBRUARI

kindercarnaval
14.30 uur: OPTOCHT vanaf de feesttent m.m.v. „DE SCHADDENSTEKKERS”

aansluitend: DOLDWAZE KINDERMIDDAG verzorgd door THEATER FIETS

14.30 uur:  OUDERWETS CARNAVALSFEEST

met KAS BENDJEN Entree: € 8,--

en THE AVALANCHE

KRANENBURGS

OM 21.11 UUR:
AFTREDEN OUDE PRINS EN

ONTHULLING VAN DE NIEUWE PRINS

in de feesttent

MET GRATIS TRAKTATIETOEGANG GRATIS

SPECIAAL OPTREDEN VAN De hazes Imitator

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

Bouwen aan prefab beton!

Werkvoorbereider m/v

HCI Betonindustrie is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van

prefab-betonelementen voor de utiliteitsbouw, woningbouw, weg- en waterbouw

en de agrarische sector. In verband met de ontwikkeling van de markt en de groei

van ons bedrijf, zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functies van:

Tekenaar m/v

De geschikte kandidaat:

- heeft affiniteit met het bouwproces
- is kosten- en kwaliteitsbewust
- kan goed organiseren en planmatig 

handelen
- is flexibel en initiatiefrijk
- heeft een bouwkundige opleiding op 

MBO of HBO niveau 

Een combinatie van beide functies is mogelijk

We bieden u een prettige collegiale werksfeer en een bij de functie
passend salaris. 
Heeft u interesse en wilt u eerst meer weten over één van deze vaca-
tures, neem dan contact op met de heer P. van Mourik, telefoon 0575
468181.
Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorend CV kunt u binnen 14 dagen
na verschijning van deze advertentie sturen naar:
HCI Betonindustrie, t.a.v. de heer  P. van Mourik, Postbus 98, 7255 ZH
Hengelo Gld. 
E-mail: p.vanmourik@hcibeton.nl

HCI Betonindustrie B.V.

Kruisbergseweg 13, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 81 81 Fax (0575) 46 11 74, www.hcibeton.nl

Uw werkzaamheden bestaan uit  het uitwerken en

begeleiden van projecten vanaf opdracht tot 

levering, zoals:

- het vertalen van bouwkundige tekeningen en 
bestekken naar productietekeningen

- het maken van voorbereidingsschema’s en 
productieplanningen

- het begeleiden van en overleggen met opdracht-
gevers, constructeurs en toeleveranciers

- het bewaken van kwaliteit, levertijd en kosten

73
79

4_
1

Uw werkzaamheden bestaan uit:

- het uitwerken en tekenen van prefab
betonelementen vanaf bestek- of werktekeningen

- het interpreteren en analyseren van tekeningen
- het maken van detailtekeningen m.b.v. autocad

De geschikte kandidaat:

- heeft een bouwkundige opleiding op
MBO of HBO niveau

- heeft ervaring met autocad 2D
- kan goed in teamverband werken 

(in nauwe samenwerking met de
werkvoorbereider)

ALTIJD LEUK OM TE SNUFFELEN

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 461996

WEGENS REORGANISATIE IN FEBRUARI - MAART

SPECTACULAIRE OPRUIMING
MET BODEMPRIJZEN

OPRUIMING SPORTSCHOENEN

Vrije tijd – Running  
Voetbal 

(ook jeugdschoenen maat 36 tot 39)

Adidas  Asics  Kappa Lotto  Nike  Puma

€ 10,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00

Kortingen van 20 tot 80 %

OPRUIMING DAMESMODE

Rokken – Blouses– Truien – Pantalons

Pully’s –  Pakjes – Coats – Jacks

Setter  Erfo  Derofa  Zerres  Di Gianni
Freya  Rossini  TwinLife

€ 10,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00

Kortingen van 10 tot 80 %

OPRUIMING SPORTKLEDING

Winterjacks – Trainingspakken
Sweaters – Truien

Twinlife  Kappa  Rucanor Adidas  Hummel
Fila TwinLife

€ 10,00 - 20,00 - 30,00 - 40,00 - 50,00

Kortingen van 10 tot 70 %

OPRUIMING LINGERIE

Beha’s – Slips

Pastunette

€ 5,00 - 7,50 - 10,00 - 12,50

Diverse Panty’s € 1,00

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:
• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)
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Het is belangrijk dat meer jongeren
voor techniek kiezen. Op dit moment
is het moeilijk voor technische bedrij-
ven om goed gekwalificeerd personeel
te vinden. Initiatieven als techniekda-
gen en deze open dag, ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van het be-
drijf, zijn juist bedoeld om jongeren
enthousiast te maken voor techniek.
Bronkhorst High-Tech heeft daarom
de samenwerking met de scholen ge-
zocht en de TU Twente, de regionale
opleidingencentra Aventus, Graaf-
schap College en ROC van Twente en
de hogescholen Saxion en Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen waren dan
ook aanwezig. Tevens presenteerden
toeleveranciers van het Ruurlose be-
drijf zich op de open dag. 

De hele dag bleven de mensen toestro-
men. Ze lieten zich graag rondleiden
om te kijken wat het bedrijf doet en
mede door de vele extra's werd het in-
teressant en gezellig dagje. Op alle af-
delingen van het bedrijf werd gewerkt
en legden de medewerkers uit wat ze
doen en waarvoor hun producten ge-
bruikt worden. De grote variëteit hier-
in verbaasde menigeen. 'Zelfs om

beeldbuizen te maken', wees een man
enthousiast aan, die tijdens de tour
van de ene in de andere verbazing viel. 
Studenten van de TU Twente hadden
een natuurkundemarkt ingericht die
veel aandacht kreeg van kinderen,
maar zeker ook van hun ouders. 'Doe
dit niet thuis', stond er op een magne-
tron waarin aluminiumfolie vonkte.
Maar vele moeders verzuchtten: 'Oh…
dat is me al wel eens overkomen.' Van-
uit het hoofdgebouw ging de tocht
verder langs een interessante truck op
het terrein waarin je nog meer kon
zien over techniek. Vooral kinderen
kropen graag achter de computers in
de truck om bijvoorbeeld digitaal een
ruimte in te richten. 

ZONNECELAUTO EN HIGHTECH
CHALLENGE
In het trainingscentrum van Bronk-
horst High-Tech aan de overkant van
de weg viel ook veel te beleven. Er was
onder meer een live verbinding met
geluid én beeld met de nieuwe vesti-
ging in Amerika en in de grote hal
stonden de zonnecelauto van het
team van de TU Twente die daarmee,
onder meer met sponsoring van

Bronkhorst High-Tech, gaan deelne-
men aan de solarrace in Australië.
Blikvanger in de hal was de spectacu-
laire arena voor de HighTech Challen-
ge. Scholieren van zes scholen uit de
Achterhoek streden hierin tegen el-
kaar met zelfgebouwde en zelfgepro-
grammeerde robots. De winnaar werd
het Assink College uit Eibergen.
Voor de allerkleinsten was er een
springkussen, er kon wat gedronken
worden en voor iedereen waren er
slagroomsoezen die gevuld werden
met behulp van de apparatuur van
Bronkhorst High-Tech. Pim van der
Hall: 'We wilden graag mensen en-
thousiast maken voor techniek en ik
denk dat dat gelukt is.'

OVER BRONKHORST HIGH-TECH
Bronkhorst High-Tech ontwikkelt,
maakt en verkoopt doorstromingme-
ters, regelaars en uitleesapparatuur
die nauwkeurig grote tot zeer kleine
hoeveelheden gas of vloeistof kunnen
meten. Deze worden toegepast in veel
verschillende markten, zoals is in bio-
technologie, food,  halfgeleider-, auto-,
farmaceutische en de chemische in-
dustrie. De producten worden wereld-
wijd afgezet en Bronkhorst High-Tech
is Europees marktleider. Met meer
dan tweehonderd medewerkers is het
bedrijf de grootste werkgever van
Ruurlo.

Open dag Bronkhorst High-Tech B.V.
trekt meer dan 2.000 bezoekers

Naar schatting 2.300 bezoekers kwamen zaterdag 3 februari naar de open
dag van Bronkhorst High-Tech B.V. in Ruurlo. 'We kijken zeer tevreden te-
rug op deze dag', aldus Pim van der Hall van het bedrijf. 'We zijn blij dat het
gelukt is aandacht voor de techniek te trekken, vooral onder jongeren.'

Bezoekers van de open dag kijken gelnteresseerd naar de demonstraties. (foto Patrick van Gemert / Zutphens Persbureau)

Met de vernieuwde opzet van de jaar-
lijks terugkerende actie ´Love is in the
air´ worden twee vliegen in één klap
geslagen: de toename van ongewenste
kittens worden voorkomen én katten
kunnen makkelijk worden terug ge-
vonden wanneer ze weggelopen zijn.
De dierenartsen in de gemeentes Zut-
phen, Lochem, Brummen en Bronck-
horst, die deze actie mede mogelijk
maken, zijn erg enthousiast over
´Love is in the air´. 

Bij het chippen van huisdieren wordt
een chip ter grootte van een rijstkorrel
onder de huid aangebracht. Op deze
chip bevindt zich een uniek registra-
tienummer, dat wordt opgenomen in
de Nederlandse Databank Gezel-
schapsdieren. Met een speciaal aflees-
apparaat kan het registratienummer
worden afgelezen, waardoor op een-
voudige wijze de eigenaar van een
hond of kat is terug te vinden. Meer in-
formatie is te vinden op www.ndg.nl
Ieder voorjaar stromen de asiels weer
vol met katten en ongewenste kittens.
Ook het aantal zwerfkatten en -kittens
in de regio groeit sterk. Door katten tij-
dig te laten steriliseren of castreren
kan dit worden voorkomen. De Die-
renbescherming en dierenartsen roe-
pen katteneigenaren dan ook op hun
verantwoordelijkheid te nemen en
hun dier te laten helpen. 
Voor meer informatie of vragen kan
contact opgenomen worden met Diny
te Velthuis, tel. (0575) 55 66 68.

Katteneigenaren krijgen 

€ 30,00 cadeau!
Vanaf 14 februari (Valentijnsdag)
organiseren de Dierenbescher-
ming en dierenarten in de gemeen-
tes Zutphen, Lochem, Brummen en
Bronckhorst de actie ́ Love is in the
air´. Katteneigenaren die hun dier
laten steriliseren of castreren in de
actieperiode van 14 februari t/m 31
maart krijgen een chipregistratie
cadeau. Alleen inwoners van de
genoemde gemeentes kunnen ge-
bruik maken van dit aanbod.

De klarinettist Michel Duijves kan be-
schouwd worden als de drijvende
kracht achter de groep. Hij heeft een
brede muzikale interesse en speelt
nog in diverse andere groepen zoals
The Jewish Musicband (o.a. Klezmer),
Mind The Midgie (hoofdzakelijk tradi-
tionele Ierse muziek) en tot slot Bite
The Gnatze (eigen composities, inspi-
ratie puttend uit jazz en folk). Gita-
rist/Bouzoukispeler Paul Pallesen is
zijn muzikale kompaan bij de twee
laatste groepen. Fluitist en doedel-
zakspeler Wim Poesen, ook een muzi-
kaal zwaargewicht, heeft eveneens
een indrukwekkend muzikaal c.v.
(Slemp, het Limburgs dansorkest, PPR,
Poescafe, Eisthlinn en Papaver). Groe-
pen van diverse pluimage: van Ierse
folk tot balmuziek uit de lage landen.
Vlak na het uitkomen van de tweede
cd From the Wood is violist Gilles Rull-
mann bij Maalstroom gaan spelen. Hij
speelt Ierse folkmuziek, wereldmu-
ziek en eigen werk o.a. met de band
Tjane en zijn duo met Janos Koolen.
Tot slot heeft Maalstroom met Job Cor-
nelissen een uitstekende percussionist
in huis. Hij bespeelt vooral de bodhran

en pakt uit met de liederen 'The Cocks
are Crowing' en 'Gorgeous and Bright'.
De kracht van Maalstroom zit in het
feit dat vrijwel alle leden van de groep
zelf muziek schrijven, waardoor Maal-
stroom in de wereld van de folk mu-
ziek de eigen klank heeft gekregen,
waarmee het een unieke plek heeft
verworven.
Op 16 februari speelt Maalstroom in
de grote zaal van het Kulturhus, Nieu-
weweg 5 te Ruurlo. De voorstelling be-
gint om 20.15 uur. Toegangskaarten
zijn verkrijgbaar bij Alex schoenmode
en bloemenmagazijn Groot Jebbink,
beide in de Dorpsstraat te Ruurlo en
via kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

Bezetting: · Michel Duijves: klarinet en
basklarinet 
· Wim Poesen: fluiten, whistles en
Vlaamse doedelzakken 
· Gilles Rullman: viool, gitaar en zang 
· Paul Pallesen: gitaar en bouzouki 
· Job Cornelissen: zang, bodhran, bones 
Discografie: Face in the Water, From
the Wood 

Website: www.Maalstroom.net

Folk in Ruurlo

De Nederlandse groep Maalstroom, bestaat uit muzikanten, die door hun
gevarieerde smaak, geluid en stijlen uit verre windstreken van Europa bij
elkaar brengen. Onder leiding van Michel Duijves ( the crazy clarinettist)
heeft de groep een uniek geluid ontwikkeld met een geheel eigen kleur.
Maalstroom, dat begin 2005 de instrumentale cd From the Wood, uit-
bracht, heeft aardig wat optredens op haar programma staan. De groep
speelt naast traditionals, voornamelijk eigen nummers gelnspireerd op
Keltische volksmuziek. Centraal in het klankbeeld staan de (bas)klarinet
van Michel Duijves en de fluiten en doedelzakken van de Vlaming Wim
Poesen. Een ongewone, maar interessante combinatie die de muziek van
Maalstroom een heel eigen karakter geeft. Hun muziek is rijk, en kan ver-
geleken worden met het Belgische ORION.

SOCII
Uitslagen 4 februari
AZC 3 - Socii 2: 6-0
Socii 3 - Sprinkhanen 5: afg.
Socii 4 - Brummen 5: 2-2
PAX 8 - Socii 5: 2-2

Programma 11 februari
Socii - SDZZ
Socii 4 - De Hoven 3
Socii 5 - Baakse Boys 4

Vo e t b a l

De knotwilgen in buurtschap De Emmer zijn
landschappelijk waardevol en de locatie vlak
achter de dijk is prachtig. De rij mag worden
uitgebreid met nieuwe aanplant, als compen-
satie voor de activiteiten van Het Steenders
Landschap. Het knotten gebeurt in samen-
werking met de gebruiker van de grond, de
familie Lamers-Hermsen, die deze ochtend
ook mee zal helpen met de werkzaamheden.
Het gezaagde materiaal zal ter plaatse wor-
den verbrand. 

Er zal worden verzameld om 09.00 uur op de
locatie. Het Steenders Landschap zorgt voor
koffie en soep aan het eind van de werkdag,
rond 12.30 uur. Informatie op:
www.hetsteenderslandschap.nl 
of telefoon (0575) 451834.

Knotten in de uiterwaarden
Op 10 februari 2007 wordt door vrijwilli-
gers van Het Steenders Landschap ge-
werkt in de uiterwaarden van de Emmer.
Aan het einde van de Lindenweg, een zij-
weg van de Emmerweg, staan oude knot-
wilgen. Naast het knotten van deze mooie
bomen, zal de rij van negen worden uitge-
breid met nieuwe aanplant.

Negen oude knotwilgen in de uiterwaarden van de Emmer.



3 Februari deed Nienke Braakhek-
ke, lid van de Berkelduikers uit Lo-
chem, mee aan het Nederlands
winterkampioenschap korte baan
(25m bad) voor zwemmers met een
beperking. 

Nienke, die visueel beperkt is, zwom
in het Hanzebad de 200m wisselslag
3.43.84, de 100m rugslag in 1.48.86,

100m schoolslag in 1.46.76 en de 50m
rugslag in 51,07. 

Het Nederlands record werd gezwom-
men op de 100m vrije slag in een tijd
van 1.32.70. 

Een dik verdiende gouden medaille
(zie foto).

Nederlands record

PC DE GRAAFSCHAP
Dit weekend konden de ponyrui-
ters van PC De Graafschap uitko-
men in Laag Soeren, een dressuur-
wedstrijd waarbij twee proeven ge-
reden konden worden. 

Lian Nijenhuis met haar Ypsilon
kwam uit in de klasse L2-DE en wist
in beide proeven op de eerste
plaats te eindigen. Zij behaalde 196
en 200 punten. 

Ook Hester Slegt met haar pony Shar-
don reed twee goede proeven die haar
beiden de eerste plaats opleverde. 

Zij kwam uit in de klasse M1-DE en
scoorde resp 185 en 182 punten voor
haar proeven.

P a a r d e n s p o r t

SNELLE TIJDEN BIJ BAANKAMPIOEN-
SCHAPPEN VOOR PUPILLEN
Op zaterdag 3 februari werden op
kunstijsbaan de Scheg te deventer, de
baankampioenschappen voor de oud-
ste pupillen (A+B) gehouden. 

Hier kwamen vier leden van de Lo-
chemse IJsclub en schaatstrainings-
groep aan de start. Het ijs was prima
en dat bleek wel uit de vele persoonlij-
ke records die werden gereden.

Bij de heren pupillen B kwam Jorn
Kuitert uit Vorden aan de start. Zijn
500 meter verliep uitstekend en hij
reed maar liefst 2 seconden van zijn
oude persoonlijke record af. Hij reed
nu 54,79 en hiermee stond hij voorlo-
pig 4e in het tussenklassement. 

Hierna volgde voor hem een 300 me-
ter en ook hier reed hij een persoon-
lijk record. Zijn tijd was 33,87. Jorn be-
hield hiermee zijn positie in het klas-
sement en werd in het veld van 28
deelnemers uiteindelijk 4e.

