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De nationale open dag van de Bouw
trok bij bouwbedrijf Bargeman een
groot aantal bezoekers in alle leeftijds-

groepen. Namens de gemeente kwam
Wethouder Boers persoonlijk een kijk-
je nemen op het kantoor en de machi-

nale werkplaats, ook afgevaardigden
van Bouwend Nederland warenop bei-
de locaties in Vorden aanwezig.

Bij bouwbedrijf Bargeman

Nationale dag van de Bouw groot
succes

wethouder Boers en de heren Bargeman

Op zondag 10 juni 2007 wordt er in de
Dorpskerk van  Vorden weer een Ves-
per gehouden. Aanvang 17.00 uur. Dit-
maal een zgn. ORGELVESPER. Een tijd
van stilte, meditatie, lezingen en ge-
bed. Afgewisseld met enkele orgelwer-
ken en -improvisaties. rond het thema

van de Drieëenheid (Zondag Trinita-
tis) Organist is Wilbert Berendsen,
cantor-organist van de Lambertikerk
in Zelhem. Lector is Henk Vriend uit
Vorden. Duur ca. 35 minuten. Een tijd
om even tot rust te komen in deze
woelige tijden.

Vesper dienst

Leden van de seniorenorganisaties AN-
BO, PCOB en Unie KBO, in de regio's
Lochem, Ruurlo, Vorden, Warnsveld,
Zutphen en wijde omgeving, kunnen
voor informatie en aanmelden, dage-
lijks tussen 10.00 en 17.00 uur, terecht
bij het secretariaat van de ANBO-afde-
ling Vorden, tel. (0575) 552003. Ook
niet-leden, die de belangenbeharti-
ging van de seniorenorganisaties een
warm hart toedragen en ze daarin ook
daadwerkelijk willen steunen door lid
te worden, kunnen eveneens gebruik
maken van deze financieel aantrekke-
lijke keuringsmogelijkheid.

Rijbewijskeuringen 70-plussers

De eerstvolgende medische keurin-
gen voor 70-plussers, ten behoeve
van de vernieuwing van het rijbe-
wijs, vinden plaats op zaterdag 30
juni, zaterdag 28 juli en zaterdag
25 augustus 2007 in het Woon- en
Zorgcentrum "De Wehme", Nieuw-
stad 32 te Vorden. Het keuringsta-
rief  bedraagt ¤ 25.- Om onnodig
wachten op het nieuwe rijbewijs te
voorkomen adviseert het Centraal
Bureau Rijvaardigheid om het nog
in gebruik zijnde rijbewijs tijdig
op geldigheidsduur te controleren.

Jaap Haverman woont in Eefde en is al
een aantal jaren met muziek bezig.
Met lekker in het gehoor liggende lied-
jes van vroeger hoopt hij de toehoor-

ders veel plezier te bieden. Het huis-
vrouwenorkest kan trouwens ook nog
enkele leden gebruiken. Heeft men in-
teresse of wil men nadere informatie
of men wil het orkest voor een optre-
den boeken dan kan contact worden
opgenomen met mevrouw A. Sche-
pers ( 0575- 551923 ). Zie verder de web-
site www. vordenshuisvrouwenor-
kest.nl

Vordens Huisvrouwenorkest
heeft nieuwe dirigent
Het Vordens Huisvrouwenorkest
heeft in de persoon van Jaap Haver-
man weer een nieuwe dirigent. Hij
heeft het dirigeerstokje overgeno-
men van Jan Hilverink.
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Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE
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In uitneembare bijlage

GEZAMENLIJK 15X EXTRA INGEKOCHT
Ford Ka FUTURA II € 9.395,-

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer
Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen

*

*excl. opties en afleveringkosten
OP = OP

ZOLANG DE 
VOORRAAD
STREKT!€ 7.995,-Nú uw discount 

voordeelprijs

Speciaal 2 weken lang

F e e s t t a a r t
Voor alle geslaagden, verjaardagen, jubilea 
en voor iedereen die verzot is op taart €6.49
PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Gld.nieuws

Rijden op
aardgas?
Kijk op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Postbus 22
7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10
Telefax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



� Te koop: Verse aardbeien,
biologisch geteeld. Goede
smaak en voordelig. Lindese-
weg 3, Vorden.

� Te koop: Mercedes
Sprinter 412 met laadklep. Bj.
aug. ‘98. Km.stand 220.000.
Prijs € 12.750,- excl. BTW. G.
Onstenk, Hengelo Gld. Tel.
0575-463504 of 06-54317355.

Voor een van onze relaties in de omgeving van Zutphen,
zijn wij op zoek naar een

Boekhoudkundig medewerker(ster)
Voor 12 tot 20 uur per week

De werkzaamheden zullen bestaan uit facturering, en de
dagelijkse financiële administratie binnen het bedrijf.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan
Administratie en Adviesburo Schroer, Postbus 75, 7260 AB Ruurlo

T.a.v. de heer J.B.Th. Schroer.

Spittaalstraat 54, 7201 EE Zutphen. Kerkstraat 2, 7261 GG Ruurlo

� Gestopt met roken? Let op
de weegschaal! Lukt het
niet u gewicht op peil te
houden bel dan snel.
Nieske Pohlmann, tel. (06)
54 32 66 69 / (0314) 64 13 09. 

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 juni 10.00 uur ds. M.J. Visschers, Marknesse,
17.00 uur Vesper, Wilbert Berendsen.

Kapel de Wildenborch
10.00 uur Mevr. J. Ruiterkamp, Bathmen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 juni 10.00 uur ds. Th. P. van Belzen 19.00 uur ds
C.B. Elsinga.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 juni 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10 juni 10.00uur dienst.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 9 juni 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor
Zondag 10 juni 10.00 uur woord- en communieviering, he-
renkoor.

Tandarts
9/10 juni G.W. Jelsma/Ruskamp Lochem tel 0573 25 18 70.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900)
200 9000.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd
in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zut-
phen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer 
Tel. 112.

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

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

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige infor-
matie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-
17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

� Schuur(tje) gezocht: in
of in de nabije omgeving van
vorden. Tel. (06) 16 80 50 57.

Het goedkoopste adres voor het vullen 
van uw inkt cartridge bij U in de buurt.

Wij vullen al vanaf € 3,00.
Inleveradres inkt cartridge: Engelbertsstraat 7, 7207 JG Zutphen
Telefoon: 0575-528747 • Emailadres: info@cartridgevullen.com

Als U de cartridge brengt kunnen wij ze goed en goedkoop vullen.
� Goed uitziende alleen-
staande hr. 64 jr. wil graag
samenwonen om gezellige
dingen samen te doen. In
bezit van auto. Evt. later rela-
tie. Brieven met foto onder nr.
M32-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

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

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

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

� Puppycursus in kleine
groepjes, voor pups va. 8
wkn. www.karinwentink.nl
0314-625183/06-25103312.

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

Dagmenu’s
6 juni t/m 12 juni 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 6 juni 
Knoflooksoep / Sukade vlees in jus met aardappel-
kroketten en groente.

Donderdag 7 juni
Spies Hawaï, kip en ananas, knoflooksaus, aardappelen
en rauwkostsalade / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 8 juni 
Kippensoep / Visspies met kruidensaus, aardappelen
en groente.

Zaterdag 9 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade/ Parfait met slagroom.

Maandag 11 juni
Gesloten.

Dinsdag 12 juni
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

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

Lente in je bol

VLAAI V/D WEEK

Kersenvlaai
6-8 pers € 6,25

DINSDAG = BROODDAG

3 bruin bus € 4,25

WEEKEND-AANBIEDING

Woestijnbrood
met dadels en vijgen

€ 1,95

� Te koop: nest Engelse
Springer Spaniels, geënt +
ontwormd, tel. (0575) 46 20 74.

� Te koop: wegens verhuizing
naar woonzorgcentrum: vrijwel
nieuw uitval zonnescherm
van nog geen jaar oud.
Elektrisch bedienbaar met
afstandsbediening. Breed
350 cm, uitval 135 cm. Kleur:
wit met lichtbeige strepen.
Gekocht voor € 1999,- nu voor
€ 495,-. Tel. (0575) 55 21 83 /
(06) 13 07 54 02.

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

� Te koop: Nieuwe aard-
appelen (Frieslander), G.B.
Norde, Wiersserbroekweg
10, Vorden, tel. 0575 556602. 

� Gastouder gezocht voor
de dinsdag in Vorden voor 2
kinderen (4 en 2 jr). Bij ons
aan huis of bij Gastouder
thuis. Op basis van Gastou-
derovereenkomst. Ingang: zo
spoedig mogelijk. Bel ons op
0575-553969!

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



WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

Jij bent geboren,
onze wens is vervuld.
Je toekomst ligt open,
een vlinder onthuld.

Ons geluk is nog groter met de geboorte
op 21 mei 2007 van onze zoon en mijn broertje

Koen
Anne Josse Wuite

Alice Rouwhorst, Martin en Stijn Wuite
Bobbinkstraat 3
7223 LX  Baak

Biologisch geteelde aardbeien
te koop vr + za ochtend, 

boerderijwinkel Korenblik, 
Geesinkweg 13, 

Warnsveld 0575-555488.

Hartelijk dank aan iedereen die op welke wijze
dan ook, hetzij door uw aanwezigheid, bloemen,
cadeaus en kaarten, hebben bijgedragen om ons
50-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
te maken.

Theo en Annie Leisink
Pieter van Vollenhovenlaan 13
7251 AP 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

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

Nieuwe Website 

www.huurdershevo.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

Gebraden kipfilet en 
gekookte achterham

2x 100 gram € 2.98
Special

Wave 100 gram € 1.60

Kookidee

Gelderse schijven 4 stuks € 2.75

Keurslagerkoopje

Houthakkers-
steaks 4 stuks € 5.50

Maaltijdidee

Lasagne per portie (500 gram) € 3.98

Uw smaakpapillen zullen één voor één juichend opstaan voor onze
nieuwste Special. De Wave is zachte kipfilet, geregen aan een spies 
met aan weerszijden een dun plakje spek dat de kipfilet mals en 

sappig houdt. Heerlijk voor op de barbecue. 
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Om van te watertanden”

Amerikaanse weken!
1.  Roasted Porc Rib 150 gram halen, 

100 gram betalen

2.  Beenham American style 500 gram € 5,49

3.  Surfburgers 5 stuks Gratis steakmessen

4.  Kentucky wings 500 gram € 3,49

Vandaag is onze lieve zus, schoonzus en tante
overleden

Tonia Alberta 
Teunissen-Klein Geltink

15-08-1928          24-05-2007

Levensgezellin van H.J. Bannink

H.G. Fokkink-Klein Geltink
G. Klein Geltink-Korenblek
Neven en nichten

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling en het medeleven na het
overlijden van onze lieve moeder en oma

Gerritjen Hendrika 
Bargeman-Ruiterkamp

betuigen wij u onze dank.

fam. Bargeman

Vorden, juni 2007

Dankbaar dat hij nu zijn rust gevonden heeft geven
wij u kennis van het heengaan van onze lieve broer,
zwager en oom

Hendrik Willem Assink

op de leeftijd van 78 jaar.

Keijenborg: R. Bosman-Assink
A. Bosman

Vorden: A.J. Assink
G. Assink-Welgraven

Hengelo (Gld.): A. Assink-Cornegoor
Vorden: H.W. Siebelink-Assink

S. Siebelink

Neven en nichten

2 juni 2007
Vordensebosweg 7
7251 ME  Vorden

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op donderdag 7 juni om 14.00
uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

Hier kunt u van 13.45 tot 13.55 uur afscheid van
hem nemen.

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

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

We zijn super trots en dankbaar dat wij de ouders
mogen zijn van:

Joep
Joep is 28 mei 2007 geboren.

Gerwin Besselink & Karin Garritsen

Julianalaan 9
7251 EP Vorden 

Hoera, we hebben er een dochter en een zusje
bij!

Britt
24 mei 2007

Frederik Wentink, Claudy Melchers & Ties

Joostenkamp 25
7261 PJ Ruurlo
Tel. 0573 - 45 42 99

In mama’s buik was het warm en zacht, 
lag ik te trappelen, dag en nacht.
Maar nu ik mij kan laten horen,
zal ik ook papa’s dromen verstoren.

Daphne Teunissen
Zij is geboren op 27 mei 2007, weegt 3040 gram
en is 50 cm lang.

De trotse ouders zijn:
Marian Hodzelmans en Danny Teunissen

Hoetinkhof 69, 7251 WK Vorden
Tel. 06 - 42 34 30 07

Vanuit de “Zonnehoek” willen wij een ieder die
ons 50 jarig feest tot een onvergetelijke heeft
gemaakt hiervoor heel hartelijk bedanken.

Gerda en Jan 
Lindenschot-Oldenboom

Nijlandweg 1
7251 KK Vorden



MODEKOOPZONDAGMODEKOOPZONDAG
10 JUNI10 JUNI 11.00–17.00 uur

HENGELO GLD.

Openingstijden:

maandag 13.30-17.30 uur

dinsdag t/m donderdag
10.00-17.30 uur

vrijdag 10.00-20.30 uur

zaterdag 10.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 32 79

OPRUIMING

ttttooottt

555000%%%
Kerkstraat 11 • Hengelo Gld • 0575-461235

In onze “Solderie” hoek

50% tot 70% korting

op o.a. blazers, broeken,

rokken en t-shirts.

Alle zomerjacks

€ 50,00
Herenmode

50% korting

“SOLDERIE”
UITVERKOOP

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

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

Maandags gesloten.

midden in het   hart   van Bronckhorst
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25%25% kortingkorting op de hele collectie

op donderdag, vrijdag, zaterdag en koopzondag 7 t/m 10 juni a.s.

Koopzondag zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Graag tot ziens bij

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 • 7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32 • F 0575 46 42 75

Schröder Mode in Hengelo heeft nu ook
kleding in de wat grotere maten tot 54,
kom op koopzondag 10 juni eens kijken en
ontvang op de merken Contra en Simply 20% korting



Op deze eerste openingsdag van de
‘Dag van het park’ ( ook Tweede Pink-
sterdag kon men er terecht ) circa dui-
zend bezoekers. Tuinen en parken wa-
ren door de tuinlieden de afgelopen
dagen in mooie ‘plaatjes’ herschapen.
De bezoekers, afkomstig uit de wijde
omgeving, genoten met volle teugen,
met name toen ook het zonnetje zich
nog even liet zien.

Het thema van de ‘kleine markt’ luid-
de ‘Eten en drinken’. Een wijntje proe-
ven bij de stand van Wijngoed Kranen-
burg, koffie/thee of taart en koek, dat
alles was verkrijgbaar in de stand van
Suzan v.d. Schoot. Buxen, lavendel en
een keur aan andere planten, kwekerij
v.d. Kamer uit Barchem had voldoen-
de op voorraad. 

Bloembinderij Het Hogerhuis maakte
de bezoekers erop attent dat men aan
de Nijlandweg 4 workshops en bloem-
schik cursussen geeft. 

Verder op de kleine markt, informatie
over het leven van de honingbij. Huis-
gemaakte jams, kaas en andere biolo-
gische producten het werd allemaal
grif verkocht. ‘Acasia Boomzorg’ advi-
seerde het publiek met ‘geef uw boom
een mooie toekomst’. 

De dochter van Jennine v.d. Plassche-
Staring, promootte door haar moeder
geschreven kinderboeken. 
Aangezien veel toeristen en andere be-
langstellenden van ‘alles en nog wat’
over kasteel de Wildenborch, haar be-

woners en het landgoed willen weten,
heeft Jennine v.d. Plassche- Staring het
boekje ‘Van ridderburcht tot buiten-
plaats’ geschreven. Dit informatie-

boekje was eveneens op de kleine
markt verkrijgbaar. De broertjes Ar-
nan en Yorin Kaemingk zorgden op de
‘Dag van het park’ op het voorterrein
op saxofoon en drums, voor gezellige
deuntjes.

Open tuindagen en kleine markt
kasteel Wildenborch

De kikkers in de grachten bij kasteel de Wildenborch, die normaliter kwa-
ken bij ‘het leven’ waren zondag heel erg stil. Waarschijnlijk waren ze
diep onder de indruk van al het geschuifel door het park en langs de
grachten van het kasteel en niet te vergeten door het bezoek aan ‘de klei-
ne markt’ op het voorterrein.

gezellige drukte bij kasteel

We beginnen vrijdag 8 juni a.s. met
het traditionele vogelschieten, piep-
schuimvogelschieten, handboogschie-
ten en ringsteken. 
Dit jaar hebben we er een leuk stuk
live muziek bij van de Bloaskoppe.
Deze spelen leuke muziek voor jong
en oud, vanaf 19:30 uur is het inschrij-
ven. 

Zaterdag 9 juni gaan we verder met de
zeskamp en het kinderfeest. Dit jaar is
het thema bij het kinderfeest: de boer
op! De kinderen worden verwacht in
kleding die met de boerderij te maken
heeft en kunnen worden geschminkt.
Uiteraard is er weer een springkussen,
pony rijden en een draaimolen. Deze
middag worden ook de ballonnen op-
gelaten. Om het Oranjefeest goed af te
sluiten hebben we zaterdagavond Kiek
doar us. Het gehele weekend is bij de
fam.Woestenenk aan de Geesinkweg 2.

Feest voor jong en oud!!!!!!!

Oranjefeest Leesten-Warken 2007
Het tweede weekend van juni is het
weer zover: Oranjefeest Leesten-
Warken.

Ritje maken met de ponywagen

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

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

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

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

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

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

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

JUNI
12 juni ANBO Busreis, tel. 55 12 76.
12 juni ANBO Fietsend in beweging.

Vertrekpunt: Plein NH-Kerk, tel.
55 19 09 / 55 15 97.

30 juni ANBO/PCOB Rijbewijskeuring
70-plussers in de Wehme, tel.
552003.

AGENDA VORDEN

Ook de Berkelduikers uit Lochem wa-
ren, met ruim 100 starts van 29 zwem-
mers, present op dit meerdaagse spek-
takel en allen deden het na omstan-
digheden bijzonder goed. 

Maar liefst 16 medailles werden er ver-
overd en dat in een 50m. bad. Fantas-

tisch !!!. Luuk Nijland (100m. vlinder
en 200m. rugslag) en Niels Tjoonk
(200m. wisselslag) namen 1e prijzen in
beslag.

Naast de vele medailles, prijzen, certi-
ficaten (voor de nummers 4, 5 en 6) en
PR's (15 maal !!!) welke er mee naar
huis werden genomen sprongen de
prestaties van oa, Carmen Seesing, Ar-
jan Nijman, Rick Haytink, Irjan Brum-
melman en Emiel Eising in het oog.
Zij verbeterden hun persoonlijke best-
tijd op verschillende afstanden veelal
met enkele seconden. Al met al kan te-
rug worden gekeken op een unieke
happening met prima resultaten en
een goede organisatie mede mogelijk
gemaakt door sponsoring van Reiger
Racing Suspension. Nordhorn tot vol-
gend jaar. 

De volledige uitslag zal worden ge-
plaatst op www.berkelduikers.nl

Internationale prijzen voor Berkelduikers
Afgelopen weekend was er in Nord-
horn - Duitsland een groot interna-
tionaal zwemfestijn met 44 deelne-
mende verenigingen uit 5 verschil-
lende landen en meer dan 1000 veel-
al jonge zwemmers. Het zwempara-
dijs in Nordhorn met oa. een 10 me-
ter hoge duiktoren, een golfslag-
bad, glijbanen en een wedstrijdbad
van 50m, allen in de buitenlucht,
was het decor waarin niet alleen ge-
presteerd diende te worden, maar
vooral ook werd genoten van alle
randzaken als kamperen en genie-
ten van het "prachtige" weer.

SOCII
Het Gert van de Vliege stratenvoetbal-
toernooi was een groot succes. De or-
ganisatie van dit toernooi kan terug
zien op een zeer goed geslaagd evene-
ment. Het was lekker druk en onder
de muzikale klanken van de heren Te
Beest een duel om de bal te moeten
uitvechten kan nooit een straf zijn.
Voor de derde en vierde plaats ging
het tussen De Kapelweg en De Vogel-
zang waar laatst genoemde net iets
sterker bleek. De finale werd een span-
nende aangelegenheid de Dorpstraat
trof hier Vierakkersestraatweg/pieren-
diek tegen over zich. Hier won ook
laatst genoemde nipt het leuke was
dat Henk Garritsen zoon van Gert van
de Vliege de beker met de grote oren
in ontvangst mocht nemen.

UITSLAG
1 Vierakkersestraatweg/Pierendiek;
2 Dorpstraat; 3 Vogelzang; 4 Kapelweg

Vo e t b a l

WIE ZIJN DIE JONGE 
BUITENLANDERS? WIE
Dit zijn jongens en meiden, die in Ne-
derland stage lopen op, voornamelijk,
agrarische bedrijven. Ze komen uit
zeer verschillende windstreken. Zo
hebben we meestal wel Canadezen,
Russen en Japanners in de groep zit-
ten. Maar als een bezoek van een Ar-
gentijn je leuker lijkt, is dat ook geen
probleem. En als je wat meer moet
doen aan jouw Franse uitspraak, ook
dat kan geregeld worden. Wist je trou-
wens dat onze Japanse gasten goed Ne-
derlands spreken en dat taal dus geen
probleem hoeft te zijn ???!!!

HET PROGRAMMA
Het programma staat nog niet hele-
maal vast, maar een aantal dingen
zijn al wel zeker. Zo gaan we Deventer
bezoeken, fietsen in de omgeving van
Laren, we houden een zwoele Sinter-
klaasavond en na een spetterend slot-

feest met een live-band eindigen we op
zondag met een gezamenlijke lunch

GASTGEZINNEN
We zijn nog hard opzoek naar mensen
die deze jongeren in dit weekend een
plek kunnen bieden. Wat word er dan
verwacht van een gastgezin? In ieder
geval een bed en zo af en toe een maal-
tijd. Verder is het natuurlijk erg leuk
als je af en toe meegaat om deel te ne-
men aan het programma. Dit is echter
niet noodzakelijk. Voor de dagpro-
gramma's verzamelen we ons bij het
Dorpscentrum in Vorden. De locaties
voor de avondprogramma's zijn wisse-
lend maar allemaal wel in de buurt.

SPONSOREN
Om zo een fantastisch weekend te

organiseren is geld nodig. Wij willen
onze sponsoren de Gibo groep en de
Rabobank ontzettend bedanken dat
zij, een weekend als deze, hebben ge-
sponsord. 
Hierdoor hebben zij een bijzonder
weekend mogelijk gemaakt waarin
veel leuke en bijzondere ontmoetin-
gen zullen plaatsvinden. 

BEN JIJ ERBIJ?
De Midpointmeeting: een weekend
waarin je ontzettend veel mensen ont-
moet, wordt gehouden van 14 tot en
met 17 juni 2007. Tot dan?!

Midpointmeeting 2007
Ook dit jaar organiseren de platte-
lands jongeren-afdelingen van
Lochem/Laren, Almen, Warns-
veld/Vorden, Steenderen en Hum-
melo/Keppel een leuk weekend
voor een grote groep (zo'n 50) jonge
buitenlanders en brengen deze on-
der bij gastgezinnen, om dan met
zijn allen een onwijs leuk en gezel-
lig weekend te houden.

Sinds de Zutphense hockeyclub twee
jaar geleden van Eefde verhuisde naar
het sportcomplex Zuidveen en daar
gebruik kan maken van twee schitte-
rende velden en prachtig clubhuis,
kent de club een explosieve groei. In
twee jaar tijd steeg het aantal leden
van een bescheiden 250 naar over de
650. Met deze aanwas van, vooral jon-
ge, leden is ook het aantal enthousias-
te vrijwilligers enorm gegroeid met
als resultaat een bruisende club, waar
naast het hockeyspel ook tal van ande-
re activiteiten worden georganiseerd. 

Nog maar nauwelijks bekomen van de
zinderende wedstrijd bij de start van
het hockeyseizoen met in de hoofdrol
de Boekaniers, is Zutphen nu weder-
om gastheer voor een fantastische
wedstrijd: Jongens Oost A tegen De Ba-
tavieren. Het neusje van de zalm van
jeugdig hockeytalent uit het district
Oost tegen de top van het Nederlandse
hockey. De Batavieren, onverschrok-
ken internationals en ex-internatio-
nals, die vanuit een warm kloppend
hart voor de hockeysport nu ook in
Zutphen de strijd aan binden met
nieuw talent. Een wedstrijd die elke
sportminnende bewoner van Zutphen
en omstreken niet mag missen. Jonge
bravoure tegen een zee aan internatio-
nale ervaring. Schitterend om te zien,
spannend en.... enorm leerzaam en in-
spirerend. U bent alle van harte wel-
kom.

Mixed Hockeyclub Zutphen
trekt weer tophockey aan!!!
Zaterdag, 9 juni, vindt op de sport-
velden van de Mixed Hockey Club
Zutphen op het sportcomplex
Zuidveen een hockeywedstrijd
plaats waarvoor de verwachting nu
al hoog gespannen zijn: Batavieren
tegen Jongens Oost A.
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Langer zelfstandig wonen?

Alarmering kan daarbij een

hulpmiddel zijn
Een alarmeringssysteem biedt zelfstandig wo-
nende ouderen de mogelijkheid om in nood-
gevallen hulp in te roepen van derden en is in
principe bestemd voor alle personen van 55
jaar en ouder. Voor andere leeftijdsgroepen
wordt het alarmeringssysteem alleen beschik-
baar gesteld op advies van de huisarts. Het
alarmeringssysteem werkt via de telefoon.
Aansluiting op het telefoonnet is dus een ver-
eiste.Voordat u kunt worden aangesloten op
het alarmeringssysteem dient u 3 contactper-
sonen op te geven die in geval van nood ge-
waarschuwd kunnen worden. Het is raadzaam
om hiervoor mensen uit uw naaste omgeving
te vragen. Deze contactpersonen dienen over
een vaste telefoon en een sleutel van uw wo-
ning te beschikken. De relevante gegevens van
de contactpersonen worden o.a. genoteerd bij
de centrale. Deze centrale post is onderge-
bracht bij Sensire te Doetinchem waar 24 uur
per dag telefonisten alarmmeldingen in ont-
vangst nemen. In geval van nood krijgt u, door
middel van een druk op de rode knop op het
apparaat of op de draadloze clip, verbinding
met de centrale. Het alarmeringsapparaat
heeft een gevoelige microfoon en een luidspre-
ker, waardoor u vanaf vrijwel elke plek in uw
woning kunt spreken met de centralist. U
kunt dan vertellen wat er aan de hand is en de
centralist waarschuwt indien gewenst, in volg-
orde van uw opgave, één van de contactperso-
nen. Hulp is door dit systeem altijd dicht in de
buurt. Mocht de centralist na een alarmmel-
ding niets horen, dan wordt onmiddellijk con-
tact opgenomen met de contactpersoon. In-
dien geen van de contactpersonen aanwezig
is, dan wordt een (wijk-)ziekenverzorgende van
Sensire opgeroepen door de centralist om
poolshoogte bij u thuis te gaan nemen. Deze
medewerker dient dan wel over een sleutel
van uw woning te kunnen beschikken. Op een
bepaalde plaats zijn gecodeerde sleutels van
uw huis door hen af te halen. Deze sleutel
dient u bij de aansluiting aan een medewerker
van Welzijn Ouderen af te geven. De maande-
lijkse bijdrage voor een aansluiting is ¤ 11,65.
Soms kunt u in aanmerking komen voor een
vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar.
Via de huisarts kunt u daarvoor aanvraag
doen . Het toestel ontvangt u in bruikleen. U
tekent hiervoor een huurovereenkomst bij de
plaatsing van het toestel. De huurprijs wordt

d.m.v. een machtiging automatisch gelncas-
seerd. Vrijwilligers komen het toestel bij u
thuis plaatsen. Bijzondere aanpassingen die
nodig zijn om het alarmeringsapparaat bij u
te plaatsen komen voor eigen rekening. Tevens
dient u bij aansluiting een sleutel van uw wo-
ning af te geven en aan evt. 3 contactperso-
nen.Eenmalig worden de aansluitkosten ad. ¤
12,00 in rekening gebracht die u contant dient
te betalen.

BIJZONDERE BIJSTAND
Het is mogelijk dat mensen door de kosten, die
worden berekend voor het alarmeringssys-
teem, om financiële reden van alarmering af
zien. Is dit ook bij u het geval dan is er een mo-
gelijkheid om een financiële regeling te tref-
fen. Zeker wanneer u meerdere kosten maakt
om medische redenen, zoals kosten voor bril,
kunstgebit, maaltijdvoorziening, dagopvang,
eigen bijdrage thuiszorg. De regeling maakt
het mogelijk om in aanmerking te komen
voor een vergoeding. De hoogte van de vergoe-
ding is afhankelijk van uw inkomen en vermo-
gen. Voor meer informatie hierover kunt u te-
recht bij de Gemeente Bronchorst of Welzijn
Ouderen.

Uw huis in de vakantie
Nu de vakantietijd weer aanbreekt, wordt het
ook tijd om na te denken over welke maatrege-
len u moet nemen om uw huis veilig achter te
laten. Een goede buur of vriend die de post uit
de bus wil halen en de planten water wil geven
is van onschatbare betekenis. Maar ook als er
regelmatig iemand in uw huis komt kijken, is
het belangrijk geen signalen van afwezigheid
af te geven. Dus niet overdag overgordijnen
en/of rolluiken sluiten, ook gras dat erg lang
wordt, is een teken dat de bewoners afwezig
zijn. Ramen en deuren moeten uiteraard goed
gesloten zijn, dat geldt ook als u een dag weg-
gaat en natuurlijk legt u een ladder niet bin-
nen handbereik. Veel mensen hebben de ge-
woonte om de sleutel van de auto op een haak-
je in de garage te hangen of op een rekje op
een goed zichtbare plaats in huis. Dieven zijn
u hier dankbaar voor. U maakt het ze zo wel
erg gemakkelijk. Zelfs als de autosleutel in uw
jaszak zit, weten dieven hem daar te vinden.
Er zijn al heel wat auto's gestolen waarvan de
sleutel via inbraak was buit gemaakt. Hang
geen briefje op de deur dat u afwezig bent en
vertel ook niet via het antwoordapparaat dat u
met vakantie bent. Spreek een neutrale bood-
schap in waarin u zegt dat u de telefoon niet

kunt beantwoorden, maar dat er een bood-
schap kan worden ingesproken. Voorzie ver-
schillende lampen in huis van een tijdklok en
laat deze op verschillende tijdstippen aan en
uit gaan. Als u alle maatregelen hebt genomen
om uw huis veilig achter te laten, kunt u met
een gerust hart vertrekken. Een fijne vakantie
gewenst.

Progamma: 

mantelzorgsalon Bronckhorst
Op 12 juni a.s. is de afsluiting van het seizoen
met een wandeling door de tuinen van Land-
goed de Wiersse.  Deze middag is georgani-
seerd door de VIT Oost- Gelderland, initiatief-
nemer van de mantelzorgsalon en bestemd
voor alle mantelzorgers in de gemeente
Bronckhorst. Vertrek is om 13.30 uur vanaf
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Henge-
lo. Opgave voor 7 juni is nu noodzakelijk. Tele-
foon 0573-438400. Doel van de mantelzorgsa-
lon is Ontspanning, ontmoeting en ondersteu-
ning van mantalzorgers. Mantelzorgsalon
Bronchorst is gevestigd in Partycentrum Lan-
geler, Spalstraat 5 in Hengelo. In de gemeente
Bronckhorst zijn verschillende Bezoek en Op-
pas Service actief. De vrijwilligers van deze or-
ganisaties nemen af en toe de zorg over van de
mantelzorgers. Dit kan zijn voor een uurtje of
voor een dagdeel per week of bv voor het be-
zoeken van de mantelzorgsalon . Voor infor-
matie kunt u terecht bij Welzijn Ouderen Vor-
den. Telefoon 553405.

