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Iedereen is welkom bij deze feestelijke
aftrap. Kom voor vragen en nieuwe
ideeën bij de informatiestand tegen-
over het Staringmonument. Kinderen
kunnen hier tot 16.00 uur tegen een
vergoeding zich heerlijk uitleven met
'nestkastjes' timmeren. De voortgang
van de verkochte meters is te zien op
het routebord dat tijdens de actieperi-
ode zichtbaar is.

METERS KOPEN, METERS MAKEN
Vanaf koopzondag 18 mei tot en met
zaterdag 28 juni kunnen de inwoners
van Vorden via tientallen Vordense on-
dernemers voor slechts vijf euro per

stuk een 'meter' kopen van het circa
drie kilometer lange natuurwandel-
pad dat de naam Berendpad zal krij-
gen. Als herinnering en deelnemers-
bewijs ontvangt de koper een fraaie
ansichtkaart met daarop kasteel Hack-
fort in de prachtige natuur. De kaar-
ten zijn genummerd, op tien num-
mers kan een prijs vallen. De trekking
vindt plaats en de opbrengst van de ac-
tie wordt bekend gemaakt bij de ope-
ning van de Berenddag op zondag 13
juli. De opening van het wandelpad
vindt plaats op het Hackfortfestival, ie-
der najaar georganiseerd door Natuur-
monumenten. 

NATUUR, CULTUUR EN ONDER-
NEMERSCHAP KRIJGEN DE HAN-
DEN OP ELKAAR
Aanleiding voor dit initiatief vormt de
wens die is geuit bij de beheerder van
het gebied om meer betrokken te wor-
den bij de zorg voor onze leefomge-
ving. Deze wens sluit helemaal aan bij
de nieuwe visie van Natuurmonumen-
ten om in, door en met de samenle-
ving gezamenlijke doelen te bereiken
en verantwoordelijkheden te nemen.
Het contact met de V.O.V. en de Stich-
ting Berend van Hackfort was snel ge-
legd en in korte tijd raakten vele orga-
nisaties enthousiast. 

HISTORISCH WANDELPAD IN
ERE HERSTELD
Het pad meandert door het landschap
vanaf de N.H. kerk naar kasteel Hack-
fort en volgt de Baaksebeek. Op de
'Hottinger' kaart van 1783 is al goed te
zien dat de loop van het pad over een
eikenlaan gaat die toen al op de kaart
stond. Het pad komt ook gedeeltelijk
door het bosje wat genoemd staat als
Menagerie op de kaart van 1825. Het
pad volgt dus een zeer oud tracé. 

BEREND TERUG OP HET KASTEEL
Op zondag 13 juli is er voor de zesde
keer een Berenddag. Het is de eerste
keer dat deze dag plaatsvindt in sa-
menwerking met Natuurmonumen-
ten op de wei bij kasteel Hackfort. Tus-
sen 11.00 uur en 17.00 uur is hier een
spetterend programma waaronder de
Berendfietstocht. De Berenddag is ont-
staan naar aanleiding van de kinder-
boeken die Martine Letterie schreef
over Berend van Hackfort. Voor het
eerst sinds meer dan vijfhonderd jaar
is Berend terug op zijn oude kasteel.
Wees er bij! 

Voor meer informatie over het pro-
gramma: www.berendvanhackfort.nl

Word 'mede-eigenaar' van het berendpad van
natuurmonumenten
Ondernemers Vorden en Natuurmonumenten zetten zich 

samen in voor natuur in eigen omgeving

Onder het motto 'Vorden, Samen Sterker' organiseren Natuurmonumen-
ten, de Vordense Ondernemers Vereniging (V.O.V.) en de Stichting Berend
van Hackfort samen een sponsoractie voor de realisatie van een histo-
risch natuurwandelpad tussen het dorp Vorden en kasteel Hackfort. Ook
de gemeente Bronckhorst en de VVV zijn verbonden aan de actie en dra-
gen hun steentje bij.  Op koopzondag 18 mei zal de wethouder van Welzijn
van de gemeente Bronckhorst, de heer Glasbergen samen met de regiodi-
recteur Gelderland van Vereniging Natuurmonumenten Gelderland, de
heer Heineman, om 12.00 uur op het plantsoen bij het Staringmonument
in het centrum van Vorden, de officiële aftrap aan de actie geven, verge-
zeld door twee herauten te paard.
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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

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

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

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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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%
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20%
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COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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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. 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.
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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 ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast 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.
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Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Gld.nieuws

Kaartjes voor 
kerstconcert
André Rieu?

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Kijk op de provinciepagina

CIRCUS RENZ BIJ 
PLUS HANS ELAND!

Deze week dubbele zegels!!!! Haal uw entreekaartjes 
op, U kunt nu nog kiezen uit diverse

Voorstellingen. Heeft u uw spaarkaart nog niet vol 
dan kunt u voor een klein bedrag kaartjes bijkopen.
Voor kinderpartijtjes graag reserveren. U komt toch

ook naar het grootste circus van Nederland!

Filetlapjes, gemarineerd, 
diverse smaken 500 gram

€ 3.75
Bieze Rauwkostsalades 

nu slechts: € 1.29
Spa & Fruit, 3e fles Gratis!!!!!!!!
Deze week speciaal voor u! Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Café - Restaurant - Zalen

‘De Keizerskroon’ Ruurlo
Zat. 17 mei 21.30u.

KAS BENDJEN
(groothandel in herrie)

Zon. 18 mei 15.00u.
SLEPPERS

Dorpsstraat 15 tel. 0573-451416

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86



Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

�Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-
54326669.

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

Dagmenu’s
14 mei t/m 20 mei 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 14 mei  
Groentesoep/ Zuricher geschnetzeltes met rösti en
groente.

Donderdag 15 mei
1/2 haantje met frieten, appelmoes, rauwkostsalade/
Yoghurt frisss, met slagroom.

Vrijdag 16 mei
Uiensoep met kaascroutons/Urkervispot in een room-
saus, aardappelpuree en groente.

Zaterdag 17 mei
Italiaanse cordonbleu, aardappelen, rauwkost-
salade /IJs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 19 mei Gesloten.

Dinsdag 20 mei
Wiener Schnitzel met 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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 mei 10.00 uur Jongerendienst 10.30 uur Marije
van der Wilt, 17.00 uur Koorvesper

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 mei 10.00 uur ds. H.K. Wolters, Barneveld

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 mei 10.00 uur Hr. H.J. Boon

R.K. Kerk Vorden
Zondag 18 mei 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Cantemus Domino

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 17 mei 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 18 mei 10.00 uur Woord- en communieviering, he-
renkoor

Tandarts
17/18 mei R. C. Boersma, Vorden tel. 0575 – 55 19 08
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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 verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van zieken-
huis 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: Bewa-
king (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
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. 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: 
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum 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. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
zaterdag 10.00-12.30 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/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 maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�FFitter, gezonder leven en
gezond/verantwoord afslan-
ken. Gratis lichaamsmeting.
Jerna Bruggink 0575 - 46 32
05.

�Te HUUR ruime gemeub. &
gestoff. WONING, buitenge-
bied Lochem-Vorden, max. 1
jaar. Inl. 06-25358189.

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

�Zaterdag 24 mei Te koop:
div. voorraad, meubilair en
deco. Artikelen Van 10.00-
16.00 uur, Nijverheidsstraat
3, Ruurlo. Tel. 06-53154507

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

Lente in je bol

Vlaai v/d week

Peren-roomvlaai   
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin vloer € 4,65

Weekend-aanbieding

Eurogebak € 1,00
plaatcake met framboos/citroen

Kwarkrondje € 1,00
met vers fruit

�Administrateur biedt zich
aan voor 2 tot 8 uur per week
a € 15,-- 06-13382513

�Electr.rolluik. 1.91 m
breed,1.57 hoog.Geschikt
voor voorraam H.v.Brame-
renstr.Vorden €, 150,- Tel.06-
43468962

�Zondag 18 mei 2008 Re-
gionale Fietstocht Ruurlo.
Start 't Schietkroontje. Star-
ten van 10 tot 13.00 uur. Kos-
ten deelname 3 euro p.p. in-
clusief consumptie.

�Een weekje naar de kust in
voorseizoen? 2-pers. vakan-
tiebungalow in Bergen NH.
www.vakantiebergen.nl of
bel 072-5818383

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

�Gezocht:betrouwbare OP-
PAS bij ons thuis in Vorden
voor de WOENSDAGMID-
DAG. Kinderen zijn 8,10 en
12. Tel:554488

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

�De bazaarcommissie van
de Hervormde Gemeente
Wichmond dankt Jubal, alle
vrijwilligers, sponsoren en
bezoekers die de bazaar van
27 april tot een succes maak-
ten. De bazaar heeft een net-
to bedrag van € 2525,- opge-
leverd.

�2 jonge, beginnende die-
renartsen zoeken woonruim-
te in Vorden e.o.
jurgreep@hotmail.com of
0643997655

�Wij zoeken een man die
wekelijks onze boerderijtuin
wil onderhouden, telefoonnr
0575-553699 na 18:00 uur

�Pleinmarkt op zaterdag 24
mei a.s. (Havo-gebouw,
Burg. Galleestraat 69, Vor-
den). Van 9 uur tot 15 uur.
Komt allen !!! Organisatie
Veilingcommissie Vorden.

�Pleinmarkt op zaterdag 24
mei a.s. (Havo-gebouw,
Burg. Galleestraat 69, Vor-
den). Van 9 uur tot 15 uur.
Komt allen !!! Organisatie
Veilingcommissie Vorden.
�Zondag 1 juni Six toernooi
sv Ratti, gezellig ontspannen
voetballen. Zie www.ratti.nl

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 16 70 of 46 37 43.

Alleen op afspraak.

�Te Huur: een nieuw ge-
bouwd VRIJSTAAND
WOONHUIS met geschakel-
de garage waarin MOGE-
LIJKHEID TOT EEN PRAK-
TIJK AAN HUIS OF SLAAP-
KAMER OP BEGANE
GROND MET BADKAMER
Lemkesbeumken 4 7021 CJ
Zelhem info. 0573-
442355/06-30392281
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd
 ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten
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€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs
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Aanleveren advertenties
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Advertenties tot maand

Overname van adverte
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EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo
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(0544) 46 59 84
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Rabobank: 32.34.44.008
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Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde
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Ruurlosebroek
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

tsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.aan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS 0 uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

‘Wij zoeken collectanten!’

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van 26 tot en met 31 mei. Dan gaan we weer
alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor 120.000 mensen met epilepsie.
Wilt u helpen? Een paar uurtjes maar. Ik weet zeker dat al die mensen met epilepsie u heel dank-
baar zullen zijn. Net als ik. Alvast bedankt!’ Bel 030 63 440 63

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl
Atrid Joosten, ambassadeurAtrid Joosten, ambassadeur

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Stan

Hij is geboren op 4 mei 2008 om 23.20 uur, 
weegt 3570 gram en is 52 cm lang.

Marcel, Gerda en Ties Dekkers

Biesterveld 24
7251 VS Vorden
0575 - 55 58 39

Sandy van Elswijk 
&
Bert Hissink

gaan trouwen op vrijdag 23 mei 2008 om 12.00 uur
in Kasteel Vorden.

Van 16.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid tot feli-
citeren in de feestzaal van Hotel Bakker in Vorden.

Ons adres is:
De Steege 35
7251 CK Vorden

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Praktijk voor de Chinese Geneeskunde

Bij een Shiatsu behandeling wordt gebruik
gemaakt van fysieke druk en strekkingen van
het lichaam, waarbij duimen, vingers en soms
ellebogen worden gebruikt. Het is een combi-
natie van acupressuur en manuele technieken.
Hierdoor krijgt men een diepe ontspanning en
voelt men zich na de massage herboren!

Men kan Shiatsu of acupunctuur preventief en voor vele klachten
gebruiken, o.a.:
• R.S.I. klachten • Oedeem
• Hoofdpijn • Menstruatieproblemen
• Spijsvertering • Migraine
• Hyperventilatie • Reumatische aandoeningen, enz.

Behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars.
Voor informatie of een behandeling op afspraak:

Shiatsu Therapeut Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Tel. 0575-556500

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Keurslagerkoopje

Gemarineerde kipfilets
4 stuks € 5.50

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram Zeeuws spek
GRATIS 100 gram Corned beef

Tip van uw keurslager

4 bbq-worstjes +
4 hamburgers samen € 5.98

Special

Lentekip
100 gram € 1.60

Maaltijdidee

Stamppot
Andijvie 500 gram € 2.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Wees er als de kippen bij”

De lente hangt in de lucht. Met onze Special van de week, Lentekip, 
krijgt u van ons een zomers voorproefje. De smaak van kip gevuld met
gekookte ham, monchou, ananas en bleekselderij zal de lente-glimlach 

op uw gezicht toveren. Een Special waar u snel vrolijk van wordt!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht.
De ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.

Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar
bespaard is gebleven, berichten wij u dat heden is
overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Hendrika Willemina 
Vruggink-Groot Enzerink

Dika
sinds 3 september 2003 weduwe van 

Dirk Vruggink

* Vorden, 2-3-1926 † Zutphen, 8-5-2008

Vorden: Alie Lijftogt-Vruggink
Arie Lijftogt
Niels
Thijs

Bennekom: Wilma van Veldhuisen-Vruggink
Henk van Veldhuisen
Fleur
Iris

Correspondentieadres:
Bosweg 28
6721 HN  Bennekom

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
plaatsgevonden op dinsdag 13 mei te Vorden.

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

YOGHURT-
BOSVRUCHTEN-

VLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 
€ 11.95

SAUCIJZEN

NU

4 VOOR

€ 4.95

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 13 t/m 17 mei.

WITTE 
BOLLEN 

6 VOOR

€ 1.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Binnenkort start Praktijk Dorine een workshop Touch for Health.

Bij Touch for Health worden met behulp van spiertesten energieblokkades opgespoord en opgeheven door middel van
acupressuur en meridiaanmassage. Touch for Health geeft door middel van spiertesten inzicht in de oorzaak van de klachten.
De testen vormen puzzelstukjes die uiteindelijk met elkaar een beeld vormen van het hoe en waarom van de klacht.
Er worden relaties gelegd met de stress uit het heden, maar ook uit het verleden omdat het lichaam negatieve ervaringen
lang kan vasthouden. Als het plaatje zo compleet als mogelijk is, wordt wederom door middel van spiertesten, uitgetest wat
de beste manier is om de persoon weer in balans te brengen en hoe zijn zelfgenezend vermogen het beste kan worden
gestimuleerd. Want de eerste stap naar genezing is inzicht geven in de oorzaak van de klachten. Touch for Health is een
techniek die door iedereen kan worden geleerd en die gemakkelijk in uw eigen omgeving kan worden toegepast.
Wilt u deze techniek ook leren beheersen, dan kunt u deelnemen aan de workshop die start op 20 mei 2008. De workshop
wordt gegeven op 6 ochtenden en na afloop ontvangt u een certificaat. De kosten bedragen € 175 excl. studieboek 
(€ 37,50). Voor meer informatie zie ook  www.praktijkdorine.nl.

Praktijk voor natuurgeneeskunde DORINE
de Heurne 49, 7255 CK Hengelo Gld.
tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

W O R K S H O P

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Mijn dank aan allen, die in
mijn leven goed voor mij waren.

Mijn dank aan hen, voor wie
ik ook iemand mocht zijn!

Now it’s time for me to say goodbye!

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlij-
den van

Meester Elisabeth Maria 
Stapelbroek

Draagster Gouden Eremedaille Oranje Nassau

* Hengelo-Gld. † Hengelo-Gld.
20 januari 1936 6 mei 2008

Broer, zussen,
schoonzussen en zwager

Correspondentie-adres:
J. Stapelbroek
Hummeloseweg 3
7255 AE Hengelo-Gld.

De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.



Geografisch verdeeld over de provin-
cie zullen 12 verenigingen deelne-
men. In poule 1 zitten: Union (Mal-
den), DVV (Duiven), IJVV (IJsselmui-
den), AZSV (Aalten), sv Grol (Groenlo),
en DTS'35 (Ede). In poule 2 zitten:
DVC'26 (Didam), Quick 1888 (Nijme-
gen), sv Longa'30 (Lichtenvoorde), v.v.
Reunie (Borculo), FC Zutphen (Zut-
phen) en v.v. Vorden (Vorden).

Om 9:00 uur worden de teams ontvan-
gen. Na een instructie gaan de teams
9:15 uur naar de kleedkamer en kun-
nen de teams om 9:45 uur aan de
warming-up beginnen. De poulewed-
strijden beginnen om 10.00 uur tot
ongeveer 15.00 uur, gevolgd door kruis-
finales. 

De finale zal vanaf 16.25 uur plaats-
vinden. De prijsuitreiking is aanslui-
tend aan de finale, zo rond 17:00 uur.
Spelregels zijn anders, er wordt ge-
speeld op een half voetbalveld, negen
tegen negen, waardoor creatief en
technisch voetbal ontstaat. 

De nummers één per provincie gaan
naar de Nationale Finale op 31 mei op
het KNVB-complex in Zeist. Op Zeist
zullen balgoochelaars, voetbalclinics
en nog heel veel meer activiteiten zijn
voor iedereen, en dus ook niet-spelers
zijn meer dan welkom. En dan is er
nog een Geweldige Surprise! Nog niet
helemaal zeker maar tennisser en oud
Wimbledonwinnaar Richard Krajicek
zal de nieuwe Danone Nations Cup
Voetbalambassadeur worden.

Niek van Exel, General manager van
Danone Nederland B.V. is hier bijzon-
der trots op en zegt het navolgende
hieromtrent: "Richard Krajicek en zijn
Foundation staan voor jeugd en be-
wegen. De velden welke niet alleen be-

stemd zijn voor voetbal zijn vaak in so-
ciale achterstandswijken te vinden.
Juist deze maatschappelijke verant-
woordelijkheid staat bij Danone hoog
in het vaandel en wij zijn er trots op
namens Danone een veld te mogen
aanbieden". 

Niek geeft tevens aan dat het waar-
schijnlijk het 50e veld zal worden in
de nabijheid van Utrecht en daarnaast
is de Danone Nations Cup een geweldi-
ge ervaring  voor de deelnemers om
kennis te maken met andere culturen
en internationaal te voetballen .De
jeugd heeft de toekomst, die vooral zo
gezond mogelijk moet zijn. Voor Da-
none (denk aan Danoontje, Actimel,
Evian en Activia) zijn zaken als gezond
eten, voldoende lichaamsbeweging
zeer belangrijk en hij is ervan over-
tuigd dat alle toernooien met behulp
van vele vrijwilligers van de organise-
rende verenigingen een groot succes
zullen worden.

De winnaar van de finale in Zeist zal
Nederland vertegenwoordigen op de
Danone World Cup 2008 op 7 septem-
ber 2008 in "Stade de France" in Parijs.
Maar liefst 42 landen in hun nationa-
le tenues zullen strijden om de felbe-
geerde Danone World Cup 2008. Stel
je toch eens voor dat je de finale als
Nederland mag spelen en er zijn
30.000 toeschouwers aanwezig, want
dat is toch echt de laatste edities het
geval geweest. 

In 2007 was dit v.v. Spijkenisse, die
aangemoedigd door hun ouders een
geweldige ervaring beleefden. De na-
tionale winnaar krijgt van jarenlange
partner Adidas van de Danone Nati-
ons Cup, een echt Oranje Nederlands
elftal tenue en andere partners als Ac-
cor Hotels en Eurosport zijn onmis-
baar. Accor hotels stelt hotelkamers
ter beschikking aan de vrijwilligers in
Zeist en Eurosport verzorgt een sa-
menvatting van de Internationale fi-
nale in Frankrijk in de maand oktober.

Gedurende hun vijf daags verblijf in
Parijs worden de deelnemers als echte
"supersterren" behandeld. De prijsuit-
reiking wordt verzorgd door niemand
minder dan Zinedine Zidane, Franse
ex-stervoetballer en al jarenlang de
Ambassadeur van de Danone Nations
Cup. 