Bij de heren pupillen A reed Sander
Meijerink uit Vorden mee. Ook hij
reed op beide afstanden een persoon-
lijk record. Op de 500 meter bleef hij
net boven de 50 seconden, zijn tijd
was 50,21. 

Voor de heren pupillen A stond daar-
na een 700 meter op het programma.
Hier reed Sander 3 seconden sneller
dan zijn oude persoonlijk record, hij
reed 1.09,61. Sander werd uiteindelijk
7e in het eindklassement.

Bij de dames pupillen B reden Jessica
Oudenampsen uit Laren (G) en Ruth
Wezinkhof uit Ruurlo mee.Bij de da-
mes was het deelnemersveld nog gro-
ter dan bij de heren, er streden maar
liefst 32 meisjes mee voor de titel.

Jessica reed deze avond zeer sterk en
verbeterde op beide afstanden haar
persoonlijk record. Op de 500 meter
reed zijn 59,33 en op de 300 meter
reed zij 35,85. Hiermee werd zij uitein-
delijk 10e in het eindklassement.

Ruth Wezinkhof had net geen per-
soonlijk record op de 500 meter en
reed 1.02,01. Op de 300 meter
lukte het wel om haar persoon-
lijk record te verbeteren en reed
zij 35,78. Ruth werd uiteindelijk
12e in het eindklassement.

S c h a a t s e n

Ook voor de kinderen Jurgen en Carlot
was er een presentje in de vorm van
een bosje snoep. Bremer werkt al me-
nig jaar voor zich zelf en is op het ge-
bied van straatwerk van alle markten
thuis . Ook als speler van het derde

team is hij op menige plaats inzetbaar.
Zijn ploegmaten gingen dan ook maar
wat graag met hem op de foto inclu-
sief de leiders Herman Roording en
Gerrit Weenk in hun nieuwe coach
jassen.

Socii drie in het nieuw

Na bijna 10 jaar Alfa als sponsor gehad te hebben waarvoor hartelijk dank
is er voor het 3e in de winterstop een nieuwe sponsor gevonden en wel Bre-
mer straatwerk. Voorzitter Hiddink zette dan ook terecht Hubert Bremer
zijn vrouw Heidie Straatman in het zonnetje met een mooie bos bloemen.

VORDEN

Zaterdag 3 februari
Vorden B2D - Schalkhaar B3: 2-5
Doetinchem D1 - Vorden D1: 5-1

Zondag 4 februari
Vorden 2 - WVC 4: 1-3

Zaterdag 10 februari
AZC A1 - Vorden A1, 14.30
Doetinchem B1 - Vorden B1, 14.30
Vorden B2D - Excelsior'31 B4, 13.00
Zutphania C1 - Vorden C1, 11.00
Dinxperlo D1 - Vorden D1, 11.00

Zondag 11 februari
Vorden 1  - MEC 1, 14.00
Vorden 2  - Silvolde 2, 10.00
Vorden 4  - Be Quick Z. 6, 09.30

Vo e t b a l

hasseloschilders@wanadoo.nl

Groenloseweg 13

7261 AM RUURLO 

Tel. (0573) 451287

Voor al uw behang en 
binnenschilderwerk

Nu met winterschilder prijzen

HASSELO SCHILDERS

UW VAKMANSPECIALIST

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

OPRUIMING
75% korting

restanten 75% korting
de helft van de helft

op dames- en heren mode
Josephine & Co, Only-M, Gerry Weber, Basler, FrankWalder, Rosner,
Zerres, Verse, Tence, Gardeur, Roberto Sarto, Pools, Enjoy, Mezzo.

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

OPRUIMING

FRAMBOZEN
BAVORAISE

VLAAI
KLEIN 

€ 6.45

GROOT 

€ 10.05

MUESLI-
BOLLETJES

van 2.76

NU 6 VOOR 

€ 2.25 

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 5 t/m 10 februari.

VORDENSE
STOET
van 1.88
NU VOOR 

€ 1.50 
p.st.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Het middelpunt van deze avond zal
het optreden van 25 Vordense muziek-
anten zijn !! Deze muziekanten zullen
in wisselende samenstellingen een
breed repertoire aan muziek ten geho-
re brengen.

De avond zal door de rock band
'MASH' worden gestart, daarna zullen

de "Vordense Toppers" hun optreden
verzorgen en de avond zal worden af-
gesloten door de band 'van Peelen'. 

Deze avond zal de zaal om 20.00 uur
de deuren openen en de eerste band
begint om 20.45 uur. Tot ziens, tot za-
terdag 17 Maart bij "De Herberg" in
Vorden.

Zaterdag 17 maart 

Grandioos spektakel
bij "De Herberg"
Zaterdag 17 Maart zal er bij De Herberg in Vorden weer een pop-rock
avond gehouden worden.



 februari

U laat toch geen geld liggen?
Welzijn Ouderen Vorden kan u helpen bij het
invullen van uw belastingaangifte. Binnen-
kort breekt de tijd weer aan voor het invullen
van uw belastingformulier 2006. Voor de
meesten van ons geen alledaags of plezierig
werk;toch kan het zeer interessant zijn om het
toch te doen. Vooral ouderen- boven 65 jaar-
die in 2006 een eigen bijdrage hebben moeten
betalen bij ziektekosten, bij de tandarts of aan
de thuiszorg of die zelf hebben moeten bijbe-
talen aan hulpmiddelen ( bril, rolstoel etc.) of
aan medicijnen, laten vaak onnodig geld lig-
gen door geen aangifte te doen. De mogelijk-
heden om in dit soort gevallen geld terug te
krijgen van de Belastingdienst zijn in de laat-
ste jaren sterk verruimd; zonde om dat te la-
ten liggen. Natuurlijk kunnen wij u niet garan-
deren dat u geld terug krijgt-dat hangt af van
uw persoonlijke situatie- maar het is o.i. zeker
het proberen waard; en zeker als u nog nooit
aangifte gedaan heeft. Heeft u hulp nodig bij
het invullen of wilt u eens laten nagaan of het
in uw geval de moeite waard is om aangifte te
doen, belt dan  Welzijn Ouderen Vorden tel
.0575-553405. Ook bij het aanvragen van
HUURSUBSIDIE of ZORGTOESLAG willen wij u
graag helpen!

Programma Mantelzorgsalon
Bronckhorst
13 februari: Ik heb wat, krijg ik ook wat? Een
chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd
leidt vaak tot extra kosten. Aan de orde komen
regelingen voor vergoeding als de kosten hoog
oplopen. Hoe "werken" ze, en waar kunt u te-
recht voor informatie of een aanvraag. Elke
tweede dinsdag van de maand is de mantel-
zorgsalon geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Het
adres is: Partycentrum Langeler, Spalstraat 5,
7255 AA Hengelo.
In de gemeente Bronckhorst zijn verschillende
Bezoek en Oppas Organisaties actief. De vrij-
willigers van deze organisaties nemen af en
toe de zorg over van de mantelzorgers. Dit kan
zijn voor een uurtje of voor een dagdeel per
week. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen Vorden.

Alzheimer Café Zutphen
Op 21 februari is er weer het Alzheimer Café.
Thema: Dementie. Het belang van de diagno-

se, geheugenpoli, medicatie etc. Iedere eerste
woensdag van de maand van 19.00 tot 21.30
uur is het Alzheimer Café geopend. Hét tref-
punt voor mensen met dementie, hun part-
ners, familieleden en vrienden. Ook hulpverle-
ners en andere belangstellenden zijn van har-
te welkom. Locatie: "De Born", Oude Bornhof
55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft
zich niet aan te melden en de toegang is gra-
tis. 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.
Deelnemers (buiten De Wehme) van de 'Open
Tafel' kunnen ook deelnemen. De kosten zijn
¤10,00 per persoon. Ook als u geen deelnemer
van de 'Open tafel' bent, mag u aanschuiven.
De kosten zijn dan ¤14,50 per persoon. Aan-
melden via De Wehme, tel. 0314-357450. U
bent van harte welkom.

Rijbewijskeuring 70+ via
Ouderenbonden in Vorden
Wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw
rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten keuren.
De keuringen zijn in principe elke laatste za-
terdag van de maand. Leden van de ouderen-
bonden en zij die zich als lid aanmelden, kun-
nen zich voor ¤ 25,- laten keuren. U kunt een
afspraak maken met Dhr Brandenburg, tel.
0575-222003. 

Vakantiebeurs
Een (mini) vakantiebeurs voor mantelzorgers
en zorgbehoevende wordt gehouden op: Don-
derdag 1 februari van 14.00 - 16.00 uur in zaal
't Onland, Rekhemseweg 175 in Doetinchem
(i.s.m. het Steunpunt Mantelzorg IJsselkring
Doetinchem) Maandag 19 februari van 13.30 -
16.30 uur in Buurtcentrum 't Ketelhuis, Mo-
zartstraat 74 in Zutphen U vindt hier informa-
tie over vakanties voor mantelzorgers, zorgbe-
hoevende, gezamenlijke vakanties en informa-
tie over organisaties die de zorg over nemen.

Blauwe Gids
De Blauwe Gids is dé reisgids voor iedereen die
behoefte heeft aan een aangepaste vakantie. U
vindt er mogelijkheden voor jong en oud, voor
zowel lichamelijke als verstandelijk gehandi-

capten. Er zijn groepsreizen of huisjes in een
bungalowpark, ook kamperen voor gezinnen
met een kind dat speciale voorzieningen no-
dig heeft hoort tot de mogelijkheden. Ook zijn
er reizen naar het buitenland. Er kan zo veel
dat het onmogelijk is om alles hier op te som-
men. U kunt de Blauwe Gids aanvragen, bij
ANGO, postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel.
033 4654343, email: blauwegids@ango.nl Wilt
u eerst eens kijken of dat wat u zoekt erin
staat, dan ligt er bij WegWijZer, Nieuwstad 32
een exemplaar ter inzage.

Vakanties voor ouderen
Wie graag een weekje ertussen uit wil, alleen
of samen met een partner die in het verpleeg-
huis woont of licht dementerend is, kan te-
recht bij de Stichting Mens en Samenleving.
Deze stichting organiseert vakantieweken in
Nederland, waar vrijwilligers aanwezig zijn
ter ondersteuning. Een prima gelegenheid
voor mantelzorgers en hun partner om even
in een andere omgeving te zijn. De mantelzor-
ger heeft ook vakantie en ontmoet bovendien
mensen die in vergelijkbare omstandigheden
verkeren. Er is ook een speciale week voor hart-
patiënten, op vakantie zijn in een omgeving
waar je indien nodig kunt rekenen op hulp,
geeft rust voor zowel de patiënt zelf als voor de
partner, die nu ook van een onbezorgde va-
kantie kan genieten. Maar ook voor ouderen
die zichzelf nog goed kunnen redden, maar
die wel met een groep de vakantie willen door-
brengen, zijn er mogelijkheden. 

De vakantieweek wordt altijd begeleid door
een groep vrijwilligers, die het activiteitenpro-
gramma organiseren en hand- en spandien-
sten verrichten. Of u deel wilt nemen aan de
gezamenlijke activiteiten bepaalt u zelf, alles
kan, maar niets moet. In het najaar wordt er
een "vijfdaagse"georganiseerd voor bezinning,
ontspanning en ontmoeting met o.a. thema-
gerichte gesprekken en kunstzinnige werkvor-
men Wanneer u denkt dat u hier de vakantie
vindt, die u zoekt, dan kunt u de stichting te-
lefonisch bereiken op nr.0318 485183, bereik-
baar op maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Wilt u eerst meer weten, dan ligt er bij Welzijn
Ouderen, Nieuwstad 32, Vorden, een brochure
die u kunt bekijken.

Reisbureau Reumafonds
Bijna 50 jaar organiseerde het Reumafonds
Reisbureau aangepaste reizen voor mensen
met reuma. Daar komt nu een einde aan,
maar niet aan de reuma-vakantiereizen zelf.
De Stichting Residentiële & Ambulante Zorg
(RAZ) neemt de activiteiten, het personeel en
de kennis van het Reumafonds over. De conti-
nulteit van de aangepaste vakanties voor reu-
mapatiënten is hiermee in lengte van jaren
veiliggesteld. Lees meer over aangepaste va-
kanties voor reumapatiënten op: www.ect-va-
kanties.nl de website van European Care &
Travel Agency U kunt daar uw vakantie voor
2007, maar ook nog het reisaanbod van 2006,
bekijken. http://www.kinderconsument.nl en
http://www.pestenislaf.nl 

Even chippen, zo gepiept
Gebruikt u uw bankpas voor het opladen van
de chipkaart? En betaalt u de boodschappen
via de betaalautomaat in de winkel? Of weet u
niet goed hoe dat moet?  Bij Welzijn Ouderen
Vorden kunt u een handig kaartje krijgen met
oplaadinstructie en betaalinstructie bij betaal-
automaten. Dit kaartje geeft duidelijke uitleg
met tekeningen. Gemakkelijk om bij de hand
te houden. Houdt uw pincode geheim! Het in-
structiekaartje kunt u gratis ophalen bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

Internetbankieren nu ook voor
blinden 
Bankieren op het Internet is nu ook mogelijk
voor blinden en slechtzienden.  SNS Bank in-
troduceerde de zogenoemde sprekende digi-
pas. Hoewel ook andere banken bezig zijn met
deze technologie is SNS Bank naar eigen zeg-
gen nu nog de enige. Het gaat om een appa-
raatje dat de code waarmee de internetgebrui-
ker communiceert met de site via een luid-
sprekertje uitspreekt. Op die manier kunnen
blinden digitaal geld overmaken of gebruik
maken van andere bankdiensten.

Computercursus
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de cur-
sus Internet die op 27 februari begint en voor
de beginnerscursus die op donderdag 1 maart
gaat starten. U kunt zich hiervoor deze week
nog opgeven bij Welzijn Ouderen Vorden, tel.
tel. (0575) 55 34 05.

Dat wil zeggen er wordt hun een ge-
zellig avondje aangeboden als dank
voor het werk dat zij de afgelopen ja-
ren voor de hervormde gemeente heb-
ben verricht. Belangstellenden voor
deze bijeenkomst kunnen zich nog tot

en met woensdag 7 februari opgeven
bij Henk Menkveld tel. 553370 of Jelly
Star tel. 554394.

Er is een commissie in het leven geroe-
pen die een programma heeft samen-
gesteld dat vooralsnog een verrassing
moet blijven. 

Wel is bekend dat de muzikale omlijs-
ting verzorgd zal worden door het duo
‘Ham and Eggs’. Aanvang 20.00 uur.

Dank- je- wel- avond
Vrijdag 9 februari wordt er in het
dorpscentrum voor alle vrijwilli-
gers van de Hervormde Gemeente
Vorden een ‘dank- je- wel- avond’ ge-
houden.

De Vordense auto en motorclub
VAMC ‘De Graafschaprijders’ houdt
maandag 12 februari in het clubge-
bouw ’t Kontaktpunt aan de Eiken-
laan 2A haar jaarvergadering. 

Bij de bestuursverkiezing stellen de af-
tredende leden Martijn Jansen, Johan-
nes van Kempen en Bert Regelink zich
herkiesbaar. De vergadering begint
om 20.00 uur.

Jaarvergadering De Graafschaprijders

Zondag 11 februari wordt er in de
Dorpskerk een koorvesper gehou-
den die circa 40 minuten zal duren. 

Hieraan zal medewerking worden ver-
leend door het Vesperkoor onder lei-

ding van Kees van Dusseldorp en orga-
nist Mirjam Berendsen. Naast een or-
gelwerk zal het koor onder andere een
korte Anthem uitvoeren van Richard
Farrant. Het koorvesper begint om
17.00 uur.

Koorvesper

VAMC De Graafschaprijders orga-
niseert zondag 11 februari a.s. de
zogenaamde ‘Midwinterrit’, de
eerste oriëntatierit in het nieuwe
seizoen. 

Men kan zich die dag vanaf 13.00 uur
inschrijven bij het pannenkoekenhuis
Papa Beer aan de Ruurloseweg 64. 

Daar wordt tussen 13.31 en 14.15 uur
gestart. Harm Cortumme en Gerrit te
Veldhuis hebben in de omgeving van
Vorden een rit uitgezet met een lengte
van circa 50 kilometer. 

Deelname staat open voor de A- en B-
klasse en voor de beginners een C-klas-
se (volgens een eenvoudig reglement ).

Midwinterrit

FLASH
Recreantenteam
De afgelopen week heeft er één team
gespeeld en wel het recreantenteam.
Aangetreden werd tegen Thuve uit
Duiven. Het werd een spannende wed-
strijd. Frans van Gils en Theo Huntink
hadden het zwaar. De dames Beppie
Menkveld en Apsie van Dijk iets ge-
makkelijker. 

Na de enkelspelen stond het 3-1 voor
Flash. Daarna werd het herendubbel
verloren en het damesenkelspel ge-
wonnen. Bij de mixen wisten Frans en
Beppie te winnen terwijl Theo en Ap-
sie verloren. De eindoverwinning ging
dus net naar Flash en de recreanten
blijven daardoor bovenin meedoen.
Flash - Thuve: 5-3

Vriendjes en vriendinnetjesdag
Afgelopen zaterdag mochten de
jeugdleden allemaal een vriendje of
vriendinnetje meenemen om eens te
badmintonnen. Om 10.00 uur stonden
er 32 enthousiaste kinderen in sport-
hal 't Jebbink. Trainer Johannes en een
aantal seniorenbadmintonners leg-
den eerst de fijne kneepjes van het
badminton uit. 

Daarna werden er met veel plezier en
vol overgave partijtjes gespeeld. De
kinderen vonden het erg leuk en dit
evenement lijkt voor herhaling vat-
baar. Andere kinderen die ook eens
willen badmintonnen zijn altijd wel-
kom. Jullie mogen drie keer gratis
meespelen om te kijken of het een leu-
ke sport voor jou is.