SVB gaat uitkeringen aan

mantelzorgers uitbetalen
Op de Dag van de Mantelzorg, in november a.s.
krijgen mantelzorgers een uitkering van maxi-
maal 250 euro. De Sociale Verzekeringsbank
(SVB) gaat de uitkeringen uitbetalen. Voor de
regeling is 65 miljoen euro beschikbaar. On-
langs gaf staatssecretaris Bussemaker in een
brief aan de Tweede Kamer details over de uit-
voering. Mantelzorgers die iemand verzorgen
met een indicatie voor extramurale AWBZ-
zorg, komen voor de uitkering in aanmerking.
Deze indicatie moet na 1 april 2007 zijn afge-
geven en voor minstens zes maanden gelden.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) levert
hiervoor de gegevens aan bij de SVB. De Twee-
de Kamer drong er bij de behandeling van de
begroting 2007 op aan dat er een landelijke re-
geling komt voor de waardering van mantel-
zorgers. Voor de regeling is een wijziging no-
dig van de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo). Omdat de Tweede Kamer hecht
aan uitbetaling in 2007, wacht de staatssecre-
taris de wetswijziging niet af. Gidz attende-
ring www.gidz.nl of 026 384 62 00.

Alzheimer Café Zutphen 

op 20 juni
Thema is Ergotherapie. Mogelijkheden om de
zorg lichter te maken.:  Iedere derde woensdag
van de maand van 19.00 tot 21.30 uur is het
Alzheimer Café geopend. Locatie: "De Born",
Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-
46540141. U hoeft zich niet aan te melden en
de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden en
omgeving zijn ook van harte welkom.

Themabuffet 

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

Rijbewijskeuring 70+ 

via Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keuren.  Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of informatie
, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen
naar 0575 552003. De prijs voor deze medische
keuring bedraagt ¤ 25,- De rijbewijskeuring is
op zaterdag: - 30 juni- en deze vindt plaatst in
het Woon- Zorg centrum " de Wehme"Nieuw-
stad 32, te Vorden.

Geheugenspreekuur is terug in

Zutphen.
Veel mensen zullen het wellicht zijn vergeten,
maar ooit had Zutphen een  'geheugen''
spreekuur. Dit blaast GGNet met ingang van
woensdag 13 juni nieuw leven in. Vanaf dan
kan iedereen die vergeetachtig is maandelijks
tussen 14 en 15 uur voor informatie en advies
terecht in het gebouw van Born Ouderenwerk
aan de Oude Bornhof 55-57. Ook klachten over
somberheid en angst zijn bespreekbaar. Wie
meer wil weten kan bellen naar 0316-250760.

Bij prachtige weersomstandigheden
werden de 12 ploegen om 10.00 uur
gepresenteerd, waarna er om 10.30
uur werd afgetrapt voor het spelen
van de poulewedstrijden. Omdat een
van de twee finalisten uit het district
Noord op het laatste moment afzag
van deelname heeft de organisatie het
besluit genomen om de opengevallen
plaats toe te wijzen aan Vorden. Het
zeer jeugdige team van Vorden verras-
te iedereen door een derde plaats voor
zich op te eisen in poule A achter de
teams van DoCoS en Spijkenisse. Op
de vierde plaats in poule A eindigde
Woerden voor Vesta en Longa ’30.

In poule B was Spartaan ’20 uit Rotter-
dam de sterkste voor HVV Hollandia
,SDO, VVSB, BWO en Boekel Sport. In
de daarop volgende spannende kruis-
finale won Spijkenisse met 1 – 0 van
HVV Hollandia en was DoCOS uit Lei-
den na het nemen van strafschoppen
sterker dan Spartaan ’20.

De finale tussen Spijkenisse en DoCoS
was er een waarvan de vele voetballief-
hebbers langs het veld enorm geno-
ten. Nadat er een eindstand van 0 – 0
op het scorebord prijkte waren er uit-
eindelijk strafschoppen nodig om te
bepalen wie er op 28 juni zal afreizen
naar Frankrijk om daar Nederland te
vertegenwoordigen op het officieuze
wereldkampioenschap voor D-jeugd
teams. De strafschoppen werden uit-
eindelijk het beste genomen door het
team van Spijkenisse dat door die
winst winnaar werd van de landelijke
finale.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking
sprak de heer van Exel, General Mana-
ger van Danone Nederland, zijn grote

waardering uit voor de voetbalvereni-
ging Vorden en de wijze van organise-
ren van deze landelijke finale. Als
dank voor die organisatie werd door
Nourdin Boukhari namens Danone
met een aantal spectaculaire doelge-
richte schoten een tweetal pupillen-
doelen aangeboden.

Vanaf de start van het toernooi zijn er
televisie opnamen gemaakt door Nic-
kelodeon. Als presentatrice was voor
Nickelodeon de bekende Zoop actrice
Vivienne van den Assem aanwezig die
voor het programma Super Nick opna-
mes maakte. Vanaf woensdag 6 juni
zal er in dat programma regelmatig
aandacht zijn voor de landelijke finale
van de Danone Nations Cup. 

De volledige einduitslag van de natio-
nale finale om de Danone Nations
Cup is
1. Spijkenisse, 2. DoCoS, 3. HVV Hollan-
dia, 4. Spartaan ‘20, 5. SDO, 6. Vorden,
7. Woerden, 8. VVSB, 9. BWO, 10. Vesta,
11. Longa ‘30, 12. Boekel Sport.

Spijkenisse is winnaar geworden van de
nationale finale om de Danone Nations Cup
Zaterdag 2 juni jl. heeft de voetbal-
vereniging Vorden de nationale fi-
nale van de Danone Nations Cup
georganiseerd. In de maand mei
heeft er in ieder district van de
KNVB een finale plaats gevonden.
Van iedere regiofinale werden de
twee finalisten afgevaardigd naar
de Landelijke finale in Vorden.

Het thema 'Laat ze niet vallen' ver-
wijst neit alleen naar de aard van de
aandoening die zich uit in aanvallen
en waarbij mensen ook letterlijk
kunnen vallen, maar is ook een op-
roep om mensen met epilepsie te
steunen. Geld voor de epilepsiebe-
strijding is hard nodig en het Natio-
naal Epilepsie Fonds krijgt geen sub-
sidie van de overheid. Epilepsie is

een tijdelijke functiestoornis in de
hersenen, die zich uit in aanvallen.
Hoe epilepsie ontstaat, is nog niet be-
kend. Er is dus  geld nodig voor on-
derzoek. Maar zeker ook voor voor-
lichting: 1 op de 150 mensen heeft
epilepsie maar veel mensen weten
niets over deze aandoening. Naast
het subsidieren van onderzoek en
het geven van voorlichting, organi-
seert het Nationaal Epilepsie Fonds
vakanties voor mensen met epilep-
sie. Voor veel kinderen en volwasse-
nen is dit de enige mogelijkheid om
met vakantie te gaan. Het epilepsie-
fonds financiert, daarnaast enkele
projecten in ontwikkelingslanden.

Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op vele terrei-
nen. Om dit te kunnen blijven doen,
is geld nodig. Daarom komen de col-
lectanten deze week voor een vrijwil-
lige bijdrage aan de deur.

Collecte
epilepsiebestrijding 
start 4 juni

In de week van maandag 4 t/m za-
terdag 9 juni gaan 30.000 vrijwilli-
gers op pad om huis-aan-huis te
collecteren voor het Nationaal
Epilepsie Fonds - De Macht van
het Kleine. Het thema van de na-
tionale collecteweek is: 'Laat ze
niet vallen'. De opbrengst is be-
stemd voor wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichtingsactivitei-
ten, het organiseren van begelei-
de vakanties voor mensen met
epilepsie en individuele hulp.



In een afwisseling van zang en spel,
werden de aanwezigen verrast door
een amateur-gezelschap, dat op zeer
professionele wijze het geheel voor
het voetlicht bracht.  Elke avond op-
nieuw werd men meegenomen in het
verhaal vol van contrasten. Over wan-

hoop en hoop, onderdrukking en be-
vrijding, ongeloof en verwachting.
Ontroerende momenten brachten de
spelende en zingende vertolkers van
deze musical voor het voetlicht, zoals
de twijfel door Merit een jonge Egypti-
sche vrouw (Jorienke Hebbink), of

door Jochebed, de moeder van Mozes
(Henny Post), tijdens het weerzien van
haar zoon Mozes. Indrukwekkend was
de vertolking van Mozes (Bert Mulde-
rij) en de Farao (Bram Bosma). Ook de
rol van de wat oudere Merit (Annelies
Lotterman), werd op een voortreffelij-
ke wijze weergegeven. Het koor (volk)
en solisten o.l.v. dirigent Piet Piersma,
werden begeleid door speciaal voor de-
ze musical gecomponeerde muziek.
Het geheel werd geregisseerd door
Ron Bastiaan Net.

Indrukwekkende musical "Mozes"

Op zeer indrukwekkende wijze werd er op vrijdag, zaterdag en zondag j.l.
in de Christus Koning Kerk te Vorden, welke was omgebouwd tot een waar
theater, een oeroud verhaal opgevoerd. Een oeroud verhaal over een man
genaamd Mozes. Een man met twee identiteiten, Egyptenaar en Hebreeër.
Hij redde het volk uit de slavernij en bracht het naar het Beloofde land. Alle aangevraagde vergunningen zijn

binnen, dus het Stevo feest kan weder-
om beginnen. De voorverkoop van de
kaarten voor de  zaterdagavond ver-
loopt voorspoedig. Dinsdag 12 juni
wordt er begonnen met de opbouw
van het Midzomerfeest, waar we weer
verzekert zijn van de hulp van onze ve-
le vrijwilligers. Evenals de afgelopen
jaren proberen we het geheel steeds te
verbeteren zowel qua uitstraling ,als
de kwaliteit van de muziek.
Het Midzomerfeest zal zaterdag s
'middags om 14.00 uur beginnen met
een grootse gratis kindermiddag. Voor
de kinderen is die middag alles uit de
kast gehaald om er een echt kinderpa-
radijs van temaken zo kunnen ze gra-
tis geschminkt worden en zal er een
springkussen, een grote Finding Ne-
mo opblaasbare glijbaan, een "super"
draaimolen en een ludiek optreden
van Clown Joric zijn. Ook is er een gra-
tis bakje patat en ranja voor de kinde-
ren. Aan het eind van de kindermid-
dag zullen alle kinderen een ballon op
laten en is om 17.00 uur deze middag
ten einde.
Zaterdag avond om 20.00 uur staan de
vrijwilligers van de Stevo dan weer
klaar om de gasten van van alles te
voorzien tijdens het          vijfde  Mid-
zomerfeest. Deze avond zal de regiona-
le rockband Van Peelen  beginnen. Van
Peelen speelt o.a. covers van De Dijk
tot en met The Red Hot Chili Peppers.
Daarna zal de hoofdact, Grandmother
B, van deze avond het podium beklim-
men.   Grandmother B bestaat uit
maar liefst 13 muzikanten ,en zij
speelden ook op het eerste Midzomer-
feest, deze band speelt hits van de ja-
ren tachtig tot nu. Op het repertoire
staan o.a. nummers van Earth wind &
fire, Kool & the gang, Stevie Wonder,
Phil Collins en Tina Turner, maar ook
hededaagse nummers van o.a. Anasta-
cia, Robbie Williams of Joss Stone ko-
men aan bod. Grandmother B staat ga-
rant voor een goede sfeer. Ook zal DJ
Oliver weer van de partij zijn om het
feest naar een kolkend hoogtepunt te
brengen.

Zondag 17 juni vanaf 12.30 uur begint
het gratis lustrumfeest .We hebben ui-
teraard gezorgd voor voldoende zit-
plaatsen, evenals alles voor de inwen-
dige mens. Het is de eer aan de Edel-
weiss Kapelle uit Gelselaar om deze
middag te beginnen. De laatste jaren
heeft de Kapel veel succes met de po-
pulaire Alpensound. Bekende voor-
beelden hiervan zijn de nummers van
het Alpenland Quintett, de Zillertaler
Schürzenjäger en Klostertaler die de
Edelweiss Kapelle speelt. De slogan
"Allround in muziek voor een vrolijk
publiek" vertelt dan ook in één zin de
doelstelling van de Edelweiss Kapelle.

Daarna zullen The Heinoos en Kas
Bendjen het podium beklimmen. The
Heinoos,  wie zin heeft in een dende-
rend feest waarbij echt iedereen uit
z'n dak gaat, die moet gewoon komen
kijken naar deze band met ballen! Ze
zijn een beetje gek, flauwekullen er
lustig op los en stil staan kunnen ze
ook al niet. Wat ze dan wél kunnen?
De meest fantastische hits uit de jaren
'60, '70 en '80 op hun geheel eigenwij-
ze wijze aan elkaar breien. Nummers
van Hazes, Nena, Queen, Abba, Status
Quo, De Dijk en vele, vele anderen... Ze
komen allemaal voorbij en worden re-
gelmatig afgewisseld met doldwaze
medley's van onder andere de Beach
Boys, de Beatles en lekkere Hollandse
meezingers. Het typische, pittige Hei-
noos-sausje waarmee ze het een en an-
der steevast overgieten, maakt het alle-
maal nóg lekkerder! 

Kas bendjen, ze zijn groot geworden
door een energieke live-show, goeie
muziek en natuurlijk de onmiskenba-
re spreekstalmeester Hans Krabben-
borg. Ze hebben al bijna elk café of
zaal in de regio bespeeld. De band
heeft tot doel dat er "onrust in de kud-
de" gekweekt moet worden en zal dan
ook niet eerder het podium verlaten
als wanneer niet minimaal de helft
van het volk op de dansvloer staat. Met
hun twee vlijmscherpe gitaristen en
hun hels accelerende accordeonist is
ieder optreden een muziekspektakel
op zich . U zegt: " Wat jammer, ik ben
zo gek op blaasinstrumenten!!" Ook
daar hebben ze wat voor: Hun eigen
NielsSilentio . De man is niet geboren,
maar gestuurd en blaast net zolang
tot hij zichzelf vacuüm geblazen
heeft. En natuurlijk de alsmaar voort-
stuwende stoomtrein van bas en
drums die ongestoord voortdenderen .
En je leven is niet compleet als je niet
een keer zanger/vermaker Hans K.
hebt gezien. Kas Bendjen's motto luidt
dan ook:To be or not to be ….. aj d'r mo-
ar bie bunt!! Deze middag zal ook dj
Oliver alias dj Otto zijn schlager mu-
ziek ten gehore brengen en zal deze
middag om ongeveer 18.00 uur zijn af-
gelopen.

De entreekaarten voor de zaterdag
kosten in de voorverkoop ¤ 10.- en aan
de kassa ¤12.50. De kindermiddag en
de zondagmiddag zijn gratis toegan-
kelijk. De voorverkoop voor de zater-
dagavond is reeds gestart en de voor-
verkoop adressen zijn: Tankstation
Weulen Kranenbarg, Mitra Sander Par-
dijs, Fashion Corner en Kantine sport-
café 't Jebbink allen te Vorden.

Voor verdere info kijk op onze website
www.stevo.nu

Grandmother B en Edelweiss
Kapelle op Midzomerfeest

Zaterdag 16 en zondag 17 juni zal op de feestweide bij kasteel Vorden voor
de vijfde keer het Midzomerfeest gehouden worden. Op zaterdag 16 juni
zal er het gebruikelijke Midzomerfeest plaats vinden en op zondag 17 ju-
ni s 'middags het gratis Lustrumfeest.

Een prachtig verhaal over een bloem-
binderij in Vorden (Gem. Bronckhorst)
staat in het glossy magazine Tuin Ex-
clusief van dit kwartaal. In het artikel
wordt de weg naar de bloembinderij
als volgt beschreven: “Tussen een boer-
derij en een huis slingert een kort weg-
getje dat uitkomt op een pleintje dat
door hagen onderverdeeld is in vak-
ken en parkeerplekken. Het wordt ver-
rassend afgesloten door een schilder-

achtig gebouw, dat zich breed uit-
strekt achter het plein. Op het dak een
windvaan van bladgoud met het jaar-
tal 1997. Een wit oud paard dat rustig
graast maakt het onverwachte sprook-
je compleet” (bron: Tuin Exclusief) 

Bij het lezen van dit, bijna poëtisch ge-
schreven, stuk zie je de oprit en de ge-
zellige binnenplaats bij Harry Kettele-
rij en Gerard Arends van bloembinde-

rij Kettelerij al voor je. Op een bijna eu-
forische wijze schrijft de journaliste
over de plek waar bloembinderij Kette-
lerij zich bevindt en over het gepassio-
neerde leven van de eigenaren dat zij
hebben met hun vak. 

Dan realiseer je ineens wat je natuur-
lijk zelf ook al wel wist. De wijze waar-
op zij gestalte geven aan het vak, dat
mag best uniek genoemd worden,
maar dat je door de ogen van een an-
der ineens zelf ook weer veel meer ge-
niet en ziet. Alsof je, als inwoner van
Vorden, daar ook een heel klein beetje
aan hebt bijgedragen, een bepaald
soort trots neemt deel van je. Het is
dan ook fantastisch om te lezen hoe
de schrijfster de beide vaklui met
woorden uitbeeld. Je herkent het en-
thousiasme van de beide heren, die als
je naar hun professie vraagt daar ein-
deloos over kunnen praten. Ze zeggen
dan ook waarheidsgetrouw, “ Waar
houdt je werk op? Bij ons loopt wer-
ken en leven in elkaar over.” 

Al weer zeventien jaar druk op dezelf-
de plek, maar sinds 1997 in de hoeda-
nigheid zoals tot op heden. Beiden
hebben zich in de loop der jaren uitge-
sproken voor een eigen voorkeur in
hun vak. Dit zorgt voor een vloeiende
combinatie. Je wordt bewust wat voor
een unieke bloembinderij er in Vor-
den is en daar mogen we best zuinig
op zijn. Voor een ieder die zich ook
even in de “sprookjesachtige sfeer” bij
Harry en Gerard wil wanen raden we
ook aan even het artikel te lezen. Ove-
rigens vice versa mag ook, want het
tijdschrift is ook bij hen te koop.

Kettelerij bloembinderij in Tuin Exclusief
Dicht bij mens en natuur, bijzonder door eenvoud

“Wanneer je kopieert, mis je de passie. Wat je doet komt niet tot leven, het
ademt niet. Dan wordt het niets. Je eigen gevoel moet erin zitten, dan pas
krijg je iets unieks.”

Elke avond opnieuw willen de vijf mu-
sici van Hooked On Red zich bewij-
zen...Gewoon omdat de passie en het
enthousiasme maar niet wil doven! De
zaal op zijn kop. Daar doet Hooked On
Red het voor. Bij Hooked On Red geen
vaste setlist maar onverwachte wen-

dingen in een volledig live gespeeld re-
pertoire. Voeg daar aan toe de nodige
humor en interactie met het publiek
en dan wordt het feest zeker een suc-
ces! Resident DJ in de Theaterzaal is
Michel. DJ Jeroen zorgt voor het ultie-
me zomergevoel in The Soulkitchen.

Excityng live: Hooked on Red
Op zaterdag 9 juni komt HOOKED
ON RED naar City Lido. Over Hook-
ed On Red hoor je eigenlijk niet te
lezen, die moet je horen en zien!
Wanneer deze band op het podium
staat zijn woorden overbodig.
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UITSLAG PAASPUZZEL WEEKBLAD CONTACT
1e prijs á € 15,-
Mevrouw T. Westerboek Het Hoge 25 Vorden

2e prijs á € 12,50
E. Landerman Dorpsstraat 50 Ruurlo

3e prijs á € 10,-
Herman van Veen Loolaan 44 Ruurlo

4e t/m 10e prijs á € 5,-
E. Harmsen Schuttestraat 22 Vorden
De heer N. Freriks J. Israëlstraat 5 Zelhem
Esther Hoefman Burg. Smitstraat 26 Steenderen
G. Berends De Horsterkamp 7 Vorden
M.V.D. Kamer Wildenborchseweg 8 Barchem
D. Meisbeek Branderveenweg 8 Ruurlo
Mevrouw H.J. Wijnbergen Lochemseweg 4 Warnsveld

Prijzen zijn af te halen tot en met 29 juni 2007 bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 te Vorden.

UITSLAG PAASKLEURPLAAT WEEKBLAD CONTACT
Hoofdprijs
Evita Verheij Kuilenburgerstraat 3 Steenderen

1e t/m 10e prijs
Demi Wesselink De Waarden 286 Zutphen
Kevin Weever Hoetinkhof 231 Vorden
Marleen Pillen Joostenkamp 11a Ruurlo
Linda Jansen Hoetinkhof 257 Vorden
Elvera Wien Wisselt 10 Zelhem
Jara Hoekstra De Bosrand 124 Utrecht
Arie Reinderink Raadhuisstraat 9b Vorden
Mike Bosch Hazelnoot 30 Ruurlo
Rik Wesselink Jan van Eijckstraat 4 Zelhem
Luka Kolkman Leestensepad 87 Warnsveld

De prijzen zijn af te halen tot en met 29 juni 2007 bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslagen Paaspuzzel en Paaskleurplaat

De winnende kleurplaat van Evita Verheij uit Steenderen

De kastelentocht wordt ieder jaar door
Free-wheel uit Vorden op tweede Pink-
sterdag georganiseerd. Dit jaar had Ni-
colle Hemme, stagiare bij Free-wheel,
de organisatie in het kader van haar
opleiding op zich had genomen. Alles
verliep op ‘rolletjes’ en zij kan hier-
mee haar periode cum laude afslui-
ten. Enkele deelnemers hebben aan
haar adres persoonlijk of per email
hun complimenten gegeven. 
De pelotonstocht startte na een kort
woordje van Arjan Mombarg, skeel-

eraar en mede-eigenaar free-wheel.
Het peloton werd voorzien van een
hapje en drankje en muziek onder-
weg. E.e.a. werd begeleid door Martien
Pater van Snow & Ice Company en Siep
Zandberg. Motorpolitie begeleidde de
groep skaters onderweg en zorgde dat
overal veilig doorgeskate kon worden. 
Naast de pelotonstocht kon men ook
inschrijven voor een recreatieve tocht
van 20 of 30 km. Dat maakt de tocht in
Vorden altijd speciaal. Deze recrean-
ten waaronder ook enkele kinderen

vertrokken in groepjes in eigen tem-
po. Ook zij hadden rustpunten onder-
weg. Door de medewerking van alle
vrijwilligers op deze dag liep alles ge-
smeerd.

De organisatie betreurt het dat door
de slechte, negatieve weersverwach-
ting de opkomst belnvloed werd. Alles
kon echter gereden worden. Afgelo-
pen 10 jaar is een keer eerder door re-
gen de tocht gedeeltelijk afgelast.Na
een daling  van het aantal skaters een
paar jaar geleden is deze vrijetijdsbe-
steding de laatste jaren toch steeds
weer in de lift. Het prettige is dat jong
en oud samen tochtjen kunnen ma-
ken. Daarnaast is de Achterhoek na-
tuurlijk uitermate geschikt gezien het
grote aantal bewegwijzerde routes (in-
middels totaal zo’n 400 km).

Kastelentocht op skates succesvol

De jubileumtocht van de kastelentocht op skates werd 2e Pinksterdag ge-
reden door de omgeving van Vorden. Vertrekpunt was Free-wheel aan de
Netwerkweg die de tocht ook in samenwerking met de Skatebond Neder-
land organiseerde. Het was een van de mooiste en beste routes aller tij-
den. Voor de pelotonstocht was het een herhaling van de tocht van 2002.
Door de slechte weersverwachting was het aantal deelnemers slechts een
kleine honderd.

Na de vele harmonisatie's binnen de
fusie-gemeente Bronckhorst, welke op
1 januari 2005 van start ging, ontkwa-
men daaraan ook niet de plaatselijke
afdelingen van het Nederlandse Rode
Kruis. Onder supervisie van Notaris
Pera uit Zelhem, vond de oprichting
van de afdeling Bronckhorst plaats in
zaal 'Het Witte Paard' te Zelhem, op
donderdag 31 mei. Na de onderteke-

ning door de daartoe gemachtigde be-
stuursleden van Hengelo, Zelhem,
Halle, Hummelo & Keppel, was de fu-
sie een feit. Op termijn zullen Rode
Kruis leden uit Vorden en Steenderen,
totdan behorend tot de afdeling Zut-
phen, overstappen naar de nieuw ont-
stane afdeling Bronckhorst. In de vol-
gende editie van Contact een uitge-
breid verslag met foto.

Rode Kruis afd. Bronckhorst opgericht

Als onderdeel van het volumesysteem
bood de gemeente haar inwoners de
mogelijkheid om een gratis compost-
vat te ontvangen. Bijna vierduizend
huishoudens hebben hier gebruik van
gemaakt. “Dat is ver boven de verwach-
ting”, zegt wethouder André Baars van
milieu. “Dat is alleen maar goed. Het
betekent dat mensen ook heel serieus
bezig zijn om het afval terug te bren-
gen. Met zelf thuis composteren van
het gft-afval hebben ze ook een kleine-
re container nodig en zijn daarmee
goedkoper uit en als gemeente hebben
we minder afval te verwerken”. Ook
kunnen mensen gratis een compost-
cursus volgen. Hiervoor hebben zich
ongeveer 1600 inwoners aangemeld.
De cursussen worden gegeven in het
gemeentekantoor op dinsdag en don-
derdagavond. Op 28 juni zijn de laatste
compostcursussen. De cursussen wor-
den verzorgd door compostmeesters
die door de gemeente zijn geschoold.
Mensen die een compostvat hebben,
willen graag weten hoe die het beste
gebruikt kan worden. Het uiteindelijke
doel van de cursus is natuurlijk, dat
een ieder die gaat composteren een
goed resultaat behaald om de zelf be-
reidde compost in zijn eigen tuin of
omgeving te gebruiken. De compost-

meesters zijn over het algemeen men-
sen die al ervaring hebben met het
composteren. “Zijn vinden het leuk
om die techniek ook over te brengen
aan de overige inwoners van Bronck-
horst. Zij hebben allen een trainings-
dag gehad”, zegt Baars. “Je kunt op ver-
schillende manieren composteren,
maar we willen graag dat alle compost-
meesters op dezelfde manier de infor-
matie overbrengen aan de burgers”.
Op de cursusavond komen diverse on-
derwerpen van bod. De manier van
vullen, de plek waar het compostvat
moet staan, de techniek om het com-
posteren op gang te krijgen, wanneer
moet je het vat leeg maken, hoe moet
je beluchten, wat moet je doen als het
vat open is blijven staan met een stort-
bui en er veel water in is gekomen. Dit
zijn enkele onderwerpen waar uitleg
over gegeven wordt. Maar de cursisten
leren ook veel van elkaar door uitwis-
selingen van ervaringen en tips. Baars:
“Dat is ook de bedoeling. Ze kunnen el-
kaar ook helpen en zoeken naar oplos-
singen. En als het echt niet gaat dan
komen de compostmeesters bij men-
sen aan huis. Die zijn zo enthousiast
en hebben dat er graag voor over”,
weet de wethouder. “Maar het aller-
grootste voordeel van composteren is,
dat we de afvalberg naar beneden krij-
gen en daarmee kosten besparen en de
burgers minder geld voor hun afval
kwijt zijn”. Of de compostcursussen
een vervolg krijgen, is volgens wethou-
der Baars afhankelijk van de evaluatie
en hoe de mensen hierop reageren.
“Wat mij betreft moet dit een continu
proces zijn. We proberen het compos-
teren onder de aandacht te houden”.

Veel belangstelling compostcursus Bronckhorst

Met composteren wordt
afval terug gebracht
De gemeente Bronckhorst voert op
1 januari 2008 een nieuw afvalsys-
teem in, het volumesysteem. Daar-
mee kunnen burgers kiezen in de
grote van een afvalcontainer. De
keuze tussen een 240, 140 en 80 li-
ter container is al gemaakt en in-
middels worden deze containers
gebruikt door de inwoners.
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Voegbedrijf LOHSCHELDER BOUMAN
Gespecialiseerd in:

• uithakken van oud voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE:
MOBIEL: 0629246744
MOBIEL: 0650801028

FAX: 0544-468793

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

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

demolenkolk@planet.nl

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

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

José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers

jaren plezier van hebben. In onze showroom 

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

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

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

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

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

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

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar
www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
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Inmiddels heeft Erf Bosgunst met veel
plezier een aantal groepen ontvangen,
die met veel enthousiasme hebben
deelgenomen aan ‘Bekiek & beleav´t
met doek’. Dit arrangement is bedoeld
voor een groep van ongeveer 8 tot 12
personen (met of zonder ervaring in
het schilderen), die gedurende het
ochtenddeel leren kijken en schetsen
met potlood. Na een uitgebreide boe-
renlunch gaat men in het middagdeel
schilderen met acryl op doek. De gehe-
le dag wordt men intensief begeleidt
door een professioneel beeldend kun-
stenaar. Elk seizoen is er een thema
voor dit arrangement. Vanaf eind mei
tot en met eind augustus betreft dit
grote boerderijdieren, oftewel koeien

en varkens. De eigen geiten van het be-
drijf vinden het ook geen probleem
om vereeuwigd te worden.
Gezien de enthousiaste reacties bij de
vorige keer, wordt in het kader van De
Week van het Platteland (‘Ontdek je
band met het platteland’) op zaterdag
23 juni 2007 een aangepast (schilder/
boetseer) arrangement gehouden, zo-
dat plattelandsliefhebbers kennis
kunnen maken met de activiteiten
van Erf Bosgunst. Totaal kunnen op
deze dag 24 personen deelnemen.

Voor deelname of meer informatie
kunt u contact opnemen met Sandra
Vergunst, telefoon: (0575) 46 40 74 of
kijken op www.bosgunst.nl

Schilderen en boetseren
bij Erf Bosgunst

Eind vorig jaar zijn Sandra en Wim Vergunst gestart met Erf Bosgunst. Erf
Bosgunst biedt onder andere dagarrangementen op het gebied van plat-
telandsbeleving zoals ‘Bekiek & beleav´t’. Dit arrangement heeft alles te
doen met kunstzinnige plattelandsbeleving. Bekijk en beleef het platte-
land, de boerderij, koeien en de varkens eens op een andere manier! Met
de kwast op doek of met de handen in de boetseerwas.

Tijdens de voorjaarsshow van Auto
Ridderhof in Hengelo werden de nieu-
we Peugeots 207 CC en Expert officieel
gelntroduceerd. Peugeot 207 CC is de
opvolger van de succesvolle 206 CC.
Met veiligheid hoog in het vaandel,
nieuwe motoren, een dynamisch weg-
gedrag en een ruimere maatvoering
biedt deze nieuwe cabriocoupé veel

gebruiksplezier in een elegante vorm-
geving. 

Ook geheel nieuw is de Peugeot Ex-
pert. Een stilistisch geslaagd ontwerp
gecombineerd met een enorme bin-
nenruimte en uitstekende rijeigen-
schappen. Tijdens de vierdaagse show
was er gelegenheid om een proefrit te

maken. Verder was er actievoordeel bij
diverse andere Peugeots. 

Bij aanschaf van een nieuwe Peugeot
kon men bij Auto Ridderhof gratis een
weekend ‘open’ rijden in de nieuwe
207 CC. Ook stonden op de Molenenk
bij Auto Ridderhof extra aantrekkelijk
geprijsde occasions.

Voorjaarsshow Auto Ridderhof
goed bezocht

Ook aantrekkelijk geprijsde occassions waren aanwezig op de show.