Kom dus kijken op zaterdag 17 mei a.s.
op het Gemeentelijk Sportpark van de
v.v. Vorden - Oude Zutphenseweg 11 in
Vorden. Wie weet komt daar de Neder-
landse vertegenwoordiging vandaan
voor de Danone World Cup 2008?

Danone Nations Cup 2008
provinciale finale
Gelderland bij v.v. Vorden
Voor de zesde maal vindt in Neder-
land de Danone Nations Cup
plaats, het grootste internationale
voetbaltoernooi voor 10-12 jarigen
met wereldwijd ongeveer 2.5 mil-
joen actieve deelnemers. In de afge-
lopen edities werd gespeeld in zes
regionale voorronden verdeeld
over zes KNVB districten. Dit jaar
heeft Danone Nederland gekozen
voor een andere toernooiopzet: in
de maand mei worden er 12 provin-
ciale toernooien gespeeld, die van
de provincie Gelderland zal op za-
terdag 17 mei 2008 plaatsvinden op
de velden van v.v. Vorden. De orga-
nisatie van dit evenement wordt
verzorgd door de vrijwilligers van
v.v. Vorden in samenwerking Dano-
ne Nederland.

Het ingezamelde geld is bestemd voor
kinderen in Nederland die, meestal
door problemen thuis, te maken krij-

gen met jeugdzorg. Kinderhulp finan-
ciert met de opbrengst van de collecte
bijvoorbeeld een klimrek bij een kin-
dertehuis, een flesje, het lidmaat-
schap van een sportclub, of een week-
je kamperen. 

Met deze extra's geeft Kinderhulp veel
kinderen een beetje gewoon geluk.
Collectanten en gevers: hartelijk dank!

Opbrengst Collecte
Nationaal Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het Nati-
onaal Fonds Kinderhulp, die ge-
houden is in de week van 20 tot en
met 26 april, heeft in Vorden
1.131,61 euro opgebracht. Hiervoor
zijn 19 collectanten op pad gegaan.

KAARTCLUB VORDEN 55+
Het kaartseizoen "klaverjassen en jo-
keren" zit er weer op. op maandag 21
april heeft de laatste wedstrijdmiddag
plaatsgevonden op maandag 28 april
werden de resultaten en prijzen uitge-
reikt.

Jokeren
1e . mevr. J. van Holland
2e.  dhr. K. van Houte
3e.  dhr. H. Bulten

Klaverjassen
1e. dhr. W. Bulten
2e. dhr. G. van Holland
3e. dhr. J. Golstein

Na de prijsuitreiking werd er nog ge-
zellig gekaart onder het genot van een
drankje en een hapje. Het nieuwe
seizoen begint op maandag 29 sep-
tember a.s. om 14.00 uur in de Wehme
te Vorden. Nieuwe kaarters zijn van
harte welkom. Opgave bij de heer
Th. Eijkelkamp tel. 55 28 18.

K a a r t e n

PREEK VAN MARIJE
Tijdens de inloop vanaf 10.30 uur is er
gratis koffie of fris. Jongerenwerkster
Marije van der Wilt zal de preek voor
haar rekening nemen. Opwekkingslie-
deren en kinderliedjes met gebaren
zorgen voor een vrolijke jonge dienst.
Kinderen kunnen zich tijdens de
dienst vermaken met kleurplaten
en/of puzzels. Aan het eind van de
dienst kun je nog gezellig napraten
met koffie of fris.

SAMEN MET DE
GEREFORMEERDE KERK
Ook de jeugd uit andere kerken in het
bijzonder de Gereformeerde- en Ka-
tholieke Kerk is welkom in deze
dienst. Voor degenen die liever een "ge-
wone" kerkdienst willen bezoeken is
er om 10.00 uur een dienst in de Gere-
formeerde Kerk. Kom allemaal en

breng je vrienden mee!

YOUTH FOR CHRIST OEGANDA
PROJECTEN
Youth for Christ Oeganda bouwt aan
relaties met de allerlaagsten van de
Oegandese samenleving. (Aanstaande)
tienermoeders en hun kinderen krij-
gen scholing en lessen in levensonder-
houd zoals koken, naaien en hand-
werk.

HULP AAN TIENERMOEDERS 
De projecten van Youth for Christ in
Oeganda draaien om thema's als
HIV/AIDS, tienerzwangerschappen, ge-
loof, relaties, drugs en seksualiteit.
Hiermee gaat men aan de slag door
middel van het oplossen of hanteren
van problemen, zoeken van onge-
bruikte mogelijkheden, het ontwikke-

len van kennis en vaardigheden, het
bieden van accommodatie, het uitvoe-
ren van theater, muziek, sport en
dans.

NIEUWE METHODE
Sinds 2008 is de werkwijze veranderd,
er wordt gebouwd aan langdurige per-
soonlijke relaties. Deze methode
wordt toegepast in bestaande pro-
gramma's en dient als basis voor nieu-
we programma's. Door meer tijd in
het opbouwen van vertrouwensrela-
ties te steken, wordt er ook meer mo-
gelijk. Het effect is dat er 100% succes
wordt behaald. Alle leiding en vrijwil-
ligers zijn enthousiast om in de vele
komende jaren langdurige relaties op
te bouwen met de jeugd, daardoor zul-
len tevens velen tot geloof komen en
hun vertrouwen op God stellen.

GELD
De collecte van de dienst gaat naar dit
doel. Het Team wil ook graag spullen
uit Oeganda verkopen zoals kettingen
of kleedjes. YfC|Switch verdient niet
aan deze optredens. Al het geld wat
uit deze optredens komt, gaat regel-
recht naar Youth for Christ Oeganda.

18 mei jongerendienst in de
Dorpskerk
met Team Oeganda van YfC|Switch

Uniek onderdeel van de dienst vormt het optreden van Team Oeganda
Youth for Christ|Switch. Het team bestaat uit 2 jongens en 2 meiden met
een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. De jonge Oegandese gastspelers van
YfC|Switch zullen in het Oegandees en Engels diverse liederen meerstem-
mig zingen, ze dansen Oegandese dansen en vertellen over de projecten
van Youth for Christ in Oeganda. Ook willen ze graag hun getuigenissen
geven hoe ze God in hun leven en werk zijn tegengekomen.

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.

MEI
14 ANBO klootschieten, Kleine Steege
14 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

15 Bejaardenkring
15 Klootschietgroep de Vordense Pan

21 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 L.V.G. Linde Reisje naar Drenthe
23  PCOB Middaguitstapje vertrek v.a.

Dorpscentrum, info via 55 25 65
28 Contactmiddag Welfare Rode

Kruis
28 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
Vanaf 11april  t/m 15 juni april a.s.
Beeldende kunst, Galerie Bibliotheek
Vorden ‘Alledaagse Gelaagdheid’.

25 april t/m 15 juni Beeldende kunst
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 Te-
keningen en schilderijen

18 mei 11.00 - 17.00 uur KunstZondag-
Vorden Beeldende kunst/fotografie en
video in Vordense galeries en ateliers

De bazar die onlangs in Wichmond
werd gehouden heeft 2.525,00 euro
opgebracht. Deze opbrengst komt in
een potje waaruit onder meer onder-
houdswerkzaamheden van de Her-
vormde kerk betaald worden.

Opbrengst
Bazar
Wichmond

WEEKBLAD
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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

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
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Koop-
zondag
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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.
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Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. 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

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



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

Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers in samenwerking  met het

Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei informatieve artikelen over

bezienswaardigheden en evenementen in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt gekoppelde internetsite: 

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in de Achterhoek en vele

hotels, bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

Al verschenen nr. verschijningsdatum betreft de periode
1 21 maart 2008 22 maart t/m 25 april 2008

2 25 april 2008 26 april t/m 23 mei 2008

3 23 mei 2008 24 mei t/m 20 juni 2008

4 20 juni 2008 21 juni t/m 4 juli 2008

5 4 juli 2008 5 juli t/m 18 juli 2008

6 18 juli 2008 19 juli t/m 1 augustus 2008

7 1 augustus 2008 2 augustus t/m 15 augustus 2008

8 15 augustus 2008 16 augustus t/m 5 september 2008

9 5 september 2008 6 september t/m 31 oktober 2008

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Postbus 4106, 

7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

Weeversdrukkerij

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

Uitgave
De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 

met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 
De krant bevat de complete VVV-agenda en

bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de

aan het produkt gekoppelde internetsite:

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant wordt

gratis verspreid via alle VVV’s in de
Achterhoek en vele hotels, bungalow-

parken, campings, restaurants en
attractieparken.

Vakantiekrant

Tarieven en informatie seizoen 2008

Tarieven en informatie seizoen 2008

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

10% KORTING
OP ALLE BEITSVERVEN

ZOALS

WIJZONOL, 

TOUWEN
EN PEHALIN
MONOVIT

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

ECOTRANS BV
Onze chauffeur maakt het verschil!

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

www.streekmakelaars.nl

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

combineert vakmanschap en service

voor uw instrument met piano-onderwijs.

OPENINGSAKTIE

Nu een jaar lang 15% korting

op huurpiano+pianoles

Deze aktie is geldig t/m 31 mei 2008

Ambachtsweg 2a, Vorden

0575-552794

www.het-klavier.nl

Openingstijden:

vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur

zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

of op afspraak

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
Wie willen ons team komen versterken

als enthousiaste, zelfstandige

TIMMERLIEDEN
Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink bv is een middelgroot bouwbe-
drijf met ± 25 werknemers in dienst.
Wij zijn actief in planontwikkeling en werken hierbij nauw samen
met opdrachtgevers. Wil je nog meer van ons weten, neem een kijk-
je op de site of bel ons.

Uw brief met Curriculum Vitae kunt u richten aan:

Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink
T.a.v. de directie - Toverstraat 5 - 7223 LN Baak - Tel. 0575 441677

www.wolbrink-masselink.nl

NIEUWBOUW  VERBOUW  UTILITEITSBOUW  RENOVATIE  ONDERHOUDSWERK

MONUMENTEN  STALLENBOUW  MACHINALE HOUTBEWERKING

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In
2008 van 26 tot en met 31 mei. Dan gaan we
weer alles op alles zetten om zoveel mogelijk
geld op te halen voor 120.000 mensen met 
epilepsie. Wilt u helpen? Een paar uurtjes maar.
Ik weet zeker dat al die mensen met epilepsie u
heel dankbaar zullen zijn. Net als ik. Alvast
bedankt!’ Bel 030 63 440 63

‘Wij zoeken collectanten!’

Astrid Joosten, ambassadeurAstrid Joosten, ambassadeur

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl



Enkele nieuwe standhouders zullen
hun collectie laten zien en u komt ook
enige vertrouwde gezichten tegen. Al
met al zullen zowel voor beginnende
genealogen als voor de meer gevorder-
de genealogen veel nieuwe gegevens
te vinden zijn. Wilt u iets meer weten
over de bewonersgeschiedenis van be-
paalde boerderijen in de gemeenten
Lochem of Deventer (Gorssel/Lochem/
Bathmen/Diepenveen) dan bent u op

de juiste plek, ook kunnen gegevens
over de begraafplaatsen in de gemeen-
te Lochem in te zien zijn. Ook heeft
mevrouw Poesse een transcriptie ge-
maakt op het leenregister van het huis
Vorden van 1690 tot 1787, hier voor
het eerst in te zien en te koop.
Evenals vorig jaar zal er weer één fami-
lie centraal staan op deze dag.
Dit jaar zal dat de familie Smale zijn.
Net als vorig jaar kunt u de hele stam-
boom van de familie Smale bekijken,
en ook zal deze stamboom weer in
boekvorm te verkrijgen zijn.

Als u wilt kunt u van bepaalde stuk-
ken kopieën maken. Het belooft een
zeer gezellige en interessante dag te
worden. Kom en overtuig u. Meer in-
formatie over de genealogische dag is
te vinden op www.deelfmarken.nl

Genealogischedag in Harfsen
Zaterdag 17 mei 2008 organiseert
de Werkgroep Genealogie van de
Oudheidkundige vereniging "De
Elf Marken" te Gorssel al weer haar
veertiende Genealogische dag nu
in "Ons Gebouw", Sporkehout 4 te
Harfsen. Deze dag begint 's mor-
gens om 10 00 uur en duurt tot on-
geveer 16.00 uur.

Op de website www.gelderland.nl/
klimaatparels kunnen inwoners van
Gelderland tot 30 mei het wedstrijd-
formulier invullen. Er wordt gevraagd
het klimaatpareltje in enkele zinnen
te omschrijven. Verder wil de provin-
cie weten hoeveel energie de inzender
bespaart met het idee of op welke ma-
nier het bijdraagt aan de reductie van
CO2. Minstens zo belangrijk zijn de
vragen: Kan het pareltje door anderen
gebruikt of toegepast worden? En op
welke manier zijn anderen daarvan te
overtuigen?

STEMTRAJECT
De inzendingen zijn vanaf 2 juni te
zien op de website www.gelderland.nl/
klimaatparels. 

Tot 10 juni kan er gestemd worden op
de mooiste klimaatpareltjes van Gel-
derland. 

Uit de pareltjes met de meeste stem-
men, kiest de provincie vier winnaars.
Zij ontvangen een fiets en een ver-
zorgd fietsweekend in Gelderland. 

De prijsuitreiking zal in de tweede
helft van juni plaatsvinden in de kli-
maatcafés die de provincie organi-
seert.

BIJNA TWEE MILJOEN
De provincie Gelderland wil met de ac-
tie klimaatpareltjes het signaal afge-
ven dat de inzet van de bijna twee mil-
joen Gelderlanders onmisbaar is om
te komen tot een klimaatneutrale
energiehuishouding van Gelderland.

Met het Integraal Programma Kli-
maat, het bij elkaar brengen van par-
tijen en waar mogelijk financiële
steun werkt de provincie aan een
klimaatbestendige inrichting en kli-
maatneutrale energiehuishouding
van Gelderland.

Een fiets voor het mooiste klimaatpareltje

Provincie Gelderland op
zoek naar ideeën
Bespaart u op een bijzondere ma-
nier energie? Ziet u kans de CO2
uitstoot terug te dringen? Iedere
inwoner van Gelderland met een
goed idee kan dat sturen naar de
provincie Gelderland en maakt
kans op een nieuwe fiets, inclusief
een verzorgd fietsweekend in Gel-
derland.

Tijdens de SamenLoop voor Hoop,
14 en 15 juni, zal er een team van
het CDA Bronckhorst meelopen
om zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor het KWF. 

Een van de acties die de partij gaat
ondernemen is het houden van een

loterij. Vanaf nu kunnen er loten wor-
den besteld via:
j.berends@cdabronckhorst.nl 
De loten kosten 1 euro per stuk en u
maakt kans op de prachtige hoofd-
prijs: een rondvlucht over Bronck-
horst. U geeft toch ook uw steun in de
strijd tegen kanker?

CDA Bronckhorst Loterij

In verband met de grote opkomst van
voorgaande keren is de begintijd met
een uur vervroegd: nu dus van 11:00
tot 17:00 uur. VVV Vorden is op deze ze-
vende KunstZondagVorden open tus-
sen 11:00 en 15:00 uur. Het is zoals ge-
bruikelijk - tevens koopzondag. 

Het VVV fungeert als centraal punt,
samen met GalerieBibliotheekVorden
(Dorpsstraat 3, tel. 0575 551500). Een
informatieblad over KZV, met adres-
sen en een plattegrond, liggen reeds
op beide adressen voor u klaar. Ook
kunt u zich informeren via de website
www.kunstzondagvorden.nl  

Het kunstminnend publiek kan zich
deze keer weer verheugen op een ge-
weldig afwisselend aanbod. Er is een
diversiteit aan kunstvormen en disci-
plines te bekijken: van keramiek tot
waterverfschilderingen en van na-
tuurfotografie tot concrete kunst. Ook
zijn er video-installaties met het the-

ma 'Verveling', ontbreekt 3 D-design
niet en zijn er fascinerende tekenin-
gen en schilderijen te zien. In de ate-
liers wordt uitleg gegeven over de ge-
bruikte technieken, terwijl in enkele
galeries de kunstenaars aanwezig zijn
om met u over hun werk van gedach-
ten te wisselen. 

IN DE SCHIJNWERPER 
In de schijnwerper staat deze keer Aaf
Renkema. Aaf heeft haar atelier aan
huis aan de Horsterkamp. Zij maakt
gebruik van diverse technieken waar-
onder fresco en sluieren. Ruim twin-
tig jaar geleden werd het Aaf duidelijk
dat schilderen een belangrijke plaats
in haar leven zou innemen. Zij besloot
zich daarin te ontwikkelen en volgde
een opleiding van drie jaar in Antwer-
pen. In die opleiding stond de beteke-
nis van en het omgaan met kleuren
centraal. Na die drie jaar werd zij leer-
ling van Jan de Kok en leerde daar on-
der meer het toepassen van diverse

technieken. Tot op de dag van vandaag
volgt zij workshops om haar kennis
uit te breiden. Zij schildert vanuit de
kleur en laat de compositie al schilde-
rend ontstaan. Zo ontstaan schilderij-
en die een beroep doen op de kleurge-
voeligheid en de fantasie van de kijker.  

KunstZondagVorden wordt viermaal
per jaar gehouden; dit jaar is dat nog
op 6 & 7 september (KunstWeekend in
samenwerking met Cultuurfonds
Vorden) en 14 december.

KunstZondagVorden
Na zes succesvolle kunstzondagen in Vorden zullen op 18 mei aanstaande
wederom ateliers, galeries en een museum hun deuren openen. Sommige
zijn gesitueerd in het mooie buitengebied van Vorden, de overige in het
centrum van het dorp. De deelnemers zijn herkenbaar aan de KunstZon-
dagVorden-vlag.

Door privé-contacten tussen enkele le-
den van beide koren is het idee en ini-
tiatief voor dit bezoek ontstaan. En
omdat het mannenkoor uit Limburg
regelmatig concertreizen maakt, leek
het hun een goed idee om dit jaar
eens de Achterhoek te bezoeken. Voor
het Vordens Mannenkoor is dit een
prima gelegenheid om de gasten te la-
ten zien, hoe mooi met name de om-
geving van Vorden is. En natuurlijk
hoort bij zo'n bezoek ook een concert,
waarin beide koren de eigen speciali-
teiten op het gebied van koormuziek
aan elkaar en aan de bezoekers kun-
nen laten horen. 

Het mannenkoor "St.Caecilia" staat on-
der leiding van dirigent Jo Huijts. In
zijn carrière heeft hij veel Limburgse
koren geleid of begeleid op de piano.
Zo heeft hij ook 18 jaar als pianist en
arrangeur samen gewerkt met André
Rieu met zijn wereldberoemde Strauss

Orkest en van daaruit op podia in de
hele wereld gestaan. En dat hij uit een
muzikale familie komt, blijkt wel uit
het feit dat zijn broer Paul Huijts het
Limburgs koor tijdens dit concert be-
geleid op de piano. Tijdens de Lente-
matinee  in Ruurlo zal het koor onder
andere een gevarieerd aantal liederen
zingen uit bekende operettes en musi-
cals.

Ook het Vordens Mannenkoor zal on-
der leiding van Frank Knikkink, die
dit koor naast vier andere koren in de
Achterhoek leidt vanaf  2000, tijdens
het tweede gedeelte van dit matinee -
concert een bij dit koor passend pro-
gramma verzorgen. Hierbij ontbreken
in elk geval niet enkele liederen van
Oost Europese afkomst. Maar ook uit
hun serieus klassiek en komisch mo-
dern repertoire worden enkele liede-
ren ten gehore gebracht. En dit alles
wordt op de piano begeleid door pia-
nist Johannes Luijken. 

Al met al zal de liefhebber van koor-
muziek kunnen genieten van een zeer
gevarieerd programma. En dat in een
ambiance, die er niet om liegt. De
prachtig gelegen Orangerie op het ter-
rein van huize Ruurlo vormt het decor
van deze Lente matinee.