B a d m i n t o n
BRAND IN BEDRIJFSPAND MET
WONING
Zondagochtend (04/02) is in een be-
drijfspand met bovengelegen woning
aan de Burgemeester Galleestraat een
grote brand ontstaan. De brand werd
rond 07.45 uur ontdekt door de kran-
tenbezorgers. De brandweer kwam
met 6 wagens ter plaatse om de brand
te blussen. Er bleek niemand in het
pand aanwezig te zijn. Rond 8.30 uur
was de brand geblust. Het pand liep
aanzienlijke schade op. De brand is
vermoedelijk ontstaan in de kelder. Er
is een onderzoek gestart naar de oor-
zaak van de brand.

MEISJE GEWOND NA BOTSING
Een 8-jarig meisje uit Vorden is op don-
derdag (01/02) gewond geraakt toen zij
op haar fiets op de kruising Molen-
weg/Burgemeester Galleestraat in bot-
sing kwam met een 41-jarige automobi-
liste uit Vorden. Het slachtoffertje is
naar het ziekenhuis overgebracht. De
melding van het incident kwam om-
streeks 08.15 uur bij de politie binnen.
Een 1e onderzoek heeft uitgewezen dat
het meisje op de Molenweg fietste en
daarbij uit de richting van de Wilhel-
minastraat kwam. Op bovengenoemde
kruising heeft zij geen voorrang ver-
leend aan de automobiliste, waardoor
tussen beiden een aanrijding ontstond.
Het meisje is met een hoofdwond naar
het ziekenhuis overgebracht.

P o l i t i e
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Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75
www.schroder-mode.nl

1betalen

L A A T S T E  R O N D E

nu 3 halen 1betalen

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

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

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

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!

AANBIEDINGEN deze week
Gewassen Bintjes 10 kilo 2.99

Handperen nu 0.59 kilo

Witlof nu 500 gram 0.49
Volop Boerenkool vers van ’t land

KADOTIP: Streekproducten pakketten
v.a. diverse prijzen • • • verse tulpen

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

Zaterdag 10 februari
doorlopende
BAK-DEMO

gegeven door top-bakker
PIERRE PIJPERS

Kom kijken en proeven!
Gratis koffie/thee

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden
ma. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur   13.00 -19.00 uur

zat. 10.00 - 17.00 uur

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht 

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt 

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

* Snoeien van bomen
* Rooien en vellen van bomen
* Plaatsen van stormankers
* (ver)planten van bomen
* Park- en landschapsverzorging
* Boomtaxatie
* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA)
* Europees gecertificeerd European Treeworker
* Europees gecertificeerd Euopean Tree Technician

(allround boomtechnisch adviseur)

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / tel. 0575 – 44 10 48

boomverzorging

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

Zaterdag 17 februari begint
Hondenschool 
‘Klein Weetink’

te Velswijk weer met de
nieuwe trainingen. 
Ook fly-ball en 

behendigheidsbaan.

Inl. en/of opgave:
L. Mullink (0314) 62 23 61
A. Peters (0314) 64 14 36
H. Jaaltink (0575) 55 13 91

Zie ook www.kleinweetink.nl

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 

ook op 

internet!

www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
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Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

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 T
Ons 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 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

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 11
7255 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

Dinsdag 21 november 2006
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Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

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

daarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 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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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

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

20%
KORT
OP GEHE

COLLECT

20%
KORT
OP GEHE
COLLECT

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

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5

LA GELER MODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

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.
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Zie in het hart van Contact
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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 vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

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

M

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICAMM

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

Oud Vorden



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

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugdbe-

leid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

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. 6, 6 februari 2007

Oude medicijnen
kunt u gratis inle-
veren bij de apo-
theek. Een
alternatief is om
de medicijnen in
te leveren als che-
misch afval (zie
hiervoor de afval-
kalender). Spoel
oude medicijnen
nooit door het toi-
let of gootsteen, 
dit zorgt voor ver-
ontreiniging van
vijvers en sloten 
en verstoort de
rioolwater-
zuivering.

Oude medicijnen
Gemeenten werken samen, ook in
de Achterhoek. De wereld houdt
immers niet op bij een gemeente-
grens. In de Achterhoek zorgt de
Regio Achterhoek er al dertig jaar
voor dat gemeenten samen zaken
oppakken. Ook praat zij namens alle
gemeenten met de provincie
Gelderland, een belangrijke
subsidieverstrekker. De provincie,
evenals het Rijk, luisteren liever
naar één Regio dan naar acht
afzonderlijke gemeenten.

Nu er na de herindeling acht in
plaats van zeventien gemeenten zijn
overgebleven, wil men nog eens
goed kijken naar die samenwerking.
Iedereen kan de komende tijd zijn
zegje doen over hoe het verder moet

met de Regio Achterhoek. Zo kan de
Regio bepalen welke koers zij moet
gaan varen. Het bestuur van de
Regio heeft een adviesbureau
gevraagd om te assisteren bij het
Koerstraject. Dat bureau zal veel
Achterhoekers uit bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties
benaderen. Daarnaast komen uiter-
aard ook de gemeenten aan het
woord. Niet iedereen kan persoonlijk
worden benaderd. Wel nodigt de
Regio Achterhoek iedereen uit die
een mening heeft over de samen-
werking van de gemeenten, 
hierover vanaf 8 februari a.s. 
mee te praten op de site van de
Regio Achterhoek: www.regio-
achterhoek.nl. Ook u kunt dus uw
stem laten horen!

Regio Achterhoek start Koerstraject: praat mee

Op 1 januari 2008 voert de gemeen-
te Bronckhorst een nieuw afval-
inzamelingsysteem in, het volume-
systeem. Bij dit systeem wordt de
afvalstoffenheffing bepaald door de
grootte van uw grijze en groene con-
tainer. Voor een grote container
betaalt u meer dan voor een kleine
container. Door het volumesysteem
moet de hoeveelheid afval vermin-
deren. Ieder huishouden in de
gemeente krijgt nieuwe groene en
grijze containers voorzien van een
chip die bij hun adres hoort.

Inwoners krijgen tussen nu en 
23 februari huis aan huis bericht
over het nieuwe inzamelsysteem 
(u ontvangt een uitgebreide nieuws-
brief en een keuzeformulier).
Huishoudens kunnen dan kiezen
welke grootte containers ze willen
ontvangen. U kunt kiezen voor
containers met een volume van 
240, 140 of 80 liter. Wie veel afval
produceert, heeft grotere containers
nodig en is straks duurder uit dan
iemand die minder afval heeft of z'n
afval goed scheidt. Meerpersoons-
huishoudens die hun afval goed
gaan scheiden en bijvoorbeeld
kiezen voor een set containers van
140 liter (nu hebben zij in de meeste
gevallen een 240 liter grijze en een
140 liter groene container) betalen in
2008 minder aan afvalstoffenheffing
dan in 2007. "Het is een eerlijker
systeem", zegt wethouder André
Baars van milieu, "op dit moment
betaalt ieder huishouden nog een-
zelfde, vast bedrag per jaar, onge-
acht hoeveel afval iemand aanbiedt.
Er is alleen een splitsing tussen
één- en meerpersoonshuishou-
dens." Als u in hoogbouw woont,
blijft u gebruik maken van een
verzamelcontainer. De hoogte van de
afvalstoffenheffing wordt standaard
gebaseerd op het tarief van een 
140 liter grijze container en een 
80 liter groene container. Uw keuze
voor de grootte van de containers
kunt u via het keuzeformulier dat 
u thuis gestuurd krijgt of internet
doorgeven voor 3 maart a.s. Wie
kiest voor een grijze en groene
container van 140 liter hoeft niets 
te doen.

Gewenningsperiode
Aan de invoering van het volumesy-
steem gaat een gewenningsperiode
van een half jaar (van 1 juli tot en
met 31 december 2007) vooraf,
waarbij inwoners kunnen bekijken of
ze de juiste containergrootte hebben
gekozen. Aan het eind van de ge-
wenningsperiode kan alsnog van
container worden geruild (groter 
of kleiner volume, kosten 
€ 12,-). Op 1 januari 2008 start het
nieuwe systeem definitief.

Scheidingsmogelijkheden
Met het nieuwe inzamelsysteem wil
de gemeente bereiken dat minder
afval in de groene en grijze container
verdwijnt. De gemeente moet er dan
natuurlijk wel voor zorgen dat u vol-
doende mogelijkheden krijgt om uw
afval gescheiden aan te bieden. Dit
gaan we onder meer als volgt doen:
u kunt uw oude grijze container
straks houden voor oud papier. Bij
de nieuwe wijze van afval inzamelen,
halen verenigingen alleen nog oud
papier op dat in containers aan de
weg wordt gezet. In de kernen Hen-
gelo, Hummelo, Steenderen, Vorden
en Zelhem komen zogenaamde mi-
lieuparkjes waar mensen zelf glas,
papier, textiel en drankpakken ge-
scheiden kunnen inleveren. In Vor-
den zijn al twee van deze parkjes: op
het parkeerterrein bij de Super de

Boer en op de hoek Hoetinkhof/Dr.
Lulofsweg. In verschillende kleinere
dorpen komen milieuparkjes met
ondergrondse containers voor uw
glas en drankpakken. Textiel wordt
6x per jaar in heel Bronckhorst kos-
teloos aan huis ingezameld en de
gemeente gaat gratis compostvaten
aanbieden aan haar inwoners. Men-
sen kunnen dan hun groenafval zelf
composteren, waardoor ze de groe-
ne container minder vaak aan de
weg hoeven te zetten. Iedere herfst
komen er bladkorven op verschillen-
de plaatsen (200 in totaal). Voor uw

grof afval kunt u tegen betaling te-
recht bij de regionale afvalbreng-
punten in Doetinchem en Zutphen 
(6 dagen per week geopend). De hui-
dige afvalbrengpunten in Steende-
ren en Vorden verdwijnen, maar
blijven wel geopend voor het gratis
brengen van groen afval (opening-
stijden zijn zoals in de huidige situ-
atie). Uw groot groen afval kunt u
ook zonder kosten brengen naar de
brengpunten in Doetinchem en
Zutphen. Uw grof afval (ook groen
afval) aan huis laten ophalen kan
ook. Hiervoor betaalt u per keer 
€ 29,10 . Bruikbare goederen kunt 
u op afroep gratis bij u thuis laten
ophalen.

Kleine bedrijven
Voor een groot deel van de gemeen-
te Bronckhorst is ook nieuw dat
kleine bedrijven van het nieuwe
inzamelsysteem gebruik kunnen
gaan maken. Per adres mogen men-
sen en bedrijven straks maximaal
twee groene en twee grijze contai-
ners hebben. Bedrijven die daar niet
genoeg aan hebben, moeten zelf
zorgen dat hun afval afgevoerd
wordt.

Afvalinzamelaar Berkel milieu
Afvalbedrijf Berkel milieu uit
Zutphen heeft van de gemeente de
opdracht gekregen de uitvoering van
de afvalinzameling in Bronckhorst
voor haar rekening te nemen. Berkel
milieu verzorgt al sinds jaar en dag
de inzameling van het huishoudelijk
afval van inwoners van de voormali-
ge gemeente Vorden.

Tot slot
Bewaar de nieuwsbrief met infor-
matie over het nieuwe afvalsysteem
goed. In het voorjaar ontvangt u een
brief over het afleveren van de
containers. Eind 2007 volgt een
laatste nieuwsbrief met een omruil-
kaart voor de containers. Raadpleeg
ook eens de speciale afvalwebsite
via www.bronckhorst.nl. Informatie
is tevens verkrijgbaar via de Afval-
Informatie-Lijn: (0575) 75 03 10,
tijdens werkdagen bereikbaar van
09.00 – 12.30 en 13.00 – 16.00 uur.

Binnenkort ontvangt u huis aan huis informatie over
het nieuwe afvalinzamelingsysteem. Lees dit goed!

Wethouder Baars doet z'n glas in de glasbak

Let op: 

In deze envelop vindt u belangrijke informatie 

over het nieuwe afvalsysteem dat de gemeente 

binnenkort invoert.

Lees de informatie goed door!

Deze envelop met informatie over het

nieuwe afvalsysteem valt binnenkort bij u

in de bus



Surf eens over www.bronckhorst.nl om

meer te weten te komen over de gemeente. 

Bijvoorbeeld over hoe de afvalinzameling of

het leerlingenvervoer is geregeld of om de

notulen van de laatste raadsvergadering 

na te lezen. 

Website

Sinds 1 januari is er verschil tussen
grof huisafval en nog bruikbare/
verkoopbare spullen.

Grof huisafval
Het principe is: 'De vervuiler betaalt
zelf!'. Dus voor grof huisafval moet 
u betalen.
• als u het zelf wegbrengt naar een

afvalbrengpunt betaalt u afhanke-
lijk van de hoeveelheid

• als u het aan huis wilt laten opha-
len kost dat € 29,10 (max. 2 m3)

Herbruikbare/verkoopbare
spullen
Bij kringloopbedrijven Aktief in
Doetinchem en de Omloop in
Lochem/Zutphen kunt u gratis
bruikbare/verkoopbare spullen
• zelf brengen
• of na telefonische aanmelding

laten ophalen

Wat is nog verkoopbaar. 
Vraag u zelf af: "Zou ik dit kopen?"
• spullen moeten gaaf zijn, er

mogen bijvoorbeeld geen poten
missen

• gebruikte matrassen zijn niet te
verkopen

maar ook:
• geen bouw- en sloopafval
• geen koel- en vrieskasten waar

nog CFK's (schadelijke stoffen)
inzitten

Bij telefonische aanmelding en
uiteindelijk door de chauffeur bij 
u aan huis wordt beoordeeld
welke spullen meegenomen
worden! Bel voor meer informatie 
of aanmelding de Afval-Informatie-
Lijn, tel. (0575) 75 03 10, bereikbaar
van 09.00 – 12.30 en 13.00 – 16.00
uur. Lees voor uitgebreidere infor-
matie de afvalkalender 2007 of kijk
op de website www.bronckhorst.nl
� afvalsite.

Verwarring rond grof huisafval en
herbruikbare spullen?

Op 7 maart 2007 kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezing van
de leden van provinciale staten van
Gelderland. Uw stempas wordt eind
deze week bezorgd. Een kiesge-
rechtigde krijgt alleen een stempas
van de gemeente Bronckhorst als
hij/zij hier op 23 januari 2007 (dag
van de kandidaatstelling) inge-
schreven stond in de Gemeentelijke
basisadministratie persoonsgege-
vens. Is dit niet het geval dan krijgt
u de oproep voor de verkiezingen
van uw voormalige woongemeente.

Let op: zonder stempas kunt u niet
stemmen. Het is daarom van groot
belang dat u deze stempas goed
bewaart en meeneemt naar het
stemlokaal. Op het stembureau
kan geen nieuwe stempas worden
afgegeven.

Mocht u op 14 februari 2007 uw
stempas nog niet hebben ontvan-
gen of bent u uw stempas kwijt-
geraakt, dan kunt u tot uiterlijk 
5 maart 2007, 15.00 uur bij de
afdeling Publiekszaken in het
gemeentehuis een vervangende
stempas aanvragen door het
invullen van een daarvoor bestemd
formulier. Houdt er wel rekening
mee dat uw oude stempas dan
vervallen wordt verklaard. Mocht 
u deze terugvinden, dan kunt u hier
niet alsnog mee stemmen.

U kunt het formulier voor het
aanvragen van een vervangende
stempas ook downloaden via de
website www.bronckhorst.nl. U
kunt deze dan thuis alvast invullen

en meenemen/-geven naar het
gemeentehuis. Wanneer u niet
persoonlijk komt, zorgt u er dan 
wel voor dat u een kopie van uw
legitimatiebewijs meegeeft.

Stuurt u het formulier per post dan
moet dit, met een kopie van uw
legitimatiebewijs, uiterlijk 5 maart
ontvangen zijn door de gemeente
Bronckhorst. Ontvangen wij het
verzoek op een later tijdstip dan
betekent dit dat u niet aan de
verkiezingen kunt deelnemen.

U bent zelf verantwoordelijk voor
het tijdig aanvragen van een vervan-
gende stempas. Wij adviseren u de
laatste dagen voor de verkiezingen
geen risico te nemen en de vervan-
gende stempas aan te vragen bij de
balie van Publiekszaken (dit heeft
de voorkeur) of een schriftelijk
verzoek uiterlijk 5 maart 2007,
15.00 uur te deponeren in de
brievenbus van het gemeentehuis.

Heeft u vragen dan kunt u contact
opnemen met afdeling Publieks-
zaken, tel. (0575) 75 02 18/10

Belangrijk nieuws over de
verkiezingen op 7 maart 2007
Eind deze week worden de stempassen bezorgd

Gedeputeerde Staten (GS) van
Gelderland en burgemeester en
wethouders van Bronckhorst
hebben beiden afgelopen week het
voorkeurstracé voor de rondweg
Hummelo voorlopig vastgesteld.
Het gaat om tracé West 1, dat
ongeveer 150 meter ten noord-
westen van de huidige kern van
Hummelo ligt. Het tracé begint ten
zuiden van Hummelo waar de
aansluiting N314 (Sliekstraat) –
N330 (Zelhemseweg) in westelijke
richting wordt gereconstrueerd met
een rotonde en sluit direct ten
zuiden van de Kipstraat aan op de
bestaande N314. West 1 biedt de
beste mogelijkheden voor een
nieuwe rondweg tegen de minste
milieueffecten. Dit blijkt uit het
concept Milieu-effectrapport (MER).
Hierin zijn voor de verschillende
tracé-alternatieven de milieu-
effecten beschreven. Door het
toevoegen van aanvullende en
compenserende maatregelen zoals
bijvoorbeeld een landschappelijke
inpassing van de rondweg en
geluidsmaatregelen kan tracé West
1 worden verbeterd tot het Meest
Milieuvriendelijke Alternatief
(MMA).