Er was veel belangstelling voor deze
tweede editie van de harmonicadag.
In de tent op de deel zaten velen muzi-
kanten en harmonicamuziekliefheb-
bers bij elkaar te luisteren en bij te pra-
ten. Daarbij kon een drankje worden
gedronken en een broodje hamburger

of warm vlees van de Vleesboerderij of
een ijsje van De Steenoven uit Hum-
melo worden gegeten. Op weg naar
huis namen de mensen een boeketje
mee van De Bloemenstek uit Baak.
Op de deel werden podiumoptredens
verzorgd door ‘De Trekkebuuls’, ‘Mitt-

woch’, ‘Möllespöllers’, ‘Tegeliek’,
‘Bruckthalers’, ‘Grenslanders’, ‘De
Sleppers’, ‘Spontaan’, ‘Ahof’, en een
vrije groep. De optredens waren fijn
om naar te luisteren en op te dansen,
zoals een aantal paren deden.
Daarnaast speelden verschillende
vrije spelers in de partytenten in de
tuin. Eén met oud Hollandse en Duit-
se Schlagers, de andere in Oostenrijk-
se sferen. Het weer werkte prima mee
en de organisatie kijkt terug op een
goed verlopen dag.

Veel publiek bij Tweede Harmonicadag

Bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk werd zondag 3 juni 2007 een gezel-
lige Tweede Harmonicadag gehouden, georganiseerd door ‘De Trekke-
buuls’. Er kwamen dit jaar vele honderden bezoekers naar dit evenement.
Naar de vele optredens werd heerlijk geluisterd, terwijl een aantal paren
een dansje maakten.

Op de deel vele podiumoptredens, waaronder ‘De Sleppers’.

De CDA fractie heeft de afgelopen ja-
ren steeds gepleit om de ondernemers
uit de middenstand en de agrarische
sector, wat betreft de OZB uit de wind
te houden. Dit was m.n. ingegeven
door de economisch slechtere tijden.
De situatie is op dit moment veran-
derd. Een dergelijke forse verhoging
ineens gaat het CDA nu te ver. Deson-
danks is Bronckhorst met haar OZB-ta-
rieven voor niet-woningen bijna de
laagste van Gelderland. Eerst bezuini-
gen. De CDA-fractie is van mening, dat
het College allereerst op zoek dient te
gaan naar extra bezuinigingen. De be-
zuinigingstaakstelling zou wat de
CDA fractie betreft verhoogd dienen te
worden. Realistischer begroten gelet
op de forse investeringsinspanning
zou daaraan kunnen bijdragen. Hier-
bij verbindt het CDA wel de voorwaar-

de, dat dit niet ten koste dient te gaan
van het kwaliteits- en serviceniveau.
Voorstellen van het College daartoe
wenst het CDA graag bij de komende
begrotingsbehandeling op tafel te
hebben. Nieuw voor oud. Daarnaast
worden alle voorstellen voor nieuw be-
leid door het College geschrapt. Het
CDA zou graag zien, dat indien er fi-
nanciele ruimte ontstaat a.g.v. extra
bezuinigingen, er onderdelen van het
nieuwe beleid alsnog uitgevoerd gaan
worden. Het credo 'nieuw voor oud be-
leid' dient hierbij als leidraad. Ozb.
Het voorstel van het College om de
OZB tarieven generiek met ca. 2 % te
verhogen bovenop de inflatie, is wat
het CDA betreft akkoord. Hiermee
worden de ozb-tarieven verhoogd tot
het zogenaamde drempeltarief. Het
drempeltarief is het landelijk gemid-
delde ozb-tarief. Mochten er dan nog
middelen tekort komen, dan is een ge-
faseerde extra verhoging van de OZB
voor niet-woningen bespreekbaar. Het
ozb-tarief voor niet-woningen is dan
nog steeds een stuk lager dan het
drempeltarief. Ook dan behoren de
ozb-tarieven voor niet-woningen in
Bronckhorst regionaal tot een van de
laagsten

CDA wijst 30% verhoging OZB af
Na een uitvoerige interne discussie
is de CDA-fractie tot het standpunt
gekomen, dat het voorstel om de
OZB voor niet-woningen ineens
met 30 % te verhogen onbespreek-
baar is. Het voorstel van het Colle-
ge om de OZB voor niet-woningen
in 2008 met 30 % te verhogen staat
in de perspectiefnota 2008-2011.

SOCII
De afsluitende Sociidag werd mede
door het mooie weer en een goede or-
ganisatie met medewerking van vele
vrijwiligers een groot succes. Voor de
kinderen waren er diverse spelletjes
en zowel de afdeling tennis,volley en
voetbal waren goed vertegenwoordig.
Onder de voetballers was ook onder
meer de doelman van het vijfde Bart
Leferink met zijn tas nummer 39 een
van de deelnemers. Voorzitter Gert
Hiddink nam in zijn speech afscheid
van Evert Jan Pellenberg die samen
met zijn vrouw Derrie in de welver-
diende bloemetjes werd gezet na ne-
gen jaar secretaris te zijn geweest. Ge-

lukkig heeft Evert Jan in de persoon
van Nout Nijenhuis een goede opvol-
ger gevonden. Ook maakte de voorzit-
ter bekend dat er zeker zes nieuwe le-
den voor het nieuwe seizoen hebben
aangemeld allen van harte welkom.
Socii zal dan ook weer met vijf team"s
in de competitie starten. Nadat een ie-
der in zijn afdeling vanaf 10.00 uur in
de weer is geweest liet men in de mid-
dag het voorgeschotelde menu na-
tuurlijk gezamenlijk extra goed sma-
ken. 
Socii kan terug zien op een ondanks
de terug keer van het eerste na de
zesde klasse op een goed verlopen
seizoen. Voor trainer Jan Steffens een
mooie uitdaging het komende sei-
zoen weer bovenin mee te draaien.

Vo e t b a l
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PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

KONING & BUUNK REIZEN

Voor al uw reizen!
0575-559090

• 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

Hoefsmederij W. de Groot

(Warnsveld.)
Bel voor een afpraak

of informatie:

Telefoon:

06-30 458 456

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

bij Helmink

H e l m i n k m a a k t h e t m o o i e r b i j u t h u i s

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

Slaapkamertapijt  ”Seaside”
Kleur beige, 400 cm breed 

Nu per meter inclusief leggen voor19.95
Slaapkamertapijt ”Lotto”

In groen, 400 cm breed
Nu per meter inclusief leggen voor29.95

Slaapkamertapijt ”Cheetak”
In terra of blauw, 400 cm breed.

Nu per meter inclusief leggen voor39.95
NU GEEN AFVAL MEER:
Woltapijt in variabele breedte!
Leverbaar van minimaal 30 cm tot max. 500 cm 
breed. In meerdere dessins en vele kleuren

Inclusief leggen per m2 NU VANAF    76.-

ZachteZachte 
prijsjes!prijsjes!

www.helminkmeubelen.nl

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

LEGGEN
GRATIS!*

Nu extra voordelig:

Nieuw!

Wie komt binnenkort ons team versterken?

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Autobedrijf Ruesink is de officiële Citroën-dealer voor Ruurlo en omstreken. Onze hoofd-
activiteit bestaat uit de verkoop van nieuwe en gebruikte Citroën-modellen. Daarnaast 
runnen wij ons schadebedrijf in Ruurlo. Daar verrichten wij schadeherstel voor alle merken 
en alle verzekeringsmaatschappijen. Voor deze vestiging zijn wij op zoek naar een

Interesse? Stuur uw brief voorzien van CV naar: postbus 45, 7260 AA te Ruurlo 
t.a.v. H. Hilferink. Bellen kan ook: 0573 - 45 20 04.

Voorbewerker / Spuiter (M/V)
Uw profiel:

• Verantwoordelijkheidsgevoel 
• Zelfstandig
• Enige jaren ervaring

Wij bieden:

• Prettige werkomgeving
• Professionele organisatie

• Salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd

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

                 vrijdag koopavond    Za 8.00-16.00

                Winterswijk is op zaterdag gesloten

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

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

                                                       www.heegt.nl

Eindelijk één adres !

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte. Modern of klassiek,van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler

maakt,nu bij u in de buurt.

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

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

www.sanitiem.nl

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

 Wij zijn actief als totaalinstallateur
        in de gehele Achterhoek

Sanitiem nu ook in hengeloSanitiem nu ook in hengelo

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

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

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

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

LAST VAN WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

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

Administratiekantoor

DE WENDING
UW BOEKHOUDING

ZELF VERWERKEN?

WIJ HEBBEN HET VOORDELIGSTE

BOEKHOUDPAKKET VOOR U!

Spalstraat 41
7255 AB Hengelo Gld.
0575 - 461039
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Feestelijke heropening!
Zaterdag 9 juni a.s.

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

Open dag
van

10.00 tot 16.00 uur

Mon’amour,
welke tegel
of plavuis

leggen we op
onze vloer?

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Te huur: vrijstaande woning 
in het buitengebied 
van Hengelo (Gld.).

Ruime tuin/weide alsmede
schuur/paardenstalling aanwezig. 

Brieven onder nummer M30-1
Bureau Contact
Postbus 22
7250 AA Vorden

Bij ons puls spuiten 
zonder waterballet

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

Rommelmarkt op camping Het Zwarte Schaar 
Zaterdag 28 en zondag 29 juli. Nog enkele 

kramen beschikbaar. Reserveer via 0313-473128.

OPGERICHT 17 JUNI 1935

ROMMELMARKT

ZATERDAG 9 JUNI

Op parkeerterrein van
Sporthal ‘de Kamp’

Sarinkkamp 7 te Hengelo (Gld)

Verkoop van 10.30-14.00 uur
Entree vanaf 12 jaar € 1,-



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 23, 5 juni 2007

De gemeente is van plan om
planologische medewerking te
verlenen aan de herontwikkeling van
het kloosterterrein in Kranenburg,
waardoor de realisatie van een
zorghotel met nevenvoorzieningen
(in het bestaande klooster) en 
35 zorgappartementen (in en bij het
klooster) mogelijk wordt. Al langere
tijd vond vooroverleg plaats tussen
de ontwikkelaar, adviserende
instanties (welstandscommissie,
monumentencommissie, de
Rijksdienst voor Archeologie
Cultuurlandschappen en Monumen-
tenzorg) en de gemeente over onder
andere de ruimtelijke randvoor-
waarden.

Inmiddels hebben de ontwikkelaar
(Dijkman Projecten BV) en b en w

overeenstemming bereikt over een
concept-invullingsplan. Dit plan
vormt in eerste aanzet de basis voor

de herziening en/of vrijstelling van
het bestemmingsplan. De steden-
bouwkundig adviseur van de

gemeente werkt nog aan een
voorontwerp van de bestemmings-
planherziening, dat binnen enkele
weken in de inspraak komt. U kunt
dan uw mening over de plannen
geven. Hierover vindt u binnenkort
meer informatie op deze gemeente-
pagina's (onder Openbare bekend-
makingen) en op de website van de
gemeente.

Vooruitlopend op het inspraaktraject
willen b en w en Dijkman Projecten
de plannen toelichten aan direct
omwonenden en andere belangstel-
lenden tijdens een informatieavond
op 7 juni a.s. om 19.30 uur in
Pannenkoekhuis Papa Beer in
Kranenburg (Ruurloseweg 64). 
U bent van harte welkom om deze
bijeenkomst bij te wonen.

Informatieavond herontwikkeling terrein klooster
Kranenburg op 7 juni a.s.

In deze editie van Contact treft u het
tweede burgerjaarverslag van de
gemeente Bronckhorst aan in een
speciale uitneembare bijlage. In dit
verslag legt de burgemeester
verantwoording af over de kwaliteit
van dienstverlening en de wijze
waarop we inwoners betrekken bij
de besluitvorming. Het geeft ook
een overzicht van allerhande
activiteiten waar de gemeente vorig
jaar mee bezig is geweest. Bewaar

deze bijlage en neem de tijd om
eens rustig te lezen hoe 2006 is
verlopen voor de gemeente. U kunt
de burgemeester laten weten wat 
u vindt van zijn verslag via 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
info@bronckhorst.nl. Bij het
burgerjaarverslag treft u ook de
Jaarrekening in een notendop aan.
Dit geeft de inkomsten en uitgaven
van de gemeente in 2006 in enkele
tabellen weer.

Burgerjaarverslag 2006 in speciale

uitneembare bijlage

De gemeente heeft een start
gemaakt met het opstellen van een
groenstructuurplan. In dit plan
leggen we vast wat het openbaar
groen in Bronckhorst zo bijzonder
maakt, waar het beter zou kunnen
en hoe we dit moeten doen. Graag
willen we uw hulp bij het bepalen
van mooie en minder mooie plekken
openbaar groen in Bronckhorst.
Daarom organiseert de gemeente 
op 14 juni een inloopavond.

Programma
De inloopavond is in het gemeente-
kantoor aan de Banninkstraat in
Hengelo Gld. (zaal Steen). U kunt

inlopen van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Tijdens de inloopavond kunt u
aangeven wat voor u een mooie of
juist lelijke plek met openbaar groen
in onze gemeente is. Op kaarten van
kernen van onze gemeente geeft 
u dit, eventueel samen met de
aanwezige medewerkers van de
gemeente, aan. Indien u een foto van
deze plek heeft, neem die dan mee!

Na de inloopavond worden alle foto's
en opmerkingen gelnventariseerd.
De gemeente bepaalt uiteindelijk
welke ideeën en opmerkingen
definitief verwerkt worden in het
groenstructuurplan.

Inloopavond groenstructuurplan 

op 14 juni a.s.

We hebben uw hulp nodig!

Wij willen weten wat ú belangrijk vindt en horen daarom graag op 14 juni
a.s. uw mening over het openbaar groen in Bronckhorst!

Jaarlijks bezoeken zo'n 80.000
mensen het monumentale stadje
Bronkhorst. Dit is goed voor de
economie van het stadje en de
gemeente Bronckhorst als geheel,
maar het brengt ook een aantal
knelpunten met zich mee,
bijvoorbeeld voor het verkeer en de
leefbaarheid. Daarnaast vragen veel
mensen zich af welke kant het op
moet met Bronkhorst in de nabije
toekomst: meer toerisme of behoud
en verbetering van het bestaande?
De gemeente is onlangs begonnen
met het opstellen van een toekomst-
visie voor Bronkhorst, waarin dit
soort vragen een plek krijgen. 
De gemeente brengt samen met
betrokken organisaties en bewoners
de huidige situatie in beeld: wat is er
op dit moment allemaal, welke
knelpunten en kansen zijn er en
welke scenario's zijn denkbaar voor
de toekomst van het kleinste stadje
van ons land? Uiteindelijk wil de
gemeente, samen met alle
betrokkenen, een keuze maken voor
de toekomst van het stadje en dit uit-
werken en uitvoeren in de komende
jaren. Bureau BUITEN uit Utrecht

geeft voor de gemeente gestalte aan
deze visie.

Bewonersavond
Op 6 juni vindt een bewonersavond
plaats over de ontwikkelingsvisie.
Tijdens deze bijeenkomst worden de
resultaten uit de eerste fase van het
onderzoek gepresenteerd, inclusief
de gehouden interviews met
betrokken partijen en een enquête
onder de bewoners van Bronkhorst.
Daarnaast kunnen de aanwezigen
discussiëren over de toekomst van
Bronkhorst.

U bent welkom
Wij nodigen de betrokkenen in het
stadje Bronkhorst graag uit om 
deze bewonersavond bij te wonen.
De avond begint om 19.30 uur in
herberg De Gouden Leeuw,
Bovenstraat 2 in Bronkhorst.

Inlichtingen
Heeft u vragen over de ontwikke-
lingsvisie of over de bewonersavond,
dan kunt u contact opnemen met
Ingrid Oonk van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 64.

Informatieavond ontwikkelingsvisie

stadje Bronkhorst op 6 juni a.s.

Het was de bedoeling dat Zorgbad
Zonnewater op zondag 10 juni a.s.
activiteiten zou organiseren in het
Hessenbad. Het bad zou daarom op
10 juni alleen geopend zijn van
13.00-17.00 uur (de zonneweide zou

dan wel gesloten zijn). De activitei-
ten gaan echter niet door en het
Hessenbad is op 10 juni dan ook
gewoon open van 10.00-17.00 uur
(incl. de zonneweide).

Hessenbad 10 juni a.s. hele dag open



Nu de gemeenteraad met het
projectdossier Nieuwbouw
gemeentehuis Bronckhorst heeft
ingestemd, gaan de voorbereidin-
gen voor het nieuwe gemeentehuis
dus door. Zo is de gemeente gestart
met de benodigde bestemmings-
planwijziging voor het terrein aan
de Elderinkweg in Hengelo waar het
nieuwe gemeentehuis moet komen.
De stedenbouwkundige legt op dit
moment de laatste hand aan het
voorontwerpbestemmingsplan. 
Op 19 juni a.s. om 20.00 uur
organiseert de gemeente hierover
een informatieavond in zaal
Langeler in Hengelo Gld. Het gaat
dan met name om de inrichting van
het terrein (hoe komt het gebouw in
het perceel te liggen en wat gebeurt
er verder met het terrein). U bent
van harte welkom om deze bijeen-
komst bij te wonen. Direct
omwonenden ontvangen binnenkort

een persoonlijke uitnodiging voor
de bijeenkomst. De gemeente wil
tijdens de avond ook bespreken hoe
omwonenden verder bij het project
betrokken worden (o.a. voor wat
betreft de buitenkant van het
gebouw en de verdere inrichting
van het terrein). Het plan komt
vanaf 21 juni a.s. voor een ieder ter
inzage te liggen in het gemeente-
kantoor. Mensen kunnen dan ook
hun mening geven over de plannen.
Hierover komt een publicatie op
deze gemeentepagina's (onder
Openbare bekendmakingen). Het
voorontwerpbestemmingsplan
wordt ook aan de provincie,
waterschap en de VROM-inspectie
voorgelegd voor advies. In oktober
moet de vrijstellingsprocedure van
start gaan. Ook hierover krijgt u
informatie via deze gemeente-
pagina's.

Informatieavond bestemmingsplan

nieuwbouw gemeentehuis 

op 19 juni a.s.

De Streekcommissie Achterhoek en
Liemers vergadert op 14 juni a.s. van
09.30 tot 12.30 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis van Bronck-
horst. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
• Investeringsbudget Landelijk

Gebied: Programmering 2007-
2013

• Voortgang Uitvoering Reconstruc-
tie Landelijk Gebied

• Advisering projecten D2-program-
ma en Provinciaal Meerjaren-
programma

• Nationale Landschappen: 
GS-besluiten en vervolg 

Agenda, verslag en agendapunten
zijn ook vanaf 5 juni 2007 digitaal te
vinden op: www.gelderland.nl/
reconstructie/achterhoek en
liemers.

Streekcommissie Achterhoek en

Liemers vergadert op 14 juni a.s.

Niets doet vermoeden dat onder de
op het oog slordig opgehoogde berg
zand en takken bij het erf van de
famlie Maalderink aan de Akkerweg
3 in Zelhem een vleermuizenkelder
is aangelegd. Enige tijd terug
besloot de heer Maalderink achters-
tallig onderhoud te plegen aan een
aantal bomen en wat hakhout op zijn
erf. Omdat er ook achterstallig
onderhoud aan het aangrenzende
gemeentelijke bosje moest plaats-
vinden, zijn de handen ineengesla-
gen en werd besloten om een vleer-
muizenkelder in te richten op deze
plek. Na overleg met de provincie en
de vleermuizenwerkgroep over de
wijze van uitvoering, werd besloten
hieraan mee te werken. Verwacht
wordt dat in de toekomst de
grootoorvleermuizen hier kunnen
overwinteren. Op 8 mei jl. is de
vleermuizenkelder door de
gemeente Bronckhorst opgeleverd
in het bijzijn van de heer Th. Dikker
van de provincie Gelderland, de heer
Maalderink en de aannemer Boerhof
Groenvoorzieningen uit Neede. De
fa. Wassink uit Zelhem was tevens
betrokken bij de uitvoering.
Vleermuizen zijn sinds 1973 bij de
wet beschermd. Ze mogen niet
gevangen of gedood worden. Het 
is verboden ze levend of dood te
bewaren of te verhandelen.

Vleermuizen mogen niet verontrust
of verstoord worden. Ook de verblijf-
plaatsen mogen niet beschadigd
worden. Voor een deel van deze
verbodsbepalingen is ontheffing
mogelijk.

Oorzaken van kwetsbaarheid
Veel verblijfplaatsen zijn in de loop
der jaren verdwenen of ontoeganke-
lijk geworden voor vleermuizen:
oude bomen worden gekapt,
spouwmuren opgevuld, oude
gebouwen gerenoveerd.
Veel bestrijdings- en houtconser-
veringsmiddelen doden niet alleen
insecten, maar vergiftigen ook
vleermuizen en hun jongen.
Veranderingen in het landschap
hebben ook een negatief effect
gehad, doordat jachtgebieden en
vliegroutes verdwenen zijn. Doordat
vleermuizen in grote groepen leven
heeft een 'ongeluk' op of rond een
kolonieplaats grote gevolgen voor
de vleermuisstand in een groot
gebied. Een vleermuis krijgt meestal
maar één jong per jaar. Daardoor
duurt het erg lang voor een groep
weer over zo'n tegenslag heen is.

Zelf bijdragen aan bescherming
Het gebied waar vleermuizen jagen
en wonen is letterlijk van levens-
belang voor het voortbestaan van

deze soorten. Iedereen kan een
steentje bijdragen aan het behouden
en verbeteren van het leefgebied
voor vleermuizen.
Een paar ideeën:
• zet inheemse struiken en planten

in uw tuin die ook 's nachts
geuren, zoals kamperfoelie,
teunisbloemen en marjolein. Hier
komen dan veel insectjes op af die
vleermuizen aantrekken

• natuurlijk ingerichte vijvers
trekken insecten aan en dus
vleermuizen.

Wilt u meer informatie over
vleermuizen, dan kunt u terecht op
de website www.vleermuis.net.
Voor informatie over landschaps-
inrichting, erfbeplanting, aanleg
poelen etc. kunt u terecht bij de
medewerkers natuur en landschap
van de gemeente, mevrouw 
W. Kempers of de heer F. Eggink
(0575) 75 03 77/76.

Vleermuizen

Op 24 mei jl. zijn de handtekenin-
gen gezet onder de intentieover-
eenkomst voor de ontwikkeling van 
het HAVO-terrein in Vorden. De
gemeente Bronckhorst, de heer 
N. van Goethem en Iris Planontwik-
keling b.v. onderzoeken de komen-
de periode welke mogelijkheden er
zijn om de locatie naast het station
in Vorden in te vullen met woning-
bouw. Ze bekijken of in het plan ap-
partementen voor de doelgroepen
starters, senioren en zorgunits
kunnen worden gerealiseerd. In
2002 heeft de gemeente Vorden de
voormalige borstelfabriek HAVO
gekocht. Na de zomer komt een
concept-plan beschikbaar om op te
reageren. Met het ondertekenen
van de intentieovereenkomst geven

de betrokken partijen aan
gezamenlijk de ontwikkeling

serieus te willen onderzoeken.

Intentieovereenkomst ontwikkeling HAVO-terrein in

Vorden ondertekend!

Op 24 mei jl. kwam het project-
dossier nieuwbouw gemeentehuis
Bronckhorst in de gemeenteraad
aan de orde, met onder andere het
programma van eisen, een budget-
plan, stedenbouwkundige- en
landschappelijke uitgangspunten 
en een communicatieplan. Het
programma van eisen beschrijft de
uitgangspunten die de gemeente
heeft opgesteld voor de nieuwbouw.
Zo moet het bijvoorbeeld een
flexibel, multifunctioneel en
duurzaam gebouw zijn dat
openheid uitstraalt en een plek is
waar burgers met plezier komen en
goed geholpen kunnen worden. In
de budgetopstelling staan de ge-
raamde kosten voor de nieuwbouw.
De stedenbouwkundige en land-
schappelijke uitgangspunten (het
pand moet bijvoorbeeld goed passen
in de landelijke omgeving) vormen
de basis van het bestemmingsplan.
In het communicatieplan staat dat
de gemeente inwoners onder ande-
re via de gemeentepagina's in huis

aan huisblad Contact en de website
www.bronckhorst.nl op de hoogte
houdt van de vorderingen rond de
nieuwbouw.

De raad ging unaniem accoord met
de stukken. De voorbereidingen voor
de bouw van het nieuwe gemeente-
huis op de Elderinkweg in Hengelo
Gld. gaan dus door. Wel vroeg de
raad via, zoals ze zelf mooi
verwoordde, "een motie van
vertrouwen" aan het college om de
uiteindelijke kosten zo laag mogelijk
te houden. Het is de planning dat het
nieuwe gemeentehuis Bronckhorst
medio december 2009 in gebruik
wordt genomen.

Vragen?
Heeft u vragen over het nieuwe
gemeentehuis dan kunt u contact
opnemen met de projectleider
nieuwbouw van de gemeente,
Barbara de Leeuw, 
tel. (0575) 75 03 94.

Raad is unaniem positief over

nieuwbouwplannen gemeentehuis

Bronckhorst

Wethouder André Baars, verantwoordelijk voor de nieuwbouw, op de locatie aan de

Elderinkweg waar het nieuwe gemeentehuis moet komen.

De gemeente Bronckhorst biedt bij
inschrijving een vrijstaande woning
aan de Zutphenseweg 66 in Vorden
te koop aan. Deze karakteristieke
'30-er jaren woning met achteraan-
bouw en een vrijstaande garage is
gelegen op een ruim perceel van
847m2 en heeft een inhoud van ca.
400m2. De woning is aan enige
modernisering toe.

Indeling woning:
• Begane grond: entree, hal, kelder,

woonkamer met tuindeuren en
schouw, keuken, bijkeuken met
toilet en douchecabine

• 1e Verdieping: overloop, bad-
kamer met bad, douche, wastafel
en deur naar platdak, drie éénvou-
dige slaapkamers waarvan twee
met een wastafel

• 2e Verdieping: zolderberging

Verkoopvoorwaarden:
Op de verkoop zijn algemene en
bijzondere verkoopvoorwaarden van
toepassing.

Kijkdag: Op 9 juni a.s. van 10.00 uur
tot 13.30 uur.

Inschrijving:
De verkoop bij inschrijving geschiedt

onder verant-
woordelijkheid
van Tap Tromp
van Hoff nota-
rissen. Het
inleveren van
het inschrijf-
formulier kan
uitsluitend
plaatsvinden
tot 26 juni
2007, 16.00
uur, bij Tap
Tromp van
Hoff Notaris-
sen, Edison-
straat 84, Doetinchem. De inschrij-
ving dient te geschieden in een
gesloten enveloppe met opschrift
'Inschrijving Zutphenseweg 66 in
Vorden'. De openbare zitting wordt
gehouden op het kantoor van Tap
Tromp van Hoff Notarissen op 
26 juni 2007 om 16.00 uur. Voor de
verkoop van de woning geldt een
minimuminschrijvingsbedrag van 
€ 375.000,- k.k.

Inlichtingen:
Een informatiebrochure met daarin
onder andere de inschrijfvoorwaar-
den en het inschrijfformulier zijn
vanaf 1 juni 2007 te verkrijgen bij:

• Tap Tromp van Hoff Notarissen,
Edisonstraat 84, Doetinchem, 
tel. (0314) 36 98 69

• Gemeente Bronckhorst, afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Banninkstraat 24a
in Hengelo Gld., de heer A. Colen-
brander, tel. (0575) 75 03 66

Vanaf 1 juni 2007 is de informatie
ook in te zien op:
www.veilingbiljet.nl en
www.bronckhorst.nl.
Op aanvraag is een bouwtechno-
rapport en een rapportage
verkennend bodem- en astbest-
onderzoek beschikbaar.

Verkoop bij openbare inschrijving



Verslag raadsvergadering
24 mei 2007
Op 24 mei jl. vergaderde de raad
over de volgende onderwerpen:
• Planschadevergoedingen 

Hoog-Keppel (AG Noyweg 9,
Monumentenweg 21a en Burg.
Vrijlandweg 42)
De raad besloot planschade-
vergoeding toe te kennen aan de
eigenaren van deze woningen in
verband met de bouw van een
complex seniorenappartementen
aan de AG Noyweg

• Bestemmingsplan Buitengebied
2005 Handwijzersdijk in
Hengelo Gld.
Dit plan gaat over het realiseren
van 26 recreatiewoningen en een
beheerderswoning. De raad
besloot het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen door het
aanpassen van de planvoorschrif-
ten voor wat betreft de maximale
inhoud van de recreatiewoningen

• Projectdossier nieuwbouw
gemeentehuis Bronckhorst
De raad sprak haar waardering
uit over het Projectdossier
nieuwbouw gemeentehuis
Bronckhorst. Zie voor meer
informatie over dit onderwerp 
het artikel elders op deze
gemeentepagina's

• Kadernotitie woon(milieu)visie
De gemeente gaat een woon-
beleid opstellen met speciale
aandacht voor starters en
ouderen. Verschillende in- en
externe partijen worden hierbij
betrokken. In de kadernotitie
staat hoe de gemeente dit gaat
doen. De raad stemde unaniem in
met de notitie. Door middel van
een motie benadrukte de raad het
belang van een evenwichtige
verdeling van de woningen over
alle kernen en over de doelgroe-
pen starters en ouderen.

• Kadernotitie ontwikkeling
vrijwilligerswerkbeleid
De raad stemde unaniem in met
het voorstel van b en w om een
vrijwilligerswerkbeleid op te
stellen waarin komt te staan hoe
de gemeente het goede werk dat
vrijwilligers verrichten,
ondersteunt (voor welke groepen
gaat de gemeente zich op welke
manier inzetten etc). Ook dit
beleid moet interactief, dus in
overleg met de doelgroep en/of
tegenwoordigers daarvan, tot
standkomen. In de kadernotitie
staat hoe de gemeente dit gaat
oppakken. De raad vroeg daarbij
aandacht voor de verzekering van
de vrijwilligers.

• Inrichting jongeren- en ouder-
steunpunt in Hengelo Gld.

B en w willen bij sporthal De
Kamp in Hengelo Gld. een
multifunctionele ruimte
realiseren die onderdak biedt aan
een jongeren- en ouderensteun-
punt (inclusief het geplande
Wmo-steunpunt). Hier moeten
kantoor- en spreekruimten
komen van waaruit de jongeren-
opbouwwerker van de gemeente
en de nieuwe Hengelose Stichting
Welzijn Ouderen werken om
jongeren en ouderen van
informatie en advies te voorzien.
Op verzoek van de raad is het
voorstel opgeschort tot na de
commissievergadering in juni.
Tijdens deze commissievergade-
ring bespreekt de raad met de
stichting Welzijn Ouderen de
mogelijkheden.

Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens deze vergadering, verwijzen
wij u naar de website van de
gemeente (onder gemeente/raad
en commissies).

Verslag raadsvergadering
31 mei 2007
Op 31 mei jl. vergaderde de raad
over de volgende onderwerpen:
• Burgerjaarverslag

Het burgerjaarverslag, waarin de
burgemeester verslag doet van
onder andere de kwaliteit van de
dienstverlening en de wijze
waarop inwoners vorig jaar be-
trokken zijn bij de besluitvorming,
werd voor kennisgeving aan-
genomen.

• Jaarverslag/-rekening 2006
Hierin staat het vorig jaar gevoer-
de beleid en financiële beheer van
de gemeente (de inkomsten en
uitgaven/investeringen die de
gemeente in 2006 heeft gedaan
en een overzicht van de bezittin-
gen en schulden). De raad stelde
deze stukken vast.