Kaarten voor dit concert (à € 7,-- incl.
consumptie) zijn nog telefonisch te
bestellen (0575) 54 29 37.

Vordens mannenkoor
nodigt limburgs koor uit
Op zondag 18 mei brengt het man-
nenkoor "St. Caecilia" Linne een be-
zoek aan de Achterhoek. Dit ge-
beurt op uitnodiging van het Vor-
dens Mannenkoor. Na een ont-
vangst op kasteel Hackfort zullen
de gasten een rondrit maken langs
de kastelen in de omgeving van
Vorden. Aansluitend zullen ze om
15.00 uur samen met de gastheren
een concert verzorgen in de Oran-
gerie van huize Ruurlo.

Het programma van dit bijzondere en
spirituele concert bestaat uit liederen
rond Maria, die zijn gekozen uit de
Russische, Duitse en Amerikaanse
muziektraditie. 

Elk van deze tradities heeft z'n eigen
sfeer en temperament. In alle Marialie-
deren klinkt de eerbied door voor Ma-
ria. Voor haar onbevangen onschuld,
als hoop voor alle mensen. In het pro-
gramma zijn twee eenvoudige Maria-
liedjes en een Russisch volksliedje op-
genomen.

De Russisch Orthodoxe muziek vormt
een rijke bron van liederen. Vrijwel al-
tijd gaat het om koorwerken. Enkele
daarvan zijn voor dit concert bewerkt
voor bassolo. Het zo 'typische karakter'
dat zo kenmerkend is voor deze mu-
ziek, komt hier verrassend anders en
toch zo puur tot klinken. 

Van de Duitstaligeliederen op het pro-
gramma zijn het Ave Maria van J. Arca-
delt en van F. Schubert wel het meest
bekend. Het Salve Regina van Schu-
bert en het Ave Maria van P. Cornelius

worden weliswaar minder vaak uitge-
voerd, maar zijn muzikale monumen-
ten voor Maria. O Stern im Meere van
M. Reger is een lieflijk lied uit de late
Romantiek.

Spirituals zijn rond 1800 in Noord
Amerika ontstaan. Vooral onder de sla-
ven werd de spiritual, later via 'camp-
meetings' (een soort openluchtbijeen-
komsten) overgenomen. Ze getuigen
van een eenvoudig en sterk op het
hiernamaals gericht geloof van de
zwarte bevolking die moest leven zon-
der enig perspectief of hoop.
In de pauze is er koffie en thee. De en-
tree is gratis. Wel zal een vrijwillige
bijdrage worden gevraagd. 
Voor meer informatie: 
www.jacob-vermaat.nl

Mariaconcert Salve Regina

Russische en andere liederen 
rond Maria
Op zaterdagavond 17 mei om 20.00 uur geeft Jacob Vermaat in de Willi-
brordkerk in Hengelo een concert van Maria liederen. De aanvang is om
20.00 uur. Het gebeurt niet vaak, dat een concert uitsluitend bestaat uit
liederen gewijd aan Maria. Omdat het zo bijzonder is, zijn ook de parochi-
anen van de andere parochies van het parochieverband uitgenodigd.

Evenals voorgaande jaren is de start in
"'t Schietkroontje", achter Café-Restau-
rant "de Keizerskroon" aan de Esweg te
Ruurlo. De afstand van de tocht is 45
km. Kinderen beneden 12 jaar onder
geleide kunnen gratis meerijden.

Er kan gestart worden van 10.00 tot
13.00 uur. 
Na afloop van de tocht wordt iedere
betaalde deelnemer een gratis con-
sumptie aangeboden.

De organisatie is er weer in geslaagd
een fantastische mooie tocht in elkaar
te zetten, en hoopt daarom dan ook
op veel deelnemers. Zie voor meer info
de rubrieksadvertentie.

Negentiende regionale 
fietstocht Ruurlo
Op zondag 18 mei 2008 wordt voor
de Negentiende keer de bekende
Ruurlose regionale fietstocht ver-
reden.

De organisatie is volop bezig met het
verhuren van de kramen. Wilt u ook
een kraam huren, bel dan snel naar
het informatie telefoonnummer dat
verderop staat.

ER IS NOG EEN BEPERKT
AANTAL KRAMEN
Het programma voor de hele dag is
nog niet helemaal bekend, maar staat
zoals altijd bekend om de gezelligheid
met muziek en…

Voor meer informatie: 
Angela Booltink, tel. (06) 51 93 57 93.

Zomermarkt in Drempt
Op zondag 8 juni is er weer zomer-
markt rondom het Dorpshuis
Drempt.

Er zal in Vorden gespeeld worden om
een plaats voor de nationale finale,
die op zaterdag 31 mei op het KNVB
sportcomplex in Zeist zal worden ge-
houden. De winnaar van de nationale
finale wordt afgevaardigd naar Parijs,
waar in het eerste weekend van sep-
tember in het Stade de France de inter-
nationale finale zal plaats vinden. Van
de meer dan 2,5 miljoen deelnemers
(wereldwijd) komen hier de beste 32
teams ter wereld samen om de natio-
nale eer te verdedigen en om te probe-
ren de felbegeerde Danone Nations
Cup in de wacht te slepen.
De ploegen die zaterdag 17 mei in Vor-
den zullen deelnemen zijn: AZSV Aal-
ten, DVC Didam, s.v. Grol Groenlo,
Quick 1888 Nijmegen, Union Malden,
IJVV IJsselmuiden, DTS’35 Ede, DVV
Duiven, Longa Lichtenvoorde, Reünie
Borculo, FC Zutphen en de voetbal-
club Vorden.

Zaterdag 

17 mei Danone

Nations Cup 

in Vorden
De toernooicommissie van de voet-
balvereniging Vorden organiseert
op zaterdag 17 mei de provinciale
finale van de Danone Nations Cup.
In totaal zullen 12 jeugdvoetbal-
teams de strijd met elkaar aanbin-
den om het Nederlands kampioen-
schap voor D- pupillen.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Kazzeker.

B. Ongele.

C. Smoken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Bij De Kleine Koning groeien deze kin-
deren in een kleinschalige thuisomge-
ving op. De burgemeester van Bronck-
horst, de heer Aalderink, steunt dit
initiatief omdat het een nieuwe invul-
ling geeft aan een gemeentelijk mo-
nument én de kinderen de kans biedt
op een goede start in het leven. 

Ondernemers in de omgeving van Vie-
rakker worden gevraagd om kaarten
te kopen.Kijk voor de aanschaf van
een kaart op www.dekleinekoningvie-
rakker.nl of neem contact op met Mir-
te Schot op 06 - 51 60 16 70. De avond
bestaat uit een stijlvol, klassiek en af-
wisselend programma. 

Na ontvangst op Kasteel Hackfort
wordt men naar de St. Willibrordus-
kerk in Vierakker gebracht. De kerk is

een rijksmonument en onlangs uitge-
breid gerestaureerd. 

Deze kerk is uniek omdat het als eni-
ge kerk de rijke symbolische inrich-
ting heeft behouden. 

In de kerk vindt een klassiek concert
plaats onder leiding van Jeroen den
Herder, onder andere artistiek leider
van het tweejaarlijkse Cellofestival in
Zutphen. 

Na afloop van het concert wordt er
een diner geserveerd in Kasteel Hack-
fort. Hier vindt ook een veiling van bij-
zondere voorwerpen plaats onder lei-
ding van gelegenheidsveilingmeester
Harm Edens. De objecten zijn beschik-
baar gesteld door bekende Nederlan-
ders, bedrijven en kunstenaars.

Burgemeester roept
Achterhoekse ondernemers
op voor charity

Op woensdag 28 mei vindt een benefietavond plaats voor de inrichting
van de pastorie in Vierakker tot gezinshuis De Kleine Koning. Dit gezins-
huis gaat een thuis bieden aan zeven kinderen van 6 tot 18 jaar die het
vanwege een verstandelijke handicap en gedragstoornis moeilijk hebben.

Locatie benefietavond, St. Willibrorduskerk te Vierakker.               Foto: Jikke van Tongeren.

Directeur Albert Hulshof van de Sint
Bernardusschool, heette iedereen wel-
kom. Namens het gemeentebestuur
van Bronckhorst feliciteerde de nestor
van de raad, Herman Gosselink, de
Keijenborgse jeugd met de pannakooi.
Gosselink, die burgemeester Aalde-
rink verving, ging in op de vorig jaar
gehouden jeugdraad, het te besteden
bedrag en hoe de pannakooi tot stand
is gekomen. 
De leerlingen van de groepen 7 en 8
van basisschool Sint Bernardus heb-
ben vorig jaar tijdens de jeugdraad
500 euro gewonnen. Dit bedrag moch-
ten ze besteden aan het door hen inge-
diende project. De kosten van de pan-
nakooi lag met een bedrag van 2000
euro beduidend hoger. De helft van
dit bedrag werd bijeen gesprokkeld
door de leerlingen zelf met een spon-
sorloop. Een kwart van het bedrag
werd gesponsord door smederij Besse-
link uit Keijenborg die als dank een
bloemetje kreeg overhandigd van de
plaatsvervangende griffier Jeanet
Schreur. 

Namens de Ouderraad bedankte John
Rondeel iedereen die had meegewerkt
aan de pannakooi. Als afsluiting van
de feestelijke opening kregen alle kin-
deren iets lekkers en gingen daarna
snel weer verder met voetballen en
het maken van mooie panna’s. 

BURGER DICHTER BIJ DE POLI-
TIEK
Om de burger dichter bij de politiek te
brengen heeft de griffie Bronckhorst
namens de raad allerlei activiteiten
georganiseerd. In januari 2007 is een
project gestart met bezoeken van ba-
sisschooljongeren aan het gemeente-
huis en –kantoor. Daarna hebben
raadsleden de leerlingen bezocht op
school. Dit project is afgesloten met
twee openbare jeugdraadsvergaderin-
gen op 17 en 19 april 2007, waarbij de
leerlingen een ingediend voorstel ver-
dedigden. 

WIE DEDEN MEE?
Van de dertig basisscholen in de ge-
meente Bronckhorst, deden zeven ba-

sisscholen, groepen 7 en 8, mee aan de
jeugdraad. Voor deze leerlingen is het
niet eenvoudig gemaakt. Na het vol-
gen van de lessenserie ‘Kies voor kids’
deden ze mee aan een raadsvergade-
ring. De leerlingen hebben vooraf een
voorstel op papier uitgewerkt en aan
de griffie toegestuurd. Ze moesten bij
de uitwerking van het voorstel aan de
hand van een aantal criteria (financi-
eel, juridisch, praktisch en dergelijke)
nagaan of het voorstel haalbaar en uit-
voerbaar is. Een voorbeeld is dat ze na
moesten gaan of de aanleg van een
speelplaats volgens een bestemmings-
plan mogelijk is of dat er nog onthef-
fing of vrijstelling voor nodig is. 

De kinderen konden hiervoor vragen
stellen bij de betreffende ambtenaren.
Het beschikbare budget per jeugd-
raadsvergadering was 500 euro. Het
bouwen van de pannakooi kost veel
meer dan het beschikbare budget.
Wethouder Ab Boers zei na afloop van
de raadsvergadering destijds dat de
raad ook wel eens een probleem heeft
dat een beschikbaar budget niet toe-
reikend is. “Als jullie de pannakooi
graag willen, moeten jullie er dus zelf
iets voor doen”. De inspanningen van
de leerlingen van de Sint Bernardus-
school hebben nu duidelijk resultaat
opgeleverd.

Keijenborgse jeugd neemt 
pannakooi in gebruik

Met het wegtrekken van een voetbalshirt door leerlingen van de Sint Ber-
nardusschool, werd afgelopen dinsdag officieel de pannakooi geopend.
Op het voetbalpleintje op de hoek Eulingkamp-Ottenkampweg in Keijen-
borg, werd na de feestelijke opening het eerste wedstrijdje gespeeld door
twee teams van de jeugdraad. De toeschouwers zagen mooie panna’s (een
speler die bij een tegenstander de bal tussen de benen door speelt).

Keijenborgse jeugd heeft een eigen pannakooi.

De pannakooi werd gelijk in gebruik genomen.
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FEEST DER ZINTUIGEN
Tijdens de openingsmanifestatie die
donderdagavond 24 april werd gehou-
den in een tent, geplaatst in de grote
tuin bij het nieuwe Restaurant annex
Architectenatelier Wolfersveen van
cuisinier Toine Smulders en architect
Alfonso Wolbert, waren genodigden,
kunstenaars en galeriehouders aanwe-
zig. Deze avond openden eveneens de
deuren van Restaurant Wolfersveen
en werd kunstenaarsclub De Witte
Wolven voorgesteld. 

Burgemeester Henk Aalderink ver-
richtte de officiële opening van de
Kunst10Daagse, gepresenteerd door
de gemeente Bronckhorst samen met
de VVV Bronckhorst en een aantal on-
dernemers. Vervolgens sprak de direc-
teur van de VVV Bronckhorst, Rick
Hulshof de aanwezigen toe. Na het
voorstellen van De Witte Wolven cuisi-
nier Toine Smulders, architect Alfonso
Wolbert, couturier Shéguang Hu, vi-
deokunstenaar en fotograaf René
Lauffer, musicus, waarnemer en land-
jutter Niek Hietbrink en beeldend
kunstenaar en jazzzangeres Monique
Wolbert, gaf de Ja-maar groep een in-
teractieve show.

Omdat smaken verschillen, genoot
een deel van de aanwezigen van het
cabaret en besloten anderen om naar
het nieuwe Restaurant Wolfersveen te
gaan. Daar werden hapjes en drankjes
geserveerd en de jazzband van Moni-
que Wolbert speelde op de achter-
grond. In de grote zaal, waar het Ar-
chitectenatelier wordt gerealiseerd,
was werk van De Witte Wolven ten-
toongesteld en deze werden uiteraard
bekeken. De aanwezige kunstenaars
maakten verder van de gelegenheid

gebruik om met elkaar kennis te ma-
ken.

VERNISSAGE BIJ 
GALERIE ESPACE ENNY
De vernissage, de feestelijke opening
van de kunsttentoonstelling bij Gale-
rie Espace Enny werd gehouden op
vrijdagavond 25 april. Aanwezig wa-
ren Gedeputeerde van Cultuur van de
provincie Gelderland Hans Esmeijer,
Burgemeester Henk Aalderink, wet-
houder Peter Glasbergen, directeur
van de VVV Bronckhorst Rick Hulshof,
leden van de PR Commissie van de
Kunst10Daagse, Bronckhorster kunste-
naars en genodigden.
Allereerst verwelkomde Enney Verhey
de aanwezigen, trots dat kunst van de
provincie Gelderland in haar Galerie
Espace Enny mag hangen. 
Rick Hulshof vertelde dat in de ge-
meente Brockhorst dan geen museum
voor moderne kunst is, maar er zijn
wel galeries, ateliers, musea en kaste-
len. “Feitelijk kan ik zeggen, bevindt u
zich nu in het grootste museum van
Kunst&Cultuur in Nederland: een mu-
seum van bijna 30.000 ha dat Bronck-
horst heet,” zo vertelde hij. Er wordt
overigens nog gezocht naar een muse-
um als definitieve plek om culturele
evenementen te houden. Rick Hulshof
bedankte de tentoonstellingscommis-
sie, bestaand uit Johan de Boer, Anne
Brouwer, Els Pierik en vooral Enny Ver-
hey, die haar prachtige locatie be-
schikbaar stelde, voor het inrichten
van deze tentoonstelling. Daarnaast
werden VVV medewerkers, deelne-
mers en adverteerders bedankt. Tot
slot, zo stelde hij doelend op de

Kunst10Daagse: “Een VVV die zich niet
omringd met kunstenaars, is als een
toeristisch product zonder creativi-
teit!”

Gedeputeerde Hans Esmeijer was niet
voor het eerst in Laag-Keppel en hij
sprak zich uit ervaring positief uit
over de aandacht en presentatie van
moderne beeldende kunst, in de aan-
wezige galeries en ateliers.

“Met name in dit gebied van Laag-Kep-
pel is iets heel bijzonders aan de hand.
En ik zal dit maar koesteren, als ik ge-
meentebestuur van Bronckhorst was,”
benadrukte hij, kijkend naar burge-
meester en wethouder. “Wat gaat er
niet schuil aan een enorme schat aan
kunst in de collecties van de Gelderse
bedrijven, zoals verzekeraars, banken
en productiebedrijven,” vertelt hij.
“Deze kunst van bedrijven is particu-
lier bezit en slechts beperkt zichtbaar.
Voor eigen personeel om het te plezie-
ren of te inspireren, of om bezoekers
te imponeren. Daarom is het een heel
goed idee geweest van Enny Verhey,
misschien wel daartoe aangezet door
de burgemeester van Bronckhorst, om
eens in het kader van de Kunst10Daag-
se iets te laten zien van de collectie
van de provincie Gelderland. Ik ben er
trots op dat deze tentoonstelling hier
nu gehouden wordt, want het is voor
het eerst dat anderen in deze collectie
hebben mogen neuzen en daar hun ei-
gen keus in hebben kunnen maken en
dat ook buiten het Provincie huis aan
het publiek tentoon te stellen.”

In het Gelderse Provinciehuis is wei-
nig waardevols van vroeger, als gevolg
van de bombardementen tijdens de
Slag om Arnhem. “Het voordeel is dat
er alle ruimte was voor het opbouwen
van een naoorlogse collectie moderne
kunst,” aldus Esmeijer. De architecten
hadden een opvatting over dat werk,
het zou een Gezamtkunstwerk moe-
ten worden, dat wil zeggen: in het ont-
werp had alles artistieke betekenis,
ook inrichting en gebruiksvoorwer-
pen. Het aanbrengen van foto’s, schil-
derijen of sculpturen waren overbodig
en zou het ontwerp alleen maar kun-
nen schaden. Omdat de ambtenaren
wel behoefte hadden aan kunst, na-
men ze van alles van huis mee. 

“Slecht en minder goed!” Vanaf 1960
werd door de provincie kunst aange-
kocht. Kenmerk hierbij is dat de kun-
stenaars een binding hebben met Gel-
derland. “Het is de grootste verzame-
ling Gelderse Kunst van na de tweede
wereldoorlog.” Veertig werken, ‘louter
hoogtepunten’ werden geselecteerd
uit de meer dan 1500 kunstwerken.
“Ik wens u veel kijkplezier,” besloot
Hans Esmeijer. 
Het werd een gezellig samenzijn,
waarbij de kunstwerken van de pro-
vincie werden bekeken en besproken.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING
MUSEUM SMEDEKINCK
In Museum Smedekinck in Zelhem
werd voor de Kunst10Daagse een over-
zichtstentoonstelling ingericht met
van elk van de deelnemers een kunst-
werk.

VIER ROUTES
Al op de eerste dag werden de diverse
galeries en ateliers goed bezocht,
maar ook de andere dagen waren veel
mensen op de fiets of met de auto op
pad gegaan. Het weer werkte geduren-
de de tien dagen bijzonder mee.
Met de nieuwe boekjes in de hand
kwamen belangstellenden even kijken
naar de aangeboden kunst. In diverse
ateliers was het mogelijk om mee te
kijken met workshoppers. Ze waren
druk aan het werk maar toch hadden
ze even tijd om vragen te beantwoor-
den. Maar ook zelf aan een workshop
deelnemen was een mogelijkheid, zo-
als wolvilten, beeldhouwen, tekenen
en dichten. 

De boekjes met de vier kunstroutes
zijn nog te verkrijgen. Meer informa-
tie staat op de site www.vvvbronck-
horst.nlen www.kunstbronckhorst.nl

SLOTCONCERT 
JOSÉE VAN DER STAAK
In de prachtige tuin van Monique Wol-
bert in Hengelo gld. werd zondagmid-
dag een concert gegeven. Josée van der
Staak, zang en gitaar, zong schitteren-
de Franse en Nederlandse luisterlied-
jes. Met de Fratelli band bestaand uit
Wim Luiten, Joost Poelen, Thomas Pe-
pijn en Michiel Eijbergen, werd geko-
zen voor klezmerr, jazz en easy-liste-
ning nummers.