Historie
Door het vele doorgaande verkeer in
het dorp Hummelo ontstaat een
onleefbare situatie. De gemeente
Bronckhorst en de provincie
Gelderland willen gezamenlijk de
verkeers- en leefbaarheidssituatie
langs de Dorpsstraat (N314) en de
Keppelseweg (N814) in Hummelo
verbeteren. Daarvoor willen zij een
rondweg aanleggen. Met de aanleg
van een rondweg wordt het
doorgaand verkeer langs de kom
van Hummelo geleid en kan de
dorpskern verkeersluw worden
ingericht. Hierdoor neemt de
leefbaarheid in Hummelo toe.

In 2004 is als eerste stap in de
procedure van de Milieu-effect-
rapportage (MER) een startnotitie
MER verschenen. Op basis van
inspraak hebben Gedeputeerde
Staten de richtlijnen voor het MER
vastgesteld (maart 2005). Hierin is
opgenomen dat naast westelijke
alternatieven ook de oostelijke
alternatieven (gelegen ten oosten en
noorden van Hummelo) onderzocht
moesten worden. Dit om te bepalen
of deze in aanmerking zouden
komen als Meest Milieuvriendelijk
Alternatief (MMA). Vervolgens is een
voorselectie van alternatieve tracés
uitgevoerd. Hierbij zijn van 6 tracé-
alternatieven (3 voor West en 3 voor
Oost) de milieueffecten globaal met
elkaar vergeleken. In december

2005 gaf de Commissie MER
hierover een toetsingsadvies. Daarin
ondersteunde de commissie de
conclusie dat de alternatieven Oost
1 en 2 ingrijpende en kostbare
alternatieven zijn die niet de basis
voor het Meest Milieuvriendelijk
Alternatief (MMA) kunnen vormen.
Daarom hoefden zij in de MER niet
nader te worden onderzocht. Verder
vond de commissie dat voor een
goede MMA-beoordeling het alter-
natief Oost 3 (via de Broekstraat) wel
nader bestudeerd moest worden,
evenals het (in de startnotitie
afgevallen) alternatief Oost Kort (via
de Spalderkampseweg). Het advies
van de Commissie MER heeft ertoe
geleid dat in het MER vijf alterna-
tieven zijn onderzocht, drie voor
West en twee voor Oost (Oost 3 en
Oost Kort). West 1 kwam als
voorkeur naar voren.

Informatieavond
Op 25 april a.s. is in Hummelo een
openbare informatieavond waar de
bestuurders van de provincie en de
gemeente een toelichting geven op

hun keuze en aanwezigen vragen
kunnen stellen. Hierover vindt u
binnenkort meer informatie op deze
gemeentepagina's.

Besluitvorming
Daarna vindt in de Statencommissie
Verkeer en Water overleg plaats
over het voorkeurstracé. Vervolgens
kunnen Gedeputeerde Staten
definitief besluiten voor het tracé,
samen met het ontwerp van een
herziening van het streekplan
Gelderland waarin het voorkeurs-
tracé wordt opgenomen. Dit GS
besluit is dan de start van de
inspraakprocedure (medio 2007)
over de streekplanherziening en het
MER van de rondweg Hummelo.
Deze procedure wordt afgesloten
door een besluit van Provinciale
Staten (eind 2007) over de inpassing
van de rondweg in het streekplan.
Het definitieve tracé wordt
vervolgens door de gemeente in een
bestemmingsplan opgenomen. De
aanleg van de rondweg is gepland 
in 2010.

Gemeente en provincie maken voorlopige keuze voor West 1
als voorkeurstracé rondweg Hummelo
Informatieavond op 25 april a.s.

De afgelopen twee weken heeft u op
deze gemeentepagina's een enquête
aangetroffen, waarin wij u vroegen
naar uw mening over deze pagina's.
We hebben al een groot aantal en-

quêtes retour ontvangen. Heeft u de
enquête nog niet ingevuld en wilde u
dat eigenlijk wel doen? Pak het Con-
tact van vorige week er nog eens bij
en doe dit alsnog. U helpt ons met

uw mening de pagina's nog verder 
te verbeteren. 

U kunt de enquête nog tot en met 
9 februari a.s. opsturen.

Laat uw mening over deze gemeentepagina's horen
Vul de enquête alsnog in!



Openbare bekendmakingen

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

Commissievergaderingen

Commissie Evaluatie en controle
Op 7 februari a.s. vergadert de com-
missie Evaluatie en controle in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Voorbereidingsbesluit vestiging

groenrecyclingbedrijf Zelhem
• Voorbereiding vergadering

algemeen bestuur Regio
Achterhoek 26 maart a.s.

Commissie Beleidsontwikkeling
Op 8 februari a.s. vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Buitengebied

herziening Rouwenoordsweg 12
Hummelo
Dit plan gaat over het verhogen
van de aanwezige zendmast van
82 naar 106 meter hoogte om de
mast daarmee geschikt te maken
voor het uitzenden van digitale
ethertelevisie

• Bestemmingsplan Landgoed 
't Veld
Dit plan gaat over de inrichting
van een nieuw landgoed ('t Veld)
in het gebied tussen de Stadse-
dijk, Nijenkampweg en Nijmanse-
dijk op 2,5 km van de kern Halle

• Wet voorkeursrecht gemeenten
• Verordening Wet Inburgering

2007
De raad wordt gevraagd de
Verordening Wet Inburgering ge-
meente Bronckhorst vast te stel-
len. De Verordening is gebaseerd
op de nieuwe Wet Inburgering die
per 1 januari 2007 is ingegaan. De
wet kent verschillende nieuwe
regels ten opzichte van de oude
wet. Zo moeten asielmigranten
(vluchtelingen met een Neder-
landse verblijfsvergunning) en
imams verplicht inburgeren en
zijn nieuwkomers die op vrijwilli-
ge basis naar Nederland komen
verplicht al in hun eigen land een

basistoets doen. Verdere inbur-
gering in ons land is voor deze
groep ook voor eigen kosten. De
gemeente heeft een spilfunctie
als het gaat om informatie-
voorziening, het regelen en
bekostigen van de inburgering
voor verplichte groepen en
handhaving.

• Jaarprogramma Bouwen en
milieu
In dit jaarprogramma staan de
plannen voor 2007 voor de
gemeentelijke taken: milieu en
bouwen. Onder meer wordt een
nieuw afvalinzamelingsysteem
ingevoerd (waarover meer elders
op deze gemeentepagina's), een
gemeentelijk geluidbeleid
ontwikkeld, de handhaving verder
geprofessionaliseerd en moet de
nieuwe welstandsnota vast-
gesteld worden.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer
Plan
Op 15 februari a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling
nogmaals. Locatie: de raadzaal van
het gemeentehuis. Dit is een
speciale, openbare vergadering
over het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP). De bijeen-
komst begint om 20.00 uur en u
bent van harte welkom om deze bij
te wonen. De raad krijgt een uitleg

over hoe het plan tot stand is
gekomen en heeft de gelegenheid
om vragen te stellen aan de opstel-
lers. In het GVVP staat het beleid
van de gemeente op het gebied 
van verkeer en vervoer voor de
komende vijf jaar.

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in

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

Uit de raad

Via de zogenaamde huiskamergesprekken hebben veel inwoners gereageerd op het

verzoek van de gemeente hun mening te geven over verkeerssituaties in Bronckhorst. 

Dit vormde input voor het GVVP.

In de gemeente Bronckhorst is
openbaar groen belangrijk. Veel
inwoners vinden het prettig dat het
er is, zijn er zuinig op en vinden vaak
wat van het onderhoud. Na de
herindeling is de behoefte ontstaan
aan een eenduidige groenvisie voor
Bronckhorst. B en w hebben vorige
week een startnotitie vastgesteld,
die in hoofdlijnen de gemeentelijke
doelen weergeeft. Het groen-
structuurplan is naar verwachting
over een jaar klaar. Hierna kunnen
bestuurlijke keuzes gemaakt
worden over de wijze van beheer.

Aanleiding
Sinds de herindeling bestaat
Bronckhorst uit 43 kernen en
buurtschappen en behoort, met een
oppervlak van bijna 30.000 ha, tot de
grootste plattelandsgemeenten in
Nederland. Kenmerkend voor
Bronckhorst zijn dorpen, verspreid
liggende kernen en een uitgestrekt

buitengebied. De vijf oorspronkelijke
gemeenten hadden, afgestemd op
de plaatselijke situatie, voor het
beheer van het openbare groen
ieder hun eigen budget, aanpak en
methoden. De gemeente staat nu
voor de taak het beleid van het
openbare groen te harmoniseren.
Het gemeentebestuur geeft priori-
teit aan de toekomstvisie voor het
openbare groen. Het opstellen van
het groenstructuurplan is om die
reden opgenomen in de begroting
2007

Doel en status
In het groenstructuurplan wordt het
huidige groen naar wijze van inrich-
ting en beheer in beeld gebracht.
Het plan legt de groenstructuur en
de gewenste kwaliteit voor het groen
vast. Dit wordt gedaan door een visie
op hoofdlijnen en basisstrategieën
uiteen te zetten. Het plan dient als
richtlijn voor politieke besluit-

vorming. Het geeft een aanzet voor
de toekomst en wordt uitgewerkt 
in beheerplannen. Met dit groen-
structuurplan maakt het gemeente-
bestuur een keuze voor de
toekomstige kwaliteit van haar
groen.

Basisstrategieën
De strategieën dienen als basis voor
de rest van de uitwerkingen. Het
bevat handvatten voor de groen-
structuur en de kwaliteit van het
openbaar groen. De volgende
doelstellingen komen in ieder geval
aan bod:
• waar mogelijk streven naar

versterking van de identiteit van
de afzonderlijke dorpen en kernen

• behouden en versterken van de
(landschappelijke) uitstraling en
de karakteristieke opbouw van de
dorpen en kernen

• aandacht voor cultuurhistorische
aspecten

• streven naar een groenstructuur
waarin ecologisch groen een
wezenlijke plek krijgt

Daarnaast kunnen thema's worden
uitgewerkt die zich uitspreken over
aspecten die in de gehele gemeente
een rol spelen. Aspecten die hierbij
aan bod moeten komen zijn roton-
des, wadi's en infiltratievoorzie-
ningen en het stadje Bronkhorst. 
Ook moet het groenstructuurplan
antwoord kunnen geven op
verzoeken tot aankoop van openbaar
groen

Afbakening
Het groenstructuurplan beperkt zich
tot het openbaar groen in de dorpen
en kernen in de gemeente. Sport-
complexen en begraafplaatsen in of
grenzend aan dorpen of kernen
worden ook in de groenstructuur
meegenomen. Wegbermen, bossen
en kleine landschapselementen in
het buitengebied en particulier

groen in zowel de kernen als het
buitengebied maken geen deel uit
van de groenstructuur.

Inwoners als klankbord
Om ook inwoners goed te betrekken
bij de plannen, wordt een klank-
bordgroep ingesteld. Via een
advertentie op deze gemeente-
pagina's kunnen inwoners zich
binnenkort aanmelden. Uit de
aanmeldingen wordt een selectie
gemaakt, zodat een goede mix uit 
de betrokken kernen ontstaat.

Openbaar groen, wat gaan we daar aan doen?

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, paasweide aan de Bontekoeweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 8 april 2007

van 19.30 tot 24.00 uur, stichting Open jeugd- en jongerenwerk
• Hengelo Gld., De Hietmaat, concours hippique, 10 juni 2007 van 08.00 tot 18.00 uur, 

De Bosruiters
• Hengelo Gld., wegraces, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 5 en 6 mei 2007, 

H.J. Vosmeijer
• Hummelo, 8 april 2007, paasvuur op de Groeneweg van 19.00 tot 24.00 uur, afsluiten gedeelte

Groeneweg en parkeerverbod Groeneweg, gedeelte Keppelseweg en gedeelte Stokhorsterweg
van 17.00 tot 24.00 uur, ponyclub Hessenruiters Hummelo

• Hummelo, paasvuur Groeneweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 8 april 2007 van
19.00 tot 24.00 uur, B.W. Visser-Eggink

• Zelhem, diverse verkeersmaatregelen i.v.m. Achterhoekse Paardedagen, 26 t/m 28 mei 2007,
stichting Concours hippique Zelhem

• Zelhem, 25 maart 2007, open zondag in het centrum met live muziek en activiteiten van 
11.00 tot 21.00 uur, afsluiten van de Smidsstraat, Stationsstraat, Markt en het evenementen-
plein van 09.00 tot 21.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen, 19 maart t/m 26 maart 2007, ondernemersvereniging
Zelhem

• Zelhem, Ruurloseweg, paasvuur, 8 april 2007 van 19.30 tot 24.00 uur, café/zaal Wolfershuus
Susebeek

Bouwvergunningen
• Drempt, Zomerweg 77, plaatsen dakkapel zijgevel woning
• Halle, Fortstraat 6a, bouwen garage met bedrijfskantoor
• Hengelo Gld., De Dunsborg 6, nieuwbouw woning/vervanging woonboerderij
• Hengelo Gld., Hofstraat 38, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., Hummeloseweg 14, bouwen berging
• Hengelo Gld., Maanstraat 27, gedeeltelijk vergroten woning/woningaanpassing
• Hengelo Gld., Middenweg 66, gedeeltelijk vergroten kap op de garage
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 1, gedeeltelijk vergroten tijdelijke huisvesting met een

keukenruimte
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 49, plaatsen hekwerk
• Hummelo, Keppelseweg 12, gedeeltelijk vergroten woning
• Keijenborg, Sint Janstraat 44, gedeeltelijk veranderen bankgebouw tot logiesgebouw
• Steenderen, Dorpsstraat 35b, gedeeltelijk veranderen werkplaats in woonfunctie
• Vorden, Het Hoge 9, gedeeltelijk veranderen berging
• Vorden, Joostinkweg 2, gedeeltelijk veranderen garage/schuur in kantoor/schuur
• Zelhem, De Oldenoord 27, bouwen berging
• Zelhem, bedrijventerrein Vinkenkamp kavel 2, oprichten bedrijfshal
• Zelhem, bedrijventerrein Vinkenkamp kavel 2, oprichten woning

Aanvragen

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 9, voor het bewonen van een kantine, geldend bestemmings-

plan 'Keijenborg Dorp 1996'
• Steenderen, Covikseweg 3a, voor het plaatsen van een kantoorunit, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2002 Covikseweg 3/3a'

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Vrogteweg 2, ten behoeve van de verbouw van het hoofdgebouw voor woningsplitsing,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 12, ten behoeve van de uitbreiding van een fysiotherapie-

praktijk, geldend bestemmingsplan 'Steenderen 1987'
• Hengelo Gld., openbare ruimte aan de westzijde van de Waarleskamp, tussen de Aaltenseweg

en de Kreunenskamp, ten behoeve van een trottoir, geldend bestemmingsplan 'Oosterwijkse
Vloed 1983'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 8 februari t/m 
21 maart 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 26 januari 2007:
• Baak, café De Bierkaai, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in 2007
• Baak, café Herfkens, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in 2007
• Baak, dinsdagen, standplaatsvergunning voor verkoop van vis, 1 januari t/m 31 december 2007,

G.B. Gussinklo
• Halle, café Lovink, aanvraag aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, 

1 januari t/m december 2007, H.J. Lovink
• Halle, woensdagochtenden, standplaatsvergunning voor verkoop van vis, 1 januari t/m 

31 december 2007, G.B. Gussinklo
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2007, J.M.H. Wolbrink
• Toldijk, vrijdagochtenden, standplaatsvergunning voor verkoop van vis, 1 januari t/m 

31 december 2007, G.B. Gussinklo
• Voor-Drempt, vrijdagmiddagen, standplaatsvergunning voor verkoop van vis, 1 januari t/m 

31 december 2007, G.B. Gussinklo
• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2007, A.N.G. Rust
• Wichmond, café d'n Olden Kriet, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2007, J.B. van Herwaarden
• Zelhem, café 't Wolfershuus Susebeek, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat

in 2007
Verzonden op 31 januari 2007:
• Hengelo Gld., plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 2 t/m 19 februari 2007 en plaatsen

routepijltjes op 17 en 18 februari 2007, schietvereniging Willem Tell
• Zelhem, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 10 t/m 21 februari 2007, carnavalsvereniging

De Plaggenstoevers

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 29 januari 2007:
• Hengelo Gld., Vordenseweg 30, vervangen bijgebouw door garage/berging
• Zelhem, Troelstrastraat 10, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 29 januari 2007:
• Halle, Jolinkdijk 6, bouwen schuur, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Halle, Spiekermanweg 1, gedeeltelijk verbouwen woning
• Vorden, 't Heegken 5, veranderen woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers en met
toepassing van artikel 1.11 lid 2 van het Bouwbesluit (kleinere vrije doorgang binnendeur-
kozijnen)

• Vorden, Rozenhoflaan 21, veranderen woonkamer

Sloopvergunningen
Verzonden op 31 januari 2007:
• Vorden, Kapelweg 12, geheel slopen dak van paardenstalling, komt asbesthoudend afval vrij

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 31 januari 2007:
• Hengelo Gld., voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Raadhuisstraat 1 is aan 

dhr. Y. Xu en mevr. Y.L. Xu-Dan vergunning verleend
• Drempt, voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Kerkstraat 86 is aan stichting

Dorpshuis Gildehöfke vergunning verleend

Kapvergunningen
Verzonden op 1 februari 2007:
• Achter-Drempt, Zomerweg bij nummer 28, vellen van één plataan, noodkap, geen herplant-

plicht
• Halle, Heisterboomsdijk 9, vellen van twee inlandse eiken, geen herplantplicht
• Halle, Kuiperstraat 10, vellen van vijf sparren, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Heideweversweg 8, vellen van twee inlandse eiken, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Maanstraat voor nrs. 18/22, vellen van twee lijsterbessen, noodkap, geen

herplantplicht
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 3, vellen van één inlandse eik, geen herplantplicht
• Hoog-Keppel, Monumentenweg voor nr. 7, vellen van één Amerikaanse eik, noodkap, geen

herplantplicht
• Hummelo, Rijksweg 138, vellen van twee coniferen, geen herplantplicht
• Keijenborg, Kerkstraat bij nummer 16, vellen van één iep, geen herplantlicht
• Kranenburg, Hamsveldeseweg voor 3a, vellen van één Amerikaanse eik, noodkap, geen

herplantplicht
• Laag-Keppel, Nachtegaalplein 9, vellen van één eik, noodkap, herplantplicht: één inlandse eik
• Steenderen, Molenkolkweg 47, vellen van drie eiken en één veldesdoorn, herplantplicht: twee

inlandse eiken
• Vorden, Enkweg bij de Ruurloseweg, vellen van één esdoorn, noodkap, geen herplantplicht
• Vorden, Kapelweg 12, vellen van twaalf fijnsparren, noodkap, geen herplantplicht
• Vorden, Nieuwstad voor nr. 53, vellen van één Amerikaanse eik, noodkap, geen herplantplicht

• Vorden, Reeoordweg 8, vellen van 400 dennen, herplantplicht: inlandse eik, beuk en acacia
• Vorden, Ruurloseweg 30, vellen van tien acacia's, noodkap, geen herplantplicht
• Zelhem, Brinkweg 32 en 34, vellen van zes dennen, geen herplantplicht
• Zelhem, Michelstraat bij nummer 5, één eik, noodkap, geen herplantplicht
• Zelhem, Ruurloseweg 30a Z-91, vellen van één grove den, geen herplantplicht
• Zelhem/Veldhoek, langs de Ruurloseweg (N315), vellen van 141 bomen en 5,75 are bos,

herplantplicht: 330 bomen bestaande uit wintereiken en lindebomen

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 
5.4.1 APV)
Verzonden op 6 februari 2007:
• Dalfsen, Rechterendijk 8a, voor verbranding nabij Hessenweg 15 in Hummelo
• Drempt, Roomstraat 17, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Baaksevoetpad 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Elferinkdijk 1a, voor verbranding nabij de Uilenesterstraat 15 in Keijenborg
• Mariënvelde, Waalreweg 45a, voor verbranding nabij de Bielemansdijk 44 in Halle
• Steenderen, Doesburgseweg 2, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Brandenborchweg 10, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Vosterweg 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Haitinkweg 5a, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Michelstraat 1, voor verbranding nabij dit perceel

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,
sloopvergunningen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) of Openbare
werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de
gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Verleende vergunningen

Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006 
Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 januari 2007 het bestemmingsplan 'Buitengebied
Steenderen 2006 Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan
zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de
vestiging van een hoveniersbedrijf met dienstwoning op het perceel Zutphen-Emmerikseweg 83
en 83a in Baak.