• Eerste voortgangsrapportage
2007
Ook stelde de raad de eerste
voortgangsrapportage 2007
(periode januari t/m maart) die
een overzicht geeft van hoe de
gemeente in het eerste kwartaal
heeft gepresteerd vast.

• Jaarrekening 2006 en begroting
2008 Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio (brandweer

en geneeskundige hulpverlening
bij ongevallen en rampen) waar
Bronckhorst onderdeel vanuit
maakt, heeft de gemeenten
gevraagd de inwonerbijdrage te
verhogen met ingang van 2008. 
De raad stemde hier niet mee in
en stelt een lagere verhoging
voor. De jaarrekening 2006 heeft
raad voor kennisgeving aangeno-
men.

• Perspectiefnota 2008-2011
De raad behandelde de
Perspectiefnota 2008-2011 die
een doorkijk geeft naar de (meer-
jaren)begroting die komend
najaar weer moet worden vastge-
steld. De Perspectiefnota laat
zien welke ruimte voor nieuw
beleid er is ten opzichte van de
huidige begroting en doorgere-
kend naar de volgende jaren.
Maar het geeft ook inzicht in de
gevolgen die de (nieuwe) wensen
en plannen van raad, b en w en de
organisatie hebben op deze
ruimte. Via twee moties gaf een
meerderheid van de raad (CDA,
VVD, GroenLinks en D66) b en w
de opdracht mee bovenop de al
gedane bezuinigingen van 
€ 538.000,- nog eens extra 
€ 500.000,- aan bezuinigingen te
zoeken in de begroting van 2008
en aan te geven wat de effecten
daarvan zouden zijn. Uitsluitend
als er sprake is van een tekort in
de begroting is een OZB verho-
ging voor niet-woningen be-
spreekbaar. Het voorstel van b en
w om de OZB voor niet-woningen
met 30% te verhogen, werd dus
niet op voorhand geaccepteerd.
De PvdA stemde tegen de moties
en gaf aan zich te kunnen vinden
in de wijze waarop het college
met een sluitende begroting wil
komen.

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

13 juni commissie
Evaluatie en controle
Op 13 juni a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadszaal van het gemeentehuis
om 20.00 uur. De vergadering is
openbaar en u bent van harte
welkom om deze bij te wonen. Op 
de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen. Volgende
week vindt u hierover meer
informatie op deze gemeente-
pagina's.

• Realisatie jongeren- en oude-
rensteunpunt in Hengelo

• Actualisatie en herselectie
gemeentelijke monumentenlijst

• Wijziging gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio

• Legesverordening gemeente
Bronckhorst 2007

14 juni commissie
Beleidsontwikkeling
Op 14 juni a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadszaal van het gemeentehuis
om 20.00 uur. De vergadering is
openbaar en u bent van harte
uitgenodigd om deze bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen. Volgende
week vindt u hierover meer
informatie op deze gemeente-
pagina's.
• Voorlopig voorkeurstracé

Hummelo
• Brede school Hummelo
• Uitbreiding voetbalaccommoda-

tie HC03
• Verzoek bouw vijf woningen aan

de Ruurloseweg in Hengelo
• Bestemmingsplan buitengebied

herziening Roomstraat 27 en
ongenummerd

• Bestemmingsplan nieuw
landgoed Heidevloed in Zelhem

• Medewerking realisatie wind-
molenpark in gemeente

• Delegatiebesluit antennemast
nabij Veldhoek

• Bestemmingsplan buitengebeid
herziening 2004-2 antennemast
Wolversveen

• Delegatie vrijstellingsprocedu-
re bouwplan Wildenborchseweg
11 en Lindeseweg 29a in Vorden

• Integraal Veiligheidsbeleid 
2007-2010

• Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan

• Beheerplan begraafplaatsen

Bronckhorst
• Notitie grondbeleid

Bronckhorst 2007
• Vestiging voorkeursrecht

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

Uit de raad

Zoals u wellicht weet, ontvangt de raad tijdens raadsvergaderingen VIP-gasten. 

Inwoners kunnen zich hiervoor opgeven bij de griffie.

De afdeling Veiligheid, vergunnin-
gen en handhaving (o.a. bouw-,
milieu- en evenementenvergun-
ningen) is wegens cursus geslo-
ten voor publiek op:
• 7 juni van 09.00 tot 10.30 uur
• 21 juni van 09.00 tot 12.00 uur
• 3 juli van 09.00 tot 12.00 uur

Gemeente dicht

op 8 juni a.s.

Op 8 juni a.s. heeft de gemeente
een personeelsdag. Alle afdelin-
gen zijn die dag gesloten. Maan-
dag 11 juni zijn wij u graag weer
van dienst.

Afdeling dicht

Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, venten met ijs, 1 juli t/m 30 september 2007, T. Kürkcü
• Bronckhorst, wandelvierdaagse, 14 t/m 17 augustus 2007, stichting de Achterhoekse

Wandelvierdaagse
• Bronckhorst, wandelvierdaagse, 5 t/m 8 juli 2007, stichting Barchemse4daagse
• Hengelo Gld., Vordenseweg 28, gebruik stoep voor bouwmateriaal, 4 juni t/m december 2007,

bouw- en timmerbedrijf Meulenbrugge-Barink v.o.f.
• Hummelo, fietstocht en volksfeest op 9 september van 12.00 tot 18.00 uur, 11 september van

12.00 tot 18.00 uur en 12 september 2007 van 07.00 tot 18.00 uur, afsluiten Torenallee,
Zutphenseweg, Dorpsstraat en Keppelseweg op 11 en 12 september 2007, volksfeest
Hummelo

• Keijenborg, buurtfeest met barbecue en kinderspelen, afsluiten Ottenkampweg, 30 juni 2007
van 16.00 tot 24.00 uur, buurtvereniging Ottenkamp

• Keijenborg, hoek Kerkstraat/Hogenkampweg, feest in kermistent, tijdelijke gebruiksvergun-
ning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet in tent, 22 t/m 25 juni 2007, H. Winkelman

• Steenderen, buurtfeest en afsluiten gedeelte Kastanjelaan ter hoogte van de huisnummers 
36 t/m 43, 21 juli 2007 van 13.00 tot 01.30 uur, mevrouw J. Beekman

• Vorden en omgeving, droomtijd 1/2 marathon, 28 oktober 2007 van 02.00 tot 04.00 uur, 
Strada Sports Vorden

• Vorden en omgeving, fietsvierdaagse, 2 t/m 5 juli 2007, Jong Gelre afdeling Vorden/Warnsveld
• Vorden, café De Herberg, ontheffing sluitingsuur horeca-inrichting, van 19 op 20 juli 2007 van 

01.00 tot 02.00 uur, café De Herberg
• Vorden, Dorpsstraat, kermis met live-muziek op 19 juli van 19.00 tot 00.30 uur, 20 juli van 

10.00 tot 01.30 uur en 21 juli 2007 van 10.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor
overkapping van 18 t/m 23 juli 2007, café De Herberg

• Vorden, Nieuwenhuisweg, buurtfeest met toneelavond, vogelschieten en klootschietmarathon,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet in schuur, 27 juni van 19.30 tot 23.00 uur, 29 juni van
19.30 tot 24.00 uur en 1 juli 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, afsluiten gedeelte Nieuwenhuisweg,
29 juni 2007 van 19.30 uur tot 24.00 uur, Deldense buurtvereniging

• Zelhem, straatfeest met barbecue op 25 augustus 2007 van 20.00 tot 01.00 uur, afsluiten
Prinses Marijkestraat van 25 augustus 16.00 uur tot 26 augustus 2007 12.00 uur, buurt Prinses
Marijkestraat

• Zelhem, buitenconcert op het parkeerterrein van de Markt, afsluiten Markt, 6 juli 2007 van
17.00 tot 21.00 uur, muziekvereniging Union Zelhem

• Zelhem, marktplein, kunstijsbaan, afsluiten marktplein en de Markt, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 14 december 2007 t/m 6 januari 2008 van 10.00 tot 22.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning overkapping kunstijsbaan, ijsvereniging Zelhem

• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, kermis op 20 september van 17.00 tot 00.30 uur, 

Aanvragen



Openbare bekendmakingen

21 september van 15.00 tot 01.30 uur, 22 september van 09.30 tot 01.30 uur en 23 september
2007 van 12.00 tot 17.00 uur, afsluiten gedeelte Vincent van Goghstraat en parkeerverbod van
20 t/m 23 september 2007, afsluiten Stationsplein en Dr. Grashuisstraat op 22 september 2007
van 12.00 tot 24.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent op parkeerplaats sporthal De Pol van
20 t/m 24 september 2007, plaatsen 5 reclameborden van 3 t/m 24 september 2007, stichting
Septemberfeesten Zelhem

• Zelhem, Stationsplein, radio-uitzending De Ronde van Gelderland met muziek, dans,
demonstraties en sportieve activiteiten, afsluiten Stationsplein en Kerkweg, 23 juni 2007 van
08.00 tot 15.00 uur, VVV Bronckhorst

• Zelhem, vogelschieten voor toeristen, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet in tent, 21 juli 2007 van 13.00 tot 20.00 uur, camping Kom Es An

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
• Drempt, Dreef 32/34, plaatsen carport
• Halle, Bielemansdijk 11a, plaatsen kap aan bestaande melkveestal
• Halle, Landstraat 4, plaatsen toilet- en doucheruimte
• Hengelo Gld., Loakendiek 2, veranderen kap berging
• Hengelo Gld., Rozenstraat 2, vernieuwen berging
• Hengelo Gld., Spalstraat 28, verbouw apotheek tot medisch centrum
• Hummelo, Kampermanstraat 2, bouwen werktuigenberging
• Hummelo, Loenhorsterweg 7, verbouw woning
• Hummelo, De Zuylenkamp 5, plaatsen dakkapel
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 5, plaatsen dakkapel
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 15, vernieuwen werktuigenberging
• Vorden, Ambachtsweg 11, veranderen gevel bedrijfsgebouw
• Vorden, Het Schapenmeer 1, bouwen schuurtje
• Vorden, Het Stroo 21, verbouw schuur/carport
• Zelhem, Blekweg kavel 3, bouwen woning
• Zelhem, Toorweg 4, plaatsen dakkapel

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, vrijstelling om een richtingwijzer te mogen plaatsen, het betreft

een vrijstelling met toepassing van artikel 32, lid 3 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Bronkhorst 2004'

Het bouwplan ligt vanaf 7 juni t/m 18 juli 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeen-
tekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u tijdens de openings-
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Dorpsstraat 34, vrijstelling om een pand tot woning en café te mogen verbouwen, het

betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 4, lid 2 en artikel 8, lid 8.8, sub a van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden centrum en oost 1994'

Het bouwplan ligt vanaf 7 juni t/m 4 juli 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeen-
tekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u tijdens de openings-
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Hoefkensestraat 14a, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied (1998) Hummelo'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 19, voor de bouw van een onbemand tankstation, geldend

bestemmingsplan 'Winkelskamp 1988'
• Zelhem, Eeltinkweg 9/9a, voor de splitsing en functieverandering van de voormalige agrarische

dienstwoning, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Olburgen, Zandweide 1, voor het gebruik van een gedeelte van de garage als schoonheids-

salon, geldend bestemmingsplan 'Olburgen, Zandweide 2002'
• Vorden, Dorpsstraat 36 en De Bleek 4, voor het gebruik van bedrijfsruimten voor detailhandel

zonder aanwezigheid van een woning, geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost
1994'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 juni t/m 18 juli
2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Olburgen, Zandweide 10, vrijstelling om een woning te mogen vergroten, het betreft een

vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Olburgen 1994'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 7 juni t/m 18 juli 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 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 deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Zienswijze indienen tegen één van de genoemde voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikelen 15 en 19, lid 3) of Ruimtelijke
en economische ontwikkeling (artikelen 17, 19, lid 2 en 19, lid 3).

Voorgenomen vrijstellingen

Ontwerpbesluiten (art. 14a Mon. wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf
7 juni t/m 18 juli 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:

• Baak, Wichmondseweg 17, RK kerk St. Martinus, aanvraag monumentenvergunning voor de
herbestemming van een deel van de kerk als woning met een expositie en werkruimte.

Monumentenwet 1988

Ontwerpbesluiten (art. 11 Mon. verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 
7 juni t/m 18 juli 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 16 en 18, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van
beide woningen. Het betreft een wijziging van de eerder verleende monumentenvergunning
van 2 juli 2003

• Hummelo, Korte Broekstraat 2, aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie en
verbouw van de boerderij

• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 14, aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie en
verbouw van de boerderij

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen kunt u richten aan b en w vóór 19 juli 2007. Indien u dat wenst, worden uw persoon-
lijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan
wel, tegelijk met de zienswijzen, aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer W. Hagens 
of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen een definitieve beschikking.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 5 juni 2007:
• Zelhem, aan de westzijde begrensd door de Blekweg en aan de oostzijde begrensd door de

Wassenaarweg, t.b.v. kavel 1, voor het verkleinen van de minimale oppervlakte van de bedrijfs-
gebouwen, waarbij een bedrijfswoning mag worden gerealiseerd, van 400 m2 naar 250 m2,
geldend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp herziening 2003-1'.

Verzonden op 17 april 2007:
• Baak, Wichmondseweg 17, voor een gedeeltelijke verbouw van de St. Martinuskerk tot een

woning annex bedrijfsruimte, geldend bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992'.

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze besluiten  kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 23 mei 2007:
• Zelhem, Handelsweg 7-11, opening pand, 9 juni 2007 van 10.00 tot 16.00 uur, autoschade

herstel Willemsen
Verzonden op 24 mei 2007:
• Hengelo Gld., schoolplein Rozengaardsweide, braderie met verloting, muziek en rad van

avontuur, 27 juni 2007 van 16.00 tot 20.30 uur, OBS Rozengaardsweide
• Keijenborg en Zelhem, plaatsen 3 reclameborden i.v.m. kermis, 15 mei t/m 28 juni 2007,

stichting evenementen schuttersgilde St. Jan
• Keijenborg, centrum, kermis met lunapark en optocht, 22 t/m 25 juni 2007, stichting

evenementen schuttersgilde St. Jan
• Olburgen, afsluiten gedeelte Olburgseweg, 13 juni 2007 van 09.00 tot 20.00 uur, jeugdstichting

Olburgen en Rha
• Toldijk, terrein Flophouse, Normaalweekend 'Höken in Toldiek' op 28 juni van 13.00 tot 17.00

uur, 29 juni van 19.00 tot 01.30 uur en 1 juli 2007 van 10.00 tot 18.00 uur, tijdelijke gebruiksver-
gunning tent en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 29 juni 2007 van 19.00 tot 01.00
uur en 1 juli 2007 van 10.00 tot 18.00 uur, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk

• Vorden, De Horsterkamp (kasteelweide), midzomerfeest op 16 en 17 juni 2007, plaatsen tent
van 12 t/m 20 juni 2007, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 16 juni 12.00 tot 
01.00 uur en 17 juni 2007 12.00 tot 20.00 uur, stichting Evenementen Vorden en R. Hilbolling

• Zelhem, plein naast verenigingsgebouw 't Brinkhuus, rommelmarkt, Christelijke gemengde
zangvereniging De Lofstem

Verzonden op 25 mei 2007:
• Bronckhorst, Achterhoek wandeltocht op 23 juni, avondwandelingen op 5 en 26 juli en 

16 augustus 2007, Y.M.C.A. Doetinchem
• Drempt, omgeving dorpshuis, zomermarkt met ± 40 kramen, 10 juni 2007 van 08.00 tot 20.00

uur, stichting Dorpshuis Drempt
• Halle, parkeerplaats naast café Nijhof, innemen van standplaats voor de verkoop aardappelen,

groenten en fruit op woensdagmorgen in 2007, P.B.H. van Aalten
• Keijenborg, Booltinkplein, innemen van standplaats voor de verkoop van aardappelen,

groenten en fruit op donderdagen in 2007, P.B.H. van Aalten

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, peuterspeelzaal, speelochtend, 23 juni 2007 van 09.00 tot 14.00 uur, oudercommissie
peuterspeelzaal Ot en Sien

• Zelhem, Keijenburgseweg 27, tijdelijke gebruiksvergunning tent op 15 en 16 juni 2007, ont-
heffing artikel 35 Drank- en Horecawet in tent op 16 juni 2007 van 20.30 tot 01.00 uur, café Coen
Evers

• Zelhem, organiseren loterij, verkoop loten van 25 mei tot 27 oktober 2007, voetbalvereniging
Wolfersveen

Verzonden op 30 mei 2007:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg/Winkelsweg, tentfeest met live-muziek en ± 1.200 personen op 

1 september 2007 van 20.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent van 27 augustus
t/m 2 september 2007, Hengels Feest

• Hengelo Gld., tent Zelhemseweg/Winkelsweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 
1 september 2007 van 20.00 tot 01.00 uur, D. Wolf

• Zelhem, Zonnebloemstraat, buurtfeest, 8 juni vanaf 18.00 uur t/m 10 juni 2007 12.00 uur,
buurtvereniging De Zonnebloem

Verzonden op 31 mei 2007:
• Keijenborg, aanvraag Drank- en Horecavergunning voor de inrichting Pastoor Thuisstraat 21

(kantine s.v. Keijenburgse Boys)
• Vorden, kasteelweide, Berenddag met festiviteiten in Middeleeuwse sfeer, 14 juli 2007 van

10.00 tot 18.00 uur, stichting Berend van Hackfort
• Vorden, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 14 juli 2007 van 10.00 tot

18.30 uur, J.W.G. Hendriksen

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 23 mei 2007:
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 7, vergroten woning
Verzonden op 24 mei 2007:
• Keijenborg, Geltinkweg 14, bouwen veranda
• Olburgen, Olburgseweg 9, veranderen deeldeuren
Verzonden op 30 mei 2007:
• Vorden, Joostinkweg 8, bouw vervangende schuur, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 31 mei 2007:
• Hengelo Gld., Loakendiek 2, gedeeltelijk veranderen dak bijgebouw
• Steenderen, Nijverheidsweg 13, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 23 mei 2007:
• Drempt, Zomerweg 44, vervangen van een woning
• Hengelo Gld., Zelhemseweg naast 20-22, bouw kantoorruimte
Verzonden op 24 mei 2007:
• Hummelo, Groeneweg 7, verbouw en uitbreiden woning
• Keijenborg, Wiendelsweg 2, bouwen bijgebouw en verkleinen bijgebouw
• Vorden, Insulindelaan 29, aanbrengen dakopbouw, verleend met vrijstelling op grond van arti-

kel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 30 mei 2007:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 83a, bouwen bedrijfswoning
• Hengelo Gld., Loakendiek 1, verbouw achterhuis tot woongedeelte
• Vorden, Enzerinckweg 6, verbouwen schuur
Verzonden op 31 mei 2007:
• Baak, Walterslagweg 4, vernieuwen, vergroten jongveestal
• Hummelo, Rozegaarderweg 17, uitbreiden woning en bouw schuur, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Banninkstraat 9, verbouw berging

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 31 mei 2007:
• Zelhem, Stegestuk 2, bouwen woning
• Zelhem, Stegestuk 4, bouwen woning

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 1 juni 2007:
• Vorden, Wiersserbroekweg 18, voor het plaatsen van twee dakramen en de verbouw van de

verdieping

Kapvergunningen
Verzonden op 24 mei 2007:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 7, vellen van één eik, geen herplantplicht
• Vierakker, Leestenseweg 15, vellen van vijf berken, geen herplantplicht
Verzonden op 30 mei 2007:
• Laag-Keppel, Rijksweg 85, vellen van één esdoorn en één inlandse eik, herplant verplicht: één

rode beuk

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art.
5.4.1 APV)
Verzonden op 5 juni 2007:
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 16, voor verbranding nabij dit perceel

Ontheffingen Wet op de openluchtrecreatie (artikel 13, lid 1)
Verzonden op 31 mei 2007:
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 3 voor het plaatsen van maximaal 60 kampeermiddelen in de

periode van 14 t/m 21 juli 2007 tijdens een kampeerevenement van de Nederlandse
Volksdansstichting uit Utrecht

Sloopvergunningen
Verzonden op 24 mei 2007:
• Halle, Petersdijk 17, geheel slopen dakbedekking schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo Gld., Handwijzersdijk 4, geheel slopen boerderij, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Wildenborchseweg 1, geheel slopen bergruimte, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 29 mei 2007:
• Drempt, Gientjesweg 2, geheel slopen woning, 4 schuren, tankruimte en garage, komt

asbesthoudend afval vrij
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 43, slopen woning
• Hummelo, Korte Broekstraat 2, slopen dakbedekking van de woning, komt asbesthoudend

afval vrij
• Hummelo, Tolstraat 6, slopen dak van ligboxenstal, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 31 mei 2007:
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 6, slopen schuur
• Hengelo Gld., Spalstraat 21, geheel slopen asbesthoudende materialen in woning en schuur

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., tijdens het Hengels Feest is de Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de

Winkelskamp, van 1 september 18.00 uur tot 2 september 2007 15.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Olburgen, tijdens de nationale straatspeeldag op 13 juni 2007 is de Olburgseweg, tussen de
Zandweide en het Roggeland, van 09.00 uur tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Pipeluurseweg en de
Capellegoedweg

• Steenderen, tijdens de voorjaarskermis op 1 juni 2007 is de Dorpsstraat, tussen de huisnrs. 33
en 41, van 09.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met een buurtfeest is de Zonnebloemstraat van 8 juni 18.00 uur tot 10 juni
2007 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en Horecawet,
tijdelijke verkeersmaatregelen en bouwvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling (gemeentelijke monumentenvergunningen en ontheffingen Wet op de openluchtrecreatie) of
Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 1 juni 2007:
• Vorden, Almenseweg 60, historische buitenplaats 'Het Enzerinck' voor het wijzigen van het
interieur van de keuken en de 1e verdieping

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

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

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

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 7 juni
t/m 18 juli 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet
milieubeheer ter inzage:
• Steenderen, Hoge Wesselink 2, voor het van toepassing worden van het Besluit herstelinrich-

tingen voor motorvoertuigen milieubeheer op een reeds aanwezige en in werking zijnde
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op basis van de ingediende melding is er in de
inrichting sprake van een herstelwerkplaats voor lichte motorvoertuigen (personenwagens)
die is uitgebreid met een autowasstraat

• Vierakker, Koekoekstraat 5, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer waarop het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer van toepassing is. 
Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een timmerfabriek

• Vorden, Ambachtsweg 9a, voor het van toepassing zijn van het Besluit bouw- en houtbedrijven
milieubeheer op de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van productie van kunststof-
producten

• Wichmond, Broekweg 5, voor het van toepassing worden van het Besluit mestbassins
milieubeheer op een reeds aanwezige en in werking zijnde inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer vanwege het 'oprichten' van een mestzak behorende bij het bedrijf.
Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij

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

Wet milieubeheer

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Jaaltinkweg 4, Zelhem'
Het wijzigingsplan 'Jaaltinkweg 4, Zelhem' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft 
betrekking op het wijzigen en vergroten van het agrarisch bouwperceel op de Jaaltinkweg 4 in
Zelhem.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde 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.

Aangezien het wijzigingsplan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het
indienen van een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2006 Koningsweg 1, Hengelo'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2006 Koningsweg 1, Hengelo' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 7 juni t/m 18 juli 2007 tijdens openingstijden voor 
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op het 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 er wordt een woonperceel afgesplitst ten behoeve 
van de bouw van een woongebouw met twee wooneenheden.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij 
de gemeenteraad.

Voorbereidingsbesluit 'Klaverdijk 11a, Halle'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 mei 2007 besloten een herziening van het
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' voor te bereiden voor het perceel Klaverdijk
11a in Halle. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het uitbreiden van de woning
Klaverdijk 11a in Halle en een woningsplitsing van de woningen Klaverdijk 11 en 11a in Halle.

Het besluit met bijbehorende kaart ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken

De burgemeester van Bronckhorst heeft op 29 mei jl. het uitvoeringsprogramma Tijdelijke
reclame-uitingen (driehoeks-/sandwichborden en spandoeken) gemeente Bronckhorst
vastgesteld. In deze nota worden de regels weergegeven waaraan een tijdelijke reclame-uiting
moet voldoen zoals de toegestane grootte van uitingen en de maximale duur van het plaatsen 
van borden en spandoeken (vier weken). Verder is tijdelijke reclame alleen toegestaan voor
evenementen of activiteiten die plaats vinden in de gemeente Bronckhorst of fondsverwervende
ideële reclame, bijvoorbeeld voor landelijke collectes en acties. Daarnaast is het mogelijk
reclame-uitingen te plaatsen voor instellingen met een maatschappelijk belang voor de
inwoners van de gemeente Bronckhorst. Voor de plaatsing van de borden zijn vaste plaatsen
aangewezen.

De beleidsregels treden in werking op 11 juni 2007. Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met de heer R. Visschers, afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, 
tel. (0575) 75 02 50.

Uitvoeringsprogramma Tijdelijke reclame-

uitingen gemeente Bronckhorst

met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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 de gemeen-
teraad.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift 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.
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Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

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

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Aanleveren advertenties/berichteMaandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 CW VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker VordenWichmond Kranenburg

Delden Linde Medler

Wildenborch

Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 nov

Koop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

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

20%
KORTOP GEHE

COLLECT

20%
KORTOP GEHECOLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 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. 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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WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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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.

Oud Vorden

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

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

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

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

Oud Vorden

WEEKBLADWEEKBLAD
CONTACTCONTACT

JE KUNT ER NIET OMHEENJE KUNT ER NIET OMHEEN

HET VERFSYSTEEM VOOR 
EEN DUURZAAM RESULTAAT
Kies voor het buitenschilderwerk voor een 

duurzaam verfsysteem. Met Sikkens Onol HS 

zet u het houtwerk in de grondverf om het 

daarna met Rubbol SB te voorzien van een 

prachtig glanzende deklaag. Zo heeft u er 

jarenlang geen omkijken meer naar.

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo

Tel. 0575-464000     www.harmsenvakschilders.nl

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Ze zijn er weer Aardbeien van eigen land
Nu voor de inmaak v.a. 0.75 500 gram op=op

Nieuwe oogst Frieslanders aardappels eigen oogst
Komkommers 3 voor 0.99

Galia meloen v.a. 3 stuks 1.59
Zie verder onze dag aanbiedingen!

Kado Tip!!! Streekproducten pakketten v.a. div. prijzen
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

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

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing 

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Sportieve Skeelerroutes
Kasteel- en Kloosterroute ± 37 km

Slangenburgroute ± 36 km

Kerkenpadroute ± 28 km

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

Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukker i j

Wij zijn op zoek naar een

ervaren 

bemiddelingsmedewerker

Avonturijn zoekt vanwege uitbreiding en groei van haar Gastouderbureau 
op korte termijn, ervaren kandidaten die, met veel enthousiasme, een nadere
invulling willen geven aan deze functie.

Avonturijn zoekt jou als je …

• 12 - 16 uur per week wilt werken
• het niet erg vindt om op onregelmatige tijden/dagen werkzaam te zijn 
• een open, sociale, daadkrachtige en communicatief sterke

persoonlijkheid bent
• een stuk levenservaring meebrengt
• het een uitdaging vindt, om de gastouderopvang van Avonturijn,

binnen Ruurlo en omstreken, verder een gezicht te geven. 

Wat zijn zoal je werkzaamheden …

� Het zoeken naar geschikte Gastouders;
� Het tot stand brengen van koppelingen tussen Vraag- en Gastouders;
� Ondersteunen en begeleiden van zowel Gast- als Vraagouders;
� Er blijvend op toezien dat er gewerkt wordt volgens het 

kwaliteitsniveau van Avonturijn; 
� Mede een bijdrage leveren aan de beleids- en werkontwikkeling van het

GOB en toe willen werken naar certificering

Avonturijn vraagt van jou …

Een MBO werk- en denkniveau en je beschikt over de nodige mensenkennis.
Je hebt ervaring binnen de Gastouderopvang en kunt naast zelfstandig werken
ook samenwerken. Je hebt zelfdiscipline en geen 9 tot 5 mentaliteit en bent
handig met de computer. Je hebt een goed inlevingsvermogen en je beschikt
over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Daarnaast heb je de beschikking over een auto.

Avonturijn biedt jou …

Een leuke en uitdagende baan met veel wisselende werkzaamheden. Een 
functie die zelfstandig in de organisatie staat, maar waar ook collega’s zijn,
waar je op terug kunt vallen. We bieden je een prettige werksfeer met veel
ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
binnen je vakgebied. De functie valt in schaal 7 van de CAO-Kinderopvang met
een minimum van � 1.853,= en een uitloop naar � 2.456,= per maand op
fulltime basis. De inschaling hangt af van je opleiding en opgedane ervaring. 

Durf je de uitdaging aan, schrijf dan een brief aan Avonturijn.
Deze inhoudelijk gemotiveerde reactie zien wij graag tegemoet vóór 25 juni op
het adres van Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo, t.a.v. Yolanda
Bensink, vestigingsmanager van Avonturijn, zij kan je ook nadere inlichtingen
over de vacature verstrekken. � 0573-458130 

Avonturijn
is een kinderopvangorgani-
satie met een kinderdagver-
blijf met 5 groepen
dagopvang en 5 groepen
buitenschoolse opvang met
voor-,  en naschoolse opvang
in Ruurlo
(gemeente Berkelland).
Eveneens verzorgt
Avonturijn tussenschoolse
opvang op de basisschool.

Daarnaast verzorgt

Avonturijn
Gastouderopvang in de 
gemeente Berkelland en
omstreken.

Avonturijn is één van de
13 gebruikers van het
Kulturhus in Ruurlo en is
volop in ontwikkeling. Door
de groei van het
gastouderbureau zijn we op
zoek naar nieuw personeel.

Avonturijn zoekt hierdoor
steeds nieuwe

Gastouders. Meer info vindt
u op onze website.

Avonturijn heeft kwaliteit 
hoog in het vaandel staan en
vraagt om een no-nonsense
mentaliteit, waarbij
aanpakken, openheid,
vertrouwen en een gevoel
voor humor belangrijke
begrippen zijn.

Avonturijn

Nieuwe Weg 5-01 
7261 NL  RUURLO
tel.: (0573) 45 81 35 
fax: (0573) 45 81 33 

e-mail:
info@avonturijn-ruurlo.nl
website:
www.avonturijn-ruurlo.nl

Te koop: ruim 3 kamer
hoekappartement

in De Galleehof in Vorden
(Galleestraat 61).

Met tuin/terras en garage.
Info: www.hetwonnink.nl
0575-553079 of 06-53642327

Tandheelkundig Centrum Verhagen & Waanders organiseert de Week van de Lach.

Woensdagavond staat Orthodontie centraal, donderdagavond is het de beurt aan

Implantologie. Tijdens deze avonden maakt u kennis met de mogelijkheden van

deze behandelmethoden. Zaterdag a.s. kunt u tijdens het Open Huis terecht met uw

persoonlijke vragen over Orthodontie en Implantologie. Deze dag zijn specialisten

aanwezig om u één op één te woord te staan. Voor geïnteresseerden is het mogelijk

om een video-ingreep te volgen.

Het programma:

Woensdag 6 juni 19.00 – 22.00 u. Orthodontie 

Donderdag 7 juni 19.00 – 22.00 u. Implantaten 

Zaterdag 9 juni 10.00 – 17.00 u. Open Huis Implantologie & Orthodontie

De Week van de Lach in Tandheelkundig Centrum Verhagen & Waanders: 

Eschpark 9 (aan de Twente-route)

7131 TG Lichtenvoorde

0544 - 371260

info@verhagen-waanders.nl

www.verhagen-waanders.nl

www.weekvandelach.nl

Loop gerust naar binnen en laat u vrijblijvend

informeren. U bent van harte welkom!