Tijdens het concert werd genoten van
een drankje en een hapje. Vooral de
plakjes roggebrood met kaas gingen
er wel in. Deze roggebrood werd door
Martin Pater, van Smart Cap in Vorden
en sportief recreatielid van de TROB,
tijdens de Broodweging bij de Mul-
dersfluite gekocht. 

Het werd een sfeervolle afsluiting van
een geslaagde 2e editie van Bronck-
horst, Kunst&Cultuur, Natuurlijk!

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Kunst10Daagse 2008 groot succes!

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk vond plaats
van 25 april tot en met 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse werd een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
vier routes om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven.
Meer dan veertig deelnemers meldden zich aan. Burgemeester Henk Aal-
derink opende de Kunst10Daagse in Wolfersveen.

Tijdens de opening in Wolfersveen werden de Witte Wolven voorgesteld. Gedeputeerde van Cultuur Hans Esmeijer opende de Vernissage bij Espace Enny in Laag-
Keppel.

Werk uit de collectie van de provincie Gel-
derland, een acryl van Jaap Kroneman.

Frans Brinkhorst schilderde in opdracht van Klaas Gubbels een Hommage aan Gubbels.

In de tuin van Julia de Bont-Joosen in
Drempt, stond schitterend glaskunst van
Ed van Dijk.

Josée van der Staak verzorgde met de Fratelli band een slotconcert in de tuin van beeldend
kunstenaar Monique Wolbert.



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

www. f l ophou s e .n l

Vrijdag
16 mei 
21:00

Zaterdag 17 Mei, 21.00 uur ok veur ouwelullen, feesten met : 

SUGAR FREE

Vr. 16 en Za. 17 mei bij

lentefeest!

Allez of Nikes
in de soos in de feesttent

DJ HUUG & DJ ERWIN THE V.

Voorlichting voor
leerlingen / ouders 

die komend jaar
doorstromen naar 

leerjaar 2 of 3

Leerwegen 
Basisberoepsgerichte leerweg 
Kaderberoepsgerichte leerweg 

Gemengd/Theoretische Leerweg 

Sectoren 
Zorg & Welzijn 

Groen 
Economie 

VOORLICHTINGSAVOND 
DINSDAG  

20 mei 2008 
20.00 uur 

locatie
‘T BEECKLAND
Het Hoge 41  

aanmelden via: aanmeldingbeeckland@ulenhof.nl  of  bel 0575-551155 

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

Correct Monnereau is een taxicentrale die diverse
soorten vervoer coördineert en uitvoert. O.a. zittend
ziekenvervoer, leerlingenvervoer en regiotaxi. Elke dag,
7 dagen per week, worden van 6.30 uur tot 24.00 uur
gemiddeld 1200 ritten uitgevoerd. De klant staat cen-
traal en de onderlinge samenwerking hoog in het vaan-
del.Voor de komende schooljaren is behoefte aan per-
sonele uitbreiding voor de functie van:

TAXICHAUFFEUR m/v

Leerlingenvervoer

Wij zoeken personen die:
• Minimaal rijbewijs B bezitten
• Klantvriendelijk, behulpzaam en collegiale zijn
• Woonachtig zijn in de gemeente Bronckhorst
• Tijdens schoolperiodes inzetbaar zijn.
• Van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur

en tussen 14.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn.
• Minimale leeftijd van 25 jaar.

Van toepassing is de CAO voor de Taxibranche. Het
reeds in het bezit hebben van een chauffeurspas is
een pré.

Belangstellenden kunnen hun brief met CV binnen 14
dagen sturen naar: vacature@monnereau.nl of aan
Correct Monnereau, Wijnbergseweg 40a, 7006 AJ
Doetinchem. Nadere informatie wordt graag verstrekt
door mevrouw Y. Polman, telefoon 0314 - 32 40 20.

KOOPZONDAG 18 MEI
11.00 - 17.00 uur

Verhuur van:

- Noodstroom aggregaten

- Mobiele verlichtingssets

Hengelo (gld) 0575-460033 /

06-10630030

OA E R B I CS
BINNENKORT STARTEN DE 
VOLGENDE CURSUSSEN:

• HARDLOOP EN NORDIC WALKING 
CURSUSSEN VOOR BEGINNERS / 
GEVORDERDEN 

• STREETDANCE V.A. 17 JAAR EN STREETDANCE 
V.A. 4 JAAR

• JAZZDANCE TECHNIEKLES V.A. 11 JAAR

INFO: TEL. 0573 453354

gerlandegude@hetnet.nl
www.aerobicdancecentreruurlo.nl

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen
tussen 8.00 en 10.00 uur

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Stichting gastouderbureau Bronckhorst
is op zoek naar een

GROEPSLEID(ST)ER
voor kinderopvang de Speelweide te

Hengelo Gld.

Wij vragen:
• een relevante opleiding op MBO-niveau
• affiniteit met de doelgroep
• goede contactuele eigenschappen
• het vermogen om zelfstandig en in teamverband te kunnen

werken
• een flexibele instelling
• inzicht en overzicht

Wij bieden:
• salariëring conform de CAO kinderopvang, afhankelijk van

opleiding en ervaring
• een gezellige en sfeervolle werkomgeving

Belangstelling??
Stuur dan uw reactie uiterlijk 30 mei 2008 naar:
St. gastouderbureau Bronckhorst
Steenderenseweg 25
7255 KC  Hengelo Gld.
0575-465351
info@despeelweide.com

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK
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Wat is: A. Kazzeker:
Eekhoorn. "Zo um 1950 ginge wi'j in de zommer vakantie kaz-
zekers vangen. Met 'n paar jonges wodn ne kazzeker op'ejaagd.
Dat ging naor 'n boom den an 't ende van ne riege beume ston.
As e dan in den lesten boom zat, klommen gauw 'n paar jonges
in de één nao leste boom, zodat e neet weerumme kon. Andere
jonges gingen dan an de tekke schudden van de lesten boom,
woordeur de kazzeker der dan uutsprong. Gauw 'n jas, woorvan
de mouwen dichte-ebondene waren, aover 'm hen en zo grep
i'j 'm dan." 

B. Ongele:
Rundvet. "Wi'j bakt oze pannekoke in ongelensmolt."

C. Smoken: 
Roken, dampen. "Doo de deure dichte, 't smeukt hier."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Dat is hard nodig, want ieder jaar
weer blijkt dat lang niet elke huisdier-
bezitter dat bijtijds regelt. Regelmatig
worden knaagdieren en konijnen ge-
dumpt en juist in de vakantieperiode
zijn er veel meldingen van weggelo-
pen katten. Pensions zijn al ver voor-
dat de vakantie begint, volgeboekt. 

Ongeveer een derde van de hondenbe-
zitters neemt de hond mee naar het
buitenland, maar vaak is onduidelijk
wat de eisen zijn om je dier mee te mo-
gen nemen naar je vakantieland en
welke ziekten vreemde parasieten
kunnen overbrengen. Hoog tijd dus
om hier eens wat meer informatie
over te bieden.

De Week van het Huisdier wordt ieder
jaar georganiseerd om nog eens extra
onder de aandacht te brengen dat
mensen op een verantwoordelijke ma-
nier met hun huisdier om moeten

gaan. Hieraan doen allerlei partijen
mee, zoals bijvoorbeeld dierenartsen,
dierenwinkels, dierenpensions en die-
renasielen. 
Huisdierbezitters kunnen bij hen gra-
tis een leuk boekje van Jan, Jans en de
kinderen afhalen. Hierin staat van al-
lerlei informatie over waar je aan
moet denken als je op vakantie gaat.
Er zit ook een behoorlijk pittige vakan-
tiepuzzel in. 

De Graafschap Dierenartsen is erg en-
thousiast over dit initiatief en daarom
actief deelnemer aan de Week van het
Huisdier.  

Het gratis boekje van Jan, Jans en de
kinderen kunt u geheel vrijblijvend
ophalen op een van de locaties (info
zie
www.degraafschapdierenartsen.nl).
Daarbij krijgt u tevens een adviesbrief
en verrassingpakketje mee.

Week van het Huisdier 
in het teken van de vakantie

Met de vraag "Vakantie, ook leuk voor uw huisdier?!" brengen allerlei par-
tijen uit de huisdierenbranche tijdens de Week van het Huisdier van za-
terdag 17 tot zondag 25 mei as. een goede voorbereiding van de vakantie
onder de aandacht.

De organisatoren Bart Thüss, fitness-
manager van sportcentrum AeroFitt
en Marco Jansen van sportcafé De
Groes, zijn volop bezig met de voorbe-
reidingen van de vierde editie. Het
gaat niet alleen om het NK Beachsoc-
cer. Op vrijdag 6 juni wordt van 18.00
tot 22.00 uur een beachvolleybaltoer-
nooi gehouden waarbij wordt samen-
gewerkt met de Zelhemse volleybal-
vereniging Sparta. Zaterdag 7 juni is
er van 9.00 tot 12.00 uur voor de jeugd
beachsoccer en van 12.00 tot 17.00 uur
komen de senioren in actie. Op zater-
dag 7 juni is er aansluitend van 17.00
tot 22.00 een beachsoccertoernooi
voor bedrijven. Zondag 8 juni begint
het NK Beachscoccer om 9.00 uur en
duurt tot ongeveer 17.00 uur. 

Voor de organisatie was het niet moei-
lijk om teams te krijgen die mee wil-
len doen. “De eerste keer was het nog
nieuw en wachtte mensen af. Maar nu

was het helemaal geen probleem. De
aanmeldingen kwamen meteen bin-
nen. We zitten bijna vol”, zegt Bart
Thüss. Alleen voor het Beachsoccer
voor senioren en bedrijven op zater-
dag 7 juni en voor het beachvolleybal
op vrijdag 6 juni, zijn nog enkele plek-
ken vrij voor teams die mee willen
doen. Opgeven kan via e-mail:
bart@aerofitt.nl 

Het hele terrein bij sporthal De Pol
wordt leuk aangekleed in tropische
sferen. De grote parkeerplaats wordt
bedekt met een dik laag zand. Er komt
een podium, bar, terras en palmbo-
men om er een sfeervolle ‘badplaats’
van te maken met een mooi strand.
Natuurlijk zal een hapje en een drank-
je niet ontbreken. 

Het beachvolleybaltoernooi is ver-
plaatst naar vrijdagavond. Daarmee is
er een extra avond aan het evenement

toegevoegd. Het volleybaltoernooi
wordt georganiseerd door Sparta.
Nieuw is het beachsoccerbedrijven-
toernooi op zaterdagavond. “Een busi-
nesstoernooi waar ook een team van
businessclub De Graafschap aan mee
doet. Verder doen er bedrijven mee uit
de regio”, zegt Marco Jansen. Boven in
sportcafé De Groes komen twee grote
beeldschermen. Het publiek kan dan
de wedstrijden van het EK-voetbal vol-
gen. De schermen blijven er ook als
het Nederlands elftal moet spelen. 

Rondom het evenement is verder van
alles te doen. Er zijn demonstraties
van sportcentrum AeoFitt en diverse
attracties voor kinderen. Zaterdag 7
juni verzorgt een bekende DJ de mu-
ziek. Vanaf zondagmiddag tot onge-
veer 20.00 uur treedt Part &Iota;&Iota;
op. Deze rockband speelt muziek uit
de jaren ’60, ’70 en ’80 en zal zeker zor-
gen voor een gezellige sfeer. Het week-
endevenement wordt mede mogelijk
gemaakt door diverse sponsoren,
waaronder de hoofdsponsoren: Enze-
rink BV, Loonwerkersbedrijf Looman,
Zandwinningsbedrijf Netterden, Met-
selbedrijf Thüss en Veltins Pilsner.

Voorronde NK Beachsoccer 
komt er weer aan

Op zondag 8 juni wordt op de parkeerplaats bij sporthal De Pol in Zelhem,
de voorronde van het NK Beachsoccer gehouden. Aan het toernooi doen
veel teams mee van regionale voetbalverenigingen. Ook een team van De
Graafschap heeft zich ingeschreven. Er zijn twee plekken te vergeven voor
het NK in Scheveningen dat op 19 en 20 juli wordt gehouden.

Bart Thüss (links) en Marco Jansen organiseren samen met de Nederlandse Beach Soccer Bond het NK.

De Achterhoek startte als één van de
eersten met een regionaal project om
te jong, te veel en te vaak alcoholge-
bruik door de jeugd tegen te gaan. Het
project richt zich op ouders en andere
volwassenen binnen sportverenigin-
gen, scholen, horeca en het jeugd- en
jongerenwerk. De bedoeling is dat op
verschillende plaatsen waar jongeren
komen dezelfde boodschap over alco-
holgebruik klinkt.

In de eerste fase van 2005 - 2007 is sa-
menwerking met deze sectoren ge-
zocht en zijn veel activiteiten opgezet:
radiospotjes via Optimaal FM, televi-
sieserie via Graafschap TV, voorlich-
ting aan ouders bij de jeugdverpleeg-
kundige in groep 7, bijeenkomsten
met sportbesturen, ouder-kindavon-

den, leerstraf alcohol voor jongeren
en ouders, homeparty's bij ouders
thuis, voorlichting voor en door jonge-
ren in de horeca, etc. In de tweede fa-
se van 2008 - 2010 worden daarnaast
nieuwe activiteiten opgezet. 

HET GAAT HIERBIJ O.A. OM:
Training voor jongeren die op een risi-
covolle manier alcohol drinken en
(nog) niet met justitie in aanraking
zijn geweest;

Aanpak keten en hokken vanuit zowel
voorlichting als handhaving;
Cursus Barcode voor horecapersoneel;

Versterking handhaving door samen-
werking met de Voedsel en Waren Au-
toriteit;

VOORLICHTING RICHTING
VADERS
De financiering door Provincie en ge-
meenten maakt het mogelijk de inzet
van de eerste fase te verzilveren. Het
project meldde eerder uit effectonder-
zoek goede resultaten te zien bij ou-
ders. Zo houdt het alcoholgebruik
door de jeugd hen meer bezig, vinden
meer ouders het een probleem en keu-
ren meer ouders drinken onder de 16
af. Vóór de zomer worden gegevens
uit het effectonderzoek onder jonge-
ren naar buiten gebracht. 

Het project krijgt uit het hele land vra-
gen van gemeenten, verslavingszorg,
GGD'en en politie. Ook landelijk trekt
het project de nodige aandacht, zoals
onlangs uit Den Haag. 16 directeuren
van het ministerie van VWS lieten
zich tijdens een werkbezoek door veel
betrokkenen informeren over het al-
coholgebruik door de jeugd en inspi-
reren door het project.

Groen licht vervolg 
alcoholmatigingsproject jeugd
Op 23 april jl. heeft de provincie Gelderland besloten het project 'Alcohol-
matiging Jeugd in de Achterhoek' nogmaals drie jaar financieel te steu-
nen. Eerder dit jaar namen de acht Achterhoekse gemeenten hierover een
positief besluit. Hiermee kan het succesvolle project haar 2e fase in gaan.

Start vanaf 10.00 tot 13.30 uur vanuit
de tuin van Monique Wolbert aan de

Ruurloseweg  13a te Hengelo Gld. Af-
stand ongeveer 32 km. De route gaat
richting Linde, Vorden en Hackfort. 

Alle deelnemers krijgen koffie met
cake aangeboden en na afloop een
plantje. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Fietstocht Toeristisch
Platform Hengelo
Zondag 18 mei organiseert het Toe-
ristisch Platform Hengelo Gld. en
Dorpsbelang Hengelo i.s.m. VVV
Bronckhorst een fietstocht.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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• Overgangsconsulente
• Zorgeloos Zwanger

www.careforwomen.nl
Carmen Smeerdijk Vorden 0575-843046

zorgt voor vrouwen

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.openhuisweevers.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

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

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukker i j

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

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

fax (0575) 75 05 99

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 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 20, 13 mei 2008

2030 de ver-van-je bed-show? Niet voor de ge-

meente. We willen goed voorbereid de toekomst

tegemoet. Daarom is de gemeente onlangs

gestart met het maken van een Toekomstvisie

Bronckhorst 2030. Hierover heeft u vorige week

uitgebreid kunnen lezen in Contact. Met de toe-

komstvisie willen we beter kunnen sturen en

inspelen op ontwikkelingen en keuzes maken. 

De visie gaat de kapstok vormen voor alle beleid

en activiteiten van de gemeente. “Een belangrijk

document dus”, zegt burgemeester Aalderink,

“voor ons, maar ook voor u als Bronckhorster

inwoner of organisatie/ bedrijf. Wij vragen u dan

ook om met ons mee te denken! Dat kan op ver-

schillende manieren.”

Denk mee over de Toekomstvisie Bronckhorst 2030!

Ook de gemeenteraad roept u op om uw ideeën voor de toekomst van

Bronckhorst met ons te delen!

Op 20 mei a.s. van 17.00-18.30 uur
is in zaal Het Witte Paard in Zelhem
een speciale startbijeenkomst
over de toekomstvisie. De bijeen-
komst is bedoeld voor inwoners,
maatschappelijke organisaties,
bedrijven en medewerkers en be-
stuur van de gemeente. De start-
bijeenkomst staat in het teken van
een inspirerende toekomstbijdrage 
van Nederlands bekendste trend-
watcher Adjiedj Bakas. Inmiddels
ook bekend van TV waar hij op dit
moment samen met presentator

Sven Kockelmann een serie van
tien programma's presenteert,
getiteld: De Toekomst is Nu (op de
vrijdagavonden om 19.30 uur bij
de KRO op Nederland 2). 

Bij deze nodigen wij u van harte
uit hierbij aanwezig te zijn. 

Dit kijkje in onze
toekomst mag  u
niet missen!

Startbijeenkomst

Groeten uit Bronckhorst

Ook vragen we aan een aantal instan-
ties waar we al mee samenwerken 
op vele gebieden hun deskundige
inbreng over allerhande trends en
ontwikkelingen die op ons afkomen.
Zoals demografische ontwikkelingen
(vergrijzing en ontgroening), leef-
baarheid in de kernen (hoe houden
we dat in stand), veranderende land-
bouw (minder, maar grotere bedrij-
ven) en nieuwe bedrijvigheid (bijv.
recreatie en toerisme), individuali-
sering etc. De deelnemende partijen
zijn onder meer de Kamer van
Koophandel, VVV, ouderenbonden,
Land- en Tuinbouw Organisatie, 
het Bronckhorster Ondernemers-
platform en Natuurmonumenten. 
Zij nemen plaats in drie zogenaamde
expertgroepen. Tijdens de zomertour
presenteren zij hun resultaten aan
inwoners, raadsleden en andere
geïnteresseerden. U kunt hierover
dan met hen van gedachten wisselen. 

Externe 

deskundigheid 

ingeroepen

Met de speciale ansichtkaarten-
actie vragen we u als inwoner van de
gemeente om mee te denken over
de toekomstvisie. Vul onderstaande
ansichtkaart in en vertel ons daar-
mee waar op u trots bent in Bronck-
horst, bijvoorbeeld onze schoolvoor-
zieningen, de vele bijzondere monu-
menten of het groenonderhoud. En
wat volgens u nog meer aandacht
nodig heeft in onze gemeente. 

Misschien vindt u dat bepaalde weg-
situaties veiliger moeten, Bronck-
horst op uw vakgebied steeds
minder bedrijvigheid kent of dat er
te weinig speelvoorzieningen voor
kinderen in uw buurt zijn? 

Stuur de ingevulde kaart voor 1 juni
a.s. naar ons op, of lever hem in tij-
dens de startbijeenkomst op 20 mei
in Het Witte Paard in Zelhem.

Vul de ansichtkaart nu in!

Voorzieningen voor ouderen

Bedrijvigheid Cultuur en verenigingsleven

Monumentaal erfgoed  Landelijke omgeving Veilig verkeer

Scholen Starterswoningen

Recreatie en toerisme

Onder alle inzenders verloten we vijf cadeaubonnen van € 25,-!