Het bestemmingsplan ligt van 8 februari t/m 21 maart 2007 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Bestemmingsplannen

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van
8 februari t/m 21 maart 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Baak, Dambroek 6 en 21, veranderingsvergunning voor een metaalbedrijf

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het

eerdere ontwerpbesluit
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 22 maart 2007.

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

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 25 januari jl. de Winkeltijden-
verordening gemeente Bronckhorst vastgesteld. De Winkeltijdenverordening is met terugwer-
kende kracht op 1 januari 2007 in werking getreden. De verordening ligt vanaf heden voor
iedereen ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Winkeltijdenverordening gemeente Bronckhorst

B en w hebben op 16 januari 2007 besloten
om de bebouwde kom van Zelhem, met uit-
zondering van het industrieterrein, af te
sluiten voor motorvoertuigen die niet sneller
kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur
(landbouwverkeer), met uitzondering van
bestemmingsverkeer.

Het besluit met bijbehorende tekeningen 
en overwegingen, ligt van 6 februari t/m 
19 maart 2007 ter inzage op de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Mogelijkheden tot beroep:
Tegen dit besluit kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt 
u het griffierecht van de gemeente terug.

Het besluit treedt in werking nadat het bekendgemaakt is aan de aanvrager. U kunt van mening
zijn dat dit voor u onaanvaardbare gevolgen heeft en u gaat in beroep. Toch mag bijvoorbeeld
iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van dat besluit. Daarom kunt u tegelijk,
maar ook later in de beroepsprocedure, de voorzieningenrechter vragen om de werking van het
besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat op uw beroepschrift is
beslist. U schrijft een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de
gemeente terug.

Verkeersbesluit in Zelhem

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

�
�

Start VOORJAARSCURSUS bloemschikken
�

Volop kamerplanten
IEDERE WEEK een ander kamerplantje voor  € 1,00

�

Valentijnsboeketten
�

Tulpen 2 bos voor € 5,00
Primula’s 4 voor € 3,00

Voorjaarsbollen

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

midden in het   hart   van Bronckhorst

LAATSTE RONDE:

Nu € 10,- EXTRA KORTING
op alle afgeprijsde schoenen en laarzen

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

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

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

PAMPERS LUIERS
pak à 9.99

nu 3 pak
voor 19.97

22 ++ 11   GG RR AA TT II SS

DEZE WEEK DUBBELE ZEGELWEKEN: BIJ € 10.- 2 ZEGELS!!

JÄGERMEISTER BITTER
fles 0.70 liter

NU 10.99

BAKE-OFF
GEVULDE 
KOEKEN
5 stuks

van 3.- voor 1.99

PAGE 
KEUKENPAPIER
pak 8 rol

van 6.99 voor 3.99

NARCISSEN
2 bos à 20 stelen

NU 2.50

VLOERKADETTEN
Bruin, wit of meergranen

2 zakken à 4 stuks

van 2.38 voor 1.19

111 ++ 11   GG RR AA TT II SS

BLOEMKOOL
per stuk

nu 1.49

COCA COLA
fles 1.5 liter à 1.27

DIVERSE
SMANEK

3 flessen voor 2.99
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WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

nnn uuu  ooo ooo kkk  III NNN TTT EEE RRR AAA CCC TTT III EEE FFF ,,,   ddd uuu sss   kkk iiii jjj kkk   sss nnn eee lll

ooo ppp  ww ww ww .. cc oo nn tt aa cc tt .. nn ll

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

Globe Reisburo Lochem, Vorden en Zutphen nodigen u uit
voor een zeer boeiende informatieavond over het veelzijdige,
kleurrijke en indrukwekkende China.

Tevens vindt er een presentatie plaats van onze unieke 17-
daagse rondreis met VNC-Travel naar dit land!

Interesse in deze avond? Meldt u zich dan vóór 16 februari a.s 
geheel vrijblijvend aan bij één van de onderstaande adressen.

Woensdagavond 21 februari a.s. 

Presentatieavond China
g

Locatie: Rest. Chinese Muur te Warnsveld

LOCHEM Nieuwstad 3 - Tel: 0573-257457 - lochem@globereisburo.nl
VORDEN Zutphenseweg 26a - Tel: 0575-448440 - vorden@globereisburo.nl

ZUTPHEN Overwelving 3 - Tel: 0575-590310 zutphen@globereisburo.nl
www.globereisburo.nl

  Ontdek China

Door een sterke groei van onze activiteiten willen we ons team 

uitbreiden met:

Montagemedewerkers  M/V
Onze voorkeur gaat uit naar allround en gedreven vakmensen, die 

zelfstandig of in vast teamverband kunnen opereren. Kandidaten 

dienen te beschikken over een flexibele instelling en enige ervaring.

We bieden een boeiende baan, een prettige werksfeer en goede 

arbeidsvoorwaarden. Verder zijn er tal van doorgroeimogelijkheden 

eventueel in combinatie met bijscholing.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen 

met Henri Barendsen. Dat kan per mail henri@barendsen-vorden.nl 

of telefonisch 0575 551261.

Reacties kunt u mailen naar henri@barendsen-vorden.nl of schriftelijk 

richten aan:

Barendsen-Vorden

t.a.v. Henri Barendsen

Netwerkweg 3

7251 KV  Vorden

Barendsen Vorden b.v.
Sterk in staalwerk!

Sterk in staalwerk!
Staalconstructiebedrijf Barendsen Vorden b.v. geldt als dé specialist op het gebied 

van staalwerk. De gerenommeerde onderneming met ruim 200 jaar ervaring maakt 

kwalitatief hoogwaardige producten.  Betrouwbaarheid, maatwerk, flexibiliteit en 

korte levertijden zijn belangrijke kenmerken van Barendsen Vorden.

Barendsen Vorden b.v.
Netwerkweg 3

7251 KV  Vorden

T  0575 551261

E info@barendsen-vorden.nl

I   www.barendsen-vorden.nl
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De kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad ’echt’ gelezen.

Supermarkt Riba te Doesburg

Camping IJsselstrand zoekt

personeel voor week-end 

en/of vakantie v.a. 16 jaar 

info: Tel: 0575-526425

Gaat u voor kwaliteit in:
• (sier) bestratingen
• riolering aanleg
• kraanwerk
• grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Ook kunt u bij ons terecht voor:
• Bestratingsmateriaal
• Tuinaarde
• Zand
• Grind
• Gebroken puin

Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

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

Openingstijden:   ma 13.00-17.30   di t/m vrij 8.00-17.30

                 vrijdag koopavond    Za 8.00-16.00

                Winterswijk is op zaterdag gesloten

 Heegt Hengelo  Molenenk  6  7255 AX Hengelo  Tel:0575-465258  

     Heegt Winterswijk Tinbergenstraat 42  7102JL Winterswijk Tel:0543-518474

                                                       www.heegt.nl

Eindelijk één adres !

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte. Modern of klassiek,van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler

maakt,nu bij u in de buurt.

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

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

www.sanitiem.nl

        Wij zijn een innoverend
   installatiebedrijf  en gevestigd
               in Winterswijk.
    Sinds juni 2006 zijn wij ook
     gevestigd in Hengelo (Gld).
 Hier hebben wij de beschikking
over een 200 m2 nieuwe sanitaire
   showroom en afhaalbalie t.b.v.
            de doe het zelver.

 Wij zijn actief als totaalinstallateur
        in de gehele Achterhoek

Sanitiem nu ook in hengeloSanitiem nu ook in hengelo

        "dromen komen uit
   met een badkamer
            van Elsinghorst "

Elsinghorst Tegels & Sanitair Europark 1 7102 AN Winterswijk Telefoon 0543 52 07 81 www.elsinghorst-tegels.nl

Elsinghorst, van whirlpool tot vloertegel...
De sfeer van een badkamer wordt voor een groot deel bepaald door de 

vloer- en wandtegel. Daarom hebben wij naast ons assortiment badkamers

en sanitair ook een veelzijdig aanbod in tegels. Van modern tot klassiek, 

zowel keramisch als natuursteen. Onze ruime ervaring met de verwerkings-

mogelijkheden en onze eigen vakmensen staan garant voor een weldoordacht

advies en een vakkundige uitvoering van alle werkzaamheden.

Kom vrijblijvend binnen of kijk op www.elsinghorst-tegels.nl

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 18
september 2006 door BioSoil B.V. een melding op
grond van de Wet bodembescherming ingediend.

BioSoil B.V. heeft een saneringsplan ingediend van een
bodemverontreiniging op de Hummeloseweg 21 in
Hengelo, gemeente Bronckhorst. Wij hebben
aangegeven dat wij van plan zijn in te stemmen met
het saneringsplan. 

Iedereen heeft de gelegenheid gehad om zijn mening
te geven over ons voornemen om met het
saneringsplan in te stemmen.

Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Wij stemmen in met het saneringsplan.

Vanaf 12 februari 2007 tot en met 25 maart 2007
kunt u de besluiten en alle bijbehorende gegevens
bekijken. U kunt dat doen in de bibliotheek van het
Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem, en bij de
gemeente Bronckhorst ( 0575-750250 ).

Beroep instellen
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan, vanaf
de dag volgend op de dag waarop een exemplaar van
het besluit ter inzage is gelegd, gedurende zes weken

beroep worden ingesteld tegen dit besluit bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend

tegen het ontwerp van het besluit;
- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan

worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Degene die beroep instelt kan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een beroepschrift
tegen dit besluit moet worden gezonden aan de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ís-Gravenhage. Zowel voor het
behandelen van het beroepschrift als van het verzoek
om een voorlopige voorziening wordt griffierecht
geheven door de Afdeling bestuursrechtspraak.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,
telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 8 februari 2007 - 
zaaknummer 2006-017931

Bodemverontreiniging Hummeloseweg 21 in Hengelo

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

MEDEDELING

Aardappel

z8.50

Woensdag 14 februari 2007 
wordt Eetcafé De Groes omgebouwd 

tot liefdesnest De Groes. 
De avond zal in het teken staan van de 

romantiek. Alle lovers worden verwelkomd 
met een liefdesdrankje.

De avond zal muzikaal omlijst 
worden door de gelegenheidsformatie 

“Brazen” (Crystal Dream).

Dus verras je partner met een heerlijk 
romantisch avondje in Eetcafé De Groes.

Reserveer nu een tafeltje en bestel het 

“Love Menu”
Palet “De Tortelduifjes”

Marriage van diverse koude- en warme voorgerechten
Brood, kruidenboter en tapenade

Pièce de Résistance
Keuze uit 5 hoofdgerechten

“De Zwoele 
Verleiding”
Grand DessertPRIJS PER LOVER: E 27,50

AANVANG: 18:00 UUR
AAN TAFEL: 18:30 UUR

EETCAFÉ “DE GROES”  
7021 CK ZELHEM 
T: 0314 62 20 44  

WWW.DEGROES.NL

Zin om aan de slag te gaan met uw eigen stukje grond ?

Wilt u een nieuwe tuin of de oude grondig renoveren ?

Kost het onderhoud u teveel tijd ?
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Het ‘zwembad’ werd al in 1978 door
hem aangelegd. ‘De interesse kwam
voort uit mijn opleiding tot hydro- the-
rapeut. Wij (mijn vrouw Afra en ik) wa-
ren zo’n beetje de eerste in deze regio
die naast een eigen praktijk, ook over
een eigen bad beschikten. Daar waren
we natuurlijk best trots op. Een bad
hebben is natuurlijk heel anders dan
een eigen bad beheren. Daar komt wel
iets meer bij kijken. In de loop der ja-
ren zijn de eisen zo streng geworden,
dat wij op gegeven moment twee din-
gen konden doen, of het bad geheel
vernieuwen of laten zoals het is, met
daarbij het risico dat het dan over een
paar jaar moet worden gesloten. Dus
kozen we voor vernieuwing.
Het bad wordt maandelijks onafhan-
kelijk op hygiëne, badwater e.d. gecon-
troleerd en bovendien ook nog eens
extra door de provincie. Een prima
zaak overigens, maar het betekent wel
dat je met de tijd mee moet. Dat heb-
ben we ook gedaan. Een paar jaar gele-
den is er nieuwe apparatuur aange-
bracht. Vrij recent een anti- slipvloer,
lichtkoepels, betegeling e.d. Eén van
onze medewerkers zorgt voor het da-
gelijks onderhoud. Alles op technisch
gebied neem ik voor mijn rekening’,
zo zegt Rob Jansen van den Berg.
Volgend jaar is het 35 jaar geleden dat
Rob en Afra Jansen van den Berg in
Vorden neerstreken. Na in 1971 als
therapeut te zijn afgestudeerd, kwam

Rob als dienstplichtig soldaat in het
militair revalidatiecentrum in Doorn
terecht. Zegt hij: ‘Daar heb ik een fan-
tastische tijd gehad, waarbij ik heel
veel ervaring als fysiotherapeut heb
opgedaan’. In 1973 nam hij in Vorden
de praktijk van Hans Hiemke over.
‘Hans had een praktijk in het Groene
Kruis gebouw naast de toenmalige zui-
velfabriek. Hij beschikte over twee ta-
fels met daarop een campingmatras.
Dat was zijn behandelkamer’, zo zegt
Rob lachend.
Na een korte periode een praktijk in
de Willem Alexanderlaan te hebben
gerund, werd in november 1975 de
huidige praktijk aan de Christinalaan
in gebruik genomen, waar hij dus in
1978 het zwembad bijbouwde. Rob
Jansen van den Berg: ‘Op gegeven mo-
ment groeiden we hier uit ons jasje en
hebben we de fysio- praktijk onder ge-
bracht in de Beekdelle aan de Pastorie-
weg, samen met de huisartsen Albers
en Tanis. We werken daarbij heel
nauw samen, we hebben ook veel ge-
meenschappelijke patiënten.. Dat wil
ik extra benadrukken: we hebben in al
die jaren voortreffelijk met de huisart-
sen in Vorden kunnen samen werken.
Zelfs met één huisarts al meer dan 20
jaren’, zo zegt Rob Jansen van den
Berg. Naast de reeds gememoreerde
hydro- therapie wordt er op het adres
aan de Christinalaan, ‘fysio medisch
fit’ gegeven (‘absoluut geen concur-

rent van sportscholen’, zo zegt Rob)
Verder bekkenbodem therapie, acu-
punctuur en verschillende vormen
van manuele therapie en als nieuwste
loot aan de ‘praktijkstam’: afslankthe-
rapie, het absolute ‘stokpaardje’ van
het echtpaar Jansen van den Berg, zo
bleek tijdens het gesprek. Rob: ‘Bij de-
ze vorm van afslanken maken we ge-
bruik van de LPG (medisch apparaat
dat na het afvallen zorgt voor een
strakke huid). Het resorbeert vet. Daar-
naast moet de cliënt zich aan een be-
paald dieet houden, voeding hoofdza-
kelijk op eiwitten gebaseerd en nau-
welijks vet- en koolhydraten. Binnen
drie maanden kan men bijvoorbeeld
best 20 kilogram afvallen’, zo zegt hij.
Echtgenote Afra vult aan: ‘De mensen
moeten het natuurlijk wel allemaal
zelf doen en er voor de volle honderd
procent achter staan. Rob doet het in-
take gesprek. Vervolgens geven we de
man of vrouw drie weken de gelegen-
heid om er over na te denken. Men
moet over een ijzeren discipline be-
schikken en de partner moet er ook
achter staan. Na zo’n therapie moet de
cliënt leren keuzes te maken. Een
keertje iets lekkers eten, een wijntje,
dat moet kunnen, maar natuurlijk
geen zeven keer per week. Alvorens de
cliënt met deze vorm van afslanken
begint wordt de bloeddruk gecontro-
leerd en wordt er een gezondheidsver-
klaring opgesteld. Bovendien wordt er
altijd contact met een huisarts opge-
nomen en die geeft aan of de therapie
verantwoord is’, zo zegt Afra Jansen
van den Berg. Rob tot slot: ‘De kracht
van ons bedrijf is de kleinschaligheid
en de persoonlijke aandacht die we de
cliënt geven. Veel met de mensen pra-
ten en hen voortdurend motiveren.
We verkeren daarbij in de gelukkige
omstandigheid dat wij beschikken
over een team van deskundige en en-
thousiaste medewerkers’.