Het team van Tandheelkundig Centrum

Verhagen & Waanders

WE E K VAN DE LAC H
Glimlachen, hartelijk lachen, stralend lachen

N A T U U R L I J K O O K V O O R U

Spont. vr. 60+ sl. 1.74 m H.B.O.
zoekt in regio positieve lieve
man in harmonie, wandelen, fiets
en goed gesprek, etc. Br. o. nr.
M32-5. Aan Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

BRADERIE
SNUFFELMARKT

Zondag 10 juni
Bouwmarkt Fixet Ulft
Zondag 24 juni

Jaarmarkt, Parkeerplaats
EDAH Terborg

Van 10.00 tot 17.00 uur
Alle handel mogelijk

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

Hogebos

P.B. Totaal
Velswijk

voor al uw

schilderwerk

en diverse

timmerwerk-

zaamheden

06-22685297

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

pakkers

23/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Weekendvoordeel Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 juni 2007
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150 gram
NORMAAL 1.88-2.78

Beenham, Yorkham of 
boerenschouderham
Vers voor u gesneden

Heel
NORMAAL 1.69

PLUS Korenlanders 
vloerbrood
Donker of zonne 
Vers uit eigen oven

1.39

1.49
150 gram

PLUS Klaverland
Oude kaas
Vers van het mes, aan het stuk
500 gram
NORMAAL 4.95

2.99
500 gram

Douwe Egberts
Senseo koffiepads
Diverse smaken
Zak 40 stuks
ELDERS 2.99

1+1
GRATIS 1.99

400 gram

Varkensschnitzels 
Naturel of gepaneerd 
Wiener of zigeuner
750 gram
ELDERS 6.74-7.34

Trostomaten
500 gram 

0.694.99
750 gram 500 gram

2.69
36 + 4 stuks 

gratis

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

Diamarine
Côtes de 
Provence
Rosé*
2 flessen à 75 cl. 
ELDERS 8.98 Nu 4.49

Hollandse aardbeien
Bak 400 gram



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

Sinds de laatste Open daghebbener
een aantal aanvullingen en vervangin-
gen van machines plaatsgevonden en
is het terrein aan de westkant van Go-
ma drastisch veranderd. Dit laatste als
voorbereiding voor een eventuele vol-
gende uitbreiding. Tijdens de Open
dag zullen de machines in de fabriek

volop draaien en is het grootste deel
van de medewerkers aan het werk. Zij
kunnen de belangstellenden tekst en
uitleg geven.

De bezoekers worden op het terrein
opgevangen en begeleid naar parkeer-
plaatsen voor auto's en stalling voor de

fietsen. Vervolgens wordt men verwe-
zen naar het begin van de route die
langs rood-witte linten door de fabriek
en het kantoor leidt. 

Onderweg is er op een aantal plaatsen
een hapje en drankje. Op het eind van
de route is er gelegenheid nog wat na
te praten in een gezellig aangeklede
nieuwe hal met een ‘tijdelijk’ terras
met kraampjes voor een afsluitend
hapje en drankje.

Open dag bij Goma
Op zaterdag 9 juni organiseert Goma aan de Ruurloseweg in Hengelo een
Open dag. Goma bestaat 45 jaar en het bedrijf is met 2 hallen uitgebreid.
De Open dag is van 10.00 tot 16.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

 

 

 

 

 

 

  

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

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. 

Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aanbiedingen
eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).

'Een positieve uitbreiding," aldus Peter
Lenselink. "Daihatsu is een merk dat
sterk groeit. We zijn zeer gemotiveerd
om met de verkooop van Daihatsu in
Zutphen en omstreken aan deze groei
bij te dragen." 

De modellen van Daihatsu ogen klein
maar zijn groots op de weg. Houdt u
van een auto met een sportief uiterlijk
en sierlijke details? Dan is de Sirion 2
Chromium zeker iets voor u! Door de
chroomaccenten een echte blikvanger
op de weg. Wilt u het vrije gevoel van
de zon op uw huid en de wind door
uw haren? Dan is de Daihatsu Copen
dé auto die u zoekt! Van coupé naar ca-
brio in 20 seconden. Liever een ro-
buuste auto die bij al uw activiteiten
kan worden ingezet? Dat vindt u bij de
Terios die altijd voldoende veiligheid

en binnenruimte biedt. Stoer, stijlvol
maar bovenal praktisch! En dan noe-
men we nog maar drie modellen...

OPEN HUIS
Om het dealerschap van Daihatsu te
vieren heeft Lenselink Eefde op vrij-
dag 8 juni, tussen 10.00 en 20.00 uur
en zaterdag 9 juni tussen 10.00 en
17.00 uur Open Huis. Alle nieuwe mo-
dellen van Daihatsu staan in diverse
kleuren en uitvoeringen in de show-
room. Indien u na het kijken gelnte-
resseerd bent in hoe de auto nu echt
rijdt, dan is het maken van een proef-
rit uiteraard mogelijk.

MAZDA DEALERSCHAP
Autobedrijf Lenselink blijft naast Dai-
hatsu dealer ook het vertrouwde
Mazda dealerschap voeren. "Wij zijn

dus Daihatsu èn Mazda dealer en zo-
als men van ons gewend is blijft de ser-
vice en de klantvriendelijkheid bij ons
op nummer 1 staan," zegt Lenselink.
"Met het dealerschap van Daihatsu
kunnen wij de klant alleen maar een
breder assortiment aanbieden."

Daihatsu wist in het afgelopen jaar in
Nederland een verkoopsteiging van
57% te realiseren. Het Japanse merk -
bekend van de compacte, zuinige en
minst milieubelastende auto's - sloot
2006 af met een marktaandeel van
1,37%. In 2005 bedroeg het marktaan-
deel van Daihatsu nog 0,91%. Met de
recentelijk geintroduceerde modellen
Terios, Trevis en Materia en een doel-
stelling van 8.510 auto's voor 2007 is
Daihatsu vastbesloten deze positieve
trend vast te houden. Ook de aanstel-
ling van Lenselink als nieuwe dealer
zal eraan bijdragen de positie van Dai-
hatsu in Nederland het komende jaar
verder te verstevigen.

Hoe groot klein wel niet kan zijn

Grote ogen bij personeel Lenselink Eefde

Autobedrijf Lenselink in Eefde is onlangs aangesteld als Daihatsu-dealer
voor de regio Zutphen. Lenselink zal het Daihatsu-dealerschap naast het
Mazda-dealerschap gaan voeren.

Er zijn kookdemonstraties van onder
andere Rob Geus bekend van de
Smaakpolitie en u kunt een kijkje ne-
men in de keuken. Verder kunt u ken-
nis maken met verschillende proeve-
rijen. Kinderen hoeven zich niet te ver-

velen. Speciaal voor de kids is er een
springkussen, een clown en een kin-
derboerderij. Sindy’s Catering ver-
zorgt ook partycatering. 

Het Hengelose bedrijf kan een totaal
pakket aanbieden bij het organiseren
van partijen en feesten, inclusief be-
diening. Sindy’s Catering is gevestigd
aan Broekweg 5 in Hengelo Gld, tel.
0575-464532. www.sindy’scatering.nl

Zaterdag 9 juni

Open huis Sindy's Catering
Het vijfjarig bestaan van Sindy’s
Catering wordt zaterdag 9 juni ge-
vierd met een Open huis. Van 14.00
tot 17.00 uur is iedereen welkom
aan de Broekweg 5 in Hengelo Gld.

Auto Palace had de volgende openings-
stunt bedacht. Iedere klant die tijdens
de opening een auto kocht, maakte
kans op een jaar lang een gratis Matiz.
De trekking vond officieel plaats door
notariskantoor Nysingh uit Zutphen.
En jawel, de heer Veerbeek was de ge-
lukkige. (zie foto, de heer en mevrouw
Verbeek tezamen met hun nieuwe au-
to's en namens Auto Palace, A.J.M. Lin-
derhof, directeur). Zo ziet u Auto Pala-
ce zorgt altijd voor spektakel. Tot 30 ju-
ni zijn nog de openingsaanbiedingen
van kracht, te weten:
- VDO Dayton PN2050 Benelux naviga-
tiesystemen normaal 279,- nu  € 239,-

- Gratis werkplaats- en caravan verlich-
ting check

- Eén week huren = 2 weken sturen via
Auto2Rent

- Olie verversen € 29,50 (diesel € 39,50),
bestaande uit oliewissel (10W40),
oliefilter vervangen, carterring ver-
vangen, afvoer oude olie.

- Eén dag cabrio rijden bij aankoop za-
kelijke Opel/Chevrolet

Kom daarom langs en maak kennis
met de nieuwe belevingswereld van
Opel, Chevrolet en Isuzu, bij Auto Pa-
lace Doetinchem, Plakhorstweg 1-3.
www.auto-palalce.nl

Opening Auto Palace betaalt zich nu uit!

Op woensdag 30 mei jl. werd aan de heer Veerbeek uit Drempt een nieuwe
Meriva afgeleverd. Normaal een niet zo apart fenomeen, maar dit keer lag
het anders. De heer Veerbeek kocht deze auto namelijk op de spectaculai-
re openingshow van Auto Palace in Doetinchem. Om precies te zijn tij-
dens de Paasshow.

Ook voor het nodige vermaak wordt gezorgd;
voor de kinderen is er een kleurplaatwed-
strijd en een springkussen. Voor de durfals is
een heuse slipbaan ingehuurd waar men de
techniek van het slippen zelf kan ondervin-
den. Het huidige pand, dat dateert van 1978
en zowel in 1983 als in 2001 ook werd ver-
bouwd en uitgebreid, was aan een grondige
opknapbeurt toe. 

Het geheel heeft de afgelopen maanden een
complete metamorfose ondergaan. Het resul-

taat, dat strak en eigentijds genoemd mag
worden, kunt u vanaf zaterdag aanstaande
bewonderen. "Samen met onze vakkundige
medewerkers en voorzien van de modernste
technieken op het gebied van schadeherstel
alsmede de aansluiting bij de landelijke orga-
nisatie Autoschade Herstelgroep Nederland
(AHGN) zijn wij klaar voor de toekomst", al-
dus directeur Gerrit Frederiks. Autoschade
Herstel Willemsen is makkelijk bereikbaar
aan de Handelsweg 11 op het industrieterrein
in Zelhem.

Feestelijke heropening Autoschade Herstel Willemsen Zelhem
Open dag zaterdag 9 juni a.s. van 10.00 - 16.00 u.
Na maanden van grote inspanningen door velen is het eindelijk zover; de verbouwing
van het bedrijfspand van Autoschade Herstel Willemsen aan de Handelsweg 7 - 11 in
Zelhem is gereed. Dit wordt feestelijk gevierd op zaterdag 9 juni aanstaande. Belang-
stellenden zijn van 10.00 tot 16.00 u. welkom om een kijkje te nemen zowel voor als ach-
ter de schermen. Er worden meerdere demonstraties gehouden waarbij men kan zien
wat er zoal moet gebeuren om een autoschade vakkundig te herstellen.



GRATIS DAGKAART

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Dagelijks werkt de provincie aan de weg. Bijvoorbeeld in Ermelo aan de 
N303, de Harderwijkerweg. Een totale reconstructie, inclusief fi etspad. 
De weg wordt veiliger en er ontstaat een betere doorstroming.

‘Volgens mij had ik jou op de heenweg 

ook’, zegt de man die instapt bij de Gijs-

brechtgaarde in Apeldoorn. “Dat kan 

niet want ik kom van Zwolle”, antwoordt 

de buschauffeur, “maar misschien was 

het mijn broer.” 

‘Ja, ja’,  lacht de man, ‘dan zal ik me wel 

vergist hebben.’ “Nee serieus, mijn broer 

rijdt ook op de bus.” ‘Lijken jullie op 

elkaar dan?’ In de spiegel zie ik de mond-

hoeken van de chauffeur omkrullen. ”Ze 

zeggen van wel.” Terwijl de bus optrekt 

richting eindpunt van mijn rondje open-

baar vervoer Gelderland, zie ik het voor 

me. De kamer vol verjaardagsvisite en 

twee broers die elkaar begroeten met: 

”Ik had er vandaag weer drie.”

Vanochtend begon de rondreis met de 

stadsbus van Connexxion naar het sta-

tion in Arnhem. Zonder problemen kom 

ik met mijn thuis geprinte dagkaart de 

bus in. “De meeste mensen gebruiken 

hem voor een dagje uit”, weet de chauf-

feur die regelmatig op de attracties 

Burgers Zoo en Het Openluchtmuseum 

rijdt. 

Via een Syntus-trein moet ik naar Doe-

tinchem. Daar neem ik een bus naar 

Zutphen om zoveel mogelijk recht te 

doen aan de slogan ‘Ervaar het ov’ waar-

mee deze gratis dagkaart wordt gepro-

moot. Terwijl ik wachtend geniet van 

mijn kleintje cappuccino, baal ik ervan 

dat ik geen krant heb mee gegrist bij 

de ingang. Volgens de koppen die ik bij 

medepassagiers zie, heeft Balkenende 

een stalker. Dat wekt nieuwsgierigheid 

op. Bij het instappen vragen meisjes 

met zware rugzakken en bergschoenen 

of dit de trein is die op het bord staat. 

Ik kan ze geruststellen. De trein is com-

fortabel, op tijd en geeft bij elk station 

met een omroepbericht aan voor welke 

plaatsen we kunnen overstappen. De 

gewenste krant zie ik niet maar wel de 

Spits. De bus naar Zutphen is net weg. 

Een vriendelijke chauffeur raadt me aan 

met de bus naar Vorden te gaan en daar 

de trein naar Zutphen te nemen. An-

ders moet ik twee uur wachten! Ben ik 

blij dat ik die man heb getroff en, want 

de reisinformatie op busstation Doetin-

chem is belabberd. 

Christelijk bolwerk?

Even later rijden we door de mooie Ach-

terhoek. Bannink, Roessin, Elderink 

zijn de namen op de straatbordjes. De 

tekst ‘Höken in Toldiek’ brengt me der-

tig jaar terug toen ik als zestienjarige 

de eerste schreden op het uitgaanspad 

zette. Het gebeurt dus nog steeds in 

Toldiek. Deze trip is toch al nostalgisch 

want overal verbaas ik me over veran-

deringen. Was Hengelo (Gld) in mijn 

herinnering slechts een paar weilanden 

met de woonboerderij van mijn vrien-

dinnetjes oom Teun, nu zie ik een grote 

bouwput en winkels als AH, Plusmarkt 

en zelfs het Kruidvat! Hetzelfde geldt 

voor station Apeldoorn dat vroeger een 

slaperige indruk maakte. Er zijn vier 

stations bijgekomen bij Apeldoorn 

Centraal. Zelfs het vooroordeel van een 

christelijk bolwerk sneuvelt als het eer-

ste godshuis dat ik zie een moskee blijkt 

te zijn.

Huis aan huis

 Nergens kom ik het krantje met het 

artikel over Balkenendes belager te-

gen. Ook niet in de trein van Zutphen 

naar Apeldoorn met RegioNS of de 

BBA-bus van Apeldoorn naar Arnhem. 

Als ik thuis de keuken inkom, ligt hij 

op tafel: De Pers. Sinds kort wordt hij 

ongevraagd huis aan huis bezorgd. Het 

blijkt een flutartikel te zijn over een 

voormalige advocaat die Balkenende op 

internet belastert. 

Dit bewijst maar weer dat de Gelderse 

vervoerders alleen maar kwaliteit 

bieden. 

Gratis dagkaart openbaar vervoer groot succes

'Is dit de trein die op het bord staat?'

De inzendingen van één maand

Prijsvraag

Vraag: Hoe heet het apparaatje dat in De 

vraag van deze maand luidt: 

Tot wanneer en waar kan elke Gelderlander 

een gratis ov-dagkaart aanvragen?

Stuur je antwoord voor 22 juni 2007 naar 

de provincie Gelderland, t.a.v. Ingrid Koch, 

Antwoordnummer 411, 6800 WC  Arnhem. 

Een postzegel is niet nodig. Onder de 

goede inzenders verloten we twee tribune-

plaatsen met Pit Party (trucks bekijken en 

Amerikaanse chauffeurs ontmoeten!) van 

de Monsterjam in Gelredome op zondag 30 

september.

In het meinummer was de vraag in maxi-

maal tien woorden te zeggen wat media-

tion is. Als in het antwoord onafhankelijke 

conflictbemiddeling door neutrale persoon 

voorkomt, is het goed. Uit de grote stapel 

goede antwoorden kwam als winnaar uit 

de bus R. Prinsen uit Apeldoorn. Namens de 

redactie van harte gefeliciteerd!

Elke inwoner van Gelderland kan tot 31 

december eenmalig de gratis OV-dag-

kaart aanvragen. De kaart is geldig bij 

alle vervoerbedrijven in Gelderland, 

met uitzondering van de NS. De cam-

pagne die gefinancierd wordt door de 

provincie Gelderland, stadsregio Arn-

hem-Nijmegen en de OV-bedrijven is 

bedoeld om meer mensen met het open-

baar vervoer te laten reizen.  

Vanaf het begin van de actie op 26 febru-

ari, zijn er 25.000 kaarten aangevraagd. 

Bijna de helft van de aanvragers reist 

zelden of nooit met het openbaar ver-

voer. Een van de reacties: ”Onze klas is 

u erg dankbaar. We hebben erg genoten 

op paleis het Loo en bij de Apenheul.”

U kunt de kaart aanvragen via: www.

ervaarhetov.nl of via Openbaar Ver-

voer Gelderland, Postbus 397, 6800AJ 

Arnhem (met vermelding van naam, 

adres,  geboortedatum en reisdatum).

Al 25.000 kaarten aangevraagd

Opnieuw gratis 
museumdag in 2007

Op 20 oktober 2007 zijn weer veel musea in 

Gelderland gratis toegankelijk. 

Er is 125.000,- euro nodig om deze dag mo-

gelijk te maken. De praktische organisatie 

is in handen van Gelders Erfgoed. 

De provincie dringt bij de deelnemende 

musea aan op speciale aandacht voor de 

kinderactiviteiten en publiciteit om een 

breder publiek over de drempel te krijgen.

De provincie stimuleert het openbaar vervoer in Gelderland.



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Gld. nieuws is een uitgave van de provincie 

Gelderland. Voor meer informatie: 

afdeling Commu nicatie, T (026) 359 90 00, 

Markt 11, Postbus 9090, 6800 GX  Arnhem,

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

KALENDER JUNI 2007

ACTUEEL

AGENDA

Oproep mantelzorgers
Voor de ca 300.000 mantelzorgers 

in Gelderland is een platform belan-

genbehartiging in oprichting. Voor 

het platform worden leden gezocht 

uit de zeven Gelderse regio’s Rivie-

renland, Nijmegen, Arnhem, Steden-

driehoek, Noord-West Veluwe, West-

Veluwe Vallei en Achterhoek. Het 

platform zoekt mantelzorgers die 

zich inzetten voor hulpbehoevenden 

in de aandachtsgebieden chronisch 

zieken, zieken in levensbedreigende 

omstandigheden, dementerenden, 

gehandicapten en mensen met een 

psychische beperking. Bovendien 

gaat het om mantelzorgers onder al-

lochtonen, ouderen en jongeren. Het 

platform vindt professionele onder-

steuning bij Zorgbelang Gelderland. 

Nadere informatie aldaar onder 

nummer (026) 384 28 22.

Reacties graag zenden aan Zorgbe-

lang Gelderland, Postbus 5310, 

6802 EH  Arnhem.

Zwemwater
Vanaf mei is de folder over het open 

zwemwater in Gelderland weer 

verkrijgbaar in gemeentehuizen, 

bibliotheken, VVV- kantoren, cam-

pings en hotels. De informatie is ook 

te vinden op de site van de provincie 

www.gelderland.nl/zwemwater en 

in de zomermaanden te zien op de 

teletekstpagina’s 390 e.v. van Om-

roep Gelderland.In de folder staat 

meer over verblijfsfaciliteiten, tips 

voor veilig zwemmen, de bereikbaar-

heid per openbaar vervoer en de 

grootte van de zwemplas. De folder 

bevat ook informatie over de meest 

voorkomende gezondheidsklach-

ten die door het zwemmen in open 

water kunnen optreden, en hoe 

klachten te melden. Bij veel klachten 

over dezelfde plas komt de provincie 

in actie.Klachten melden bij het 

provinciale Milieuklachten- en Infor-

matiecentrum, 

tel. 026 - 359 99 99.

Meer informatie

Brigit Bethe, T (026) 359 90 22

Iemand moet zijn nek uitsteken

10 Volksfeest Voorst

10 Concours Hippique Hengelo

11 Wildspeurtochten Elspeet

13 Nationale Straatspeeldag Arnhem

14 Autopuzzelrit-Vakantierit Hierden

14 Paardenmarkt Beusichem

16 Spelletjesdag Putten

16 Wandeling Speulderbos Barneveld

16 Fietstocht Zonsondergang stuifzand Ede

16 Markt-Orgelconcert Zutphen

17 Struinen langs de Grote Beek Hummelo

17 Verstand van Zand Bemmel

17 BD Bijendag Renkum

19 Seniorentriatlon ‘t Harde

20 Kruidenkransen vlechten Beuningen

W23 Excursie zonne-energie Ede

23 Autocross Terwolde

23/24 Achterhoekwandeltocht Doetinchem

24 Kermisoptocht Keijenborg

26 Fietstocht Putten

26 Gierzwaluwen observeren Bennekom

27 Staverdense Huifkartocht Ermelo

28 Zomeravondwandeling Neerijnen

30 Klokkentaxatie Nunspeet

30 Regionale Veteranendag Harderwijk

Provinciale Staten live op internet

www.gelderland/staten

2 Schaapscheerdersfeest Harderwijk

2 Fietstocht Grebbelinie Scherpenzeel

3 Dweildag Ugchelen

3 Wandelen tussen bos en heide Ede

3 Jazz-muziek middag Doetinchem

3 Kunstmarkt Apeldoorn

3 Harmonicadag Toldijk

6 Water(be)leven Zelhem

9 Wandelexcursie Oosterbeek

9 Zomermarkt/braderie Kootwijk

9 2e Clubcross Halle

9 Aaltjesdag Harderwijk

9 Boekenmarkt Nijmegen

10 Jachthoornblazers Hoenderloo

10 IVN-fi etstocht Apeldoorn

Commissies

Woensdag 13 juni

Ruimtelijke ordening, wonen en milieu

9:30 uur, Provinciehuis, Statenzaal 

Landelijk gebied en water

9:30 uur, Rijnstate zaal 3.1  

Jeugd, gezin, zorg, welzijn en cultuur

14:00 uur, Rijnstate zaal 3.1  

Mobiliteit en economische zaken

14:00 uur, Statenzaal 

Algemeen bestuur en fi nanciën

17:30 uur, Rijnstate zaal 3.1  

Provinciale Staten

woensdag 27 juni 2007

10:00 uur, Provinciehuis, Arnhem 

Werkbezoeken Clemens Cornielje, 

Commissaris van de Koningin

14  juni  Zutphen

28  juni  Arnhem

13  sept Wageningen

Eind dit jaar is er ook voor auto’s 

aardgas in Gelderland. Verschillende 

pompstationhouders hebben belangstelling 

getoond om behalve benzine, diesel en 

LPG ook aardgas te verkopen. Ze hebben de 

provincie om subsidie gevraagd. Aardgas is 

de schoonste brandstof die beschikbaar is. 

Bovendien is het ook nog eens goedkoper, 

veiliger en stiller. “Het is niet nieuw”, zegt 

Mireille Wösten van de provincie. “In Italië 

rijden al een half miljoen auto’s op Nederlands 

aardgas.” Het is een puur product, verbrandt 

schoner. Het moet niet worden verward met 

LPG, een restproduct van de olie-industrie. 

Dat aardgas goedkoop is, komt onder meer 

omdat de accijns laag is. Bussen op de 

Valleilijn, van Wageningen naar Ede, rijden 

al op aardgas. “Het is de bedoeling dat ook 

andere bussen dat gaan doen”, aldus Wösten. 

De Achterhoek en de Veluwe volgen wellicht 

enkele jaren later.

Wösten kreeg telefoontjes van bijvoorbeeld 

koeriersdiensten die belangstelling toonden 

om op aardgas te rijden. Ook taxibedrijven 

hebben er wel oren naar. De provincie zelf 

laat de helft van haar wagenpark op de 

schone brandstof overgaan. “Verkeer levert 

veel luchtverontreiniging op, met name in 

steden. Gemeenten komen met maatregelen. 

Ze stellen bijvoorbeeld milieuzones in, waar 

alleen schone voertuigen mogen komen. Voor 

taxibedrijven is het rijden op aardgas dus heel 

interessant.

”De provincie heeft zes ton subsidie 

uitgetrokken om pomphouders in de grotere 

steden te stimuleren een vulstation voor 

aardgas te realiseren. Het is een investering 

van twee ton, aldus Wösten. De provincie 

betaalt de helft. Dat wil zeggen dat er geld is 

voor zes tankstations. 

“Iemand moet zijn nek uitsteken. 

Anders gebeurt er nooit iets.” Met die 

gedachte heeft tankstation ASVA bv 

in Arnhem subsidie aangevraagd om 

een aardgasvulpunt te realiseren. Pro-

jectmanager Tony Morsman hoopt in 

november de eerste klanten te kunnen 

bedienen. 

Het bedrijf bij het Velperpoortstation 

heeft niet alleen een tankstation, maar 

ook autoverhuur en een parkeergarage. 

De provincie die op aardgas wil rijden 

huurt er al gemiddeld tien tot vijftien 

auto’s per dag. En ook andere bedrijven 

hebben belangstelling getoond voor de 

schonere brandstof, aldus Morsman. 

“Het zijn bedrijven die milieu hoog in 

hun vaandel hebben staan. Ze willen 

rijden op aardgas koppelen aan hun 

imago.”

De tijd is rijp, denkt hij, voor een 

milieuvriendelijke brandstof. “Op de 

huidige voet kunnen we niet doorgaan. 

Bij het grote publiek begint de omslag 

te komen.” Het is wel zaak, benadrukt 

hij, dat de politiek de ontwikkeling van 

aardgas blijft steunen. “Wat dat betreft 

blijft het voor ons een gok.”  

Naast de ton die de provincie voor haar 

rekening neemt, kost het ASVA zelf 

nog een ton aan investeringen. “Die 

verdienen we voorlopig niet terug, áls 

we het al ooit terugverdienen. Maar als 

de overheid het blijft stimuleren, komt 

het goed.” Het tankstation hoopt met 

het aardgasvulpunt een voorsprong te 

nemen op concurrenten. De bekendheid 

betekent extra klanten voor de autover-

huur, verwacht ASVA.

Schoner, stiller en goedkoper
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Deze column sluit aan op de reeks
van drie columns die ik een aantal
maanden geleden schreef over de 5
aardmiddelen die in mijn praktijk
een prominente plaats innemen. 

Veel, heel veel mensen met heel veel
verschillende fysieke, emotionele en
mentale klachten missen in de kern
een essentieel iets. Ik noem dit basis-
vertrouwen of basisveiligheid. Als je
hiervan voldoende hebt ben je ont-
spannen, vrij in je handelen en je be-
schikt over al je capaciteiten. Een ge-
brek aan dit vertrouwen ligt aan de ba-
sis van veel verschillende klachten.
Een vijftal homeopathische genees-
middelen, zgn. 'basismiddelen', kan
bij een gebrek aan basisveiligheid hia-
ten helpen opvullen. Het maakt dat ie-
mand meer ontspannen zichzelf kan
zijn en zich vrijer voelt in zijn hande-
len.  

Denkt u even met mij mee wat dit al-
les betekent: met meer basisvertrou-
wen maak je keuzes en beslissingen
die je eerder niet durfde of dacht te
kunnen nemen. Met wat meer moed
laat je je wellicht niet verlammen in
een vervelende situatie, sla je niet
dicht maar kun je reageren en uiting
geven aan dat wat je vindt en voelt. Ui-
ting geven aan een gevoel van onvrede
kan enorm bevrijdend werken, en kan
een aanzet zijn naar een dialoog met
bijvoorbeeld partner, collega of lei-
dinggevende. Dit is een prachtig as-
pect van deze 5 basismiddelen: de ont-
wikkeling die er in gang gezet wordt
doordat een 'gevangen deel' vrijkomt,
dat deel dat voorheen je beperkte in je
doen én laten. Goed, ter illustratie een
aantal concrete voorbeelden uit mijn
praktijk van de afgelopen weken; een
aantal mensen die na één of meerdere
aardmiddelen uit hun oude patroon
van zelf-beperking stapten, inclusief
de gevolgen die dat voor hen had.

UIT DE PRAKTIJK 1
Een 48-jarige vrouw komt wegens ho-
ge bloeddruk en frequente hoofdpij-
nen. Tijdens het consult bespreken we
een aantal pijnlijke momenten van
vroeger en van haar werk en relatie
nu. Na de eerste van vijf aardmiddelen
gaat ze zich rustiger voelen onder al-
les, vervelende dingen vliegen haar
veel minder aan. Na het tweede mid-
del gebeurt er iets bijzonders: op haar
werk schiet ze enorm uit haar slof, en
uit in een paar minuten jaren van op-

gekropte frustratie en onvrede. Haar
collega's zijn perplex: zo kenden ze Jo-
landa niet! Inderdaad heeft ze een
stap genomen die ze eerder nooit
nam: uiting geven aan haar onvrede.
Achteraf moest ze erg lachen en voel-
de ze zich zó bevrijd door wat ze ge-
daan had. De aardmiddelen hebben
haar ondersteund in iets wezenlijks
wat ze al zó lang wilde doen en wat
heeft afgerekend met haar gewoonte
om onvrede altijd maar in te slikken. 
Een bijzondere ontwikkeling, en wat
blijkt uiteindelijk na 5 maanden: haar
te hoge bovendruk is met 30 punten
gedaald naar 130/90 en hoofdpijnen
zijn er nauwelijks meer. Het slikken
van verdere medicatie is dus niet meer
nodig. 

UIT DE PRAKTIJK 2
Een vrouw komt met klachten van
moeheid, niet lekker in haar vel zit-
ten, veel 'snaaien' en geen zin hebben
om dingen te ondernemen. Vroeger
had ze wel zin en energie, maar in de
loop der jaren is dit langzaamaan
minder geworden. Ze voelt zich onbe-
grepen door haar man, heeft het ge-
voel dat ze langs elkaar heen leven. De
eerste vier basismiddelen lijken geen
effect te hebben. Een doorbraak volgt
pas na het laatste middel. Dit middel,
natrium, helpt om oude patronen
(oud verdriet!) los te laten. Ze reali-
seert zich hoezeer ze nog steeds houdt
van de man met wie ze vroeger niet
heeft mogen trouwen van haar ou-
ders. Dat was meer dan 30 jaar gele-
den. Na een intense rouwperiode van
enkele weken kan ze haar verdriet los-
laten, en in de weken erna komt ze
steeds meer in het hier en nu te leven.
Na een aantal maanden begint haar
energie weer toe te nemen en krijgt ze
meer zin om dingen te gaan onderne-
men. Ze ziet in dat haar leven nou een-
maal zo gelopen is, en dat ze er niets
aan heeft om in het verleden te blijven
leven. Een aantal weken geleden sprak
ik haar even: "dat van vroeger is niet
meer" , haar energie is voor 80% beter
en ook het contact met haar man is
beter dan het ooit geweest is. 