De resultaten van de ansichtkaartenactie presenteert de gemeente tijdens de zomertour 

die we organiseren tussen 30 juni en 4 juli a.s.  



Ik ben trots op:

1. 

2.

3.

Dit verdient nog extra aandacht:

1.

2.

3.

Naam:

Adres:

Postcode: 

Plaats:

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Stuur de kaart in een envelop zonder postzegel

naar:

Gemeente Bronckhorst

Mevrouw K.E. Pijnenburg

Antwoordnummer 2519

7255 ZX Hengelo (Gld)

Onder alle inzenders verloten we vijf cadeau-

bonnen van € 25,-. De resultaten van de

ansichtkaarten-actie presenteren we tijdens 

de zomertour.

Dit jaar organiseert de gemeente
voor de tweede keer een zomer-
tour. Burgemeester, wethouders
en gemeenteraadsleden trekken
in de week van 30 juni t/m 4 juli
langs Vorden, Hengelo, Steende-
ren, Zelhem en Hummelo met

speciale zomeravondbijeenkom-
sten. Tijdens de bijeenkomsten
van 17.00-22.00 uur staat een
aantal activiteiten op stapel. 
De precieze invulling volgt later.
Houd de berichtgeving op deze
gemeentepagina’s en de website

www.bronckhorst.nl in de gaten.
In ieder geval zijn er de presen-
tatie van de resultaten van de
ansichtkaarten-actie en de
bevindingen van de expertgroepen,
een hapje, drankje en muziek.

Zomertour

of als u goede ideeën heeft voor de toekomstvisie, kunt u contact opnemen met Karen Pijnenburg,
projectleider Toekomstvisie Bronckhorst 2030, tel. (0575) 75 05 44 of k.pijnenburg@bronckhorst.nl.

Voor vragen 

De resultaten van de ansichtkaar-
ten-actie en de expertgroepen zijn
input voor een zogenaamde sterkte-
zwakte-analyse. Deze analyse geeft
ook inzicht in de voornaamste kansen
en problemen voor onze gemeente,
gezien de ontwikkelingen en trends
die op ons af komen. De sterkte-
zwakte-analyse bespreekt de
gemeente vervolgens in de maand
september met de dorpsbelangen-
organisaties. Daarna wordt deze
vastgesteld door de gemeenteraad
(oktober). Met de analyse als lei-

draad, stelt de gemeente
in november/december
drie toekomstscenario’s
voor Bronckhorst 2030
op. De gemeenteraad
gaat deze scenario’s be-
oordelen, waarna begin
2009 een keuze uit de
drie scenario’s wordt ge-
maakt. Dan is duidelijk
waar we ons als gemeen-
te Bronckhorst de ko-
mende jaren op gaan
richten.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Groeten uit Bronckhorst

Voorzieningen voor ouderen

Bedrijvigheid
Cultuur en verenigingsleven

Monumentaal erfgoed  

Landelijke omgeving

Veilig verkeer

Scholen

Starterswoningen

Recreatie en toerisme

Hoewel de scootmobiel veel oude-
ren voor een sociaal isolement be-
hoedt, eindigt een ritje op dit elektri-
sche wagentje jaarlijks voor vele be-
rijders in het ziekenhuis. Steeds
meer mensen volgen daarom een
cursus om veilig te leren omgaan
met hun scootmobiel. 

Informatie- en oefenmiddag
Veilig Verkeer Nederland organi-
seert in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Steenderen op 27 mei
2008 een informatie- en oefenmid-
dag voor gebruikers van een scoot-
mobiel of een elektrische rolstoel.
De middag vindt plaats in vereni-

gingsgebouw 't Anker, J.F. Oltmans-
straat 7 in Steenderen en begint om
14.00 uur.

Doel van de dag
Op deze informatie- en oefenmiddag
ontvangt u informatie over de (nieu-
we) verkeersregels en verskeerssi-
tuaties. Ook u als scootmobiel- of
elektrische rolstoelgebruiker komt
hiermee in aanraking. Er zijn deze
middag verkeersdeskundigen aan-
wezig die uw vragen kunnen beant-
woorden en die buiten met u gaan
oefenen met uw eigen scootmobiel
of rolstoel.

Deelname
Inwoners van de ge-
meente Bronckhorst
die in het bezit zijn
van een scootmobiel
of elektrische
rolstoel zijn van
harte welkom om,
geheel gratis, deel
te nemen aan deze
informatie- en oe-
fenmiddag. U kunt
zich tot 17 mei a.s.
opgeven voor
deelname door con-
tact op te nemen met: Stichting Wel-
zijn Steenderen, mevrouw I. Bijster-

bosch, tel. (0575) 45 10 04, of mevr.
J. Wieggers, tel. (0575) 45 25 38.

Gratis cursus veilig omgaan met de scootmobiel in Steenderen

Een groot deel van de bestemmings-
plannen binnen de gemeente
Bronckhorst is sterk verouderd, dat
wil zeggen ouder dan tien jaar. Ook
zijn er soms grote verschillen tus-
sen 'oude' en 'nieuwe' plannen wat
betreft opzet en methodiek. Daarom
gaat de gemeente alle bestem-
mingsplannen actualiseren.

Bestemmingsplannen Zelhem
Na het geactualiseerde bestem-
mingsplan Buitengebied Hengelo-
Vorden worden nu de plannen voor
het grondgebied van Zelhem her-
zien. Het gaat daarbij om twee nieu-
we bestemmingsplannen. Eén plan
Buitengebied Zelhem (landelijk
gebied) en één plan Zelhem Dorp
(stedelijk gebied).

Voor het buitengebied is het beleid,
zoals vastgelegd in het bestem-
mingsplan Buitengebied Hengelo-
Vorden en het landschapsontwikke-
lingsplan (LOP), waarbij de inwoners
van Zelhem betrokken zijn geweest,
een basis bij het opstellen van het
bestemmingsplan. In het bestem-
mingsplan Zelhem Dorp wordt met
name de bestaande situatie vastge-
legd en wordt de bestemmingsrege-
ling aangepast aan actuele inzichten
en ontwikkelingen.

Inventarisatiekaarten
De afgelopen periode is gewerkt aan
dossieronderzoek en inventarisatie
van de bestaande bestemmings-
plannen. Aan de hand van actuele
digitale ondergronden, luchtfoto's,
overig relevant materiaal en een in-
ventarisatie 'in het veld' is de huidige
situatie vastgelegd. Het huidige
gebruik van percelen (zoals wonen,
bedrijf, agrarisch, detailhandel,
kantoor, recreatie etc.) is geïnven-
tariseerd en vastgelegd op inven-
tarisatiekaarten.

Reactie op de inventarisatie
De inventarisatiekaarten zijn de
basis voor de bestemmingsplannen.
Wij willen eventuele onjuistheden bij
de inventarisatie graag oplossen
voordat wij de bestemmingsplannen
opstellen. U kunt als bewoner,
ondernemer of belanghebbende de
kaarten inzien en de vastgelegde
situatie van uw eigen (bouw)perceel
bekijken. Mocht u eventuele onjuist-

heden op het kaartmateriaal opmer-
ken, dan kunt u dat bij ons aangeven.
Voor agrarische bouwpercelen
geldt tevens dat u als ondernemer
eventuele wensen ten aanzien van
de ligging, vorm en grootte van het
bouwperceel kunt aangeven.
Het inzien van de inventarisatiekaar-
ten kan tijdens de inloopdagen of 
via internet.

Inloopdagen
De inloopdagen zijn op 13, 14 en 15
mei 2008 (van 08.30 tot 15.00 uur) en
16 mei 2008 (van 08.30 tot 12.30 uur)
in het gemeentekantoor. U kunt dan
vragen stellen en eventueel direct
uw reactie geven. U bent van harte
welkom.

Internet
De inventarisatiekaarten kunt u via
onze website www.bronckhorst.nl
thuis rustig op uw gemak bekijken.
U kunt het reactieformulier down-
loaden en daarop uw eventuele
reactie invullen en inzenden.

Reactie inzenden 
Dit kan tot uiterlijk 20 mei 2008:
per e-mail:
reacties op Buitengebied Zelhem:
buitengebiedzelhem@bronckhorst.nl
reacties op Zelhem Dorp:
zelhemdorp@bronckhorst.nl 
per fax: (0575) 75 05 98
per post: gemeente Bronckhorst,

afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikke-
ling, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld)

afgeven: gemeentekantoor, 
afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling

Verdere procedure
Het gaat nu om de inventarisatie en
nog niet om de bestemmingsplan-
nen zelf. U kunt dus nog geen in-
spraakreactie op de bestemmings-
plannen geven. Na de inventarisatie-
ronde stellen wij van beide bestem-
mingsplannen het voorontwerp op.
Beide voorontwerpen liggen dan zes
weken ter inzage zodat u eventueel
een inspraakreactie kunt geven.
Over de procedure houden wij u 
op de hoogte via de gemeente-
pagina's en op onze website 
www.bronckhorst.nl.

Actualisatie bestemmingsplannen Zelhem

De monumentencommissie
vergadert op 21 mei a.s. om
10.00 uur (gewijzigde tijd) 
in het gemeentekantoor. 
De vergadering is openbaar. 

De agenda voor de vergadering
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumenten-

commissie



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. 

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Een e-mail sturen kan ook: mda@mdveluwe.nl 
Wilt u uw melding anoniem doen, vul dan het 
internetformulier in op www.mdveluwe.nl

Bij het Meldpunt kunt u uw verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

In de gemeente Bronckhorst is een
subsidieregeling voor het onder-

houd van gemeentelijke monu-
menten van kracht. Is dit aan uw
aandacht ontsnapt? Wellicht kan
de gemeente u subsidie verlenen
als bijdrage in de kosten voor de
onderhoudswerkzaamheden! Gaat
u onderhoud aan een gemeentelijk
monument uitvoeren, neemt u dan
contact op met de heren W. Hagens
of C. Hofs van de afd. Ruimtelijke
en economische ontwikkeling (Mo-
numenten), tel. (0575) 75 03 53/52.

Gemeente heeft nog subsidie voor 

onderhoud gemeentelijke monumenten

Raadsvergadering 8 mei jl.
Op 8 mei jl. was er een ingelaste
raadsvergadering over de ontwik-
kelingen rond de bouw van de bre-
deschool in Hummelo. Een aantal
betrokken inwoners woonde de
vergadering bij. Medio april zijn in
opdracht van de gemeente, die in

overleg met de scholen in Bronck-
horst zorgt voor hun huisvesting, 
de werkzaamheden gestart voor de
bouw van de nieuwe school voor
basisscholen De Woordhof en De
Bongerd in Hummelo. Op datzelfde
moment deelde het schoolbestuur
(IJsselgraaf) echter plotseling mee
De Bongerd te willen handhaven in
de huidige locatie in Hoog-Keppel
en niet meer mee te willen verhui-
zen naar de nieuwe school. B en w
zijn van mening dat het nu te laat is.
Jarenlang is veelvuldig overleg
geweest met de scholen om een
gebouw te realiseren dat hen het
beste past. Op het moment dat de

bouw daadwerkelijk begint, geeft
één van de scholen aan ervan af te
willen zien. B en w willen de nieuw-
bouw voor de twee scholen volgens
plan voortzetten. Hierover werd
tijdens de vergadering uitgebreid
gediscussieerd. CDA en PvdA volg-
den de lijn van het college. D66,
GroenLinks en de VVD dienden een
amendement in. Hierin stond dat
ook zij de bouw voort willen zetten,
maar nader onderzoek wilden naar
leerlingenprognoses, onderwijs-
kundige inzichten, leefbaarheid en
woningbouw in Hoog-Keppel met
betrekking tot de positie van de
school over twintig jaar en de finan-

ciële consequenties van onder meer
het exploiteren van het nieuwe ge-
bouw in Hummelo met alleen De
Woordhof als gebruiker, het exploi-
teren van twee basisscholen in
plaats van één en het realiseren van
huisvesting van een basisschool in
Hoog-Keppel. Zij wilden dit onder-
zoek om zekerheid te krijgen over
de financiële gevolgen, maar ook
om de ontstane onrust proberen
weg te nemen. CDA en PvdA stem-
den tegen het amendement. Zij zijn
het met het college eens dat na ja-
renlang overleg, duidelijke afspra-
ken en de inmiddels ingezette bouw
niet alsnog afgeweken kan worden.

GroenLinks, D66 en de VVD stemden
voor (stemverhouding 15/7), waar-
mee het amendement werd ver-
worpen. Vervolgens was het voorstel
van b en w aan de raad om de plan-
nen voort te zetten zoals gepland
aan de orde. CDA en PvdA stemden
hiervoor. De overige fracties tegen,
waarmee de meerderheid dus voor
was en de bouw voortgang vindt.

Voor alle informatie die besproken
is tijdens de vergadering verwijzen
wij u naar de website van de ge-
meente (onder gemeente/raad en
commissies). De eerst volgende
raadsvergadering is op 22 mei a.s.

Uit de raad

Tijdens een inspraakavond op 
23 januari jl. in het Dorpscentrum
in Vorden heeft de gemeente bewo-
ners geïnformeerd over de plannen
voor de reconstructie van de wijk
Vorden-Zuid. 

Redenen voor die reconstructie zijn:
• de kern Vorden voldoet na de

reconstructie aan de eisen van
het waterschap

• de verkeersveiligheid in de wijk
moet worden verbeterd

• de verbetering van de leefbaar-
heid in de wijk is wenselijk

Het werk is inmiddels aanbesteed
en de uitvoering start op korte ter-
mijn.

Bij deze nodigt de gemeente geïn-
teresseerden uit voor de informa-
tieavond over de voortgang van het
project op 15 mei a.s. in hotel Bak-
ker in Vorden. De bijeenkomst staat
in het teken van: 
• het definitieve plan
• het uitgewerkte groenplan
• de planning van de werkzaamheden
• de bereikbaarheid tijdens het

werk

• het omgaan met de huisvuil-
containers

We willen tijdens de avond zoveel
mogelijk vragen die leven over de
uitvoering beantwoorden. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur, 
de zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Mocht het bij u van toepassing zijn,
dan vraagt de gemeente nogmaals
uw aandacht voor het terugsnoeien
van overhangende beplanting. 

Wij zien u graag de 15e mei!

Reconstructie wijk Vorden-Zuid

Informatieavond op 15 mei a.s. in hotel Bakker

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Gebied Hummelo en Keppel, 6 juli 2008, Eendaagse van Keppel-wandeltocht, stichting Wandel-

paden Hummelo & Keppel en Bronckhorst
• Halle, sportvelden Roggestraat, 22 juni 2008, rommel-, boeken- en kledingmarkt van 10.00 tot

17.00 uur, stopverbod diverse wegen in Halle van 09.00 tot 16.00 uur, S.V. Halle
• Hengelo (Gld), parkeerterrein Handwijzerdijk 2, 19 juli 2008, vogelschieten voor toeristen van

12.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 13.00 tot 20.00 uur, camping
Kom-Es-An

• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 2, 9 augustus 2008 van 20.00 tot 24.00 uur, verjaardagsfeest,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, camping Kom-Es-An

• Hengelo (Gld), nabij Het Iekink 4, plaatsen bouwkeet en bouwtoilet tijdens een verbouwing, S. Kuster
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens wegraces,

24 mei van 09.00 tot 17.00 uur en 25 mei 2008 van 09.00 tot 18.00 uur, J.H. Buchter
• Hummelo, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. openluchtconcert, 1 juni 2008 van

11.00 tot 17.00 uur, S. Dorrestijn
• Keijenborg, afsluiten gedeelte Geltinkweg, vanaf 5 juli 12.00 uur t/m 6 juli 2008 01.00 uur,

buurtvereniging Geltinkweg
• Keijenborg, 6 juli 2008 van 09.00 tot 16.00 uur, verkoop loten, R.K. Drumfanfare St. Jan
• Steenderen, 11 t/m 13 september 2008, kermis met lunapark, vogelschieten, vogelknuppelen,

kinderspelen, optocht en diverse verkeersmaatregelen, stichting Kermis Steenderen
• Toldijk, 2 en 3 juli van 19.30 tot 00.30 uur, 4 juli van 19.30 tot 01.30 uur en 5 juli van 10.00 tot

01.30 uur, volksfeest met toneel, dansavonden met live-muziek, optocht, lunapark en vogel-

Aanvragen

schieten, op 4 juli 2008 diverse verkeersmaatregelen van 18.00 tot 20.00 uur, stichting Oranje-
feesten Toldijk

• Vorden, Lindeseweg, volksfeest met toneelavond, vogelschieten, volksspelen, feestavonden
met live-muziek, 25 september van 19.00 tot 24.00 uur, 26 september van 19.00 tot 01.30 uur en
27 september van 13.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 25 t/m 27 september,
afsluiten gedeelte Lindeseweg en Kappellebultweg, 27 september vanaf 09.00 uur tot 28 sep-
tember 2008 13.00 uur, vereniging Volksfeest Linde

• Vorden, Baakseweg 8, Berenddag en fietstocht, 13 juli 2008 van 11.00 tot 18.00 uur, stichting
Berend van Hackfort

• Vorden, gedeelte afsluiten Julianalaan i.v.m. besloten straatfeest, 14 juni 2008 van 15.00 tot
24.00 uur, buurtfeest Julianalaan

• Vorden, kasteel Vorden, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten personeelsfeest, 
23 mei 2008, Kasteelfeesten

• Vorden, oranjefeest Medlertol, schoolfeest, playback avond, volks- en kinderspelen, vogel-
schieten, optocht en feestavond op 4 juli vanaf 11.00 uur tot 5 juli 01.30 uur, tijdelijke gebruiks-
vergunning voor tent op 4 en 5 juli, verloting tijdens oranjefeest Medlertol op 4 juli 2008,
stichting oranjefeest Medlertol

• Vorden, rotonde Dorpsstraat/Ruurloseweg en rotonde Horsterkamp/Stationsweg, plaatsen
van verwijzingsborden, hotel/restaurant De Gravin van Vorden

• Zelhem, afsluiten gedeelte Hans Memlingstraat i.v.m. buurtfeest, 28 juni vanaf 12.00 uur t/m
29 juni 2008 12.00 uur, buurt Hans Memlingstraat

• Zelhem, afsluiten gedeelte Troelstrastraat i.v.m. besloten buurtfeest, 28 juni 2008, I. Kempers-
Teunissen

• Zelhem, afsluiten gedeelte Velswijkweg i.v.m. buurtfeest, 15 augustus vanaf 14.00 uur tot 
17 augustus 2008 22.00 uur, buurtvereniging Velswijk

• Zelhem, 19 juli en 2 augustus 2008, centrum, zomerfeesten met braderie, live-muziek, kinder-
spelen en diverse attracties, 13.00 tot 01.00 uur, diverse verkeersmaatregelen, stichting
Zelhemse Zomerfeesten

• Zelhem, Pluimersdijk 2, 6 juli 2008 van 14.00 tot 17.00 uur, optreden Ieselkapel, ontheffing arti-
kel 35 Drank- en Horecawet, camping Pluimerskamp

Mogelijk op unieke locaties:
• gemeentehuis Hengelo Gld.
• huize Baak in Baak
• kapel in Bronkhorst
• kasteel Keppel in Laag-Keppel

• kasteel Vorden in Vorden
• koetshuis Baakse Kamp in

Wolfersveen
• heem- en siertuin Aldenhave

Zelhem

Ja, ik wil........ trouwen in Bronckhorst!