Rob en Afra Jansen-van den Berg
trots op vernieuwd bad

Wanneer je de praktijkruimte van Rob en Afra Jansen van den Berg aan
de Christinalaan binnenkomt, dan springt direct het prachtig verwarm-
de zwembad in het oog. De lust om er in te springen en wat baantjes te
gaan trekken is groot. Een illusie zo blijkt. Rob Jansen van den Berg, fysi-
otherapeut van beroep en gelijkertijd ondernemer, helpt ons al heel snel
uit de droom. ‘Het woord zwembad is niet juist geformuleerd, het is een
bad voor hydro-therapie. Een ideale therapie om verschillende vormen
van bijvoorbeeld reuma te behandelen. Ook uitermate geschikt om na
een eventuele operatie te revalideren. De temperatuur bedraagt constant
34 graden. We bieden wel de mogelijkheid dat er zwemlessen aan zwaar
gehandicapte kinderen wordt gegeven’, zo zegt Rob Jansen van den Berg.

Oefeningen in het hydro-bad

De Barney's onder de leden gooien
dan menige legs tegen elkaar. De kop-
pels waren door Eelco Pierik en Maris-
ka Eulink in zes poules van vier ver-
deeld waarvan de beste twee in de
winnaars ronde kwamen en de iets
mindere goden kwamen elkaar tegen
in de verliezers ronde. Dit stond ga-
rant voor weergaloze partijen span-
nend sommige makkelijk uitgooiend
andere koppels tegen elkaar allebei
nog met de dubbel een bezig. In de
verliezers ronde stonden de buurman-
nen Alex Hendriks en Helmoet Me-
gens in de finale tegen de kampioenen
van Wichmond Open Nout Nijenhuis
en Joep Haverkamp laatst genoemden
gingen er met de beker vandoor. De
gebroeders William en Herro Hofstede

werden in deze categorie derde tegen
Manfred Weenink en Andre Eggink. In
de winnaars ronde ging de finale tus-
sen Jos Peters en zijn maat Erik Olthof
tegen het mixteam Gert-Jan Loman en
Manon Peters na een leuke pot wer-
den Jos en Erik kampioen 2007 de der-
de plaats ging naar Hans Jansen en
Henk Jan Rietman tegen Jarno Hofste-
de en Marco Vreeman. 

Na de huldiging maakte Eelco Pierik
bekend er mee te willen stoppen. Ge-
lukkig zijn er weer een paar heren ge-
vonden die samen met Mariska en een
paar bestuurleden de organisatie ko-
mend jaar voor hun rekening nemen
zodat dit toernooi ook volgend jaar
weer plaats vind.

Darten in de kantine van Socii

Vrijdagavond voor de jeugd en zaterdagmiddag voor de leden van s.v.
Socii boven de 16 jaar stond geheel in het teken van pijltjes gooien ook wel
darten genoemd.

DASH
Afgelopen zaterdag stond er een span-
nende pot op het programma. Dash
dames 1, de koploper in de promotie-
klasse, moest het namelijk opnemen
tegen Longa dames 3 die op dat mo-
ment op de tweede plaats stonden.

Dash wist dat ze Longa onder druk
moest zetten met een goede service.
Dit lukte in de eerste set nog niet. Het
was juist Longa die Dash onder druk
zette met hun service. Ondanks de
achterstand die Dash hierdoor opliep
wisten de meiden toch goed terug te
komen en werd deze set dan ook ge-
wonnen door de Vordense dames met
25-22. De tweede set zette Longa Dash
direct weer onder druk. Dit leidde
weer tot een achterstand, die Dash de-
ze keer niet meer kon rechttrekken.
De set werd dan ook door Longa ge-

wonnen met 24-26. De derde set begon
Dash direct enthousiast. Dit resulteer-
de in mooie aanvallen en de setover-
winning 25-21. Dash zat nu lekker in
haar spel en zette dit ook door in de
vierde set. Deze werd gewonnen met
25-19. Een goede 3-1 overwinning dus
van Dash tegen de nummer 2 geklas-
seerde. Hierdoor behoud Dash haar
koppositie en heeft nu 13 punten voor-
sprong op de achtervolgers. De volgen-
de wedstrijd speelt Dash as. zaterdag
tegen Victoria in Didam om 17.00 uur.
Supporters zijn, zoals altijd van harte
welkom.

Zaterdag 3 februari uitslagen
Longa '59 MB1 - Dash MB1: 3-2
BVC '73 H3 - Dash H2: 4-0
Boemerang MC3 - Dash MC2: 4-0
D.V.O. JC1 - Dash JC1: 1-3
V.C.V. D6 - Dash D5: 1-3

V.C.V. MB1 - Dash MB2: 4-0
Smash '68 D4 - Dash D6: 2-3
Dash D4 - Tornado Laren D2: 3-1
Dash D2 - Victoria D1: 3-1
Dash D3 - Revoc D1: 3-2
Dash D1 - Longa '59 D3: 3-1

Dinsdag 6 februari
20.30 Dash D2 - WSV D1
20.30 Dash D3 - WSV D2

Zaterdag 10 februari
13.00 Doc.St. Orion D2 - Dash D2
15.30 Brevolk D1 - Dash D4
15.30 Doc.St. Orion D7 - Dash D3
17.00 Victoria D1 - Dash D1
11.30 Dash MC2 - Tornado Laren MC1
13.00 Dash MB2 - Doc.St. Orion MB1
13.00 Dash MC1 - Sparta MC1
15.00 Dash H2 - Vios Eefde H3
15.00 Dash MA1 - BAS/Wivoc MA2
17.00 Dash H1 - BAS/Wivoc H1

Vo l l e y b a l

BERKELDUIKERS SNELLER DAN …….
Om deel te kunnen nemen aan de Ne-
derlandse Kampioenschappen Junio-
ren moet er voldaan worden aan
scherpe limiettijden. Milou Tjoonk,
van zwemvereniging de Berkelduikers
uit Lochem, had op de 100m. school-
slag aan deze eis voldaan en mocht
dan ook vorige week zondag aan de
start verschijnen in Emmen. Daar ver-
beterde ze haar tijd met nog eens 2,3
seconden tot 1.24,25. Met deze zeer
goede prestatie zou ze 4e zijn gewor-
den, maar helaas werd ze gediskwalifi-
ceerd door een foute aantik. Hoe dan
ook, ze was heel dichtbij een medaille.
Afgelopen zaterdag werd in het zwem-
bad van Groenlo de derde Speedo wed-
strijd gezwommen. De jeugdselecties
van de Berkelduikers uit Lochem nam
het op tegen de verenigingen uit Lich-
tenvoorde, Aalten, Winterswijk,
Groenlo, Neede en Borculo. Voor de
Berkelduikers was het uitgangspunt
de tijden van de afgelopen weken,
waarbij op de Gelderse kampioen-
schappen werd gestreden, te benade-
ren. De wedstrijd werd enigszins over-
schaduwd door vele diskwalificaties,
desondanks werden er toch weer veel
ereplaatsen behaald (18x) en veel PR's
(33x van de 51 start) gezwommen. Op-
merkelijke prestaties werden er gele-
verd door oa. Irjan Brummelman, Tho-
mas Luchies, Emiel Eising, Frank Haij-
tink, Thomas Achtereekte en Loes van
de Linden De volgende wedstrijd uit
de Speedo serie zal plaats vinden op 31
maart wederom in Groenlo.

1e plaatsen waren er voor:
Marlieke Scholten: 50m. vlinderslag
Luuk Nijland: 50m. vlinderslag
Emiel Eising: 50m. rugslag
Marlieke Scholten: 100m. rugslag
Luuk Nijland: 100m. rugslag
Niels Tjoonk: 100m. rugslag
Daan Nijland: 100m. vlinderslag
Niels Tjoonk: 100m. vrijeslag
Daan Nijland: 400m. vrijeslag

2e plaatsen waren er voor:
Irjan Brummelman: 50m. vlinderslag
Daan Nijland: 100m. schoolslag
Brit Markerink: 100m. rugslag
Lisanne Rietman: 100m. rugslag

3e plaatsen waren er voor:
Loes van de Linden: 50m. rugslag

Frank Haijtink: 50m. schoolslag
Frank Haijtink: 50m. rugslag
Sander Wissink: 100m. schoolslag
Thomas Achtereekte: 100m. rugslag

BERKELDUIKER(TJE)S ACTIEF
De recreantengroep van zwemvereni-
ging "de Berkelduikers" hebben hun
derde wedstrijd gezwommen van de 4-
kamp. Deze werd afgelopen zaterdag-
middag georganiseerd door zwemver-
eniging "BRC Schuurman" uit Borculo.
Ondanks de organisatorische proble-
men (oa. omroepinstallatie defect)
maakten de veelal zeer jeugdige
zwemmers (sters) van Proteus uit
Twello, A.B.S. uit Bathmen, BRC
Schuurman uit Borculo en de Berkel-
duikers uit Lochem er weer een leuke
sportieve strijd van. Door alle jongens
en meisjes werd er heel goed gezwom-
men, vele PR (13 stuks van de 26 indi-
viduele starts) werden er weer ge-
zwommen. De afsluitende zweedse es-
tafette (8x25m vrije slag)  werd door
deze jeugdige Berkelduikertjes afge-
sloten op een tweede plaats, goed voor
8 punten waarmee in de daguitslag
een derde plaats werd bereikt. Prima
prestaties werden er geleverd door oa.
Els Wesseldijk, Heleen Holmer en Jan-
tien Huurnink die hun persoonlijk re-
cord met vele seconden verbeterden.
Wie belangstelling heeft voor de
zwemsport kan 3 maal gratis komen
meetrainen op de dinsdagavond, aan-
vang 18.00 uur.

De punten werden deze middag als
volgt verdeeld:
1e  plaats voor Proteus uit Twello: 84
punten
2e  plaats voor ABS uit Bathmen: 66
punten
3e  plaats voor de Berkelduikers uit Lo-
chem: 64 punten
4e  plaats voor BRC Schuurman uit
Borculo: 52 punten

De tussenstand na 3 wedstrijden is:
1e plaats Proteus uit Twello: 229 pnt.
2e plaats ABS uit Bathmen: 193 pnt.
3e plaats de Berkelduikers uit Lochem:
186 punten; 4e plaats voor BRC
Schuurman uit Borculo: 172 punten

De volledige uitslag kan spoedig wor-
den nagekeken op de website van "de
Berkelduikers":  www.berkelduikers.nl

Z w e m m e n



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

Het gebit is voor onze honden en kat-
ten van levensbelang. In de eerste
plaats eten zij ermee, gebruiken het
voor gedragsuitingen en bij het spe-
len, gebruiken het om te jagen. Het ge-
bit moet dus gezond en sterk zijn.

Tandheelkundige gezondheidszorg is,
als onderdeel van de totale gezond-
heidszorg, erop gericht te voorkomen
dat tand- en mondziekten een bedrei-
ging gaan vormen voor het algehele
welzijn van de hond of kat. De aanwe-
zigheid van bacteriën in de tandpla-
que is de grote veroorzaker van tand-
vleesontstekingen. Het is de verant-
woordelijkheid van de verzorger én de
dierenarts om te controleren wat er in
de mondholte van onze huisdieren ge-
beurt en wordt zo onnodig lijden voor-
komen. 

Het voorkomen of vertragen van de
schadelijke gevolgen van tandplaque
en tandsteen vereist preventieve zorg:
het schoonhouden van het gebit. Als

deze verzorging thuis, om welke re-
den dan ook, onvoldoende is, dient er
regelmatig professionele gebitsverzor-
ging plaats te vinden. 

"Wij vinden deze landelijke actie een
goed initiatief. Nog veel te vaak ko-
men de mensen met hun hond of kat
bij de dierenarts met de klacht dat het
huisdier uit zijn bek ruikt. Helaas is
een eenvoudige gebitsreiniging dan
vaak niet meer afdoende en moeten
we gebitselementen verwijderen. Op
lange termijn kan gebitsverwaarlo-
zing zelfs resulteren in ernstige bacte-
riële infecties van hart, lever, longen
en nieren" aldus de heer Salomons,
dierenarts bij De Graafschap Dieren-
artsen. Dit is dan ook de reden waar-
om De Graafschap Dierenartsen, met
vestigingen in Zutphen, Vorden,
Steenderen, Ruurlo en Hengelo, tij-
dens deze maand de klanten een gra-
tis gebitsconsult door de dierenarts
en/of tandenpoetsinstructie door een
assistente aanbiedt. Tevens krijgt men
er in de maand februari 25% korting
op alle gebitsverzorgingsproducten.
"Op deze manier hopen wij een extra
bijdrage te kunnen leveren aan de
(tandheelkundige) gezondheid van de
honden en katten", aldus de heer Salo-
mons.

Heeft u interesse in een gratis gebits-
consult en/of een tandenpoetsinstruc-
tie of wilt u meer informatie over de
gebitsverzorging van uw hond of kat,
maak dan een afspraak bij de assisten-
te, uw dierenarts, of bel met de specia-
le gezelschapsdierenlijn van De Graaf-
schap Dierenartsen (0575) 58 78 88.

Februari maand van gebits-
verzorging voor hond en kat
80% van de honden en katten ouder dan 3 jaar heeft gebitsproblemen

De maand februari 2007 is lande-
lijk door dierenartsen uitgeroepen
tot de maand van de gebitsverzor-
ging bij honden en katten. Ruim
80% van de honden en katten ou-
der dan 3 jaar krijgt last van gebits-
problemen. Naarmate de hond/kat
ouder wordt, neemt het gevaar van
deze problemen toe. Tijdens deze
maand brengt De Graafschap Die-
renartsen door gratis gebitscon-
sult en tandenpoetsinstructie, de
gebitsproblematiek en het voorko-
men hiervan, extra onder de aan-
dacht.

't Beeckland is een school met slechts
400 leerlingen. De school valt al jaren
op door haar uitstekende leerlingen-
zorg en kleinschaligheid. De Vordense
vmbo-school verzorgt het onderwijs in
de volgende leerwegen: basisberoeps-
gerichte leerweg, kaderberoepsgerich-
te leerweg en de gemengde - of theore-
tische leerweg. Na vier 'Beeckland-ja-
ren' zijn de leerlingen voorbereid op
een verdere studie in alle mbo-richtin-
gen van de ROC's in de regio. De leer-
lingen uit de gemengde (of theoreti-
sche) leerweg kunnen met een diplo-
ma met 6 algemene vakken ook verder
leren in HAVO-4. De school in Vorden
heeft voor de vierde keer een zgn
'open-huis-krant' uitgegeven. In deze
krant kunnen belangstellenden alle
informatie vinden, die van belang is
voor het maken van een goede school-
keuze. 't Beeckland heeft 2 vestigingen

in Vorden. De onderbouw-leerlingen
volgen de lessen in het prachtige ge-
bouw aan Het Hoge. De praktijkvak-
ken zijn gehuisvest in het gebouw aan
de Nieuwstad. Een bezoek aan dit ge-
bouw leert, dat de vaklokalen voor de
sectoren "Verzorging" en "Groen" on-
langs zijn verbouwd. De lesruimte van
de sector "Economie" wordt voor de zo-
mervakantie flink uitgebreid. Deze
aanpassingen zijn nodig om de didac-
tische veranderingen in het voortge-
zet onderwijs in te kunnen voeren.
Daarmee zullen de vmbo-leerlingen
van 't Beeckland nog meer in staat zijn
om goed te leren, ook met vaardighe-
denonderwijs.

Tijdens het Open Huis wil de school de
bezoekers een eerlijk beeld geven van
de dagelijkse lessen. "We laten de leer-
lingen en hun ouders zien wat we da-
gelijks doen", zegt de locatiedirecteur,
de heer Stans. "Veel aandacht voor de
lessen en ook voor de  buitenlesactivi-
teiten, zoals projecten en excursies.
Belangrijk is, dat 't Beeckland  er voor
de leerlingen wil zijn. We willen graag
weten of we dat goed doen. Daarom
organiseren we elke twee jaar een zo-
genaamd 'oudertevredenheidsonder-
zoek'. Contact met de ouders vinden
we erg belangrijk. Daar kunnen we
veel van leren.  De ouderraadsleden en
leerlingen zijn tijdens het Open Huis
aanwezig en kunnen u uit eigen erva-
ring vertellen. Ook voor hen geldt: al-
leen eerlijke informatie!"

Open huis 't Beeckland
Elk jaar is het tijdens het Open
Huis van "t Beeckland" een drukte
van belang in Vorden. Om die re-
den heeft de schoolleiding een jaar
geleden besloten op 2 dagen de
deuren te openen voor de leerlin-
gen van groep 8 en hun ouders. Dit
jaar opent de vmbo-school voor
Voortgezet Onderwijs in Vorden
haar deuren op 9 en 10 februari a.s.
De ouders en leerlingen van de ba-
sisscholen in de regio zijn van har-
te welkom op vrijdagavond vanaf
19.00 uur en op zaterdagmorgen
vanaf 09.30 uur.