UIT DE PRAKTIJK 3.
Een man van 35 heeft last van hyper-
ventilatie-aanvallen en eczeem op de
handen. Lastig, want hij is monteur en
moet dus ook veel met zijn handen
werken. Op zijn werk ervaart hij stress
met een aantal collega's, thuis, met
zijn vrouw, en ook als hij alleen is. Ei-

genlijk kan hij zich nooit ontspannen.
In de loop van twee gesprekken wordt
steeds duidelijker dat hij zich enorm
sterk verantwoordelijk voelt voor zijn
gezin, en dan met name het financië-
le deel. Hij voelt zich zó verantwoorde-
lijk voor zijn taak als kostwinner dat
hij niet kan ontspannen en constant
bang dat hij daarin zal falen. Deze
man heeft zichzelf volledig klem ge-
zet, heeft zichzelf volledig overladen
met het besef zware verantwoordelijk-
heden te hebben, en heeft het gevoel
hierin geen keuze te hebben.  Gaande-
weg de aardmiddelen kan hij ont-
krampen en gaat hij zichzelf niet
meer beschouwen als de eindverant-
woordelijke van de taak als kostwin-
ner. De automatische stress-koppeling
tussen "het brood dat op de plank
moet komen" en dat het "zijn verant-
woordelijkheid" is kan hij loslaten. Dat
geeft rust. Een vicieuze cirkel is door-
broken en hij komt meer ontspannen
in zijn verantwoordelijkheden te
staan. De hyperventilatie neemt in fre-
quentie en in hefigheid af. Uiteinde-
lijk gaat zijn vrouw ook een dag wer-
ken omdat haar dat erg leuk lijkt, en
wordt de situatie voor hem nog meer
ontspannen. Zijn vitaliteit wordt be-
ter, zijn hyperventilatie verdwijnt vol-
ledig en het eczeem aan de handen is
minimaal. De kracht die hij voorheen
gebruikte om krampachtig vast te
houden, diezelfde kracht richt hij nu
op zijn overtuiging "dat hij het niet
meer gaat doen zoals vroeger, dat is
voorbij!". Daarin is hij heel stellig. 

TOT SLOT
Heel graag vertel ik u over de home-
opathie en de mogelijkheden die
homeopathische behandeling geeft
bij verschillende klachten. U kunt mij
bezoeken en uw vragen stellen tijdens
de open avond op 13 juni tussen 19 en
21 uur en op donderdag 14 juni tussen
10 en 12 uur. Mocht u mij persoonlijk
willen spreken dan kan dat (kosten-
loos) Als u van tevoren even belt dan
kan ik u een kwartier ter kennisma-
king te woord staan. 

Tot de volgende keer.  
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - 
vergoeding door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2. 7231 NB  Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

  

Weinig of geen basisvertrouwen

Op, onder, tussen, voor en achter de
kramen zijn weer de meest uiteenlo-
pende artikelen te vinden. Misschien
wel juist dat gesneuvelde kopje van
het dure servies. Voor de inrichting
van de studentenkamers is er weer vol-
op keuze. 

Ook is er een ruim assortiment aan
speelgoed en boeken. De supporters
zijn aanwezig met de bekende wafel-
kraam.

De markt wordt gehouden op het par-
keerterrein bij sporthal De Kamp aan
de Sarinkkamp in Hengelo. De markt
begint om 10.30 en is om 14.00 uur af-
gelopen. De entree is 1 euro. Kinderen
tot 12 jaar hebben vrije toegang. De
opbrengst wordt gebruikt voor onder
meer de aanschaf van instrumenten
en uniformen en de kosten van muzi-
kale (op)leiding.

Rommelmarkt muziekvereniging
Crescendo Hengelo

9 juni bij sporthal de Kamp
Zaterdag 9 juni houdt de christelij-
ke muziekvereniging Crescendo
weer haar jaarlijkse rommel-
markt. Al vanaf het begin van het
jaar zijn de leden in de weer ge-
weest om spullen te verzamelen.
De magazijnen puilen weer uit!

Het thema 'Laat ze niet vallen' verwijst
niet alleen naar de aard van de aan-
doening die zich uit in aanvallen en
waarbij mensen ook letterlijk kunnen
vallen, maar is ook een oproep om
mensen met epilepsie te steunen. 
Geld voor de epilepsiebestrijding is
hard nodig en het Nationaal Epilepsie
Fonds krijgt geen subsidie van de over-
heid. 

Epilepsie is een tijdelijke functiestoor-
nis in de hersenen, die zich uit in aan-
vallen. Hoe epilepsie ontstaat, is nog
niet bekend. Er is dus geld nodig voor
onderzoek. Maar zeker ook voor voor-
lichting: 1 op de 150 mensen heeft epi-
lepsie maar veel mensen weten niets
over deze aandoening. Naast het subsi-
di_ren van onderzoek en het geven
van voorlichting, organiseert het Nati-
onaal Epilepsie Fonds vakanties voor
mensen met epilepsie. Voor veel kin-
deren en volwassenen is dit de enige
mogelijkheid om met vakantie te
gaan. Het epilepsiefonds financiert
daarnaast enkele projecten in ontwik-
kelingslanden. 

Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op vele terrei-
nen. Om dit te kunnen blijven doen, is
geld nodig. Daarom komen de collec-
tanten in de week van 4 juni om een
vrijwillige bijdrage aan de deur.

Collecte epilepsiebestrijding
start 4 juni
In de week van maandag 4 juni t/m
zaterdag 9 juni gaan 30.000 vrijwil-
ligers op pad om huis-aan-huis te
collecteren voor het Nationaal Epi-
lepsie Fonds - De Macht van het
Kleine. Het thema van de nationale
collecteweek is: 'Laat ze niet vallen'.
De opbrengst van de collecte is be-
stemd voor wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichtingsactiviteiten,
het organiseren van begeleide va-
kanties voor mensen met epilepsie
en individuele hulp.

Het ministerie van VROM start half ju-
ni met een burgerplatform. 

Het ministerie wil weten wat iedereen
belangrijk vindt op het gebied van vei-
ligheid, gezondheid en duurzaamheid
in zijn of haar leefomgeving.

BURGERPLATFORM
VROM is benieuwd naar al die ideeën.
Wanneer men deelneemt aan het bur-
gerplatform kan men het ministerie
online adviseren. Op deze manier kan

men met velen tegelijk in gesprek
gaan met VROM en met elkaar.

AANMELDEN
Wilt u uw ideeën aan het ministerie
kenbaar maken? Meld u dan aan voor
het Burgerplatform veilige, gezonde
en duurzame leefomgeving. Ga naar
www.vrom.nl/burgerplatform voor
meer informatie en om u aan te mel-
den. Want VROM wil beleid maken dat
rekening houdt met de ideeën en wen-
sen van burgers.

- Online - 

Adviseer de rijksoverheid

Wat vindt u belangrijk in uw omgeving? Schone lucht inademen, maar
ook dichtbij de snelweg wonen? Weinig auto's in de buurt maar wel voor
de deur kunnen parkeren? Dichtbij het centrum wonen, maar geen last
hebben van lawaai?

Zo konden alle jeugdige leden in de
leeftijd van 6 tm 12 jaar met elkaar
kennis maken.Soms treffen ze elkaar
op turnwedstrijden,Jazz demo, volley-
baltoernooien of andere activiteiten
waar het toch om de overwinning
gaat, deze keer ging het om de sporti-
viteit en kennis maken met een ande-

re tak van sport nl.atletiek, hordelo-
pen, verspringen, speerwerpen, hoog-
springen, kogelstoten, lange afstand
lopen en sprinten. Deze middag, waar-
bij het weer goed gezind was, is een
initiatief van het samenwerkingsver-
band Turnsport Bronckhorst en  An-
nemiek van Donk een vierde jaars stu-

dent  opleiding sport en bewegen van
het Graafschap college te Doetin-
chem. Dankzij  haar en mede door de
inzet van  collega eerste jaars studen-
ten, vrijwilligers en ouders werd  het
een geslaagde middag, die werd afge-
sloten met een herinnering in de
vorm van een sporttasje met inhoud,
waarbij 200 zakjes chips werden ge-
sponserd door Albert Hein te Hengelo. 
Ruim 2 jaar geleden hebben de 10
gymnastiek/sportverenigingen uit de
gemeente Bronchorst de koppen bij el-
kaar gestoken om zowel sportief als or-
ganisatorisch een gezamelijk beleid te
voeren. Nog niet eerder is er een sa-
menwerking in Bronckhorst tot stand
gekomen tussen zo'n groot aantal ver-
enigingen met de zelfde tak van sport. 
Het betreft hier  de verenigingen  DOG
Baak, SPARTA Vorden, SSS Zelhem,
WIK Wichmond, ACHILLES Hengelo,
de SPERWER Hummelo/ Keppel, SGV
Steenderen, GVV Veldhoek, DVS Halle
en DIO Keijenborg, samen goed voor
ruim 1500 active leden. 

Turnsport Bronckhorst heeft ook een
gezamelijke website;
www.Turnsportbronckhorst.nl

Sportmiddag turnsport Bronckhorst

Woensdagmiddag 23 mei jl. hebben bijna 200 kinderen genoten van een
geslaagde sportmiddag op Sportpark De Bezelhost te Doetinchem. Een ge-
weldig initiatief vanuit het samenwerkingsverband Turnsport Bronckhorst.



Uiteraard kan men ook asperges proe-
ven. Hiervoor zijn de koks Eduard Bes-
selink en Loek Rozendaal uit Lochem
uitgenodigd om diverse gerechten van
en met asperges te bereiden. Ook ijs-
boerderij Dommerholt uit Borculo is
aanwezig evenals slagerij Voortman.
Verder kan men kennis maken met
verschillende soorten wijnen, zijn er
zuivelproducten van kaasboerderij Pa-
sop uit Laren, zal Morsink Agri aanwe-
zig zijn met dierlijke producten (voe-
der e.d.) en is kippenbedrijf Welbergen
uit Barchem present met eieren. De
Open Dag wordt muzikaal opgeluis-
terd door harmonicagroep Esselink en
de folkloristische dansgroep Wiej
Schotst Vedan uit Barchem. Voor de
kinderen zijn er springkussens en
trampolines aanwezig. Omdat asper-
ges gestoken worden vanaf half april
tot eind juni is deze overheerlijke lek-
kernij nu volop verkrijgbaar.

Het weer was ‘het witte goud’ de laat-
ste weken gunstig gezind. De asperges
groeiden volop. Dick Asselman (43) en
zijn medewerkers hebben er momen-
teel een dagtaak aan om ze zo vers mo-
gelijk aan hun klanten aan te bieden.
De Barchemer heeft een areaal van 1.3
hectare aan asperges aan de Vrochter-
dijk staan die hij afzet aan particulie-
ren en aan diverse horecabedrijven in
de regio. Tot en met 23 juni is Assel-
man Aspergeteelt dagelijks geopend
van 8.30 tot 18.00 uur. Op zondag van
10.00 tot 18.00 uur. Niet alleen asper-

ges maar ook allerlei bijproducten zijn
in de winkel volop verkrijgbaar. Hier-
bij valt te denken aan ham, eieren,
krieltjes, saus en wijn De asperges
kunnen voor het gemak zelfs geschild
worden gekocht maar ook geseald. Dit
maakt het mogelijk om de asperges in
de diepvries te bewaren zodat men
zelfs buiten het seizoen nog van deze
groente kan genieten. Toeristen die
even een tussenstop willen maken tij-
dens bijvoorbeeld een fietstocht kun-
nen op het erf genieten van het fraaie
uitzicht en worden getrakteerd op een
gratis kopje koffie.   TEELTDe teelt en
de handel van asperges is omkleed
met bijna rituele gebruiken. In de pril-
le, kille ochtend lopen aspergestekers
tussen de zanderige bedden in het
land. De platte oogstbakjes bungelend
aan hun arm. En in hun hand het zo
kenmerkende mes, zoekend naar het
witte goud. Na het steken volgt het
wassen en snijden, het sorteren en
koelen. De aspergeteelt verschilt van
andere groei- en oogstprocessen en
maakt de groente mede daardoor zo
speciaal. De witte, slanke stengels heb-
ben dan ook een voorzichtige en des-
kundige behandeling nodig. De asper-
ge, die officieel de naam ‘Asparagus of-
ficinalis’ draagt behoort tot de leliefa-
milie. De naam ‘officinalis’ betekent
geneeskrachtig. Ze komt in het wild
voor in de gematigde streken van Eu-
ropa, Azië, Noord-Afrika en Noord-
Amerika. Dick Asselman: “De asperge
is een meerjarig gewas, wat betekent

dat de plant meerdere jaren dezelfde
groeiplaats heeft. Een aspergeperceel
gaat in de meeste gevallen ongeveer
tien jaar mee. De asperges zijn eigen-
lijk jonge scheuten, die groeien vanuit
de houtachtige wortelstokken, die
zich onder in de zanderige bedden be-
vinden. De vlezige wortels nemen wa-
ter en voedingsstoffen op, die in het
voorjaar zorgen voor het uitgroeien
van de roomwitte scheuten. Zodra de
jonge scheuten zich tot vlak onder het
oppervlak hebben gewerkt, worden ze
geoogst. Bovengronds verkleuren de
stengels in enkele uren groen.”   

NEVENINKOMSTEN
De vermeerdering van asperge vindt
plaats door middel van zaad. Plant-
kundig gezien is de asperge een twee-
huizige plant. Er komen zowel manne-
lijke als vrouwelijke planten voor. “Het
uitgangsmateriaal wordt streng gese-
lecteerd en de vermeerdering vindt in
kassen plaats om zo de raszuiverheid
te bewaren. Na de bevruchting, waar-
bij bijen zorgen voor de verspreiding
van het stuifmeel, vormen zich bes-
sen, die eerst groen zijn maar later
rood verkleuren. De bessen worden ge-
oogst, met een wals geplet waarbij de
zaden vrij komen. Elke bes bevat drie
tot vijf zaden. Voor de aanleg van een
hectare asperge zijn ongeveer 20.000
zaden nodig”, zo verklaart Asselman,
die de aspergeteelt als neveninkom-
sten heeft naast zijn werkzaamheden
als kraanmachinist. De smaak en de
kwaliteit van de asperges wordt
belnvloed door de soort asperge, de
leeftijd van de aspergeplant, de grond-
soort, de weersgesteldheid tijdens de
oogstperiode en het stengelgedeelte.
En die smaak kan iedereen zaterdag
proeven tijdens de Open Dag.

‘Witte goud lekkere trekpleister’

Open dag Aspergeteler Asselman
Barchem

Zaterdag 9 juni houdt aspergeteler Dick Asselman aan de Vrochterdijk in
Barchem van 11.00 tot 16.00 uur een Open dag. Belangstellenden krijgen
deze dag gelegenheid om op het bedrijf rond te worden geleid. Men
maakt zo kennis met het sorteren van asperges, het automatisch schillen
in een machine en men kan natuurlijk zien hoe de asperges worden ge-
stoken.

Dick Asselman schakelt veelal de plaatselijke jeugd in voor het 'steken' van de asperges.

Eind mei kwamen we terug. Het gras
stond kniehoog, een deel van de nieu-
we plantjes was gepoot, Margrieten en
Klaprozen bloeiden, Lupinen vorm-
den een bont reuzenboeket. Gelukkig
kregen we snel hulp. Een van de vrij-
willigers had bij een aantal planten al
naambordjes gezet. De paden zijn
weer gemaaid en begaanbaar. Helaas
niet voor rolstoelen door de activitei-
ten van de mollen. Uitlopers van bra-
men en andere lastpakken zijn wegge-
snoeid. Erg veel vlinders zagen we nog
niet, maar… vanmiddag meldde een
van onze medewerkers: ik heb een gro-
te vlinder gezien, roomkleurig met
aan iedere achtervleugel een staartje.
En mooie blauwe vlekjes aan de rand,
vulde ik aan. Ik had hem nog nooit ge-

zien, zei hij. Man je zag een Koningin-
nepage, jubelde ik
Daar zijn we geweldig blij mee. Mis-
schien van die geweldige rups die we
van de herfst kregen? Dan zal die toch
een partner moeten vinden. Of dat
lukt, in onze buurt? We hopen het.
Kom in de vlinderweek kijken naar
leuke ontmoetingen. Natuurlijk heb-
ben we vlinders niet aan een touw. Het
zijn koudbloedige dieren die zich
moeten opwarmen voor ze actief kun-
nen zijn. Houdt u dus zelf de tempera-
tuur een beetje in de gaten?
De Vlindertuin Vorden bevindt zich
aan de Maandagweg 2, 7251 MT Vor-
den. Pas op! Dat is niet in het dorp Vor-
den. Waar de weg van Ruurlo naar
Hengelo G de Veengoot kruist vindt u
de Maandagweg. Bent u het spoor toch
bijster? Bel dan 0575 46 73 04 en we
"praten u binnen".

De Vlindertuin is het hele jaar open,
zolang het licht is en op de paden. In
de vlinderweek zijn er tussen 11 en 17
uur gidsen aanwezig voor tekst en uit-
leg. Er zijn opdrachten om zelf te kij-
ken en te ontdekken en dit jaar heb-
ben we een WINDproject, voor groten
en kleinen. De toegang is gratis maar
een vrijwillige bijdrage stellen we zeer
op prijs, want ook een wilde tuin kost
geld. Verder bieden we wat kleine arti-
kelen, koffie, thee en limonade te
koop aan.Welkom dus in de Vlinder-
tuin Vorden. Fietsen kunt u aan de
kant van de oprijlaan neerzetten. Au-
to's graag parkeren langs de Maandag-
weg.

Vlindertuin Vorden vol
verrassingen
Voor we met vakantie gingen begin
mei, werkten we hard om de tuin
klaar te krijgen voor de vlinder-
week van zondag 10 t/m zaterdag
16 juni 2007. De paden werden ge-
maaid en afgestoken, ongewenste
planten verwijderd, witbol eruit
gehaald en veldjes klaar gelegd
voor de plantjes die tijdens de va-
kantie gebracht zouden worden,
De Oranjetippen (witte vlindertjes
waarvan de mannetjes aan de voor-
vleugels een oranje punt hebben)
die normaal rond Koninginnedag
vliegen hadden hun cyclus door
het warme voorjaar met 14 dagen
vervroegd. Bonte Zandoogjes geno-
ten van de gemaaide paden, Blauw-
tjes vlogen langs de bomenrand.
Kortom het zag er hoopvol uit.

PRACHTIG LANDGOED BIJ
AVOND
De avond begint met een korte wande-
ling onder leiding van een boswachter
over het prachtige landgoed het Enze-
rinck. Dit landgoed bestaat voor de
helft uit parkbos, afgewisseld met
landbouwgrond waarop biologische
landbouw wordt bedreven. In het
voedselarme grasland groeien onder

andere zilverschoon, margriet en
scherpe boterbloem. Het parkbos
heeft een rijke ondergroei. U kunt er
bospaardenstaart, dalkruid en kleine
maagdenpalm aantreffen. Er broeden
drie soorten spechten en veel zangvo-
gels, waaronder zwartkop, roodborst-
je en tuinfluiter.Tijdens een avond-
wandeling laat het bos zich van een
hele andere kant zien; vleermuizen
fladderen rond en wellicht hoort u
nog de mysterieuze roep van een bos-
uil of ziet u een wegspringende ree.
Ook al ziet u deze dieren niet, de bos-
wachter kan u wel wijzen op de spo-
ren die ze achterlaten. Na een uur
brengt de boswachter u naar de plek
waar de midzomernachtdroom opge-
voerd wordt.

LANTARENTJES EN SCHIMMEN
Bij het licht van wat lantarentjes zult
u daar meegenomen worden naar de
fantasiewereld van Shakespeare met
zijn verliefde mensen en dwaze en
naijverige elfen en kabouters. Een
prachtig verhaal dat u niet mag mis-
sen.  Geef u snel op, want er is slechts
beperkt plaats voor deze bijzondere
avond.
Meer activiteiten?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Midzomernachtdroom op
landgoed 't Enzerinck
Op zaterdag 16 juni kunt u een
Midzomernachtdroom beleven op
landgoed het  Enzerinck van Ver-
eniging Natuurmonumenten. Na
een prachtige avondwandeling
met de boswachter door 't Enze-
rinckbos wordt u meegevoerd in de
midzomernachtdroom dmv een
schimmenspel middenin het bos!
Gery Groot Zwaaftink voert een
schimmenspel op van dit bekende
werk van Shakespeare.De tocht
start om 21.30 uur op de parkeer-
plaats bij het Enzerinck aan de Al-
menseweg 58/60 in Vorden en
duurt tot ongeveer 24.00 uur. Aan-
melden is noodzakelijk en kan bij
bezoekerscentrum Veluwezoom
tel. 026  49 79 100 of bij de ledenser-
vice van Natuurmonumenten, tel.
035 655 99 55.

Op de Beekdelle organiseren wij te-
vens een rommelmarkt en de op-
brengst van de markt wordt besteed
aan een rolstoelfiets. Dit is een fiets
waar je de rolstoel op een plateau
kunt plaatsen en waar je dan mee
kunt gaan fietsen een soort verlaagde
bakfiets.
Vorig jaar hebben we een duofiets aan-
geschaft maar die is alleen te gebrui-
ken door mobiele bewoners. De moge-
lijkheid om nu met rolstoel afhankelij-
ke bewoners naar buiten te gaan is
aanwezig maar dan in de vorm van
wandelen. Doordat we nu in Vorden
zitten met de verpleeghuisunit en de
bewoners grotendeels allen uit Vorden

komen willen we wat grotere afstan-
den afleggen en dit doen door middel
van fietsen. De bewoners kunnen dan
wat meer van hun gemeente zien en
herinneringen ophalen. Op deze wijze
kunnen familieleden ook met hun va-
der of moeder fietsen.
We nodigen iedereen uit om naar de
open dag en de rommelmarkt te ko-
men. Tevens is er een stand aanwezig
met alle info over zorg of ondersteu-
ning die Stichting Sutfene kan bieden.
Ook informatie over de mogelijkhe-
den voor opleidingen is aanwezig. Er
zijn diverse attracties voor de kinde-
ren aanwezig, een loterij (prijzen be-
schikbaar gesteld door de Vordens
Middenstand) en grabbelton.
Op de Vordense basisscholen zijn
kleurplaten uitgereikt , deze kunnen
tijdens de open dag ingeleverd wor-
den en hier zijn leuke prijzen mee te
winnen. Komt allen!!!

de Beekdelle
Op 9 juni organiseert Stichting Sut-
fene een open dag voor alle locaties
te weten in Zutphen, Eefde, Gorssel
en Vorden. Tijdstip 13.30 uur tot
17.00 uur.

DE SNOEKBAARS
Tijdens de derde onderlinge wedstrijd
van de hengelaarsvereniging De
Snoekbaars, welke in de Berkel te Lo-
chem werd gehouden, werd 10.980
gram vis gevangen. De uitslag was als
volgt: 1 W. Vreeman 1860 gram, 2 J.
Groot Jebbink 1420, 3 J. Eggink 1260, 4
H. Golstein 960, 5 A. Vruggink 700
gram. De volgende wedstrijd is op
woensdag 13 juni.

H e n g e l s p o r t

VROUW ZONDER RIJBEWIJS
VEROORZAAKT SCHADE
Een 18-jarige vrouw uit Vorden is in de
nacht van 2 op 3 juni omstreeks mid-
dernacht door de politie aangehou-
den voor het rijden onder invloed en
het rijden zonder rijbewijs. De vrouw
veroorzaakte schade aan twee gepar-
keerde auto's. De vrouw kreeg een pro-
cesverbaal. De vrouw uit Vorden wilde
wel eens een stukje proefrijden en
kreeg hiervoor toestemming van een
19-jarige man uit Zutphen. De 'proef-
rit' eindigde tegen twee geparkeerde
auto's aan waardoor schade aan de
voertuigen ontstond. Uit een gehou-

P o l i t i e den ademanalyse bleek een alcohol-
promillage van 0,8 promille. De vrouw
kreeg een procesverbaal.

WEDVLUCHT P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Ablis over een af-
stand van 510 kilometer: H.A. Eykel-
kamp 1, 3, 7, 8, 9, 14, 15; C. Bruinsma
2; E. Bruinsma 4; M.M. Tiemessen 5,
11; Comb. A en A Winkels 6, 10; M.
Schuerink 12; H. J. Stokkink 13; Comb.
J. Meyers en Zoon 16, 17, 18, 19, 20.

Wedvlucht vanaf Epernay over een af-
stand van circa 380 kilometer. T.J. Be-
rentsen 1, 8, 12, 14; C. Bruinsma 2, 3,
18; M.M. Tiemessen 4, 5, 6, 7, 11, 20;
H.A. Eykelkamp 10, 17, 19; Comb. A en
A. Winkels 9, 13, 16.

D u i v e n s p o r t
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De pinkster drokten hebbe wie
wear gehad. Een hoop vakantievolk
logeern in ons Bronckhorst en is
wear op huus an.. Het was drok in
de winkels. No neet dat een ieder
dat kan waardeern. Neet iederene
hef er veurdeel van. Soms langer
wachten an de kassa. Op straote
vulle mear auto’s. En toch.. wil
onze gemeente het toerisme stark
bevorderen. De gedachte is, wie
bunt een plattelansgemeente en
wie wilt dat ok blieven. Maar… dan
mot er toch op een of andere wieze
brood op de planke kommen. Extra
industrie? dat hef neet de voorkeur.
Onze bevolking van Bronckhorst
besteed veur een groot deel uut 50+
mensen en die hebt neet zon ver-
langen naor mear fabrieken. Ok de
provincie wil dat neet. Al jaorn
bunt ze an het bakkeleien oaver ne
snelweg deur onzen mooien Ach-
terhoek en het veur en tegen d’r
van. Een paar jaor terugge kreeg
onze streek ‘De Achterhoek’ de
hoogste waardering wat welzijn
betreft. Dat betrof in totaal 40 re-
gio’s in Europa. Om een antal rede-
nen. Nog een streek met vulle
ruumte en natuur. Een rustige

vriendelijke bevolking. Weinig mis-
daad. Een dorps karakter en gin
vastlopend verkeer. Grote steden
met hun problemen hebbe wiej
neet. Wel een grote stad op redelij-
ken afstand bereikbaor. Wil men
de bluumpkes buuten zetten en is
flink deurzakken dan is dat meuge-
lijk of toneel, film of museums be-
zoeken dan bun iej met een half
uur wear thuus. Er is in onze streek
vulle wandel en fiets toerisme
meugelijk zonder dat ze oew van
de sokken jaagt. De landgoederen,
de kastelen hebt er veur gezorgd
dat de fanatiekse boern neet al tut
boern fabrieken bunt uutgegreuid.
De ruilverkavelingen van het verle-
den waren beperkt zodat neet alles
vlak en kaal is gemaakt terwille
van mear doelmatig boern. Ons
Bronckhorst hef duudelijk vulle
olde landgoederen , huuze en kas-
telen met hun mooie beume en
lanen . Die bunt zuunig bewaart.
Dat zal veur de kasteel heren neet
altied gemakkelijk wezzen. Het
onderholt van het bos kost geld.
Het laatste jaor mag het zo wezzen
dat de verkoop van mooi holt een
stuk better is dan effen terugge.

Toch, wanneer er wear wat niejs
geplant mot worden, mot er geld
biej. Grote schuurn veur varkens
en kippen die zult er neet mear
biej kommen. Zelfs eerder te ver-
wachten dat ze wordt afgebrokken.
Dat maakt de boern wel is wat ang-
stig. Waor geet het naor toe? Wie
blif er nog an de gange as boer? Een
enkelen melkvee boer met vulle
grond en eigen kapitaal? Onzen
burgemeister en met hem de ge-
meente, draagt duudelijk het toe-
risme in hun vaandel. Dat daor
geld en inkommen en warkgele-
genheid van kommen kan. Interna-
tionaal een groei van 12%. En dan
graag de oldere vacantie ganger,
die hef geld in de zak en het jonge
gezin met kindere. De herrie schop-
pers, bierdrinkers, die meugt wat
Bronckhorst betreft, wel in Spanje
hun geld uutgeven an bierfeesten
en nacht braken. Wie zult met me-
kaar dan de extra drokte op de weg
en in de winkels maor veur lief
motten nemmen. De schoorsteen
in ons Bronckhorst mot toch ar-
gens van roken 

De Baron van Bronckhorst.

Is uw haar beschadigd, gespleten of
droog, in de meeste gevallen is er dan
nog een mogelijkheid: afknippen. 

Na een behandeling met de 5-stappen
kuur is dit in de meeste gevallen niet
nodig, uw haar hersteld, wordt weer
gezond en krijgt haar glans en veer-
kracht weer terug. 

Te mooi om waar te zijn zult u zeggen,
Martine Hair + Beautysalon nodigt u
uit om het zelf te ervaren. Maak nu
een afspraak voor een gratis 5-stappen
kuur, normale prijs € 14,95. De gehele

maand juni is deze actie geldig. (zie
ook advertentie of bezoek onze web-
site: www.martinehairenbeauty.nl )

Op woensdag 13 juni is er een specia-
list van L'anza aanwezig bij Martine
Hair + Beautysalon, zij is de gehele dag
beschikbaar, heeft uw problemen met
uw haar of hoofdhuid en wilt u hier
graag wat aan doen, aarzel dan niet en
maak een afspraak voor een gratis
advies. Martine Hair + Beautysalon,
Sint Michielsstraat 2B, Hengelo Gld.,
tel. (0575) 46 57 15.

Martine Hair + Beautysalon
scoort met 5-stappenkuur !!!

De gehele maand juni kunt u bij Martine Hair + Beautysalon een afspraak
maken voor een gratis 5-stappenkuur. Martine Hair + Beautysalon werkt
in de kapsalon met het exclusieve Amerikaanse topmerk L'anza. Geen
enkel merk heeft wat L'anza wel heeft: de 5 stappenkuur.

Ze leven in struikgewas en hoog gras,
en ze zien eruit als spinnetjes. Als een
teek langer dan 24 uur op de huid zit,
bestaat de kans dat hij de ziekte van
Lyme veroorzaakt. Zonder behande-
ling kan deze ziekte chronische klach-
ten veroorzaken aan hart, zenuwstel-

sel, gewrichten en huid. De GGD advi-
seert om na een uitstapje in de natuur
altijd uzelf - en eventueel een ander -
even te controleren op teken.

Voor meer informatie kunt u terecht
op de website van GGD Gelre-IJssel:
www.ggdgelre-ijssel.nl

U kunt ook kijken op de website van
het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu: 
www.rivm.nl/infectieziekten.

Let op een tekenbeet
Een teek? Pak 'm beet! Dat is de
boodschap die GGD Gelre-IJssel wil
meegeven aan iedereen die de na-
tuur in gaat. Ook in de regio Gelre-
IJssel komen teken voor.

VRIJDAG 8 JUNI IN DE LUIFEL 
IN RUURLO
Het steunpunt Oost Gelderland be-
staat begin juni 1 jaar. Een mooie gele-
genheid om hierbij stil te staan en af-
spraken te maken voor de toekomst. In
het eerste jaar is er al veel gebeurd. En
in het vervolg willen we hier graag
mee door gaan. Om te beginnen met
een bijeenkomst waarop fractievoor-
zitster in de Provinciale Staten Corina
van der Valk en Tweede Kamer-fractie-
voorzitter Jacques Tichelaar het woord
zullen voeren. We zijn erg blij met
hun komst. De bijeenkomst vindt
plaats op vrijdag 8 juni om 20.00 uur
in De Luifel in Ruurlo. 

TWEEDE NETWERKBIJEENKOMST
OP 8 JUNI
Op 16 december 2006 vond de eerste
netwerkbijeenkomst van het steun-
punt plaats. Deze kon tevens worden
gebruikt ter inhoudelijke voorberei-
ding van de PS-campagne. Op vrijdag 8
juni om 20.00 uur violgt de tweede
heel bijzondere netwerkbijeenkomst
in café-restaurant De Luifel, Dorps-
straat 11 in Ruurlo. Het bijzondere zit
hem er allereerst in dat we op 6 juni 1
jaar bestaan. Na een succesvol eerste
jaar zijn we voornemens dóór te gaan.
In de pauze wordt alle deelnemers aan
het regionaal steunpunt daarom ge-
vraagd een nieuw convenant te teke-
nen.