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, Velswijkweg, buurtfeest met volksspelen, vogelschieten, optocht, lunapark en feest-
avonden met live-muziek, 15 augustus van 14.00 tot 01.00 uur, 16 augustus van 10.00 tot 01.30 uur
en 17 augustus 2008 van 12.30 tot 21.00 uur, buurtvereniging Velswijk

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Bronkhorst, Onderstraat 13, plaatsen kleine windmolen voor opwekken energie 
• Halle, Hobelmansdijk 19A, plaatsen dakkapel
• Halle, Landstraat 14, veranderen en gedeeltelijk vernieuwen werktuigenberging 
• Halle, Nicolaasweg 1A, bouwen van een woongebouw, twee woningen incl. twee bijgebouwen 
• Halle, Tarwestraat 15, bouwen woning
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 19, plaatsen hooiberg
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1, bouwen één veestalling, twee stallingsruimtes en één schuur
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 14, bouwen woning met bijgebouw
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 10, uitbreiden garage/berging
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen kantoorruimte en aanvullend hekwerk
• Vorden, Almenseweg 49, veranderen berging en hooischuur
• Zelhem, Brinkweg 23, plaatsen drie raamkozijnen in de voorgevel
• Zelhem, Jozef Israëlsstraat 17, gedeeltelijk plaatsen schutting
• Zelhem, Lemkesbeumken 2, plaatsen tuinhuisje
• Zelhem, Priesterinkdijk 11A, bouwen woning
• Zelhem, Slangenburgweg 1, verbouw woning

Intrekking van aanwijzing op de gemeentelijke monumentenlijst
(Prinsenweg 18, Hoog-Keppel)
B en w hebben op 29 april 2008 besloten de aanwijzing van het gemeentelijke monument, 
de voormalige zuivelfabriek, plaatselijk bekend Prinsenweg 18, Hoog-Keppel, in te trekken. 
De reden van de intrekking is dat de constructie van het gebouw na een brand zodanig is aangetast
dat het gebouw als verloren moet worden beschouwd en daardoor sprake is van een gevaarlijke
situatie die noodzaakt tot sloop.

Het besluit ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. 

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

'Programma van Eisen, Kwaliteit Monumenten gemeente Brockhorst'
Op 8 april 2008 hebben b en w het 'Programma van Eisen, Kwaliteit Monumenten gemeente
Bronckhorst' vastgesteld. Hierdoor wordt inzichtelijk op welke wijze de monumentencommissie
onderhouds-, restauratie- en wijzigingsplannen gaat beoordelen. Het is geen complete restau-
ratieve handleiding maar een beknopte leidraad voor veel voorkomende praktijkgevallen. 
Het 'Programma van Eisen, Kwaliteit Monumenten gemeente Bronckhorst' is te raadplegen op
internet: www.bronckhorst.nl, rubriek wonen/monumenten en subsidies en ligt ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor.

Monumenten

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Smidsstraat 10-12, voor het uitbreiden van de winkel en het magazijn van Blokker,

geldend bestemmingsplan 'Zelhem - Komplan fase II'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), Veemarktstraat 2, uitbreiden berging, er wordt gebouwd op een bestemming

waar geen bebouwing is toegelaten, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Kom 1983'

De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 15 mei t/m 25 juni 2008 tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (artikel 19, lid 2) en de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikel 19,
lid 3). 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 28 april 2008:
• Bronckhorst, 24 augustus 2008 van 09.00 tot 17.00 uur, toertocht oldtimer tractoren, stichting

Contact oldtimers Achterhoek
• Hengelo (Gld), hoek Bleekstraat/Ruurloseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor

biercarrousel, 9 juli van 10.00 tot 24.00 uur, 11 juli van 15.00 tot 01.00 uur, 12 juli van 14.00 tot
01.00 uur en 13 juli 2008 van 14.00 tot 24.00 uur, café Wolbrink

Verleende vergunningen

• Hengelo (Gld), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor tapwagen, 9 juli van 10.00 tot
24.00 uur en 13 juli 2008 van 11.00 tot 21.00 uur, café de Egelantier

• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 juli van 12.00 tot
18.00 uur en 12 juli 2008 van 11.00 tot 18.00 uur, ijsvereniging Steintjesweide

• Keijenborg, Uilenesterstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. bruiloftsfeest, 14 juni
2008, C.G. Hiddink

• Vorden, kasteelweide, midzomerfeest, 21 juni van 12.00 tot 01.30 uur en 22 juni van 13.00 tot
20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning op beide dagen, stichting Evenementen Vorden,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 juni van 12.00 tot 01.00 uur en 22 juni 2008 van
13.00 tot 20.00 uur, de heer M.A. Mooij

• Vorden, Wildenborchseweg, open tuindagen en kleine locale markt, 24 en 25 mei 2008 van
10.00 tot 17.00 uur, stichting De Wildenborch

• Vorden, Zutphenseweg 24, 18 mei 2008, woonshow in countrysfeer van 12.00 tot 17.00 uur,
Helmink Woninginrichting, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 11.30 tot 17.30 uur,
H.L. Klaassen

Verzonden op 29 april 2008:
• Zelhem, 18 t/m 22 augustus 2008, kindervakantieweek met lawaaioptocht, hutten bouwen in

het Pelikaanbos, overnachting in sporthal, afsluiten gedeelte Bielemansdijk, stichting Jeugd-
en Jongerensociëteit Zelhem

• Zelhem en omgeving, 7 juni 2008, toertocht motorfietsen, toercommissie ZAMC
Verzonden op 6 mei 2008:
• Hoog- en Laag-Keppel, volksfeest met vogelschieten, optocht en vuurwerk, 5 september van

14.00 tot 24.00 uur en 6 september van 09.00 tot 01.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 5 september van 14.00 tot 24.00 uur en 6 september 2008 van 11.00 tot 01.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning en verkoop loten op beide dagen, stichting Volksfeest Keppel e.o.

• Laag-Keppel, Dorpsstraat, 31 augustus 2008, openlucht toneeluitvoering van 12.00 tot 18.00
uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Pallandt van Keppel Stichting

• Toldijk, Wolfsstraat, 15 juni 2008, trekkertrek met feestavond van 09.00 tot 22.00 uur, stichting
Humstee

• Vorden, industrieterrein Werkveld, 24 mei 2008, skeelermarathon van 13.00 tot 22.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning, stichting Skeelermarathon Vorden, ontheffing artikel 35 Drank-
en Horecawet van 12.00 tot 24.00 uur, J.A.J. Hesselink

• Vorden, voormalig Havo-gebouw, pleinmarkt, 24 mei 2008 van 09.00 tot 15.00 uur, stichting
Veilingcommissie Vorden

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 28 april 2008:
• Zelhem, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 30 augustus t/m 22 september 2008, stichting

Septemberfeesten Zelhem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 29 april 2008:
• Keijenborg, Hengelosestraat 45, bouwen erker
• Vorden, de Jongstraat 71, bouwen schutting
Verzonden op 6 mei 2008: 
• Hummelo, Keppelseweg 17, vergroten woning
Verzonden op 7 mei 2008:
• Zelhem, Prunushof 44, bouwen overkapping, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 29 april 2008: 
• Steenderen, Covikseweg 13, geheel plaatsen bewaarplaats, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Nijmansedijk 3, gedeeltelijk vergroten ligboxenstal, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 12 mei 2008:
• Hengelo (Gld), een gehandicaptenparkeerplaats aan de familie Blom, Maanstraat 27 

Drank- en Horecawet (artikel 3)
Verzonden op 7 mei 2008:
• Zelhem, aan de heer R. Kelekci uit Deventer, is vergunning verleend voor het uitoefenen van

een horecabedrijf in de inrichting op Markt 4

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens het school- en volksfeest 

- is de zuidelijke rijbaan van de Dorpsstraat (N330), vanaf de kruising Fortstraat/Kerkstraat t/m
huisnummer 1, van 30 juni 12.00 uur t/m 6 juli 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer. Het verkeer wordt door twee tijdelijk te plaatsen verkeerslich-
ten geregeld

- ook is het parkeerterrein naast zaal Nijhof (Dorpsstraat 11-13) in die periode afgesloten voor
alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

- de Dorpsstraat (N330) is in de bebouwde kom op 3 juli 2008 van 18.00 tot 21.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Er geldt een omleidingsroute voor het door-
gaande verkeer via Pluimersdijk en de Aaltenseweg

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Kapelweg van 24 mei 11.00 uur tot 25 mei 2008 12.00
uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hoog-Keppel, tijdens het jaarlijkse volksfeest van 3 t/m 8 september 2008 
- zijn de Burgemeester Vrijlandweg, de Burgemeester van Panhuysbrink en de Dubbeltjesweg,

binnen de bebouwde kom, op 5 september van 14.00 tot 18.00 uur en op 6 september van
09.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

- geldt op de Burgemeester van Panhuysbrink van 3 september 18.00 uur t/m met 8 september
08.00 uur een stopverbod

• Toldijk, tijdens het trekkertrek-evenement van 14 t/m 16 juni 2008 geldt
- op de Wolfsstraat een stopverbod
- op 15 juni op de Wolfsstraat (rijrichting vanaf de Zutphen-Emmerikseweg (N314) naar de

Covikseweg), een maximum snelheid van 30 km/u, een inhaalverbod op de Wolfsstraat en
éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen

- op 15 juni een maximum snelheid van 50 km/u op de Zutphen-Emmerikseweg (N314), tussen
de bebouwde kom van Baak en die van Toldijk, en een inhaalverbod 

• Toldijk, tijdens de internationale wedstrijden schapendrijven (Dutch Open International Sheep
Dog Trials) geldt op de Wolfsstraat van 12 t/m 13 juli 2008 een stopverbod

• Vorden, tijdens de skeelermarathon op 24 mei 2008 
- zijn de Kerkhoflaan, Industrieweg, Nijverheidsweg, Ambachtsweg, Handelsweg, Netwerkweg,

Bedrijvenweg en Dienstenweg van 13.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

- geldt op de Oude Zutphenseweg tussen de Galgengoorweg en de Hamelandweg van 08.00 tot
24.00 uur een stopverbod



Openbare bekendmakingen - vervolg

- is op de Hamelandweg en de Oude Zutphenseweg, tussen de Kerkhoflaan en de
Hamelandweg, van 08.00 tot 24.00 uur het verbodsbord opgeheven, waardoor inrijden van
vrachtwagens die dag is toegestaan

• Zelhem, tijdens het straatfeest is de Breide vanaf huisnr 5 t/m 18 van 21 juni 09.00 uur tot 
22 juni 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de buurtactiviteiten op 25 mei (van 16.30 tot 19.30 uur) en 29 juni 2008 
(van 16.00 tot 20.30 uur) is de Meindert Hobbemastraat afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

• Halle, vanwege stofoverlast en overlast door sluipverkeer zijn de Neijenkampweg, vanaf de
Nijmansedijk tot aan de Stadsedijk, en de Aaltenseweg, vanaf de Fortstraat tot aan de Lande-
weerweg, van 7 mei tot eind september 2008, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hoog-Keppel, in verband met schilderwerkzaamheden aan de ophaalbrug zijn de Oude IJsselbrug
en de wegen IJsselweg, Slondeweg en Jonker Emilweg van 15 t/m 16 mei 2008, of zoveel langer
of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Verkeer en vervoer

'Buitengebied 2006 Koningsweg 1 Hengelo (Gld)'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2006 Koningsweg 1 Hengelo (Gld)' is onherroepelijk gewor-

Onherroepelijke bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
15 mei t/m 25 juni 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 44, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een veehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 26 juni 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet milieubeheer

den. Het plan heeft betrekking op het omzetten van een akkerbouw- en scharrelvarkensbedrijf in
een biologische wijnboerderij en de ontwikkeling van nieuw bos in combinatie met natuur. Het
agrarisch bouwperceel wordt verkleind en een woonperceel wordt afgesplitst ten behoeve van de
bouw van een woongebouw met twee wooneenheden.

'Buitengebied 2005 Handwijzersdijk Hengelo (Gld)'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Handwijzersdijk Hengelo (Gld.)' is door de uitspraak
van de Raad van State, d.d. 29 april 2008 nr. 200801130/1 en 200801130/2, onherroepelijk gewor-
den. Het plan heeft betrekking op de realisatie van een recreatiebungalowterrein op de hoek
Handwijzersdijk/Roessinkdrijfdijk in Hengelo (Gld).

Ter inzage
De onherroepelijke bestemmingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het is niet meer mogelijk een reactie op de plannen in te dienen.

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

SPAAR VOOR EEN GRATIS 2E KAARTJE TARZAN. GEWOON AH HENGELO

HOOGHOUDT JONGE DUBBELE
GRAANJENEVER
2 flessen à 1 liter

van 24.90 voor19.49

ARIEL WASMIDDEL
div. var. o.a. Color of wit vloeibaar

2+1 G2+1 G RRAATTIISS
3 flacons 1,5 liter

van 17.25
voor 11.49

DUBBELFRISSS
4 pak à 1,5 liter

van 4.12 voor 2.50

ALLE OLA IJS
2E P2E PAAK HK HAALLVVE PE PRR IJIJSS
o.a. Magnum classic

2 dozen van 5.40
voor 4.05

AH GALIA
MELOEN

per stuk 1.29

BAKE-OFF:
RB APPELTAART
stuk

nu  2.99

AH KIPFILET
voord. verp.

kg van 6.49 voor 4.79



Rondleiding Huis der Provincie
Op 26 mei, 26 juni en 25 september zijn 

er ’s middags weer rondleidingen in het 

monumentale Huis der Provincie met 

een ontvangst door Clemens Cornielje, 

commissaris van de Koningin. Wie wil 

deelnemen kan zich opgeven bij Yvonne 

van Brink, T 026 359 90 07 of y.van.brink@

prv.gelderland.nl

Vrijetijdseconomie ‘booming business’

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Samen met de acht grote Gelderse steden, de vijf kleine 
steden en de zes regio's werkt de provincie aan een sociaal 
en ruimtelijk goed Gelderland.

door Monique Bloeme

Achterhoek

‘De gast komt met een ervaring thuis’

Kinderen op vakantiepark Marveld 

in Groenlo vinden bij aankomst een 

spannend boek over de tachtigjarige 

oorlog in deze vestingstad. Eigenaar 

Edwin Bomers gaf zelf opdracht het boek 

te schrijven dat vorig jaar werd getipt 

door de Nederlandse kinderjury.

Het is een van de acties van de 

ondernemer om zijn bezoekers te 

betrekken bij de omgeving. ‘De gast 

moet na zijn verblijf hier met een 

ervaring thuiskomen’, vindt hij. Het 

boek sluit aan bij de kinderfi etsroute die 

het Bureau voor Toerisme ontwikkelde.

Nog een voorbeeld: sinds maart 

rijdt de Vestingstad Express, een 

samenwerkingsproject van Marveld 

en de gemeente. Bezoekers kunnen bij 

het recreatiepark elke dag opstappen 

voor een tocht langs alle attracties van 

Groenlo.

Bomers (43) is sinds 21 jaar eigenaar van 

het vakantiepark. Dat de Achterhoek 

zich steeds meer als één vakantiegebied 

profileert, merkt hij aan de hogere 

bezettingsgraad. Hij ontvangt nu drie 

keer zo veel gasten als toen hij begon. 

‘De streek wordt zichtbaarder, we staan 

in de top tien van meest herkenbare 

vakantiegebieden in Nederland.’ 

Maar er kan nog veel meer, denkt hij. 

De samenwerking met de overheid, 

andere ondernemers en toeristische 

bureaus moet volgens hem nog beter. 

De kwa liteit van de voorzieningen 

kan naar een hoger niveau. ‘En we

moeten een stevige attractie krijgen, 

met een grote uitstraling.’ Bomers 

benadrukt dat het er niet alleen om 

gaat de toerist hierheen te krijgen. 

Op zijn vakantiepark komen ook veel 

inwoners uit Groenlo. De ondernemer 

en de gemeente hebben samen 

geïnvesteerd in het grote zwembad. Ook 

is er een squash- en tennisbaan. ‘Onze 

voorzieningen zijn veel te kostbaar 

om alleen voor het vakantieseizoen te 

hebben.’  

Het Achterhoekse landschap blijft 

hetzelfde, maar er komen veel meer 

activiteiten. Aldus Leo Scharenborg, 

voorzitter TROP (Toeristisch Recreatief 

Ontwikkelings Plan). Tientallen miljoenen 

investeren provincie, gemeenten en 

lokale organisaties de komende tijd in de 

vrijetijdseconomie. ‘Maar het moet niet 

worden zoals op de eilanden, dat je wiel 

aan wiel rijdt. De rust blijft.’

De ontwikkeling van de Achterhoek is 

belangrijk, benadrukt Scharenborg,  

tevens wethouder van de gemeente 

Berkelland, voor zowel bezoekers 

als de eigen inwoners. Maar de tien 

gemeenten hebben de laatste jaren 

gemerkt dat ze er alleen niet komen. ‘Je 

hebt de schaal van de Achterhoek nodig 

om je te profileren.’ Ze zorgen samen 

voor de infrastructuur, want fi etspaden 

en informatieborden zien er overal 

hetzelfde uit. Ze organiseren samen ook 

evenementen als de Spektakeltoer, een 

soort Oerol-festival. De afgelopen jaren 

trok de toer tienduizend bezoekers per 

keer. Verder is het de bedoeling dat er 

dertig digitale informatiepanelen in 

de streek komen, waar onder meer de 

evenementenkalender op te vinden is. 

Ook overleg met het bedrijfsleven leidt tot 

activiteiten en een imago waar iedereen 

mee op pad gaat. ‘We zijn groot in kleine 

dingen’, aldus Scharenborg.

‘We zijn groot in kleine dingen’

Demobus in de buurt 
Op 1 maart is de proef ‘Vrij reizen Wmo-ers’ 

gestart. Het doel hiervan is om mensen met 

een functiebeperking kennis te laten maken 

met het openbaar vervoer per bus en trein. 

In het kader van deze proef komt een demo-

bus naar de gemeenten Apeldoorn en Ede 

en de regio Achterhoek. In deze bus worden 

de (on)mogelijkheden van het openbaar 

vervoer voor mensen met een 

functiebeperking uitgelegd. 

Kijk voor locaties per gemeente en meer 

data op de gemeentelijke informatiepagi-

na’s en www.vrijreizenwmo-ers.nl

Prijsvraag
De vraag van deze maand is: Hoeveel 

geld steekt de provincie tot eind 2011 in 

het verbeteren van de sociale en ruim-

telijke kwaliteit in Gelderland? Stuur je 

antwoord voor 23 mei naar de provincie 

Gelderland, t.a.v. Ingrid Koch, Antwoord-

nummer 411, 6800 WC Arnhem. Een 

postzegel is niet nodig. Eén inzending per 

naam en adres. Uit de inzenders van het 

goede antwoord trekken we een winnaar 

die twee kaartjes voor het eenmalige 

kerstconcert van André Rieu in Gelre-

dome krijgt. 

Het antwoord op de vraag van april 

luidt: 85 kilometer. De winnaar is Manon 

Doornbos uit Scherpenzeel. Hartelijk ge-

feliciteerd namens de redactie! Er waren 

905 inzendingen. Niet eerder waren er zo 

veel. Er komen ook mooie kaarten bin-

nen. Nog dit jaar komt er een prijsvraag 

waarbij de mooiste inzending een prijs 

wint.

Edwin Bomers: 'We staan in de top tien van de meest herkenbare vakantiegebieden in Nederland'

Boeren die een proeverij voor 

streekgerechten starten, een museum 

beginnen met oude werktuigen of 

vakantiehuisjes exploiteren. De provincie 

krijgt al jaren verzoeken hiervoor binnen. 

‘De vrijetijdseconomie is booming 

business in de Achterhoek’, zegt Paul 

Akkerman van de provincie. Recreatie en 

toerisme bieden veel werkgelegenheid, 

en dus een kans de agrarische sector een 

handje te helpen. Tegelijk houden ze de 

leefbaarheid van het platteland op peil.

De provincie stimuleert niet langer de 

enkele boer die wil overstappen of dat 

ene fietspad dat er moet komen, maar 

kijkt naar het geheel. En ondersteunt 

vooral projecten die organisaties samen 

ontwikkelen. Dat zijn gemeenten, 

VVV’s, ondernemers en ook de sportclub 

of de historische kring. Het resulteert 

bijvoorbeeld in speciale routes met 

overnachtingsmogelijkheden en 

verwijzingen naar historische feiten.