Bij extra kosten kan het gaan om hulp-
middelen die nodig zijn, extra reiskos-
ten die gemaakt worden of extra hulp
die ingeschakeld moet worden. Dit al-
les kan behoorlijk in de papieren lo-
pen. Er bestaan echter mogelijkheden
om een deel van deze kosten vergoed
te krijgen.  Een deskundige geeft infor-
matie over regelingen waarmee je die
extra uitgaven in verband met ziekte
of handicap terug kan krijgen. Hoe

werken deze regelingen en waar kunt
u terecht voor informatie of een aan-
vraag voor kostenvergoeding. Ook is er
ruimschoots de gelegenheid om vra-
gen te stellen. Iedereen die belangstel-
ling heeft voor dit onderwerp is wel-
kom vanaf 13.30 uur. De bijeenkomst
duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

De toegang is gratis en voor de bezoe-
kers staat de koffie en thee klaar! De
mantelzorgsalon is een ontmoetings-
plek voor mantelzorgers van alle leef-
tijden. Mensen die voor iemand uit
hun omgeving zorgen die chronisch
ziek, gehandicapt of hulpbehoevend
is. De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in
Hengelo G. Voor meer informatie bel
de VIT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00
of kijk op www.vitoostgelderland.nl

Themamiddag over vergoedingen

bijzondere ziektekosten
Ziekte of handicap brengen vaak
extra kosten met zich mee. Op
dinsdag 13 februari wordt in de
Mantelzorgsalon Bronckhorst, ge-
vestigd in Partycentrum Langeler
in Hengelo, informatie gegeven
over  de verschillende mogelijkhe-
den om een deel van deze ziekte-
kosten terug te krijgen.

Om in aanmerking te komen voor de-
ze prachtige prijs dienen sportvereni-
gingen in Achterhoek en Liemers in ie-
der nummer van het clubblad dat in
2007 verschijnt een artikel in de
streektaal op te nemen. 

Dat kan een interview met een trouwe
vrijwilliger of het oudste lid zijn, maar
ook een 'gossip-pagina' met dolle ver-
halen over bestuur en leden. Een co-
lumn met als titel 'In en rond 't club-

huus' is ook van harte welkom. Alles
kan en mag, als het maar in de streek-
taal is!

Een deskundige jury, onder voorzitter-
schap van streektaalconsulent Arie
Ribbers, beoordeelt de artikelen op
originaliteit, taalgebruik, spelling en
vormgeving. Alle nummers die ver-
schijnen of al verschenen zijn in de pe-
riode 1 januari 2007 tot en met 30 no-
vember 2007 dingen mee naar de

hoofdprijs. In de eerste helft van de-
cember 2007 wordt de prijswinnaar
bekend gemaakt. 
Een inschrijfformulier kunt u aanvra-
gen bij: Staringinstituut, postbus 686,
7000 AR Doetinchem. Of via onze web-
site: www.staringinstituut.nl

Nota bene: Auteurs die moeite hebben
met de spelling, de WALD-spelling is te
vinden op de internetsite: 
www.staringinstituut.nl

Welk clubblad in Achterhoek en Liemers heeft het beste artikel

Is 'het vijfde' van de voetbalvereniging aan een nieuwe outfit toe? Lopen
de 'Dames 1', de paradepaardjes van de plaatselijke volleybalvereniging, er
een beetje shabby bij? Schrijf je dan in voor de wedstrijd 'Welk clubblad in
Achterhoek en Liemers heeft het beste artikel in de streektaal?', want
daarmee kun je nieuwe trainingspakken, broeken en shirts voor één
team van je vereniging winnen! 
Een sportkledingpakket, beschikbaar gesteld door John Schuurman van
Schuurman Schoenen uit Borculo, die niet alleen gek is op sport, maar
ook op zijn dialect.

PIJLERS
Gezond slapen staat bij Morgana zeer
hoog in het vaandel. Dit wordt nog
eens onderstreept door bewust voor
het uitgebalanceerde Ergosleep te kie-
zen. Het is belangrijk om uw slaapsys-
teem af te stemmen op uw lichaam. 

De ergosleepcomputer meet in detail
de vijf cruciale zones van uw lichaam:
hoofd, schouder, lenden, bekken en
benen. Zo wordt het persoonlijke
slaapprofiel ontdekt.

ASSORTIMENT
Morgana biedt de consument een
groot (breed én diep) assortiment, van
slaapkamermeubelen, boxsprings, lin-
nenkasten op maat tot lattenbodems,
matrassen en bedtextiel. Tenslotte
staan de winkels voor verleiden, ver-
rassen én inspireren. 

Het lanceren van nieuwe producten,
het brengen van handige (slaap)oplos-
singen en het scheppen van sfeer op
de winkelvloer zijn daar goede voor-
beelden van.

UITGEKIENDE MERKEN
Morgana werkt nauw samen met gro-
te A-merken als Pullman, Auping,
Tempur, Eastborn, Svedex, Hülsta en
Ergosleep. Daarnaast bieden de win-
kels een aanbod aan van de Scandina-
vische Lansömn boxspring, het sum-
mum in Scandinavisch slapen. Ook de
High Care matrassen zijn met de
grootste zorg samengesteld en ge-
maakt van natuurlijke materialen.

JUBILEUMACTIE
Wie jarig is trakteert: Naast de vele
20 jaar = 20% korting aanbiedingen op
vele artikelen geeft Morgana elke
maand een fantastische buitenkeuken
t.w.v. € 2299,- cadeau. Ga naar
www.morgana.com, maak de limerick
af en maak elke maand kans op deze
mooie prijs.

U vindt Morgana op Woonboulevard
Doetinchem. Morgana  presenteert
daar de mooiste en meest praktische
slaapkamers, voorzien van allerlei ac-
cessoires en een prachtige collectie
dekbedovertrekken. Kom eens langs
en overtuig jezelf en profiteer van de
vele jubileum aanbiedingen.

VOOR MEER INFORMATIE: 
Morgana, Woonboulevard Doetin-
chem (Industrieterrein Wijnbergen),
Doetinchemseweg 83 te Doetinchem,
tel. (0314) 39 20 58.

Morgana
bestaat
20 jaar
Morgana is al 20 jaar dé specialist
op het gebied van slapen. En dat
mag gevierd worden! Morgana
heeft dit jaar exclusieve aanbie-
dingen op diverse boxsprings,
matrassen, slaapkamermeubelen,
dekbedden en beddengoed. 
20 jaar=20% korting! Morgana be-
staat 20 jaar en dat vieren we met
onze exclusieve jubileummodellen
waarop u 20% jubileumkorting
krijgt. Exclusieve modellen van
bedden linnenkasten en dekbed-
den. Van o.a. de merken Pullman,
Svedex, Lansömn, Carré en Jade.

in de streektaal?

Het team bestaat uit de spelers Adriaan
Beulenkamp, Johan Boesveld, Stefan
Jansen, Marja Koert, Lisette Krijt en Es-
ther Staal. Zij spelen in de 5e klasse af-
deling 9 van de regiocompetitie.
De wedstrijd van donderdag 18 januari
werd afgelast vanwege de enorme
storm die ons land teisterde. De tegen-
partij uit Zutphen kon onmogelijk
naar Steenderen afreizen. Deze wed-
strijd werd verzet en moet nog worden
gespeeld! Vele eigen clubleden waren
bij de wedstrijd op zondag 28 januari
in Didam aanwezig om het team aan
te moedigen. Na de 1e mix werd al dui-
delijk: ze zijn kampioen. Het punten-
aantal kon door andere teams niet
meer worden ingehaald. De winnende
teamleden kregen direct een bos tul-
pen om het behaalde kampioenschap
te vieren. Donderdag 1 februari wer-
den de trainingen en wedstrijden even

stilgezet om het winnende team te
eren. In de toespraak van voorzitter Lex
de Goede werd het team gefeliciteerd
met het behaalde resultaat. “Het werd
wel een duur kampioenschap zo,” ver-
telde hij lachend, want ook bij de afge-
laste wedstrijd stonden de bloemen al
klaar. Nu kregen zij een welverdiend
applaus, een vrolijke taart en allemaal
een eigen oorkonde. Het team had voor
deze trainingsavond zelf ook een taart
geregeld als traktatie voor de leden. En
er werden presentjes uitgedeeld aan
spelers en speelsters die hadden inge-
vallen dit seizoen. “Het kwam eigenlijk
wel goed uit dat de wedstrijd van 18 ja-
nuari werd afgelast,” legden de spelers
voorzichtig uit. “We waren die avond
helemaal niet compleet!” Nu zal de op-
nieuw geplande wedstrijd sterker kun-
nen worden gespeeld, zeker met het
kampioenschap al in de tas!

Badmintonclub Steenderen

Tweede team kampioen!

Het tweede team van Badmintonclub Steenderen heeft zondag 28 januari
2007 in Didam het kampioenschap 2006-2007 veilig weten te stellen. De
vereniging liet dit niet ongemerkt voorbijgaan en het team werd op de
eerstvolgende trainingsavond nóg eens in het zonnetje gezet.

Het 2e team van Badmintonclub Steenderen is kampioen 2006-2007; v.l.n.r. Esther Staal,
Marja Koert, Stefan Jansen, Johan Boesveld, Adriaan Beulenkamp en (zittend) Lisette Krijt.
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Chevrolet-dealer Auto Palace met ves-
tigingen in Winterswijk, Doetinchem
en Zevenaar, heeft zich afgelopen jaar
in deze competitie in de top gekwalifi-
ceerd en werd daarvoor op 13 januari
jl. in het Musis Sacrum in Arnhem
door importeur Chevrolet Nederland
B.V. beloond met de Triple A onder-
scheiding.

“Voor het toekennen van deze prijs ko-
men relevante zaken aan de orde, zo-
als uiteraard de verkoopprestaties van
de dealer, maar vooral ook de dienst-
verlening, de inrichting van het be-
drijf en de organisatie,” aldus Ronald
Dubbelman, Executive Manager Sales
van de Nederlandse importeur. “Che-
vrolet-dealer Auto Palace heeft het af-
gelopen jaar op al die gebieden uitste-
kend gepresteerd. 

Mede namens de directie en medewer-
kers van Chevrolet Nederland B.V.
wens ik Automobielbedrijf Auto Pala-
ce van harte proficiat met deze onder-
scheiding. 
En eigenlijk ook de klanten van Auto
Palace, want het is voor hen prettig
om te weten dat ze verzekerd zijn van
de service van een uitstekend automo-
bielbedrijf.” 

CHEVROLET: DYNAMISCH MERK
Voor de Triple A Award wedstrijd wor-
den alle Chevrolet-dealers in Neder-
land op basis van grootte verdeeld in
drie groepen, waarbij de vijftien beste
dealers zich kwalificeren voor de on-
derscheiding. In 2006 is Chevrolet-dea-
ler Auto Palace dus doorgedrongen tot
de top in de Nederlandse Chevrolet
dealerorganisatie.

De heer Antoine Linderhof van Che-
vrolet-dealer Auto Palace: “Uiteraard
zijn wij zeer verheugd met het toeken-
nen van deze prijs. Het is voor ons een
bewijs dat wij voor en met Chevrolet
op de goede weg zijn. Chevrolet is een
bijzonder dynamisch automerk dat
sterk aan populariteit wint. 

Recent heeft Chevrolet bijvoorbeeld
de ruime Chevrolet Epica Sedan en
Chevrolet Captiva SUV gelntrodu-
ceerd en 2007 staat voor ons merk gro-
tendeels in het teken van de introduc-
tie van een reeks moderne common-
rail dieselmotoren voor diverse Che-
vrolet-modellen. 
Tijdens de uitreiking van de Triple A
Awards presenteerde de importeur
ons bovendien de nieuwe Chevrolet
HHR, als voorproefje van hetgeen ons
in de nabije toekomst wellicht te
wachten staat. Wij hebben dan ook bij-
zonder veel vertrouwen in ons merk
en zullen ons dit jaar opnieuw opti-
maal voor onze klanten inzetten.”

Chevrolet-dealer Auto Palace ontvangt ‘Triple A Award’ voor service en kwaliteit in 2006

Bekende Chevrolet-dealer Auto
Palace uit de Achterhoek 
behoort tot de top in Nederland

Chevrolet Nederland organiseert voor haar dealerorganisatie ieder jaar
een interne competitie, de Triple A Award. Enerzijds om uitstekend pres-
terende dealers te waarderen en daarnaast om voortdurend aandacht te
schenken aan kwaliteitsbewaking en -verbetering.

Herman en Mirjam hadden Pierre al
lang op hun verlanglijstje staan, maar
de winnaar van de Bartelsmantrofee is
een druk bezet man. Naast het run-
nen van een eigen bakkerij en lun-
chroom is Pierre een graag geziene
gast in enkele goed bekeken t.v.-pro-
gramma's als Lieve Martine, Livo en
het voedingsprogramma van RTL. Pier-
re deed ook mee aan de Mega Record-
show en staat sindsdien vermeld in
het Guiness Book of Records met zijn
grootste vlaai van de wereld! Deze
vlaai, waarin 1000 kilo fruit was ver-
werkt, had maar liefst een omtrek van
25 meter en een doorsnede van 5 me-
ter. Voor Herman en Mirjam Eskes
heeft Pierre echter tussen al zijn druk-
ke werkzaamheden door een gaatje in

zijn agenda gevonden. Zaterdag 10 fe-
bruari zal hij van 10.00 tot 17.00 uur
op hun boerderijwinkel aanwezig zijn
voor een bakdemonstratie die de hele
dag zal duren. De meest verrukkelijke
baksels staan op het programma. Van
diverse soorten brood tot koffiebrood-
jes, Limburgse vlaaien, botervlaai,
plaatstukken en zelfs pizza. En het
mooiste van alles: van alles mag ge-
proefd worden! Pierre is vanzelfspre-
kend ook graag bereid u van advies te
dienen. Hij is gespecialiseerd in dieet-
producten en kan u daarover veel ver-
tellen. Herman en Mirjam Eskes dra-
gen deze dag zelf ook een steentje bij.
Mirjam helpt in de winkel en Herman
leeft zich buiten uit bij de door hem
zelf gebouwde ouderwetse bakoven,
waarin hij ook brood en pizza wil bak-
ken. Het is beslist de moeite waard om
deze zaterdag even een kijkje te ko-
men nemen. U kunt boerderijwinkel
Den4Akker vinden op de weg naar
Wichmond aan de Vierakkersestraat-
weg tegenover nummer 26.

Beroemde bakker in Vierakker
Zaterdag 10 februari is het zover.
Dan komt de ook van de televisie
bekende bakker Pierre Pijpers voor
een bakdemonstratie naar boerde-
rijwinkel Den4Akker van Herman
en Mirjam Eskes.

Hij wijst daarin op de nadelige effec-
ten van een te stringent doorgevoerd
marktsysteem, zoals ook Charles Dic-
kens deed met zijn SCROOGE en 25 an-
dere romans. De auteur Dr Sjef de Jong
laat zich het verhaal afspelen in het
stadje Bronkhorst in de periode tussen

1746 en 2006. De burchtwal speelt
daarin een belangrijke rol. Als Direk-
teur van het Dickensmuseum doet hij
dat in deel I uiteraard in de bekende
Dickensstijl met overdrijving en fanta-
sie maar in deel II wordt alles serieus
op een rijtje gezet door een groep jour-
nalisten en economen. Het boek sluit
aan op zijn rondleidingen en lezingen
in Bronkhorst en is geschreven ter le-
ring en vermaak. Het boek is te koop in
Het Dickensmuseum en de boekhan-
del in de Achterhoek.

Voer voor economen
Het Dickensmuseum heeft een in-
teressant boek uitgebracht over de
geschiedenis van het economisch
denken in Nederland, genaamd
Voer voor economen.

Onlangs won Liza Ferschtman de Ne-
derlandse Muziekprijs, de belangrijk-
ste staatsprijs voor jonge musici.
Samen met het NSO zal ze het Eerste
Vioolconcert van Prokofiev uitvoeren. 
Verder staat er een gloednieuwe
Nederlandse compositie van Martijn
Padding op het programma en zal het
orkest na de pauze de Vijfde Symfonie
van Gustav Mahler. Geheel staat onder
leiding van Jurjen Hempel. 

EEN BIJZONDER ORKEST
Het Nederlands Studenten Orkest
(NSO) is een bijzonder orkest omdat
het jaarlijks opnieuw wordt samenge-

steld uit studenten die zich naast hun
studie aan hogeschool of universiteit
bezighouden met klassieke muziek.
Voor de orkestleden staat de maand fe-
bruari geheel in het teken van het
NSO. Aan het begin van de maand
trekt het orkest zich tien dagen terug
om onder leiding van een gerenom-
meerde dirigent een ambitieus pro-
gramma in te studeren. 
Na de repetitieperiode wordt het pro-
gramma elf avonden achter elkaar uit-
gevoerd op alle grote Nederlandse con-
certpodia en geeft het orkest een af-
sluitend concert in een buitenlandse
stad.

Nederlands Studenten Orkest 
met Liza Ferschtman
Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) bestaat 55 jaar en viert haar elfde
lustrum met een prachtige concerttournee in februari 2007. Op dinsdag
20 februari 2007 speelt het NSO in De Hanzehof in Zutphen met violiste Li-
za Ferschtman.

Organisatoren van de Challenge wa-
ren Technocentrum Zuidelijk-Gelder-
land en Bronkhorst High-Tech, die ho-
pen dat meer scholieren voor techniek
zullen kiezen als ze met zo'n wedstrijd
ontdekken wat dat precies inhoudt. 

In een enorme arena, compleet met
verlichting en een mega-videoscherm
van vier bij zeven meter waarop de ver-
richtingen te volgen waren, konden
de scholieren hun robot laten werken. 

De bedoeling was dat zij een robot, die
zij tijdens de technieklessen op school
in elkaar gezet hebben, zo geprogram-
meerd hadden dat die tijdens de fina-
le drie opdrachten kon uitvoeren. 