Maar ook bijzonder vanwege de twee
gasten die ons deze avond zullen toe-
spreken, te weten: Corina van der Valk
en Jacques Tichelaar. Wij zijn bijzon-
der blij met hun komst. De bedoeling
van de netwerkbijeenkomst blijft het-
zelfde. We willen graag meer te weten
komen van onze interessante spre-
kers. Maar het gaat er ook nu weer
vooral om dat we elkaar ontmoeten.

PROGRAMMA
19.45 uur: Informele aanvang met

een kopje koffie, kennis-
making

20.00 uur: Welkom, uitleg bedoeling
van de avond, eventuele
mededelingen door de
voorzitter

20.05 uur Korte inleiding over de
Statencampagne, de coali-
tieonderhandelingen en
de "witte broodsweken"
van PS en GS door Corina
van der Valk, PvdA lijstrek-
ker bij de statenverkiezin-
gen en fractievoorzitter in
Provinciale Staten van
Gelderland

20.30 uur Gelegenheid tot het stel-
len van vragen

PAUZE
(Ondertekening convenant)
21.00 uur Korte inleiding over de

Tweede Kamer-campagne,
de coalitieonderhandelin-
gen  en de "witte broods-
weken" van de Tweede Ka-
merfractie en het kabinet
door Jacques Tichelaar,
PvdA- fractievoorzitter in
de Tweede Kamer.

21.30 uur Gelegenheid tot het stel-
len van vragen

21.45 uur Informeel samenzijn
22.30 uur Einde.

PVDA STEUNPUNT OOST
GELDERLAND
Nieuwe gemeenten, een nieuw geluid.
Afgezien van Winterswijk, zijn de ge-
meenten in Oost Gelderland in 2005
gefuseerd. Hierdoor zijn ook nieuwe
afdelingen van de Partij van de Arbeid
ontstaan. En vanuit die nieuwe afde-
lingen was en is er behoefte om met
nieuw elan samen te werken en aan

de weg te timmeren. Vandaar dat er
op 6 juni 2006 met ondersteuning
vanuit het landelijk partijbureau een
regionaal steunpunt is opgericht
waarin alle afdelingen samenwerken. 

ACTIVITEITEN
Het regionaal steunpunt ontwikkelt
de volgende activiteiten:
- Ongeveer tweemaal per jaar een the-

mabijeenkomst over een politieke
actualiteit organiseren;

- Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van
een politiek café, een Lagerhuisde-
bat, een thema-avond;

- Gezamenlijke inkoop t.b.v. verkie-
zingscampagne (bijv. advertenties in
de regionale bladen, rozen, etc.);

- "Meer rood op straat acties" zoals de
bekende "campagneslinger" (met
medewerking van landelijke en pro-
vinciale politici, gezamenlijk in de
regio campagne voeren);

- Politiek netwerk voor fracties, sta-
tenfractie en wethouders (work-
shops, trainingen, afstemming)

- Regionale trainingsdagen (2 x per
jaar, in voor- en najaar);

- Het instandhouden van een regio-
nale website;

- Inbreng vanuit Oost Gelderland in het
provinciale verkiezingsprogramma.

VOOR NADERE INFORMATIE: 
Jan Dirk Focker, voorzitter steunpunt
Oost Gelderland, tel. (06) 54 79 81 64.

Partij van de Arbeid Regionaal steunpunt Oost Gelderland

Corina van der Valk en Jacques Tichelaar 
te gast bij PvdA Steunpunt Oost Gelderland
Regionaal steunpunt Oost Gelderland: Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek,
Winterswijk, Zutphen. Zo geeft de Politiewijzer antwoord op

vragen als: Wie is mijn wijkagent,
wanneer is het politiebureau geopend
en hoe kan ik de politie telefonisch be-
reiken? 

Welk nummer moet ik bellen om
mijn bankpas te blokkeren als deze ge-
stolen is en hoe kan ik mijn huis het
best beveiligen tegen inbrekers? Ook
staan er foto's in van wijkagenten. 

Bovendien informeert de politie hier-
in over tal van andere, voor de algeme-

ne veiligheid relevante en belangrijke
zaken. Toch zal de informatie in deze
gids niet volledig zijn. Daarom kan
men ook altijd met vragen terecht op
het telefoonnummer 0900 - 8844 of op
de internetsite www.politie.nl/
noord_en_oost_gelderland. 

Mensen die een Nee-Nee of Nee-Ja-stic-
ker op hun brievenbus hebben, krij-
gen de Politiewijzer niet automatisch
in de brievenbus. 

Zij kunnen, indien zij er wel belang-
stelling voor hebben, een exemplaar
ophalen op het plaatselijke politiebu-
reau, dat door de week tussen 10.00 en
12.00 uur open is. 

Dit geldt natuurlijk wel zolang de
voorraad strekt en de boekjes liggen er
vanaf maandag 11 juni.

Politiewijzer op de deurmat
De Politiewijzer 2007/2008 wordt
huis-aan-huis verspreid in de gehe-
le regio Noord- en Oost-Gelderland.
De Politiewijzer is een uitermate
handig naslagwerk, waarin allerlei
facetten van het politiewerk aan
bod komen.

DE CONCERTEN ZIJN:
Dinsdag 12 juni 2007 in de NH kerk
van Hoog-Keppel. Aanvang 20.00 uur,

kerk open om 19.30 uur. Zaterdag 16
juni 2007 in de RK kerk van Vierakker.
Aanvang 20.00 uur, kerk open om
19.30 uur. Medewerking wordt ver-
leend door: Gert Oldenbeuving, orgel.
Het koor wordt gedirigeerd door Hans
de Wilde. De toegang tot beide concer-
ten is gratis. 
Een bijdrage na afloop wordt zeer op
prijs gesteld. Ook in het najaar geeft

Sanclust twee concerten. Uitgevoerd
zal dan worden Ein Deutsches Re-
quiem van Brahms. Voor verdere infor-
matie zie www.sanclust.nl

Ondanks dat de kerk in Vierakker in
de steigers staat ivm. restauratie van
het plafond, gaat het koor onder lei-
ding van van de dirigent een bijzonder
concert geven.

Koormuziek 
Sanclust geeft een tweetal zomer-
concerten met o.a. Lamento d'Ari-
anna, van Claudio Monteverdi en
Opus 23, nr. 1, aus tiefer Not schrei
ich zu dir, van Felix Mendelssohn
Bartholdy.
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Het werd bij de A- rijders een enerve-
rende wedstrijd, die in een zeer hoog
tempo werd verreden. Op sommige
stukken snelheden van 45 km en een
gemiddelde van bijna 39 kilometer
per uur, sprak wat dat betreft boekde-
len. Zou er tijdens deze koers een prijs
voor de meest strijdlustige renner zijn
uitgeloofd, dan zou Vordenaar Arjan
Mombarg deze in de wacht hebben ge-
sleept. Hoewel hij zei, nog steeds de
absolute topvorm te missen, was toch
hij, de absolute smaakmaker.

Arjan zocht steeds de aanval en was de
gehele wedstrijd in de voorste gelede-
ren te vinden, waar hij ‘buffelde’ als in
zijn beste dagen. De Nefit ploeg met
de rijders Arjan Smit, Sjoerd Huisman
en Arjan Mombarg in de gelederen,
was de gehele race met minimaal één
rijder bij een vluchtpoging betrokken. 

Zo niet dan schroomde Mombarg niet
om de gaten dicht te rijden. Continu
trachten rijders te ontsnappen, zodat
er zich voor de ogen van de naar schat-

ting paar duizend aanwezige toe-
schouwers een enerverend schouw-
spel ontwikkelde. Mannen als Christi-
aan Gert Hoen, Gerwin Smit, Alain
Goor, Ingmar Berga, Gary Hekman,
Geert Plender, Wessel van Loon,
Sjoerd Huisman, de beide ‘Arjannen’
probeerden het bij toerbeurt. Spelden-
prikken zo bleek, want het fel jagende

peloton drukte iedere ontsnapping de
kop in.

Met nog 5 ronden te gaan leek een po-
ging van Geert Jan van der Wal ( Habo-
vo ploeg) te slagen. Hij pakte samen
met Harry Kamstra uit Jirnsum zes se-
conden voorsprong. Maar wederom
kende het peloton geen genade. Met
nog twee ronden een nieuwe uitbraak-
poging, dit keer van Arjan Smit ( Nefit)
en Jan van Loon en Geert Plender van
de Power Play ploeg. Het leek erop dat
dit drietal onderling ging uitmaken
wie de winnaar in Vorden zou worden.
Bij het uitkomen van de laatste bocht,
vanaf de Gibo richting finish geen
spoor meer van het drietal en was het
Sjoerd Huisman (Nefit) die in een lan-
ge sprint duidelijk te snel was voor Ig-
mar Berga. De derde plaats ging naar
de Australiër Michael Byrne.

Sjoerd Huisman: ‘Bij het ingaan van
de laatste ronde was ik in de veronder-
stelling dat ik bij de eerste vijf zou
gaan eindigen, met heel misschien

nog een derde plek. Ploeggenoot Arjan
Smit was immers weg en als er maar
iemand van ons vooraan zit is het
goed. Maar wat gebeurde, halverwege
deze laatste ronde, viel het vooraan
plotseling stil. Ik kreeg de indruk dat
het drietal koplopers aan het bakkelei-
en was en dat geen van drieën meer
kopwerk wilde doen. Dat was mijn

kans en ben ik volle bak doorgegaan.
Hartstikke mooi dat ik heb gewonnen.
Alle lof voor Arjan Mombarg, die heeft
een geweldige wedstrijd voor onze
ploeg gereden’, aldus Sjoerd Huisman,
die in Vorden bevestigde dat, wat in-
siders al lang weten: hij op dit mo-
ment de sterkste skeeleraar van Neder-
land is!

Arjan Smit vond het prachtig dat
Sjoerd de zege had gepakt. Sprak hij:
‘Er had voor mij absoluut meer ingeze-
ten. Een honderd meter voor het in-
gaan van de laatste ronde, toen wij
nog met zijn drieën op kop lagen, be-
gonnen de beide mannen van de Po-
wer Play ploeg, Jan van Loon en Geert
Plender als een gek richting finish te
sprinten. Zij waren in de veronderstel-
ling al met de laatste ronde bezig te
zijn. Ik reed volle bak mee en dacht
eerst dat ze bij mij weg wilden rijden.
En dan weet je het wel, deze krachtsin-
spanning moet je bekopen. In de slot-
meters ging bij ons alle drie het lamp-
je uit. Bij mij was de ‘benzinetank’ he-
lemaal leeg. Toen het peloton ons
voorbij raasde zag ik Sjoerd Huisman
razendsnel naar voren komen. Toen
dacht ik al wel, dit geeft Sjoerd niet
meer uit handen. Hij beschikt nu een-
maal over een betere eindsprint dan
Ingmar Berga’, aldus zevenvoudig Ne-
derlands kampioen Arjan Smit.

Dat ook Ingmar Berga tot de absolute
top van Nederland behoort bewees hij
zaterdag overduidelijk. Als ‘eenzame’
rijder van de DSB ( ploeggenoot Markt
Tuitert kreeg twee dagen voor de wed-
strijd vanwege te veel trainingsarbeid,
van de sportarts absolute rust voorge-
schreven) pakte Berga toch nog zilver.
Ingmar: ‘ Ik ben hartstikke blij met de-
ze podiumplaats. Wat wil je, alle ploe-
gen verschijnen met drie of vier rijders
aan de start en ik moest het in mijn
eentje doen. Dan begrijp je dat je soms
moet ‘passen’. Ze kunnen bijvoorbeeld
bij Nefti of b.v. bij de Habovo ploeg om
de beurt een mannetje meesturen.
Dus ben ik uiteindelijk super tevreden
met de tweede plek’, aldus Ingmar
Berga.

Ook Arjan Mombarg was na afloop
dik en dik tevreden. Zegt hij: ‘ Door al
die rompslomp met mijn werkzaam-
heden thuis en bij Free Wheel, rij ik
momenteel niet super en heb ik een
trainingsachterstand. Gelukkig gaat
het steeds beter. Ik heb vandaag zuiver

op karakter gereden en de gehele wed-
strijd volop strijd geleverd. Het gewel-
dig enthousiaste publiek stimuleerde
mij natuurlijk ook.enorm. Blij dat ik
veel voor de ploeg heb kunnen beteke-
nen en prachtig dat Sjoerd Huisman
het af heeft gemaakt’, aldus Arjan
Mombarg die zelf uiteindelijk op een
verdienstelijke tiende plaats eindigde.

Sjoerd Huisman maakte favorietenrol waar!

Paar duizend toeschouwers 
skeelermarathon Vorden

Dat Sjoerd Huisman uit Andijk aan een sterk skeelerseizoen bezig is, be-
wees hij zaterdag voor Pinksteren tijdens de marathon in Vorden, toen hij
in een ijzersterke eindsprint Ingmar Berga uit Hoogeveen met duidelijk
verschil klopte. Daardoor verstevigde hij zijn koppositie in de Univé
World on Wheels competitie.

van links naar rechts: Angelique Kruger, Ingmar Berga, Sjoerd Huisman, Michael Byrne

Langgerekt peloton

Tijdens de wedstrijd riep ze op gege-
ven moment in een overmoedige bui
tegen de humoristische speaker Jan-
nes Mulder: ‘als Arjan Mombarg de
wedstrijd wint, dan laat ik mijn hoofd
kaal scheren’! Toen Arjan Momarg
twee ronden achtereen vooraan reed,
kreeg Angelique het toch een beetje
benauwd en werd zij wel wat witjes
om de neus.

‘Ik dacht toen echt daar gaat mijn
haar. ‘Had je bij winst van Arjan het
haar er inderdaad af laten scheren? Ja-
zeker, beloofd is beloofd. Terugkijkend
heb ik vandaag een fantastische dag
beleefd. Wat een heerlijk sfeertje’, al-
dus Angelique. En dat vond ook Jenne
de Haan van hoofdsponsor Thoma Ma-
kelaars.’Gezien de reacties van de di-
verse sponsors en het publiek hier,
heeft iedereen vandaag genoten’, al-
dus Jenne de Haan. Bij de start ook
nog een leuk incident. Wethouder Pe-
ter Glasbergen mocht bij de A- rijders
het startschot lossen. Echter helaas
voor Peter, het pistool weigerde! ‘De
kogels zijn zeker op’, zo grapte de wet-
houder, die overigens op persoonlijke
titel een premie beschikbaar stelde.
Enfin de rijders vertrokken. Peter Glas-
bergen kreeg vervolgens nog snel een
‘geladen’ pistool overhandigd en
mocht na één ronde alsnog schieten.
De rijders vooraan in het peloton
schrokken zich een hoedje, ’Wat ge-
beurt hier , er wordt toch niet op ons
geschoten’? Hilariteit alom!

De dames leverden zaterdagavond ook
volop strijd met daarbij een hoofdrol
voor de pas 17 jarige Bianca Roose-
boom uit Kampen. Zij was gedurende

de gehele koers bij vluchtpogingen be-
trokken. Haar aanvallende manier
van rijden werd uiteindelijk met een
overwinning beloond. Zij beklom het
hoogste podium met naast haar de als
tweede eindigende Angelique Thomas
uit Australië en de Japanse Nachi Shio-
zuka die op het brons beslag legde.
Het skeelercomité Vorden, dat terug

kan zien op een geslaagde skeelerma-
rathon, had voor de toeschouwers nog
een spannend intermezzo bedacht. 

In een één tegen één race een sprint-
wedstrijd over 200 meter waaraan in
totaal 26 A- rijders deelnamen. Een
spannende aangelegenheid. In de fi-
nale versloeg Ronald Mulder zijn twee-
lingbroer Michel Mulder. In de strijd
om de derde plaats won Karlo Tim-
merman van René Smit. 

Sjoerd Huisman (5e): ‘Hartstikke leuk
om te doen, hoewel ik het geen ideale
voorbereiding op de marathon vind.
Ik heb er gelukkig geen hinder van ge-
had. Een eerste plek in Vorden, ik ga
zo dadelijk met een goed gevoel weer
naar Andijk terug’, zo sprak Sjoerd
nog nagenietend van de heerlijke zoe-
nen van rondemiss Angelique!

Een hartstochtelijk
zoenende rondemiss!

Er was deze zaterdagavond (de A-
rijders gingen om half acht van
start) één vrouw op het circuit die
er niet rouwig om was, dat Arjan
Mombarg geen winnaar was ge-
worden. Dat was rondemiss Ange-
lique Kruger, de charmante pre-
sentatrice van TV Gelderland.Trou-
wens de gehele dag aan haar de
dankbare taak de ‘podiumman-
nen’ te mogen kussen. Angelique
deed het met veel hartstocht. Daar-
bij heeft ze ook nog eens een ‘zwak’
voor Arjan Mombarg.

Rondemiss Angelique Kruger met Arjan Mombarg

Wethouder Peter Glasbergen

Heren (A rijders)
1. Sjoerd Huisman, Andijk 
2. Ingmar Berga, Hoogeveen
3. Michael Byrne, Australië

Heren (B rijders)
1. Kai Bloetjes, Oudkarspel
2. Frans van Winde, Bergschenhoek
3. Jouke Hoogeveen, Amsterdam

Haren (C rijders)
1. Sven Abe Talsma, Beerta 

2. Pieter Yorn Gemser, Leeuwaren 
3. Thies Frankema, Arnhem

Dames
1. Bianca Rooseboom, Kampen 
2. Angelique Thomas, Australië
3. Nachi Shinozuka, Japan

Veteranen
1. Henk Lankhof, Aalten 
2. Carlo v.d. Zwan, Heerde
3. Geert Kruims, Een

Uitslagen skeelermarathon



Dit team, hier op de foto met v.l.n.r.
staand Ans van den Vlekkert (43), El-
len Stehmann (64) en Annie Holsbeeke
(60), zittend Carry Spiegelenberg (62)
en Nel Nijenhuis (53 en ‘geleend’ van
tennisclub Socil) speelde in totaal zes
wedstrijden, driemaal thuis en drie-
maal uit in ’s Heerenberg, Brummen
en Eerbeek. Op de foto ontbreken Ans
van Til (52) en Gerda Bielderman (70).
Het vermelden van leeftijden, bij da-
mes altijd een beladen punt, is dit-
maal bewust voor gekozen omdat het
voor sommige dames toch wel een bij-
zondere prestatie mag worden ge-
noemd een kampioenschap mee te
maken. Zelfs Gerda, de oudste van het
stel, heeft nog driftig een vijftal partij-
en afgewerkt en dus een flinke bijdra-
ge geleverd aan het behalen van dit
kampioenschap. Naast het spelen van
tennis staat gezelligheid hoog in het
damesvaandel. Zo werd tijdens de
thuisreis vanuit ’s Heerenberg een tus-
senstop ingelast in Zeddam voor het
genot van lekker ijs. Maar ook de

thuiswedstrijden staan bol van de
sfeer. Annie maakt voor elke wedstrijd
een heerlijke soep. Zelf heb ik de as-
pergesoep van Annie mogen proeven
en ben nog steeds onder de indruk.

Zo heeft ieder haar taak binnen deze
groep. Carry is de teamcaptain en
speelt, ondanks haar nieuwe heup,
menig partijtje mee. De groep is ook,
zoals men dat noemt, selfsupporting.
Gerda trad op als masseuse toen Ellen
was gevallen en alles was weer in orde.

Dat dames in principe geen blad voor
de mond nemen en gewoon zeggen
wat ze vinden is algemeen bekend.
Een aardig voorbeeld hiervan was een
opmerking tijdens een uitwedstrijd.
De dure (Burberry) leesbril van Ans
van Til werd door de dames van de te-
genpartij bestempeld als ‘Nepper’.

Diezelfde dames hadden bij de ont-
vangst echter wel voor gebak gezorgd;
de sfeer moet gewaarborgd blijven !

VTP damesteam kampioen!

Tennisclub VTP telt weer een kampioensteam. Ditmaal werd het dames-
team van de dinsdagcompetitie, uitkomend in de 4e klasse, kampioen in
haar afdeling.

Afgelopen zaterdagmiddag was het
dan eindelijk zover. Nog vier punten
moesten worden binnengehaald te-
gen het team van Rietstap en dat luk-

te. Na het hele seizoen bovenaan te
hebben gestaan moesten die laatste
(meestal moeilijkste) punten toch nog
maar even worden gemaakt. Het team

kent elkaar door en door, omdat ze al
vier jaar in deze samenstelling de
competitie in  zijn gegaan. Maar bo-
venal willen de dames een gezellig-
heidsteam zijn, waarbij de sfeer onder-
ling volgens Martina ‘werkt als een
therapie’.

De dames zeggen zelf nog het meest te
genieten van, zoals zij dat noemen: de
derde helft. Onlangs bleek dat nog
weer bij een uitwedstrijd naar Warns-
veld. Op de fiets er naar toe om na af-
loop een ‘leuk glaasje Rosé’ te kunnen
drinken. Daar in Warnsveld bleek ook
weer dat dames toch ook gewoon
vrouwen zijn toen ze een paar banen
verderop een paar goed uitziende he-
ren zagen tennissen. Van dichtbij wa-
ren de heren echter beduidend min-
der aantrekkelijk, zodat het motto af-
stand bewaren werd gehanteerd. Vol-
gens de dames een soort Bokito-bena-
dering. 

In een andere uitwedstrijd hadden de
dames zich verheugd op het krijgen
van lekkere hapjes maar bleken de te-
genstanders Sonja Bakker-principes te
hanteren, zodat de lekkernijen beston-
den uit worteltjes en komkommertjes.
Ondanks al deze randverschijnselen
van het hele tennisgebeuren hebben
de dames op de baan  duidelijk laten
zien dat zij ‘hun mannetje stonden’,
met een verdiend kampioenschap als
beloning.

Damesteam Zaterdag VTP kampioen!

Opnieuw is bij tennisclub VTP een kampioensteam te bewonderen en wel
de Dames 18+ Zaterdagmiddag, uitkomend in de 1e klasse.

Op de foto v.l.n.r. Nancy Rutgers, Martina Molendijk, Wenke Olthuis, Rianne Lubbers en
Lobke Meekes.

Na het startschot van interim starter
Gerty Klein Haneveld, ontspon zich in
alle klassen een spannende strijd. Op-
merkelijk in de Superklasse, het sterke
rijden van Stefan Braakhekke. Hij won
beide manches. Bloembinderij Kettele-
rij stelde de bloemen voor de winnaars
beschikbaar.

De uitslagen waren:

Klasse 50 CC automaat: 1 Ismo Wol-
sink 60 punten; 2 Thijs Bulten 54; 3
Tim Tuitert 48; 4 Thies Hellegers 48.
65 t/m 85 CC kleine wielen: 1 Bas
Broekhof 60 punten; 2 Jan Willem
Arendsen 54; 3 Mischa Kuit 50.
125- 85 CC grote wielen: 1 Tom Be-
rends 57 punten; 2 Bart Bosman 57; 3
Sonny Oostenga 48; 4 Wessel van Nuil
48.
Recreanten: 1 Jan Koop 60 punten; 2
Bart Notten 52; 3 Robert van der Tweel
52; 4 Albert Jan van Lenning 42; 5 Gert
Michelbrink 39.
Super Klasse: 1 Stefan Braakhekke 60
punten; 2 Marcel Bulten 54; 3 Alfons
Hoevers 48; 4 Winand Hoenink 45; 5
Harald Wolsink 44.

Stefan Braakhekke wint Super
Klasse De Graafschaprijders
De crosswedstrijd die de VAMC ‘De
Graafschaprijders’ zaterdagmid-
dag op het Delden- circuit organi-
seerde verliep onder uiterst ideale
weersomstandigheden. De familie
Groot Nuelend had de baan super
geprepareerd.

Door de vele regen die er op vrijdag
voor de wedstrijd was gevallen in Italië
waren de proeven en de route moeilijk
op zaterdag. Tevens was het voor Er-
win even afwachten of zijn enkelbles-
sure voldoende was hersteld en hier-
door begon hij iets te voorzichtig aan
de dag. Ook moest Plekkenpol even
wennen aan de vele stenen die er op
het parcours lagen. Ondanks dat het
fysiek een hele zware dag was en er ve-
le uitvallers waren, wist Erwin zich
staande te houden en legde hij beslag
op een vijftiende plaats.

Ook in de nacht van zaterdag op zon-
dag had het veel geregend en hierdoor
waren de route en de proeven met de
vele stenen erg nat en glad. De dag be-
gon goed voor de rijder uit Vorden
want tijdens de eerste crosstest op een
heel groot grasland tegen een helling
gelegen ging het ondanks de gladde
ondergrond erg goed en dit gaf hem
moed voor de rest van de dag. De gehe-
le dag ging het rijden lekker op de
proeven maar de route was fysiek erg
zwaar. In de derde ronde zat Erwin er

even helemaal doorheen maar toch
wist hij zich te hervinden en ging hij
er voor de laatste Extreme Test nog
even goed voor zitten. Bij het ingaan
van de proef had hij een achterstand
van 16 seconden op de Fransman Cot-
ton, echter op een steile klim stond hij
stil en kon Erwin mede dankzij aan-
wijzingen van Giovanni Sala hem aan
de linkerzijde passeren. Althans de
motor passeerde de rijder omdat Er-
win van de machine af moest sprin-

gen om niet aan een boom te worden
gekleefd. Snel stapte Plekkenpol weer
op zijn machine en vervolgde zijn weg
net achter Cotton. De Fransman hin-
derde Erwin tot aan de finish maar
wel had Erwin in deze test 28 secon-
den goed gemaakt op hem wat bete-
kende dat hij in het dagklassement op
een tiende plaats eindigde.
De volgende wedstrijd waarin Erwin
van start zal gaan is een wedstrijd om
het Italiaans Kampioenschap in Tarzo.

Plekkenpol pakt top tien plaats in WK
Enduro in Italië
Erwin Plekkenpol uit Vorden heeft
het afgelopen weekend een sterke
wedstrijd om het Wereld Kampi-
oenschap Enduro in Borno, Italië
gereden. Op beide dagen wist de
Booking.com Honda-rijder punten
te pakken en op de tweede dag wist
Plekkenpol zelfs heel knap tiende
te worden.

Uiteindelijk was het Richard Sleumer
die aan het langste eind trok en met
de overwinning aan de haal ging.
Tweede werd Jan Weevers en derde
Peter Makkink. De wedstrijd werd
overschaduwd door een vervelende
valpartij aan het eind. In de laaste
bocht ging nieuweling Joost Berend-
sen hard onderuit. In zijn val nam hij
nog een andere renner mee. Deze
kon echter weer opstaan, echter Joost

moest met een ziekenauto afgevoerd
worden naar het ziekenhuis voor on-
derzoek. Achteraf bleek het gelukkig
mee te vallen (vooralsnog enkel
schaafwonden en kneuzingen) en
mocht hij s'avonds weer naar huis.
Veel renners van RTV Vierakker
Wichmond reden op tweede pink-
sterdag het Districtkampioenschap
wielrennen in Groot Angelo. Rudi Pe-
ters behaalde bij de 50+ een zeer ver-
diende derde plek. Bij de amateurs
behaalde Olav van de Berg een 18e
plek, junior Rens te Stroet werd in
zijn klasse 6e en Richard Sleumer
werd bij de beloften 17e.

Afgelopen weekend stonden ook
weer verschillende renners aan het
vertrek in de diverse wedstrijden. Pe-
ter Makkink behaalde zaterdag een

podiumplek (derde) bij een masters-
wedstrijd in Eibergen, Richard Sleu-
mer werd zaterdag in Wierden 18e bij
de Elite en Raymond van Hal reed
zondag in de ronde van de Paasberg
in Arnhem naar een 15 plek.

Moutainbiker Frank Schotman starte
zondag in de vierde wedstrijd om de
Beneluxcup. Deze werd verreden in
Oss. Frank moest hier een zesde plek
in het tussenklassement verdedigen.
Na een matige start kon hij op het
zeer zware parcours vlot naar voren
rijden. Uiteindelijk eindigde hij als
10e in het sterke startveld met ren-
ners als Bart Brentjes, Sven Nijs, Ger-
ben de Knegt. Het was uiteindelijk
veldrijder Sven Nijs die na Apeldoorn
ook hier met de overwinning aan de
haal ging.

Richard Sleumer wederom clubkampioen RT V Vierakker-Wichmond

Op donderdag 31 mei werd in
buurtschap Delden bij Wichmond
het clubkampioenschap wielren-
nen verreden van RTV Vierakker
Wichmond. Onder mooie weers-
omstandigheden stonden 17 ren-
ners aan het vertrek. Het werd een
levendige koers met diverse uit-
looppogingen.

Met opmerkingen als “van in dit water
komen we niet vaak en wat is het hier
mooi”, dekten ze zich in voor een ne-
derlaag. En hoe! Het bestuur van Hen-
gelo ving in totaal 8690 gram. Vorden
ving in totaal 760 gram. De voorzitter
van Hengelo stond na afloop dan ook

zo trots als een pauw de prijzen te ver-
delen. De individuele uitslag is: 1.
Hans Meijer, 2. Jan Kel en derde werd
Henk Doornink. De voorzitter van Vor-
den bedankte het bestuur van Henge-
lo voor de organisatie, en de les. Te-
vens werd het Hengelose visbestuur
uitgenodigd om volgend jaar op een
door Vorden uitgezet parkoers op-
nieuw de (sportieve) strijd met hun
aan te gaan. Natuurlijk nemen ze deze
uitnodiging aan. Tot ziens aan de wa-
terkant. Voor meer informatie over de
Hengelose visvereniging, bel met Hu-
go Hermans. Telefoon: 46 34 54. Voor
HSV de Snoekbaars (Vorden) 55 30 53.

Vissende besturen
Vorden en Hengelo
Dinsdag 29 mei streden de bestu-
ren van de visclub uit Vorden en
Hengelo tegen elkaar. Met de uit-
slag van het onderlinge treffen tus-
sen de leden van Vorden en Henge-
lo nog vers in het geheugen, begon
het bestuur van Vorden enigszins
gespannen aan de wedstrijd.
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De Nissan NOTE Acenta is al een rijk
uitgeruste auto, met onder meer een
in hoogte verstelbare bestuurders-
stoel, stuurwielbediening voor de ra-
dio/cd-speler en de boordcomputer,
een verschuifbare achterbank, een be-
stuurders- en passagiersairbag, zij-air-
bags, elektrisch bedienbare zijruiten
vóór en achter, elektrische bedienbare
en vewarmbare buitenspiegels en
mistlampen vóór.

Het Comfort Pack, dat kopers van deze
auto nu gratis ontvangen, maakt deze
auto echter helemaal compleet. Met
dit Comfort Pack ter waarde van ¤
1.450 is de Nissan NOTE Acenta name-
lijk ook nog eens voorzien van licht-

metalen 15-inchwielen, een wisselaar
voor zes cd's, een volautomatische air-
conditioning, een regensensor, auto-
matische in- en uitschakelbare kop-
lampen, gordijnairbags en actieve
hoofdsteunen. Het Comfort Pack mét
ESP (Electronic Stability Program) is
nu verkrijgbaar voor slechts ¤ 750 in
plaats van de gebruikelijke ¤ 2.200. Bo-
vendien is de NOTE nog eens extra in
prijs verlaagd en nu te koop voor prij-
zen vanaf ¤ 18.495. 