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie: 

Alco Adema van de Publieksdesk 

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

KORTE KALENDER MEI 

POLITIEKE AGENDA

TELEFONISCH SPREEKUUR GEDEPUTEERDEN

SAMENWERKING

In het zojuist uitgekomen Burgerjaar-

verslag legt de provincie Gelderland 

verantwoording af over de manier 

waarop in 2007 is omgegaan met de 

inwoners. Commissaris van de Konin-

gin Clemens Cornielje laat zijn licht 

schijnen over informatieverstrekking, 

werkbezoeken, inspraakmogelijkheden, 

dienstverlening, klachtenafhandeling 

en conflictbemiddeling. Ook doet hij 

aanbevelingen voor verbeteringen. Een 

van de opvallendste is de (her)-invoering 

van de ambtseed voor zowel nieuwe 

provinciale medewerkers als oudgedien-

den. De eed benadrukt de dienende en 

adviserende rol van de provincieambte-

naar. Het Burgerjaarverslag verschijnt 

ook digitaal op de website van de 

provincie en wordt daar elk kwartaal 

geactualiseerd.

Invloed inwoners

In 2007 zijn er 24 werkbezoeken geweest 

van statenleden aan bedrijven, instel-

lingen of particulieren. Ook de gemeen-

te Berkelland kreeg bezoek na een felle 

inspraakreactie over de voorgenomen 

bomenkap langs provinciale wegen.

Om de inwoners tijdig bij nieuwe zaken 

te betrekken werkt de provincie Gelder-

land steeds meer met onafhankelijke 

klankbordgroepen. Zo praten en denken 

tal van belangenvertegenwoordigers 

met enthousiasme mee over de ontwik-

keling van het regionale park Lingeze-

gen tussen Arnhem en Nijmegen.

Bij commissievergaderingen werd 

afgelopen jaar 77 keer door burgers inge-

sproken. De bijdrage van bewoners van 

de Noord-Veluwe leidde tot het deels 

herstellen van de buslijndienst 104. 

Overigens is er afgelopen jaar minder 

gebruik gemaakt van de inspraakmoge-

lijkheid dan in 2006 (142 keer). 

Dienstverlening moet beter

De afhandeling van brieven, facturen, 

e-mails en telefoontjes door de pro-

vinciale medewerkers voldoet niet in 

alle gevallen aan de norm. Vooral de 

briefafhandeling kan beter. De afhan-

deling van facturen voldoet in 85 % van 

de gevallen. E-mailverkeer loop ook niet 

altijd even soepel terwijl dat het door de 

Gelderlanders meest gebruikte middel is 

om in contact te komen met de provin-

cie. Geen reactie of een te late komt te 

regelmatig voor. Telefonische contacten 

verlopen over het algemeen wel weer 

naar wens. Zowel de bereikbaarheid 

als de afhandeling van vragen verloopt 

goed. De website www.gelderland blijkt 

voor de meeste mensen het belangrijk-

ste informatiekanaal. Bezoekers die 

algemene informatie willen zijn hier in 

het algemeen positief over. Die mening 

is minder positief wanneer specifi eke 

kennis wordt  gezocht. Meer dan de 

helft van de bezoekers heeft dan moeite 

om de weg te vinden. De navigatiestruc-

tuur en zoekfunctie van de website wor-

den dan ook verbeterd en klantvriende-

lijker gemaakt. Er komt dit jaar ook één 

loket voor alle subsidies.

Afhandeling van klachten

Bij het provinciale Milieu Klachten en 

Informatiecentrum (MKIC) kwamen 

afgelopen jaar 3985 klachten en 3167 

vragen binnen. Dat is respectievelijk 

150 en 500 meer dan in 2006. De meeste 

gingen over luchtverontreiniging en 

geluidshinder. Ook het aantal klach-

ten over wegbeheer en onderhoud 

steeg het afgelopen jaar naar 2158 (550 

meer dan in 2006). In 2007 zijn ruim 

400 bezwaarschriften tegen besluiten 

van de provincie ingediend. Een groot 

deel (100) tegen besluiten op grond 

van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Er worden maatregelen getroff en om 

de afhandelingprocedures hiervan te 

versnellen. De nieuwe inzet van bemid-

deling (mediation) is hierbij succesvol 

gebleken. In 40% van de tachtig opge-

pakte gevallen werd de klacht of het 

bezwaarschrift ingetrokken. 

Meer informatie

www.gelderland.nl/burgerjaarverslag

Afhandeling brieven en e-mails moet beter

Burgerjaarverslag verschijnt ook digitaal

ACTUEEL

Samenwerken voor een goede leefomgeving

De provincie steekt ruim 150 miljoen euro in het verbeteren van de sociale en ruimtelijke kwaliteit in Gelderland. Met dat geld

betaalt de provincie tot eind 2011 mee aan projecten en programma’s die de acht grote Gelderse steden, de vijf kleine steden en

de zes regio’s hebben ingediend. De provincie ondersteunt bijvoorbeeld de ontwikkeling van recreatie en toerisme en duurza-

me bedrijventerreinen. En ook wordt er gewerkt aan het samen aanpakken van veelplegers en het bevorderen van sportdeel-

name en vrijwilligerswerk. De provincie vindt een leefomgeving waar mensen goed wonen en werken belangrijk. Over vier jaar 

moeten de resultaten van de samenwerking tussen provincie, steden en regio’s zichtbaar zijn.

17 Internationale boekenmarkt Bredevoort

18 Wolcorso Lievelde

18 Marikenloop Nijmegen

23 Touwtrektoernooi Eibergen

24 Landelijke fi etsdag Dinxperlo

28 Nationale Straatspeeldag Beek

31 Sjoksfestival (muziek) Aalten

Win een fi ets!

Bespaar je op een bijzondere manier energie? 

Ziet je kans de uitstoot van CO2 terug te drin-

gen? Iedere inwoner van Gelderland kan een 

goed idee sturen naar de provincie Gelderland 

en heeft dan kans een nieuwe fiets te win-

nen, inclusief een verzorgd fi etsweekend in 

Gelderland.

Op de website www.klimaatparels.nl kun-

nen inwoners van Gelderland tot 30 mei het 

wedstrijdformulier invullen. De inzendingen 

zijn vanaf 2 juni te zien op de website www.

klimaatparels.nl. Tot 10 juni kun je stemmen 

op de mooiste klimaatparels van Gelderland. 

Uit de parels met de meeste stemmen kiest 

de provincie vier winnaars. Zij ontvangen een 

fiets en een verzorgd fietsweekend in Gelder-

land. De prijsuitreiking is in de tweede helft 

van juni in een van de klimaatcafés die de 

provincie organiseert.

Vergadering Provinciale Staten 

Woensdag 28 mei & 2 juli 

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 10.00 uur

Hoorzitting beleidskader sociaal

Woensdag 14 mei

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 

13.00-17.00 uur

Commissievergaderingen

Woensdag 14 mei 

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (RWM)

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 uur

Landelijk Gebied en Water (LGW)

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 09.30 uur 

Mobiliteit en Economische Zaken (MEZ)

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Algemeen Bestuur en Financiën (ABF)

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 17.30 uur

Woensdag 21 mei

Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur (JZC)

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Gemeentebezoeken

commissaris van de Koningin

29 mei Putten, 5 juni Lingewaal, 

12 juni Lingewaard, 11 september Oldebroek

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl   

Op afspraak

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur 

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

woensdag van 8.00 tot 9.00 uur

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl   

Op afspraak

fo
to

 M
ar

co
 V

el
li

n
g

a



Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

VLEERMUIZEN OP HACKFORT 
Landgoed Hackfort is een zeer ge-
schikt leefgebied voor vleermuizen. Er
komen dan ook veel verschillende
soorten voor, zoals de rosse vleermuis,
dwergvleermuis en de laatvlieger. Ie-
dere soort stelt zijn eigen eisen aan
zijn leefgebied. Bij het beheer van het
landgoed houdt Natuurmonumenten

hier rekening mee. De excursieleider
neemt u mee over het landgoed en
gaat u veel over deze prachtige diertjes
vertellen.

'BATDETECTOR'
Vleermuizen zijn echte nachtdieren.
In het donker oriënteren ze zich door
het produceren en weer opvangen van
heel hoog geluid. Dit geluid is vaak
niet te horen voor het menselijk oor.
Een batdetector zet deze golven om
naar voor de mens wel hoorbare gelui-
den. Iedere soort vleermuis maakt een
eigen typerend geluid. Op die manier
zijn de verschillende soorten vleer-
muizen te herkennen. Vanavond gaat
u, mits het weer niet te slecht is, vleer-
muizen horen. En met wat geluk
heeft, ziet u ze ook nog!

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Vleermuizen op landgoed Hackfort
Vereniging Natuurmonumenten
houdt zaterdagavond 17 mei op
landgoed Hackfort een vleermuis-
excursie.  De circa twee uur duren-
de excursie begint om 21.30 uur bij
de watermolen voor het kasteel. In
verband met het beperkte aantal
plaatsen is reservering bij de Le-
denservice van Natuurmonumen-
ten tel. 035 655 99 55 of bij bezoe-
kerscentrum Veluwezoom tel. 026
497 91 00 verplicht. Loopt u ook
mee?

OPENING DOOR EVIANNE VAN GIJN
Zij was in 2007 derde bij de verkiezing
van Miss Onbeperkt Nederland: Evian-
ne van Gijn. Ze studeert in Middelburg
en is afkomstig uit Zelhem, waar haar
ouders wonen. Toen ze gevraagd werd
de wandeldriedaagse te openen was
ze daartoe direct bereid. Om precies
18.30 zal zij in Halle de openingshan-
deling verrichten. 
Ook de medaille-uitreiking op zater-
dag zal een bijzonder tintje hebben.
Na de intocht in Steenderen vanaf
16.00 uur zal bij goed weer de medail-
le-uitreiking buiten plaatsvinden en
bij slecht weer binnen. Voor degenen
die drie dagen wat veel vinden: het is
ook mogelijk een of twee dagen mee
te wandelen.

WANDELEN IS EEN FEEST!
Het bestuur van de regionale Zonne-
bloemafdeling IJsselstreek lukt het tel-
kens weer van de wandeldriedaagse
een feest te maken voor de wande-
laars. Dagelijks muziek bij aankomst,
een feestelijke intocht en onderweg de
nodige versnaperingen. Ervaringen
van de afgelopen drie edities hebben
echter geleerd dat het feest vooral ge-
maakt wordt door de deelnemers, de
begeleiders en de vrijwilligers. Het be-
stuur hoopt van harte dat, na de verre-
gende driedaagse van 2006 en 2007,
ook het weer zal bijdragen aan het
feestelijke karakter.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
Deelnemers kunnen zich inschrijven
via de aanwijzingen op de website:
www.rolloverbronckhorst.nl . Inschrij-
ven is aan te bevelen wanneer de deel-
nemende rolstoelgebruiker geen ei-
gen duwer heeft. De organisatie kan
zorgen voor voldoende duwers, maar
moet dan wel bericht hebben. Rolstoe-
len zijn er in voldoende aantallen om
te gebruiken voor mensen die het las-
tig vinden een eigen rolstoel mee te
nemen. Ook bij de startplaatsen is er
nog ruimschoots de gelegenheid zich
in te schrijven voor deelname. De weg
is immers lang genoeg, dus er is vol-
doende ruimte voor veel wandelaars.

Zonnebloem wandeldriedaagse
start in Halle
vierde editie Roll-over Bronckhorst voor rolstoelers en scootmobiels

Op donderdag 22 mei tussen 18.30
en 19.00 uur vindt de start plaats
van alweer de vierde editie van
Roll-over Bronckhorst. Zoals altijd
met drie verschillende startplaat-
sen in de gemeente Bronckhorst.
Donderdagavond 22 mei bij zaal
Nijhof in Halle, vrijdagavond 23
mei zelfde tijd vanaf Dorpshuis de
Horst in Keijenborg. En de afslui-
tende wandeling start op zaterdag-
middag 24 mei tussen 14.00 en
14.30 bij Sporthal 't Hooge Wessel
in Steenderen.

Dat deze actie niet onopgemerkt is ge-
bleven, bleek uit de vele positieve reac-
ties, het aantal verstuurde kaarten en
de nieuwe leden die zich de laatste
maanden hebben aangemeld. Voor ve-
len was het de aanleiding om als zich
als lid aan te melden en het werk van
Het Steenders Landschap met een do-
natie te ondersteunen. De vereniging
wil deze nieuwe leden natuurlijk van
harte uitnodigen om op één van de
vijf werkdagen in het winterseizoen
hun handen uit de mouwen steken en
mee te komen helpen met de klussen
in en rondom Steenderen.
Op deze werkdagen geldt, alles mag,
niets moet en iedereen kan een voor
zich zelf passende klus/taak uitzoe-
ken. Hierbij geldt niet alleen ‘vele han-
den maken licht werk’, maar ook ‘hoe
meer zielen, hoe meer vreugd’. Het
feit dat het aantal leden nog steeds
verder groeit, bewijst dat de manier

waarop de werkdagen verlopen door
velen als nuttig, ontspannend en voor-
al gezellig wordt ervaren. 
Naast onderhoudswerkzaamheden bij
eerdere projecten zijn er nog talloze
natuurelementen in Steenderen en di-
recte omgeving te behouden of in oor-
spronkelijk staat terug te brengen.
Overigens is het niet zo dat een lid ver-
wacht wordt op de werkdagen. De
steun aan de vereniging door het lid-
maatschap wordt zeer op prijs gesteld.
Bij deze dan nogmaals een oproep om
het werk van Het Steenders Landschap
te ondersteunen door lid te worden
van deze vereniging! Meer informatie
over de vereniging en haar activiteiten
is te vinden op de website: www.hets-
teenderslandschap.nl. Hier zijn onder
andere uitgebreide verslagen van de
werkdagen lezen en de fotoreportages
geven een goede indruk van de sfeer
op deze werkochtenden. Op de site

staat tevens een aanmeldformulier.
Natuurlijk is het eveneens mogelijk
om eerst als belangstellende -dit is
geen lidmaatschap, in te schrijven. Be-
langstellenden ontvangen net als de
leden, de digitale nieuwsbrief. Opge-
ven hiervoor kan via info@hetsteen-
derslandschap.nl. De actie blijft: nieu-
we leden ontvangen als welkomstge-
schenk de mooie set van vier ansicht-
kaarten.
De vier prachtige ansichtkaarten zijn,
met spontane medewerking van de fa-
milie Aalderink, voorlopig ook nog te
koop bij de postbalie van Super de
Boer Aalderink. Deze sfeerimpressies
van in en rondom Steenderen zijn
prachtig om te versturen of om zelf te
verzamelen.

De vereniging HSL hoopt ook de ko-
mende jaren, met de hulp van de vrij-
willigers, nog veel werk te verzetten
en in het oog springende activiteiten
in natuur en landschap in en rondom
Steenderen te ontplooien. Ze zullen,
zoals gebruikelijk, de werkdagen tij-
dens het komende winterseizoen weer
tijdig aankondigen! 
Info: www.hetsteenderslandschap.nl

Kaartenactie Het Steenders Landschap
groot succes!

Velen herinneren zich beslist nog wel de ansichtkaarten met mooie land-
schappelijke plaatjes van Steenderen en omgeving die begin dit jaar in
combinatie met een uitgebreid artikel in de achtste Steen werden aange-
boden. Op deze manier bracht Het Steenders Landschap het werk van
haar vrijwilligers nog eens extra onder de aandacht en natuurlijk was het
de bedoeling om de groep enthousiaste leden verder te vergroten.

Om kwart over 8 acht stapten de eer-
ste deelnemers op de fiets voor de
tocht van ca. 25 km door Wichmond,
Vorden, Warnsveld, Leesten, Vierakker
en Baak. Onderweg waren naast vier
boerenbedrijven, ook de watermolen
van Hackfort en de gerestaureerde
kerk van Vierakker opengesteld. Op-
vallend was dat de route eveneens een
stukje door de nieuwbouwwijk Lees-

ten was gelegd. Het verlies van land-
bouwgrond door woningbouw is daar
volop aan de gang en ook dat is één
van de aspecten waar de landbouw
mee te maken heeft. 
De bio-tuinder, de boer met boeren-
museum, de paardenpensionhouder
en de boer met groentensnijderij en
catering, allemaal hadden ze veel
werk gemaakt van de open dag. Ook

de vrijwilligsters van de Willibrordus-
kerk in Vierakker waren na afloop erg
enthousiast. “Wij vinden het leuk om
iets over onze kerk te vertellen.” Veel
bezoekers waren verrast door het on-
verwacht bijzonder mooie interieur
van deze kerk. 

Omdat de organisatoren zo’n grote op-
komst niet hadden voorzien, moest
voor het ontbijt de noodscenario’s
worden aangesproken. Gelukkig was
bakker Besselink uit Wichmond be-
reid gevonden om in dat geval zijn
broodvoorraad voor de volgende dag
beschikbaar te stellen. “Duizend ont-
bijtjes is best veel voor een beginner,”
was de reactie van één van de nieuwe
leden van de vorig jaar verjongde
werkgroep die de tocht organiseert.

Fiets! de Boer op breekt records

“Alderbarstens mooi!” Dat schreef één van de deelnemers op Hemel-
vaartsdag in het gastenboek van Fiets! de Boer op. Mede door het mooie
weer waren ruim 1000 mensen in alle vroegte naar Sportpark Socii in
Wichmond gekomen voor het ontbijt dat traditioneel voorafgaat aan
Fiets! de Boer op. Het aantal deelnemers overtrof alle records in de ruim
20 jaar dat de tocht wordt georganiseerd. Fiets! de Boer op wordt sinds
1987 gehouden en met twee onderbrekingen -door dierziektes- was dit
jaar de 19e keer. De organisatoren zoeken elk jaar een andere startplaats
en een andere route met andere bedrijven.

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
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Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten
          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

meubelhal

Meubels tegen echte

Ak-zie prijzen!
Alles direct leverbaar

Tevens inruil meubelen

Geopend:
Vrijdag: van 13.30 tot 21.00 uur

Zaterdag: van 09.30 tot 17.00 uur

Ak-Zie meubelhal
GERRIT ONSTENK MEUBELEN
Nijverheidsweg 5, Hengelo Gld.

Tel.: 06-54317355

Motorraces Hengelo Gld.
24 en 25 mei

• International Classic Grand Prix

• 3 landen cup

• Super sport en Dutch Superbike

• 250cc en zijspannen

• gratis activiteiten voor de jongste bezoekers

• videowall tegenover de hoofdtribune

• vrij toegankelijk rennerskwartier

• de hele dag motorraces

Zaterdag 24 mei Zondag 25 mei
8.30 uur Start trainingen 8.30 uur Start warm-up
20.00 uur Hamove party m.m.v. de bands 10.30 uur Start wedstrijden

‘7 op de schaal van Richter’
en ‘Alan Cascoigne Trio’ Zie ook www.hamove.nl

Verkoop • Reparatie • Omheiningen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

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

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

verkoop en plaatsing 
van doorsteek omheining

vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Berendsen Drempt

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Montagemedewerker (m/v)
(fulltime)
Onze schokdempers worden handmatig geassembleerd, conform de
specificaties die de klant in overleg met onze engineering is overeenge-
komen. De kwaliteit van uw werk bepaalt mede het succes van onze
klanten. Die willen maar één ding: winnen! U bent een enthousiaste
monteur, met een MTS werktuigbouwkunde achtergrond die intern 
wordt opgeleid tot volwaardig monteur. 

De functie bestaat uit montagewerkzaamheden van uiteenlopende en
gedetailleerde aard. 
Taken en belangrijke elementen zijn:
- Klantspecifiek assembleren en monteren van schokdempers;
- Controleren, meten, afstelwerkzaamheden en testen. 