Ze werden daarbij beoordeeld op snel-
heid, nauwkeurigheid en choreogra-
fie door de jury, bestaande uit zange-
res Marga Bult (Dutch Divas, Babe), Bas
Saaltink van Bronkhorst High-Tech en
de onafhankelijke scholier Thom van

Benthem. Marga Bult noemde de ver-
richtingen van de robots in de flitsen-
de arena 'indrukwekkend.' 'Dit zou
mij wel stimuleren om voor techniek
te kiezen.'
Het laten dansen van de robots von-
den de scholieren het leukst om te
doen. Gijs Koerts van het winnende
team van het Assink College: 'We heb-
ben bewust een nummer uitgekozen
met rustige en snelle stukjes, om te la-
ten zien wat de robot allemaal kan.'
Zijn teamgenoot Jelle Beernink: 'We
hebben eigenlijk helemaal niets van
de cd-rom gehaald, maar juist alles
zelf verzonnen.'

De eerste HighTech Challenge was be-
doeld voor scholen in de Achterhoek
en Liemers. De wedstrijd zal nu verder
uitgerold worden over Nederland.

Assink College wint eerste
HighTech Challenge
Scholieren van het Assink College uit Eibergen hebben zaterdag 3 februa-
ri de eerste HighTech Challenge gewonnen. Ze namen de Award mee naar
Eibergen en voor de scholieren waren er bloemen, bonnen en een leuk
aandenken. De wedstrijd werd gehouden op de open dag van Bronkhorst
High-Tech in Ruurlo. Op de tweede plaats eindigde het St.-Ludgercollege
uit Doetinchem en op de derde plaats de Driemark uit Winterswijk. Het
Candea College uit Duiven en Marianum uit Groenlo vielen niet in de
prijzen.

Eerste band van deze RockNight is
Boonekamp, een rockband met leden
uit Baak en Toldijk. De naam is ont-
leend aan een vurig drankje bestaan-
de uit duistere kruiden en alcohol. 

Een paar jaar geleden heeft Boon-
ekamp bij wijze van grap iets muzi-
kaals ondernomen; dit vond men te
leuk om het daarbij te laten.

De band speelt vooral blues-rock-co-
vers van onder andere Jim Croche, ZZ-
Top, Gary Moore en The Black Crowes.

Vervolgens komt Covik uit Steenderen
aan bod met jaren '70 en '80 rock en af
en toe een snufje punk. 

De eerste noten klonken al zo'n 25 jaar
geleden. Na 10 jaar bergen en dalen

werd er een punt achter gezet. Dat de
nostalgie van toen weer boven zou ko-
men was slechts een kwestie van tijd. 

Het repertoire van toen inclusief de ei-
gen nummers van het begin, werden
afgestoft met veel gitaarwerk. In Vor-
den vond de band de zanger die na
een jaar hard werken alle verwachtin-
gen overtreft. 

De avond wordt afgesloten door Mash
uit Olburgen/Steenderen. Drummer
Erik Wittenveen is opgevolgd door Ro-
bin Brinkman waarmee Mash weer als
vanouds kan rocken. Met nieuwe co-
vers en nieuw eigen werk gaat dit
kwartet gewoon weer door. 

In december heeft het gezelschap een
eigen geluidsinstallatie aangeschaft.
Zij hoopt  met top 40- en feestmuziek,
in combinatie met rock, naar meer op-
tredens toe te werken. Bij Heezen zal
echter de rock nog hoogtij vieren.

Kom ook naar deze ouderwets gezelli-
ge avond met veel rock! Voor meer in-
fo: www.hotelheezen.nl

Rock Night
Zaterdag 10 februari wordt bij Cafe
Heezen in Steenderen een Rock-
Night gehouden. Drie locale bands
zullen het podium betreden en een
spetterend optreden verzorgen
voor jong en oud. Aanvang 21.00
uur.



geeft antwoord

Vraag:
Zijn alle spuitbussen Klein Chemisch Afval?

Antwoord:
Nee, een lege spuitbus hoort niet bij het Klein
Chemisch Afval (KCA) thuis. Of iets KCA is wordt
bepaald door de inhoud, en niet door de verpakking.
En een spuitbus is een verpakking. Of de inhoud KCA
is, ziet u aan het KCA-logo (een container met een

kruis erdoor) op de verpakking.
Spuitbussen met het KCA-logo, die nog niet leeg zijn, kunt
u inleveren bij de chemokar of het afvalscheidingsstation
van uw gemeente. Alle lege spuitbussen mogen bij het
huishoudelijk restafval. Ze worden dan gerecycled. 85 pro-
cent van de lege spuitbussen en andere metalen verpakkin-
gen wordt gerecycled.

Heeft u andere vragen over afval, verpakkingen en het milieu?
Bijvoorbeeld of kurken bij het gft-afval mogen? Bel de Milieu Centraal
Informatielijn 0900 – 1719 (15 cpm) of surf naar www.milieucentraal.nl.
U vindt hier praktische informatie over de vele mogelijkheden om in het
dagelijkse leven rekening te houden met energie en milieu.

Deze informatie wordt u aangeboden door Milieu Centraal in samenwerking met SVM-PACT.

Meer scheiden, minder afval

Afvalscheiding bespaart energie
en grondstoffen: uw bijdrage telt!
Ons afval bevat waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Door her-
gebruik van afgedankte materialen en producten zijn minder nieuwe grond-
stoffen en energie nodig voor het maken van nieuwe producten. Wanneer u
oudpapier, glas, blik en ander afval gescheiden inzamelt, helpt u mee om
hergebruik mogelijk te maken. Bovendien ontstaat er minder vervuiling
omdat er minder afval verbrand of gestort hoeft te worden.

Appelmoespot
wordt parfumfles
Glas kan steeds opnieuw worden ge-
bruikt. Tijdens het recyclen is er name-
lijk geen kwaliteitsverlies. Als glas
goed op kleur is gescheiden kan van de
glasscherven zuiver wit (doorschij-
nend), groen of bruin glas gemaakt
worden. Van een mengsel, ook wel
bont glas genoemd, kan alleen bruin
en groen glas gemaakt worden. Uw
appelmoespot van vandaag is mis-
schien uw parfumfles van morgen.
Ook uw oud papier en karton wordt ge-
bruikt voor het maken van nieuw
papier en karton. In Nederland bestaat

de grondstof voor de papierproductie
voor 77 procent uit oud papier en kar-
ton.

En blik?
Van oud blik wordt nieuw blik gemaakt.
Lege blikjes kunnen bij het restafval. Bij
de afvalinstallaties trekken grote mag-
neten het ijzer – bijvoorbeeld blikjes en
potdeksels – uit het restafval.
De metaalindustrie verwerkt het terug-
gewonnen blik tot nieuwe metalen pro-
ducten, zoals onderdelen van fietsen en
treinen, winkelwagentjes, schaatsen of
nieuwe blikverpakkingen.

Schoon scheiden
Bijna de helft van het huishoudelijk
afval leveren we gescheiden in. Veel
mensen doen dus hun best om herge-
bruik van materialen mogelijk te maken.
Toch blijkt uit afvalanalyses dat er nog
veel glas, papier, gft-afval en KCA in de
vuilniszak met restafval terecht komt.
En afval dat wel gescheiden wordt inge-
leverd, blijkt vaak vervuild te zijn met
zaken die er niet in thuis horen. Alleen
als meer afval ‘schoon’ gescheiden
wordt ingeleverd, kunnen de recycling-
bedrijven daarmee aan de slag.

“Eindeloos nieuw glas”
Kleurgescheiden ingezameld glas blijft kleurgescheiden, door speciale schotten in de laadbak van de vrachtauto’s

“Van oud glas kan eindeloos nieuw glas
gemaakt worden, van goede kwaliteit”,
aldus Bart van de Wouw. Nederlanders
gooien 81 procent van hun verpak-
kingsglas in de glasbak. Dit is een
mooi resultaat, al kan dit altijd hoger.
Het is belangrijk dat consumenten –
als het mogelijk is – glas goed op kleur
gescheiden inleveren. “Alleen van zui-
ver witte (doorschijnende) glasscher-

ven kan opnieuw wit glas gemaakt wor-
den. Groene scherven worden groen
glas en bruine scherven worden bruin
glas. Van verschillende kleuren door
elkaar, bont glas, kan echter alleen
groen en bruin glas gemaakt worden.”

“Waar de consument vooral bij kan
helpen, is zorgen voor een betere kwa-
liteit van het ingezamelde glas”, aldus
Bart van de Wouw. “Nu zit er nog te
veel vervuiling in, zoals plastic zakken,
keramiek, steen en porselein.” Het glas
dat binnenkomt, bevat per 1000 kilo
gemiddeld 90 kilo vervuiling. In 1000
kilo glasscherven die Maltha aan de
glasfabrieken aanbiedt, mag niet meer
dan 35 gram vervuiling zitten.
Keramiek, steen en porselein leveren
de grootste problemen. Als er bij de
productie van nieuw glas een klein
stukje van dit materiaal terecht komt
in de nieuwe fles of pot, dan is deze
uiterst breekbaar. Zo’n nieuwe fles of
pot wordt dan ook afgekeurd. “Een ste-
nen jeneverkruik of kapot serviesgoed
horen dus niet in de glasbak. Als regel

kan je stellen: alleen verpakkingsglas
is bestemd voor de glasbak. Al het
andere hoort thuis in de gewone afval-
bak.” Door middel van geavanceerde
lasertechniek worden stukjes keramiek,
steen en porselein uit de stroom glas-
scherven geblazen. Dit leidt echter tot
veel glasverlies, omdat ook glasscher-
ven worden meegeblazen.

Nog een tip van Bart van de Wouw:
“Gooi geen hittebestendig glas, zoals
ovenschalen, in de glasbak. Het heeft
een hoger smeltpunt dan verpakkings-
glas. In de glasproductie ontstaan zo
stroperige klonten. Scherven van hitte-
bestendig glas zien er hetzelfde uit als
die van verpakkingsglas. Onze mede-
werkers en machines kunnen dit glas
dus niet herkennen en verwijderen.”
Soms gooien consumenten de plastic
zak waar de lege flessen in hebben
gezeten ook in de glasbak. Maar ook
andere rommel verdwijnt in de glasbak.
Voordat het glas het verwerkingsproces
ingaat, wordt het uitgestort over een
grof rooster. Plastic zakken, kartonnen
dozen, en ander grof materiaal blijft
hier achter. “Glipt er toch iets tussen-
door, dan lopen de machines vast.
Glasrecyclingbedrijven zijn flink gehol-
pen als mensen beseffen dat alle ver-
vuiling in de glasbak problemen ople-
vert in het verwerkingsproces”.

Maltha Glasrecycling verwerkt het glas dat we in de glasbak gooien tot een
nieuwe grondstof voor de glasindustrie. Door hergebruik van oud glas
besparen we grondstoffen en energie. Bart van de Wouw is drie jaar werk-
zaam bij Maltha als bedrijfsleider. Hij gaf ons een rondleiding over het
fabrieksterrein Dintelmond, de grootste vestiging van glasrecycling in
Europa.

Scheidingswijzer glas:

Wel in de glasbak:
• flessen van wijn, sappen,

bier zonder statiegeld
•potten van pindakaas, jam,

spaghettisaus, kruiden
•parfum- en medicijnflesjes

Niet in de glasbak:
•ovenschalen, koffiekannen en

ander hittebestendig glas
•drinkglazen
• theekopjes, bloempotten en

ander porselein
• jeneverkruiken, aardewerk en

andere stenen producten
•spiegels, ruiten, TL-, gloei- en

spaarlampen

Scheidingswijzer papier

Wel bij het oudpapier:
•kranten, tijdschriften, reclame-

drukwerk (zonder plastic hoesje)
• (venster)enveloppen
•dozen van PC's, schoenen,

waspoeder, diervoeding
•doosjes van hagelslag, thee,

eieren, lampen e.d.
•golfkarton, papieren

zakken/tassen

Niet bij het oudpapier:
•nat, vuil en/of vet papier en

karton, zoals pizza- en taartdozen
•drankenverpakkingen en ander

geplastificeerd papier
•behang
•plastic zakken/tassen
•sanitair papier (gebruikt)

Amanda Kamp (28 jaar) en Danny de Jong (31 jaar) wonen nu vier jaar
samen. Amanda zit in de verpleging, en draait afwisselend vroege en late
diensten. Danny is werkzaam op de afdeling Marketing en PR van een ICT-
bedrijf. Hij heeft een drukke baan, en is regelmatig laat thuis.

“Door drukke werkzaamheden lukt het
ons niet altijd om zelf te koken. We bel-
len dan wel eens de pizzakoerier, of we
kopen kant-en-klare pizza’s in de super-
markt”, aldus Danny. Omdat ze gewend
zijn om papier gescheiden in te leveren,
vroegen ze zich af hoe het zit met die
pizzadozen. “Het is toch karton, maar
vaak wel vies.” In de regel is vochtig,
vies en vet papier en karton niet
geschikt voor hergebruik. Pizzadozen
van de pizzakoerier mogen daarom niet
bij het oudpapier. Diepvriespizza’s en
koelverse pizza’s zijn droger en zitten
voorverpakt in plastic. De doos om en
het karton onder de pizza is schoon en
kan dus gebruikt worden als grondstof
voor nieuw papier en karton. Producten
uit de winkel kunnen in een vocht- of

vetwerende kartonnen verpakking zit-
ten. De binnenzijde is dan voorzien van
een plastic laagje. Als het lukt om het
karton te scheuren, dan zit er geen
plastic laagje aan de binnenzijde. In dat
geval mag de kartonnen verpakking bij
het oudpapier.
“We vragen ons ook af of vensterenve-
loppen nu wel of niet bij het oudpapier
mogen”, laat Amanda weten. 
Vensterenveloppen mogen wel bij het
oudpapier. Het kunststof strookje is zo
klein dat de machines tijdens het recy-
clingproces niet verstopt en vervuild
raken. Grotere stukken plastic, zoals de
plastic wikkel die om veel reclamefol-
ders zit, kunnen wel voor grote proble-
men zorgen. Die moeten dus altijd bij
het restafval.

“Het is toch karton, maar wel vies”

Doe de Afvalrace
Het lijkt zo simpel: glas in de
glasbak, fruitschillen bij het gft.
Maar bent u echt op de hoogte
van alle afvalscheidingsregels? In
welke afvalbak hoort bijvoor-
beeld een oude videoband? Of
een oude stofzuiger? Test uw
kennis op een speelse manier in
“De Afvalrace”. Het spel vindt u
op www.milieucentraal.nl.



NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.
Daarom komen wij met verschillende edities in de gemeente Bronckhorst.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Gevraagd: 

parttime

Allround Hairstylist 

Die het leuk vindt om in een leuk en gemotiveerd team te 

werken.

Wat wij graag willen:

Je kunt zelfstandig werken.

Je bent bereid cursussen te volgen.

Dorpsstraat 30 7251 BC Vorden Tel: 0575 551423

Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN- Zaterdag 10 februari a.s. vindt er een happening
plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de
laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden.
De zogenaaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats 
op de stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. 
Dat deze 'stoepverkoop' grote bekendheid geniet blijkt uit de
grote drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis
aan de Troelstralaan. Dus zaterdag 10 februari bent u van 
harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.

Tot ziens bij:

zutphen
murray mode

Troelstralaan 39-43, Zutphen
v.a. Ziekenhuis ri. De Stoven/rotonde rechts/2e str. links

Tel. (0575) 52 60 80 • GRATIS parkeren voor de deur
maandagmorgen gesloten • vrijdag koopavond tot 20.30 uur

OPEN AVOND: 
15 FEBRUARI VAN 18.00 TOT 21.00 UUR

• Metselaar
• Timmerman
• Werkplaatstimmerman
• Restauratietimmerkracht

• Machinaal houtbewerker
• Voeger
• Tegelzetter

Geld verdienen en een vak leren in de bouw, 
de juiste combinatie voor jou!

Wil je een mooi vak leren en prettig en afwisselend werk, wil jij een
goed salaris en de mogelijkheid om door te groeien in je vak?

In Borculo kunnen we jou de volgende opleidingen bieden:

Bouwopleiding Berkelstreek
Bosberg 21
7271 LE Borculo
tel: 0545 - 27 47 77
info@bouwopleiding-berkelstreek.nl
www.bouwopleiding-berkelstreek.nl

Werkgebied: Borculo, Eibergen, Lochem, Ruurlo, Neede en Vorden

GA HET MAKEN 
IN DE BOUW!

Solliciteer bij Bouwopleiding Berkelstreek en kies voor werken 
en leren. Ook wanneer je géén vooropleiding in de bouw hebt, 
je huidige opleiding niet met een diploma afsluit, vakvreemd bent 
of omscholing wilt.



Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Voetverzorgingspraktijk 
Brigitta Roelofs

• gediplomeerd + kwaliteits diploma
• diabetische voet / reumatische voet
• kosmetische voet
• hand- en voet nagelverzorging
• anti-druk technieken

Bel na tel. afspraak (0575) 46 16 68
Vloed 33 • Hengelo Gld.

Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 34

Voor 
de allerliefste
valentijn

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

14 februari

Valentijnsdag
14 februari bezorgen wij

gratis
(in de omgeving Vorden)

Een mooie foto
van je Valentijn

Mag het een lachende zijn?

Natuurlijk bij

Voor uw Lekkerste Valentijn....
moet u bij Bakker Joop zijn.

Valentijnsvlaai € 6,25
Ook voor diverse 
bonbons kunt u 
bij ons terecht.

14 februari VALENTIJNSDAG
WIJ HOUDEN VAN ONZE KLANTEN!

en daarom krijgt iedere tankende klant op 
woensdag 14 februari een leuk presentje! op = op

Het Tankteam van Tankstation & Oliehandel WEULEN KRANENBARG 
staat graag voor u klaar!

Enkweg 1a • Vorden • tel. (0575) 55 18 11

Cadeautip: CADEAUBONNEN verkrijgbaar in elke waarde!

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij

Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Printing on demand

Stansen/verpakkingen

Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

lentine Valentine Valentine Valentine Valentine ValeValentinelentine Valentine Valentine Valentine Valentine ValenValentine

Be my Valentine