Voor deze functie is het van groot belang dat u;
- Om kunt gaan met zéér vertrouwelijke informatie;
- Nauwkeurig en accuraat bent, kwaliteit wilt leveren, 

ook als het complexe zaken zijn en de tijd dringt;
- Zelfstandig kunt werken en initiatieven neemt;
- Makkelijk kunt schakelen tussen diverse werkzaamheden;
- Talenkennis is een pré;
- Bereid bent tot overwerken. 

Bovendien hebben wij per direct (na afloop van het schooljaar) plaats beschikbaar voor een:

Enthousiaste schoolverlater (fulltime)
om opgeleid te worden tot CNC-draaier
Dit houdt in dat je binnen ons bedrijf leert programmeren, afstellen en bedienen van de draai-
bank. Ben je jong, een teamspeler, woon je in de omgeving, spreekt ons bedrijf je aan en vind
je het leveren van kwaliteit vanzelfsprekend?

Interesse?
Hebben bovenstaande vacatures uw interesse gewekt, reageer dan binnen 14 dagen.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan: 
Mevrouw S. Groosman, Molenenk 5a, 7255 AX Hengelo Gld.

Mailen mag ook: Website:
silvia@reigersuspension.com www.reigersuspension.com

Reiger Suspension is een zelfstandige organisatie met
een internationale reputatie op het gebied van de ontwik-
keling en productie van schokdempers in auto- en motor-
sport, met name voor de toepassing onder extreme
omstandigheden. Gedreven door de absolute wil om de
beste te zijn, werken ruim 40 medewerkers iedere dag
opnieuw aan de realisatie van deze doelstelling.

Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus.

100cm. Eiken antraciet 
Incl.: designspiegel met verwarming, 

2 Grohe designkranen en afvoerset

VAN: 2.307,-

Actie geldig t/m 30 juni 2008

Actie
Compleet badkamer-

meubel Thebalux

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1.875,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VOOR (INCL. BTW.):



Door de extra gecreëerde ruimte, en
de modernste technieken, is er in de
stal meer comfort voor de koeien.
Ruimere ligboxen voorzien van koe-
matrassen, een massageborstel, en
een schonere roostervloer, verhogen
het welzijn van de koeien.
Natuurlijk gaan de koeien straks weer
de wei in, d.m .v. speciale selectie-
poortjes kunnen de koeien die gemol-
ken zijn naar buiten.
De mogelijkheid tot weidegang, was
voor de fam Lammers een voorwaarde
bij de inrichting van de nieuwe stal.
Van een gedeelte van de melk wordt
op het bedrijf sinds 1998 boeren-ijs ge-
maakt.
Het 10-jarig jubileum, wordt gevierd
met de opening van een nieuw - ge-

deeltelijk overdekt - terras, voorzien
van toiletten en een uitgebreide speel-
weide voor de kinderen.

Deze feiten zijn voor de familie reden
om samen met de bedrijven en men-
sen die het hele project gerealiseerd
hebben, een opendag te houden.
Deze vindt plaats op zaterdag 17 mei
a.s. vanaf 10.00 voor agrarisch geïnte-
resseerden, en vanaf 13.00 uur  tot
17.00 uur voor iedereen die gelnteres-
seerd is.
Het hele bedrijf is deze dag openge-
steld voor bezoekers, dus het melkvee-
bedrijf, maar ook de neventakken:  ijs-
bereiding,  aardappels, groente, fruit,
en catering. Voor de kinderen zal er
extra vermaak zijn.

Open dag

"De Berghege"-boerderij van Ben en Irma Lammers- in Leesten, heeft de af-
gelopen winter een enorme metamorfose ondergaan. Een gedeelte van de
oude ligboxenstal werd afgebroken, en een nieuwe moderne stal verrees.
In de nieuwe stal zijn een melkrobot en een mestrobot geplaatst. In de
stal is plaats voor 80 melkkoeien, en 50 stuks jongvee.

Boekbinder Ton krijgt een boekje, hij
knapt het helemaal op en de edelsmid
Teun maakt het  zilversluitwerk, het is
net als nieuw, een prachtig stukje
werk, handgesmede sieraden. Ook op
verzoek beeldengieterij/religieuze
beelden "het Stiepeltje"uit Enschede.
Heb je een stoel op te knappen stoelen-
matter Gosse is er ook. 
In de koeienstal staat Ans Pelgrum
met haar schilderijen met o.a.koeien
erop (koeien staan weer even op stal)
haar moeder Antje Pelgrum spint wol
op haar spinnewiel, met veel plezier
gaat ze nog af en toe mee naar am-
bachtsmarkten, ze heeft eigen gebrei-
de sokken daar liggen, Quilster Truus
heeft van allerlei lapjes in heel veel
kleuren, kussens, dekens enz. liggen,
voor elk wat wils. 

In de wagenloods staat Bea met kera-
miek prachtige vogeltjes te vormen,
maar ook schalen kippen etc.
Willie maakt van verschillende hout-
soorten prachtige voorwerpen, of
snijdt figuren in hout, Gerrie Barge-
man heeft mooi modern kleurrijk
kantkloswerk, als je haar aan het werk
ziet denk je hoe houdt ze al die klosjes
uit elkaar. Glas in lood van Gerard
Nekkers, zij verzorgt ook regelmatig
workshops. 

Riekie Besselink met haar mooie fijne
getekende portretten. Beelden van
o.a.speksteen van Wim Leusink.
Hannie Schotsman is er met haar ei-
gen gemaakte jam, chutney, compote. 
Zondag staat Gerrie Delen met stro
vlechtkunst. Buiten onder de hooiberg
staat mandenmaker Gerard  manden
te vlechten. 

Ook is er een terras waar je koffie/
thee met eigen gebakken lekkers kunt
kopen en binnen zijn in het hoedena-
telier heel veel hoeden te zien en te
koop, het is leuk om eens te zien hoe
een atelier er van binnen uit ziet met
al zijn materialen zoals hoeden-
mallen, etc, en dit alles is gratis toe-
gankelijk. Voor info kijk op: www.fri-
dagoedgemutst.nl of tel. 0575-551267.

Goedgemutstweekend
Voor de derde keer zal op 17 en 18
mei van 10 tot 17.00 het goed-
gemutstweekend gehouden bij
Hoedenatelier Frida Pelgrum aan
de Hamminkweg 4 in Vorden. In en
rondom de boerderij, op een
prachtige locatie, wordt een kunst-
en ambachtsmarkt gehouden met
diverse demonstraties; met andere
woorden je mag meekijken hoe het
gemaakt wordt velen van hun kun-
nen ook restaureren.

Voetbalvereniging SBC’05, een samen-
werking van jeugdvoetballers van
Baak en Socii organiseert weer een
jeugdtoernooi. Op 24 mei wordt ge-
voetbald op de Baakermat in Baak en

25 en 31 mei op de Lankhorst in Wich-
mond. Het ochtendprogramma begin
om 9.00 uur, ’s middags vangen de
wedstrijden aan om 13.30 uur.

Jeugdvoetbaltoernooi SBC’05

De container voor oud ijzer staat per-
manent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool Veldhoek

Van woensdag 14 tot en met maan-
dag 19 mei kan er weer oud papier
in de container worden gedepo-
neerd die dan bij school staat.

Vordense Bridgeclub

Maandagavond 5 mei werd in het
Dorpscentrum een slotdrive gehou-
den ter afsluiting van het seizoen
2007-2008. Het was een gezelligheids-
drive waarbij het deze keer werkelijk
om de knikkers ging. Voor elk con-
tract, manche of slem konden er knik-
kers verdiend worden aan de hand
waarvan de eindscore werd vastge-
steld. Deze drive werd voor de laatste
keer georganiseerd door Kitty Vrug-
gink. Na 9 jaar bridgeleider te zijn ge-
weest vond zij het tijd om het over te
dragen. De voorzitter Hertog Entho-
ven dankte Kitty voor het vele werd
dat zij -en ook haar man Ab Vruggink-
voor de bridgeclub hebben gedaan en
overhandigde haar een boeket bloe-
men en een cheque. Kitty had voor al-
le deelnemers aan deze slotdrive ook
een klein kado, een doosje met bolle-
tjes klavertjes vier als gelukssymbool
voor het bridgen. Clubkampioen zijn
geworden: mw. J. Walter Kilian en mw.
L. van Gastel. Slemkampioen werd
mw. N. Hendriks Het seizoen 2008-
2008 start op maandag 15 september.
Heeft u ook interesse om lid te wor-
den? Bel 551954.

De woensdagmiddagclub hield op 7
mei de slotdrive ter afsluiting van het
seizoen. Deze drive telde niet meer
mee voor het clubkampioenschap.
Aan het eind van de middag werd
door de voorzitter Hertog Enthoven de
clubkampioen van het seizoen 2007-
2008 bekend gemaakt: mw. K. Vrug-
gink en mw. D. Hoftijzer. Slemkampi-
oen werd dhr. J. Koekkoek. Na een ge-
zellige middag bridge ging iedereen
naar huis met een prijs

De woensdagmiddagbridge start weer
op woensdag 17 september in het
Dorpscentrum. Heeft u ook interesse
om bij ons te komen bridgen?  Bel
551954. De maandag en woensdag-
bridgeclub vallen beiden onder de Vor-
dense Bridgeclub. Beide clubs hebben
momenteel ongeveer 50 leden.

B r i d g e

Deze avond wordt verzorgd door het
jeugdbegeleidersteam.
Zij zullen jullie alles vertellen over:
Hengels e.d., dobbers, onderlijnen,
aassoorten en voeren.
Alle vragen die jullie hebben worden

beantwoord. We gaan samen met jul-
lie snoertjes en onderlijnen maken.
Voor het nieuwe visseizoen. Neem je
viskoffer mee!!
Deze avond begint om 18.30 uur en
duurt ongeveer tot 20.30 uur. Hij
wordt gehouden in het Dorpscen-
trum.

Opgave voor woensdag 14 mei bij:
Jan Groot Jebbink, tel. 551031 of bij:
Rob Golstein tel. 441403. 
Onze website is:
www.desnoekbaarsvorden.nl

Vind jij vissen ook leuk ??

Op vrijdagavond 16 mei organi-
seert Hengelsportvereniging "De
Snoekbaars" een jeugdavond voor
alle jeugdleden en voor iedereen
tussen de 8 en 14 jaar die vissen
leuk vindt en misschien wel lid wil
worden.

Naar Engels/Amerikaans gebruik werd
de graduation ceremony in het stad-
huis te Dunedin voorafgegaan door
een kleurrijke tocht door de stad van
afgestudeerden, uitgedost in toga en
met baret. 

Zijn proefschrift werd beoordeeld als
van "exceptional quality".

Oud-inwoner van Vorden
promoveert in Nieuw
Zeeland
Op 3 mei j.l. is Bastiaan Star, oud
leerling van de basisschool Het Ho-
ge en van het Baudartius College
aan de Otago University van Dune-
din in Nieuw Zeeland gepromo-
veerd tot "Doctor of Philosophy" op
het onderwerp: "Space matters:
Modeling Selection in Spatially He-
terogeneous Environments". Hij is
marine bioloog.

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 

ook op 

internet!

www.contact.nl
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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 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
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midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
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wo / do
22 / 23 nov
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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!

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!
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Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
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Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
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Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

oopzondag 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

10

10

10

10
10

10

10
10

10

10

10
10

10

10

10

10

10

10

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov
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Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR €
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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
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 de
Achterhoek

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

der meer vertellen over 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

Eenzaam ...

0900-0767
5 eurocent p.m.

Altijd bereikbaar voor een goed gesprek



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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Interieurverzorg(st)ers m/v

Bij verschillende opdrachtgevers zijn wij op zoek naar personeel. Onze voorkeur gaat uit
naar personeel in het bezit van een rijbewijs en beschikking over een auto.

Vorden; op diversen objecten in de avonduren van maandag t/m vrijdag
Lochem; maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur
Lochem; woensdag 14.30 tot 17.00 uur en op zaterdag 09.30 tot 12.00 uur

We Take Care!

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten is gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief hoogstaande dienst-

verlening op het gebied van schoonmaak en onderhoud. Onze organisatie onderscheidt zich door service,

kwaliteit, klantvriendelijkheid, heldere communicatie en een uitgebreid dienstenpakket.

Gedurende ons ruim 18-jarig bestaan hebben we duurzame relaties opgebouwd met kleine en grote

opdrachtgevers.

Ter ondersteuning van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar flexibel inzetbare:

Poets jij mee aan ons imago?

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten  
Nijverheidsweg 4  |  7031 BV WEHL  
tel. 0314 - 64 16 44 | www.unicoschoonmaak.nl

Geïnteresseerd? Neem dan snel contact met ons op. Bij voorkeur via e-mail: info@unicoschoonmaak.nl

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE
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16, 17 en 18 mei
bij caravancentrum Berkenbosch

www.devakantietotaalbeurs.nl

Gerben Weulen Kranenbarg

Verwarming  •  Airco  •  Sanitair  •  Dak/Zinkwerk  •  Onderhoud  •  24h service  •  Tel.: (06) 27 89 67 71



1 Tuunte Fashion
2 Bruna
3 Onyx Mode
4 Mitra Slijterij
5 Sfeer van Josephine
6 Meeks Meubelen
7 MD Meubelen
8 Kadoshop Sueters
9 Profile Bleumink

10 Roosenstein Quality Wear

11 Anthony’s Country Store
12 Visser Mode
13 Drogisterij Ten Kate
14 Fashion Corner
15 Helmink Meubelen
16 Fixet Barendsen
17 Siemerink Juwelier
18 Etos Barendsen
19 Yvonne’s Jeugdmode
20 Kettelerij Bloembinderij

Hotel Bakker
Bistro De Rotonde
Pannenkoekenhuis De Vordense Pan
Asya Restaurant
Cafetaria Plaza
Café Restaurant De Herberg
Restaurant Olde Lettink
IJsbuffet Kerkepad
De Slof

De Vordense ondernemers: De Vordense horecaondernemers:

VordenVorden
18 mei 2008 van 12.00 tot 17.00 uur.
KOOPZONDAG in KOOPZONDAG in
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Bij Helmink Meubelen kunt u tot
30 november 2008 profi teren van 
een spetterende kraslotenactie met
volop kortingskans. Want Helmink 
doet niet kinderachtig. Bij beste-
ding van elke €100,- ontvangt u tij-
dens ons jubileumfeest een kraslot.
Elk lot is prijs, met een bedrag van 
€5,- tot €100,-! Bij een aankoop in 
2009 wordt het totale bedrag in 
mindering gebracht.* Dus hoe meer 
loten, hoe lager uw aankoopbedrag 
in 2009 uitvalt. Zo wordt kopen bij 
Helmink Meubelen extra feest!

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

Vorden Zutphenseweg 24  Tel. 0575-551514
Eibergen J.W. Hagemanstraat 3  Tel. 0545-474190

Helmink Meubelen kunt u to
b 8 fi

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

Vorden Zutphense
ibergen J.W. Hagemanstr  3 545 474 9

eweg 24 Tel. 0575-551514
manstraat 3 Tel. 0545-474190

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o

       50 jaar
Helmink 
    Meubelen!

unt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.
K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

ubileumKraslotubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

www.helminkmeubelen.nl

18 mei koopzondag van 12.00 - 17.00 uurHelmink Vorden zondag geopend!

Zondag Country Lifestyledag
Zondag 18 mei a.s. kunt u bij Helmink in Vorden genieten van:
• Line Dance optredens 
• Lekker Spareribs eten op het terras
• Luisteren naar Country muziek
• De nieuwste wooncollecties ontdekken

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26

Nieuw
ZOMERCOLLECTIE 2008
kom kijken op zondag 18 mei

Girls
dept, mogul, only,
freeman t. porter, 
g-star, pepe

Boys
g-star, pepe

scotch & soda, 
pall-mall, relakz

SUETERS
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

Tegen inlevering van deze bon 
op 1 artikel van het huishoud-kado assortiment

2 5 %  K O R T I N G !
Aktie is geldig van 15 t/m 18 mei



VordenVordenKOOPZONDAG in KOOPZONDAG in

18 mei 2008
van 12.00 tot 17.00 uur.

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Zinderend
Zomervoordeel
Zinderend
Zomervoordeel

bij VISSER MODE in Vorden!

De ZON laat 
zich eindelijk 
weer zien,
dus het is de hoogste tijd voor wat luchtiger kleding. �

�
�

Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden, Tel. (0575) 551381

18 mei
KOOP

ZONDAG
van

12.00 - 17.00 uur

De ZON laat 
zich eindelijk 
weer zien,
dus het is de hoogste tijd voor wat luchtiger kleding.

Komt u vooral kijken naar onze grote 
collectie met vele bekende merken in  
onze sfeervolle damesmodezaak 
(ruim 500 m2) in Vorden.
En vergeet uw ZOMERCHEQUE (die u 
onlangs in de bus heeft gekregen) niet mee 
te nemen voor een korting van € 25,- 
(bij besteding v.a. € 125,-).

mode voor het héle gezin
Raadhuisstraat 2 Vorden, tel. (0575) 55 21 24

Dorpsstraat 12 Vorden  Spittaalstraat 34 Zutphen
(t) 0575 55 13 93   (t) 0575 51 95 26
www.profilebleumink.nl  info@profilebleumink.nl

Batavus Compass
Comfortabele hybridefiets met 27 Shimano versnellingen,

rollerbrakes, verende voorvork en verstelbare stuurpen.

nu € 799,00 

Geen mens is hetzelfde. Er
bestaat daarom geen standaard
oplossing als het gaat om een
zadel. Lichaamsbouw, houding,
toepassing en persoonlijke wen-
sen, alles speelt mee bij het vin-
den van het juiste zadel.Eigenlijk
bestaat er dan ook maar één
advies. Laat je adviseren door
Profile ‘de Fietsspecialist’



– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Sensire zoekt
Alfahulpen
Reageer via onze website
www.alfahulpworden.nl

Janbibejan houten speelgoed zoekt

EEN LEUKE VERKOOPSTER

voor het geven van gezellige thuisparty's.

Kijk snel op www.janbibejan.com/pluim

of www.janbibejan.com

of bel naar 0343-489900.

BOSCH CAR SERVICE REVELHORST is een jong 
bedrijf dat in een korte tijd een grote klantenkring 
aan zich heeft weten te binden.  
( Zie ook onze website www.bcsr.nl ) 

Omdat deze klantenkring nog steeds groeit, zijn 
wij op zoek naar een (aankomend)  allround 
monteur! 

Allround automonteur gevraagd! 
Door de kleinschaligheid van deze vestiging behoort     
het zelfstandig kunnen werken tot  één van de eisen,    
evenals een representatieve uitstraling en goede 
contactuele eigenschappen 

Geboden worden: 
- eigen verantwoordelijkheid 
- direct contact met klanten 
- werken in een klein team 
- afwisselende werkzaamheden 
- scholing via het BOSCH trainingscenter! 

Heeft u interesse in deze uitdagende functie? 

Neem dan contact op (schrijf, bel of mail) met Gerrit van Ommen 
Bosch Car Service Revelhorst:   De Gelderhorst 6   7207 BH Zutphen 

������0575 - 575100  Fax:  0575- 571915 �   gerrit@bcsr.nl

Ook voor
bedrijfsauto’s

Uitdeuken
zonder spuiten

Spotrepair Zorgeloos
schadeherstel

Handelsweg 7-11, 7021 BZ  Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

Als
boem...
ho... is!

Pedicure- en
Manicurepraktijk

Gerry Wisselink
Gecertificeerd voor diabetici

en reumatische voet.

• Behandeling van likdoorn,
traumanagels, blaren, eeltvor-
ming, kloven, etc.

• Voetmassage
• Nagels lakken en Nail Art
• Kleipakking en spabehande-

ling
• Parafinebad voor handen en

voeten
• Hotstone massage

DONDERDAG 22 MEI A.S.
GRATIS VOETENCHECK

Alle behandeling (ook voeten-
check) na telefonische afspraak.
Tel. (0575) 46 73 38.

Sarinkdijk 4b, Varssel
Tussen Hengelo, Zelhem, 

Ruurlo en Vorden.