MEESTE INTERIEURRUIMTE IN
ZIJN KLASSE
De Nissan NOTE is een compacte ge-
zinsauto met een heel eigen gezicht,
dat ook duidelijke overeenkomsten

vertoont met dat van de rest van de
Nissan-familie. Met zijn relatief be-
scheiden buitenmaten biedt de nieu-
we NOTE tóch de meeste interieur-
ruimte in zijn klasse. Het interieur is
bovendien zeer multifunctioneel
dankzij onder meer de verschuifbare
achterbank en de dubbele laadvloer in
de bagageruimte. 
Nissan biedt voor de NOTE de keuze
uit twee moderne benzinemotoren:
een 1,4-litermotor met een vermogen
van 65kW (88 pk) en een 1,6-litermotor
met een vermogen van 81 kW (110 pk),
beschikbaar met zowel handbediende
als automatische transmissie. Daar-
naast zijn er ook twee moderne com-
mon-rail dieselmotoren met een tur-
bolader beschikbaar voorde NOTE: één
met een vermogen van 50 kW (68 pk)
en één met een vermogen van 63 kW
(86 pk).

Rijk optiepakket ter waarde van
bijna € 1.500 cadeau
Gratis 'Comfort Pack' bij Nissan NOTE

De Nissan NOTE is een jaar in Nederland en dat wordt gevierd. Iedereen die
de succesvolle compacte MPV in de uitvoering Acenta bij Herwers Nissan
aanschaft, krijgt nu een gratis optiepakket ter waarde van bijna € 1.500.

De succesvolle Nissan NOTE bij Herwers Nissan
Toen alle kinderen met hun kleurige
ballonnen bij de bus waren, werden zij
welkom geheten door de contactper-
soon Jeugd van de basisbibliotheek
mevrouw Marieke Beerten. De direc-
teur van de Basisbibliotheek West Ach-
terhoek mevrouw Marchien Ooster-
huis bedankte Gudrun de Rattenvan-
ger voor het ophalen van de kinderen.
Op de vraag “Wie vindt lezen leuk?”
werd enthousiast gereageerd. Toch
heeft de bibliotheek behalve boeken,
nog veel meer, ook in de bus. “We heb-
ben nu ook luisterboeken voor de va-
kantie, in de auto. Dan gaat de reis
veel vlugger.” Kinderen kunnen altijd
alles vragen aan de mensen in biblio-
bus 7, Marja Lukkezen, Harry Papen
en Gudrun Tilanus. “Ik feliciteer jullie
en jullie scholen met de nieuwe bus,”
eindigde ze.
Wethouder Dick Nas kreeg het woord.
“Er was eens …” begon hij, “ … een he-

le wijze minister.” Het sprookje ging
over het willen vernieuwen en moder-
niseren van de bibliotheken in Neder-
land. Er moesten niet alleen boeken
zijn, maar ook cd’s en dvd’s en spelle-
tjes. Van die ene ‘rare’ wethouder in
de toenmalige gemeente Steenderen
mocht álles modern worden, maar de
bus mocht niet verdwijnen. ‘Van de bi-
bliobus blijf je af!’ riep hij. En het
sprookje eindigde met een happy end,
want ook dat hoort bij een goed
sprookje: alle plannen slaagden! “Niet
alleen werd alles behouden, maar er
kwam zelfs een spiksplinternieuwe bi-
bliobus,” aldus verteller Dick Nas.
Na het openen van de deur van de bi-
bliobus door bibliothecaris/chauffeur
Harry Papen, konden alle aanwezigen
de grote strik zien die de toegang be-
lemmerde. De wethouder knipte deze
zorgvuldig weg en opende hiermee
deze fraaie nieuwe bus officieel. Daar-
na telde hij af en lieten de kinderen
hun ballonnen los. Dat gaf een fraai
gezicht, al die gekleurde stippen die
langzaam kleine stipjes werden.
De zelfgemaakte boeken met tekenin-
gen en gedichten van de leerlingen
van de drie scholen werden aan wet-
houder Dick Nas overhandigd en daar-
na was het feest op het plein ten einde.
Er ging een grote doos snoep mee naar
school om uit te delen en de kinderen
kregen allemaal een bouwplaat en
een tekenschrift van de nieuwe biblio-
bus.

Bibliobus 7 feestelijk geopend

Alle gekleurde ballonnen gingen de lucht in, de bibliobus 7 is nu écht geopend.

Op vrijdagochtend 25 mei 2007
werden leerlingen en leerkrachten
van de drie Steenderense Basis-
scholen De Steenuil, De Akker en
St. Joannes door Gudrun de Ratten-
vanger bij elkaar verzameld op het
Burg. Buddingh’ plein. Directie en
medewerkers van de Bibliotheek
West Achterhoek en de wethouder
van onderwijs van de gemeente
Bronckhorst de heer Dick Nas ston-
den bij de feestelijk versierde bus
te wachten.

'Lief!' babywear & lifestyle heeft een
speciale kledinglijn ontworpen die
speciaal voor papa's, mama's en hun
kinderen is bedoeld. Kenmerkend
voor de kleding zijn de kreten 'lief',
'stout', 'stoer' en 'ondeugend' en alle
kleding is te koop voor baby's, kinde-
ren en vaders en moeders. De shirts
zijn zowel met korte als lange mouw
verkrijgbaar en in diverse kleuren. De
gehele collectie is bij BeeBieBam te
koop. Verder steunt u ook nog eens
een goed doel want van ieder ver-
kocht 'lief!' product gaat een deel
naar het weeshuis 'Baby Haven' in
Windhoek (Namibië); een speciaal
project dat Orange Babies in samen-
werking met 'lief!' heeft opgezet.  

ORANGE BABIES 
'lief!' ondersteunt Orange Babies die
zich als voornaamste doel heeft ge-
steld (zwangere) vrouwen met HIV en
hun baby's in Afrika te helpen. In het
weeshuis in Windhoek worden mo-
menteel dertien kinderen verzorgd
en begeleid en er zijn plannen om
ook een school op te richten. Dit plan
kan werkelijkheid worden door de
steun van 'lief!' en natuurlijk van u
door deze shirts te kopen. 

VADERDAG 
Welke vader vindt het niet leuk om in
een shirt te lopen dat exact hetzelfde
is als dat van zijn zoon of dochter? Op
die manier kan er een perfecte
'match' gevormd worden! Vaderdag is
op die manier dè gelegenheid om
niet alleen vader in het zonnetje te
zetten, maar ook nog eens een kind te
helpen dat dringend hulp nodig
heeft. Maar natuurlijk is het ook ge-
woon leuk om een 'lief!' shirtje te ko-
pen!

Exclusief bij BeeBieBam in Lichtenvoorde

Lief! Babywear & lifestyle
Donderdag 24 mei heeft Geert Hoes de nieuwe kledinglijn van baby- en
peutermerk 'lief! Door Geert' gepresenteerd. Na afloop van de presentatie
overhandigde hij samen met zijn vriendin Manuela en hun zoontje Ro-
bijn een cheque ter waarde van € 15.000,- aan Babe Sylla, de oprichter van
Orange Babies en Caroline Tensen, ambassadrice van de organisatie. Deze
kledinglijn is alleen te koop in speciale babyspeciaalzaken en in deze re-
gio alleen bij BeeBieBam in Lichtenvoorde.

Smees liet zich
niet kennen en
pakte eerst v.Velt-
huizen en daarna
de Belg Drieghe
om vervolgens Ge-
vers onder druk te
zetten. Smees zet-
te de aanval in de
laatste ronde in en
was even voorbij
Gevers die meteen
weer de eerste
plaats terug pakte
en daarmee de
overwinning naar
zich toe trok. Hans
Smees was tevre-

den met de tweede plek en vond het
voor Gevers mooi dat hij voor eigen
publiek kon winnen. Tonnie Wassink
reed door een arm blessure niet mee
in Oss.In de supersport wisten de HA-
MOVE rijders niet te scoren. Mile Pajic
viel uit met mechanische problemen
en Fabian Heusinkveld werd slecht
dertiende. Deze race werd gewonnen
door Arie Vos die ook in de klasse su-
perbikes oppermachtig was en
won.Rijdend HAMOVE lid Bob Withag
behaalde na een fel gevecht met Ron
van Steenbergen en Paul Mooiman
een mooie derde plek in deze race ach-
ter Vos en van Steenbergen.

Afgelopen weekend werd op het TT cir-
cuit in Assen sinds jaren weer gereden
voor het Duitse kampioenschap de
IDM. Sven Ahnendorp (zie foto) tevens
HAMOVE lid rijdt alle wedstrijden die
meetellen voor het IDM kampioen-

schap. De races in het ONK supersport
en superbikes werden zowel op zater-
dag als zondag verreden. De race op
zaterdag in het ONK supersport werd
een prooi voor Arie Vos, Swen Ahnen-
dorp greep net naast het podium met
een vierde plaats. Fabian Heusinkveld
nam het laatste puntje mee na huis en
werd vijftiende. Bob Withag uitko-
mend in de superbikes maakte een
schuiver in de Bult en kon de race niet
vervolgen. Winnaar hier werd verras-
send Barry Veneman die voor het eerst
meedeed in deze klasse. Hij wist de
race op zondag ook winnend af te slui-
ten nadat de race gestopt werd door
een valpartij van twee deelnemers.
Bob Withag had meer geluk dan zater-
dag en werd keurig zesde. De ONK su-
persport reed ook weer een wedstrijd
en Arie Vos won deze. 
Mile Pajic werd negende en Heusink-
veld was afwezig wegens een kapotte
motor tijdens deze race.Rik Lenters
een protege van Torleif Hartelman
scoorde zowel op zaterdag als zondag
een tiende plaats. Swen Ahnendorp
viel met mechanische problemen uit
en mocht het later op de dag nog eens
proberen in de IDM supersport. Daar-
in lag hij lange tijd tweede achter de
Russische rijder Vladimir Ivanov die
de race met grote overmacht won.
Swen maakte teveel foutjes, hij verloor
in de laatste ronden vijf plekken en
was enorm teleurgesteld met zijn be-
haalde zesde plaats.
De twee races in de IDM superbike
klasse werden respectievelijk gewon-
nen door de Oostenrijker Martin Bau-
er en de Duitser Max Neukirchner.

ONK Wegraces Oss en IDM en ONK Assen

In het Pinksterweekend werd er in
het Brabantse Oss gereden om het
Nederlands kampioenschap weg-
race.Op zondag waren er de trai-
ningen en op Pinkstermaandag de
wedstrijden. De weergoden waren
Oss gunstig gezind: op zondag
bleef het geheel droog en op 2e
Pinksterdag regende het tot de
middag. De 250-cc waarin Jaap
Kingma rijder Hans Smees uit-
komt was de mooiste race van de
dag. Helaas moest men de race in
de tweede ronde even stil leggen
door een valpartij van Jan Roelofs
die ter observatie naar het zieken-
huis moest. De wedstrijd werd
daarna opnieuw gestart.In de eer-
ste ronden liep Randy Gevers weg
van de rest. Hans Smees had geen
geweldige start en lag vierde achter
Randy Gevers, David Drieghe en Mi-
ke van Velthuizen.

Swen Ahnendorp           foto Henk Teerink
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Boek ‘Mariënvelde, een dorp om in te blijven geloven’ kent 150 auteurs 

De opgeschreven verhalen herkenbaar
voor elke Achterhoekse dorpeling

Het rekeningnummer van de bank:

Rabobank 1269.39.292

P.s. voor familieleden, die ook geïnteresseerd zijn in dit boek, 

is uiteraard de mogelijkheid aanwezig eveneens in te tekenen.

Inteken / aanvraagstrook jubileumboek.

Aantal .......................... exemplaren à € 20.00 ....................................

Naam (eventueel met voornaam):

..........................................................................................................................

Adres:

................................................................................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats:

................................................................................................................................................................................................

✁✁

„Ik heb t’r zonne pleziere van dat ’t
lup”. Dit zegt Jan Heutinck aan de
vooravond dat een boek over Ma-riën-
velde en omstreken in druk gaat. Heu-
tinck is samen met Ank Wopereis van
de parochie, de verzamelaar, soms de
verwoorder van de dorpse verhalen én
bovendien de samensteller van een
148 pagina’s tellend nieuw boek: ‘Ma-
riënvelde, een dorp om in te blijven ge-
loven’.
Beiden werden geholpen door een
groep van acht mensen. Het boek is
een jubileumboek dat 75 jaar Mariën-
velde vat in veel persoonlijke verhalen
en gebeurtenissen over het dorp en de
agrarische omgeving zelf en de paro-
chie van Onze Lieve Vrouw van Lour-
des. Het is allemaal opgeschreven
door 150 mensen die allemaal iets met
Mariënvelde hebben of in het dorp
zelf wonen. Dat het dorp achter Zö-
went leeft voor het jubileum, blijkt
wel. Zelfs na de sluitingsdatum wor-
den de foto’s en verhalen nog steeds
bij Jan Heutinck aan de Pastoor Depe-
rinkweg 10 persoonlijk afgegeven. En
het gaat nog verder. Een Mariënveldse
bloemenkweker legde toen Heutinck
even niet thuis was zijn A4’je in de

schuur neer en deed er bosje tulpen
bij. 

HET BOEK IS BESLIST OOK UW
VERHAAL
Met het gegeven van een 75 jarig be-
staan van het dorp en de parochie
kwamen Ank Wopereis en Jan Heu-
tinck aan het begin van dit jaar op het
idee hierover een boek te maken. Jan
Heutinck: „Ik ben samen met mijn
kleinzoon op pad gegaan om foto’s te
maken van de straten met het meest
herkenbare beeld in die straten. Deze
zijn allemaal in het boek terug te vin-
den met een bijschrift. De ene keer in
de vorm van een anekdote en de ande-
re keer weer met de vermelding van
een opvallende gebeurtenis erbij. Zo
komt het voor dat de twee dorpscafés
van Heutinck en Wieggers elkaar de
loef afsteken met het aantal bedrijfs-
bestemmingen dat de panden daar al-
lemaal hebben gehad. Achter de titel
‘In de lachende kerk’ schuilt een
prachtig verhaal over het missiewerk.
Eerst kwamen ze om je in de grond te
praten en een week later prezen ze je
de lucht in om natuurlijk zo veel mo-
gelijk geld binnen te kunnen halen”,

lacht Jan Heutinck bij het opnieuw le-
zen van het korte verhaal. Alle volge-
schreven A4-vellen kwamen binnen
na een oproep in het dorpsblaadje De
Omroeper dat in Mariënvelde weke-
lijks wordt rondgebracht. Jan Heu-
tinck en Ank Wopereis wilden in de
talrijke verhalen beslist niet korter
maken. „Het is hun verhaal. Anders
ben je het mooie erin kwijt”, vertellen
beiden. Ank Wopereis, gewijd paro-
chiemedewerkster, leverde voor het
boek verschillende bijdrages vanuit de
parochie „Ik heb beschreven hoe de
vrijwilligerskerk is ontstaan, waar het
dagelijkse leven sterker is dan de leer.
De mensen komen zelf aan het woord.
Ik wil de kerk beslist niet afvallen.
Maar de kerk in Mariënvelde wordt he-
lemaal gedragen door vrijwilligers. In
de dertig jaren die achter mij liggen
heb ik ervaren dat ‘gewijd’ en ‘toege-
wijd’ heel dicht bij elkaar liggen, ver-
telt ze bewogen. Behalve haar beleving
in de parochie opschrijven heeft Ank
Wopereis mensen op weg geholpen
hun verhaal of anekdote attractief op
papier te zetten. 

BOEK ONTVANGEN
Mariënvelde is 75 jaar geleden opge-
richt. Het buurtschap Achter-Zieu-
went zoals het toen heette, had geen
eigen school en kerk. De mensen die
er woonden moesten hiervoor vaak
meer dan een uur lopen naar Zieu-
went. Metserder Bearnd en Tolhutten
Dorus kwamen op het idee om een ei-
gen school en kerk te bouwen. Daar-
omheen ontstond een dorpskern. Van
het bijeengebrachte bedrag van 35.000
gulden werden de Theresia-school en
de kerk van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes gebouwd.
Toenmalig pastoor Deperink gaf het
dorp de naam Mariënvelde (Maria in
het Veld). In de loop van het jaar wor-
den verschillende activiteiten georga-
niseerd. Op 8 juli wordt een feestelijk
koffieconcert gegeven door harmonie
Zieuwent Mariënvelde in de tuin van
de pastorie. Op zondag 16 september
wordt het boek tijdens een brunch na
een eucharistieviering uitgegeven. Het
boek kan vanaf deze week door voor-
inschrijving besteld worden. Onder
vermelding ‘Jubileumboek 75 jaar’,
naam, adres en woonplaats kan met
overmaking van 20 euro via bank. Via
onderstaande strook kunt u uw aan-
vraag kenbaar maken. Eventueel stopt
u het geld in een gesloten envelop. Bei-
den doet u vervolgens in de brieven-
bus van het parochiecentrum.

„Ik heb t’r zonne pleziere van dat ’t lup”. Dit zegt Jan Heutinck aan de
vooravond dat een boek over Ma-riënvelde en omstreken in druk gaat.
Heutinck is samen met Ank Wopereis van de parochie, de verzamelaar,
soms de verwoorder van de dorpse verhalen én bovendien de samenstel-
ler van een 148 pagina’s tellend nieuw boek: ‘Mariënvelde, een dorp om in
te blijven geloven’.

De laatste binnengekomen verhalen krijgen van de samenstellers Ank Wopereis en Jan Heu-
tinck een plaats in het boek

STRESS INCONTINENTIE
Het overgrote deel van de vrouwen,
die kampen met ongewild urinever-
lies heeft last van stress incontinentie.
Als het urineverlies frequent of in gro-
tere hoeveelheden optreedt, kan het
een aanzienlijke belemmering vor-
men voor het welbevinden van de
vrouw. Het geeft dan aanleiding tot ge-
voelens van (grote) onzekerheid:
"merkt mijn omgeving, dat ik nat ben,
kan men mij ruiken", en kan dan lei-
den tot sociale beperkingen (vermij-
den van gezelschap, niet meer ravot-
ten of trampolinespringen met de kin-
deren). Sporten zoals hardlopen of
tennissen is dan ook vaak niet meer
fijn om te doen: een gezonde levens-
wijze is daar niet bij gebaat! Tenslotte
kan ongewenst urineverlies een forse
inbreuk hebben op het sexleven: nie-
mand vind het wat wanneer urinever-
lies optreedt tijdens het vrijen!

OORZAKEN
De drie belangrijkste factoren, die
kunnen leiden tot stress incontinentie
zijn: zwangerschap en bevalling, leef-
tijd (vooral vanaf  ongeveer het 50e
jaar), en aanleg. Stressincontinentie
ontstaat, wanneer de sluitspiertjes
van de blaas en de plasbuis niet meer
goed functioneren. Dit kan het geval
zijn bij beschadigde of verslapte bek-
kenbodem spieren, of bij een lichte
verzakking van de plasbuis zelf. Soms
speelt dan ook een verzakking van de
blaas zelf een rol. Lifestyle factoren,
zoals roken, gebruik van veel kool-
zuurhoudende dranken en overge-
wicht spelen hierbij vaak ook een rol.
Bij drang incontinentie spelen ook an-
dere factoren een rol: de behandeling
hiervan is dan ook  wezenlijk anders
dan bij stress incontinentie. In dit arti-
kel wordt de behandeling van stress
incontinentie belicht. 

ONDERZOEK
Allereerst is een gedegen onderzoek
door een terzake deskundig arts van
groot belang. Deze zal de vrouw vaak
vragen om een "plasdagboek" bij te
houden. Gedurende 24 uur wordt dan
elke keer, dat geplast wordt inclusief
de geplaste hoeveelheid urine geno-
teerd. Daarnaast ook alle momenten
van ongewild urineverlies en alles wat
die dag gedronken is. Hiermee krijgt
de arts een globale indruk van de con-
ditie van de blaas en de ernst van het
urineverlies. Vervolgens wordt er zorg-
vuldig lichamelijk (inwendig) onder-
zoek gedaan om een indruk te krijgen
over de conditie van de bekkenbodem
spieren en het bestaan van eventuele
verzakkingen.

BEHANDELING
Als eerste stap is het zinvol om goede

fysiotherapie, bij voorkeur gebruik
makend van bio- feedback methodie-
ken toe te passen: dit verbetert de in-
continentie in 15- 50% van de gevallen.
De arts kan U hiervoor verwijzen naar
een gespecialiseerde fysiotherapeut(e).
Het is helaas vooraf niet goed mogelijk
om te bepalen of fysiotherapie in uw
geval een goede kans op verbetering
van de klacht zal bieden. Bij een  ern-
stig verslapte of beschadigde bekken-
bodem en bij frequent optredende in-
continentie lijkt de kans op succes ver-
minderd.

OPERATIE
Als fysiotherapie onvoldoende resul-
taat heeft, valt een operatieve behan-
deling te overwegen. Vooral sinds de
toepassing van kunststof tapes als
steun voor de plasbuis (een ingreep
die in de Hooghe Birck Kliniek  met
veel succes wordt toegepast) is de ope-
ratieve behandeling sterk vereenvou-
digd en zeer succesvol gebleken. Mo-
menteel is de zogenaamde TOT ( of
TVT-O) operatie de meest gangbare op-
lossing die door gynaecoloog drs An-
toine van Vijfeijken van de Hooghe
Birck Kliniek in Doetinchem wordt
uitgevoerd. Sinds het starten van de
Menstruatie en Incontinentie-Poli
hebben velen de weg al gevonden naar
zijn spreekuur.

Deze door de zorgverzekeraars vergoe-
de ingreep, wordt in deze privé-kliniek
uitgevoerd in dagbehandeling, kost in
ervaren handen  ongeveer 15 minuten
en kan vrijwel altijd onder plaatselijke
verdoving plaats vinden. Na de in-
greep ervaart de vrouw vaak slechts
een drukkend gevoel in de schaam-
streek, meestal niet eens pijn. Het plas-
sen lukt vrijwel altijd probleemloos
binnen enkele uren na de ingreep,
en… bij de eerste hoestbui is het urine-
verlies reeds geheel of grotendeels ver-
leden tijd! 
Na herstel is bij ruim 85% van de vrou-
wen het urineverlies geheel verdwe-
nen, en bij de resterende 10-15% sterk
verbeterd. Op de langere termijn blijft
dit resultaat volledig behouden. Com-
plicaties, zoals een blaasontsteking of
een ontsteking van het bandje treden
in minder dan 5% van de gevallen op.
Wel is het aan te raden om gedurende
4 -6 weken na de ingreep geen zware
arbeid of sport te bedrijven. Het heb-
ben van gemeenschap is in die periode
evenmin wenselijk.

U kunt met de Hooghe Birck Kliniek
kontakt opnemen voor meer informa-
tie of om een afspraak te maken met
drs.van Vijfeijken. De Menstruatie en
Incontinentie-poli houdt spreekuur
op maandag en dinsdag. Het telefoon-
nummer is (0314) 34 35 25.

Ongewild urineverlies:
lastige dameskwaal  
Slimme oplossing nu binnen handbereik!

Ongewild urineverlies komt voor bij ongeveer 35% van de Nederlandse
vrouwen. Behalve verlies van urine bij hoesten, niezen, lachen en sporten
(denk aan tennissen, trampolinespringen), maar ook tijdens sex, kan ver-
lies van urine optreden tengevolge van onhoudbare drang om te plassen.
We spreken hierbij in het ene geval van stress incontinentie en in het an-
dere geval van drang incontinentie.
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Exclusief bij BeeBieBam
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Rembrandtplein 8 • 7131 EJ Lichtenvoorde
• Tel. 379654 • Fax 379656

• www.beebiebam.nl

Orange Babieslief!
babywear & lifestyle

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

Machinefabriek Baltes B.V.
Machinefabriek Baltes B.V. is met 25 medewerkers een onderdeel van Wopereis B.V. te Doetinchem en ver-
vaardigt geavanceerde roestvaststalen productiemachines en installaties voor de voedingsmiddelenindustrie. 
Machinefabriek Baltes b.v. bestaat reeds 14 jaar en heeft en heeft zich in deze jaren sterk ontwikkeld.
Voor onze klanten ontwikkelen wij machines die ingezet worden voor grondstof behandeling tot en met ver-
pakking van het eindproduct. Dit gaat in nauwe samenspraak met onze klant. De machines worden geheel in
eigen huis gefabriceerd. Alle machines zijn “custommade”. Wij beschikken over geavanceerde machines, zoal
een 2,8kW CO2-lasersnijmachine, waarmee we in combinatie met SolidWorks gecompliceerde plaatuitslagen
kunnen snijden.

Wij zijn op zoek naar een:

constructeur-tekenaar wtb
Taakomschrijving:
• Nauw samenwerken met opdrachtgever om een optimaal ontwerp te bewerkstelligen.
• Voorbereiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals maken van werktekeningen. 
• Laserwerk voorbereiden (CAD/CAM).
• Ondersteuning in realisatie van projecten m.b.t. planning, functionaliteit, kwaliteit en kosten tot en met een

geslaagde overdracht aan de klant.
• Bijwonen van project- en werkbesprekingen. 
• Betrokken zijn bij order-acceptatie procedures.

Functie eisen:
• Enthousiaste HBO’er met voorkeur WTB.
• Kennis van SolidWorks en office pakketten is een pré.  
• Flexibele persoon met goede contactuele eigenschappen. 
• Zelfstandig werken. 
• Klantgericht. 
• Beheersing van de Nederlands, Engels en de Duitse taal in woord en geschrift.

Wij bieden:
Een interessante functie in een ambitieuze en dynamische werkomgeving, waar groei en verdere professi-
onalisering voorop staan. Voorts hechten wij waarde aan persoonlijke ontwikkeling en bieden hiertoe goede
mogelijkheden. Uiteraard geldt voor deze functie een prima arbeidsvoorwaardenpakket.

U kunt  schriftelijk reageren aan: Machinefabriek Baltes B.V.
t.a.v. dhr. R. Baltes
Nijverheidsweg 9
7221 CK Steenderen

of via e-mail: mfbaltes@daxis.nl

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Tel. 0575-450790  B.g.g. 0575-450200

Betrouwbare schilder heeft nog

tijd voor binnen en buitenwerk.

tel. 06-22 685 297.

Hampshire Hotel - 't Hof van

Gelre is een 4-sterren familie-

bedrijf in de Gelderse

Achterhoek.

Het hotel beschikt over 46

hotelkamers, 4 conferentieza-

len, restaurant, bar & lounge

en een verwarmd binnen-

zwembad.

Het hotel kenmerkt zich door

zijn persoonlijke aandacht en

service .

Ter versterking van ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar een
enthousiaste

Parttime Receptionist(e) – 32 uur per week

• Belangrijkste werkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden
binnen je vakgebied, zoals in- en uitchecken van gasten, het boeken
van reserveringen, bediening van de telefooncentrale, het maken van
offertes en fakturen en diverse kashandelingen. 

• Functievereisten: Je bent uiteraard flexibel, gastvrij en representatief.
Je beschikt over een gezonde commerciële instelling en voelt je ver-
antwoordelijk voor je taken.

• Gewenste opleiding en ervaring: afgeronde opleiding tot hotelrecep-
tioniste en/of hotelmanagement. (Hotelschool/TIO/MTRO of soort-
gelijk)

• Je beheerst het Nederlands, Duits en Engels uitstekend in woord en
geschrift. Als je daarnaast nog een andere taal spreekt, is dat een pré.

• Werktijden: 4 diensten per week, flexibel ingedeeld. Ook op feestda-
gen, in weekenden en in schoolvakanties.

• Arbeidsvoorwaarden en beloning volgens Horeca CAO.

Een schriftelijke sollicitatiebrief incl. CV kunt u sturen aan:
Hampshire Hotel – ’t Hof van Gelre
t.a.v. dhr. R. Finster e/o mw. M. Volkmann
Nieuweweg 38
7241 EW  LOCHEM
m.volkmann@hofvangelre.nl
www.hofvangelre.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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



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

Het evenement is te bezichtigen tot
eind oktober 2007. U kunt deze route
wandelen of fietsen. Er is een catalo-

gus ontworpen met een routekaart.
Deze is verkrijgbaar bij de plaatselijke
VVV's en de Zieuwentse horeca.

Kunstenaars actief rondom
Zieuwent

Langs de Zieuwentse kerkepaden zijn de voorbereidingen voor de kunst-
route Beeld en Landschap 3 in volle gang. Het thema 'Heilige Huisjes, Ho-
ge Hemels' hebben ruim 30 kunstenaars gelnspireerd tot een kunstwerk
passend in het Achterhoekse landschap. De officiële opening van de
kunstroute is op zondag 24 juni.

Er waren voor de ochtend twintig
teams F-pupillen aanwezig voor het
SBC’05 jeugdtoernooi, gespeeld op ‘De
Baakermat’ van Baakse Boys. Er was
voldoende belangstelling voor de
jeugd. Voor de plaatsen 1 tot en met 4
werden nog finalewedstrijden ge-
speeld, maar hiervoor bleef te weinig
publiek om te kijken. Ook van de lager
geëindigde teams waren er al naar
huis gegaan. En dat was jammer, want
ook deze wedstrijden werden fijn en
sportief gespeeld.

’s Middags werd het toernooi van de C-
junioren gespeeld. Deelnemende
teams waren De Hoven C1, VV Viod C2,
SBC'05 C1, Reunie C1, Warnsveldse
Boys C2, VV Doetinchem C2, ZVS Zelos
C1, SBC'05 C2, D.V.V. C2, en SV Ratti C1.

DE UITSLAGEN VAN ‘DE BAAKER-
MAT’:
Zondagmorgen 20 mei 2007.
A-junioren: 1. Reunie A2; 2. SC Wesepe
A1; 3. Warnsveldse Boys A2; 4. SBC'05
A1.

Zaterdagmorgen 26 mei 2007.
F-pupillen: 1. De Hoven F1; 2. SV Halle
F1; 3. SV Grol F5; 4.. Be Quick/Zutphen
F4; 5. t Peeske F1; 6. SBC'05 F2; 7. t Pees-
ke F3; 8. SV Grol F3; 9. Be Quick/Zut-
phen F5; 10. Be Quick/Zutphen F3; 11.
VV Viod F13; 12. t Peeske F2; 13. Be
Quick/Zutphen F2; 14. SV Grol F4; 15. t
Peeske F4; 16. SBC'05 F1; 17. SV Grol F2;
18. SBC'05 F3; 19. De Hoven F3; 20. De
Hoven F2.

Zaterdagmidccdag 26 mei 2007.
C-junioren: 1. Reunie C1; 2. ZVS Zelos
C1; 3. De Hoven C1; 4. VV Doetinchem
C2.

Jeugdtoernooi SBC’05

Op zaterdag 26 mei 2007 werd de laatste dag van de jeugdtoernooidagen
gevoetbald, georganiseerd door SBC’05. Er werd gespeeld op ‘De Baaker-
mat’ in Baak.

De F-pupillen, De Hoven F1, lieten zien hoe blij ze waren met de eerste prijs, behaald bij het Jeugdvoetbaltoernooi van SBC’05.

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

STOPVERBOD IN DE RAADHUISSTRAAT!!!
Tja, het wordt steeds drukker bij Albert Heijn! Geen wonder met onze prijzen,

maar rondom de winkel is nog parkeerruimte genoeg.

AH
KIPFILET
voord. verp.

nu kilo 4.99

HOLLANDSE
AARDBEIEN
bakje 500 gram

nu1.69WILDE WIJNDAGEN
ELKE TWEEDE FLES
WIJN HALF GELD OP=OP
p.s. ook champagne en mousserend

AH
WIENER
SCHNITZEL
voord. verp.

nu7.49

BAKE OFF: PAIN DE BOULOGNE
meergranen

per stuk nu 1.41

ROZEN
GEMENGD
2 bos 10 stuks

nu5.00



De afgelopen twee maanden hebben de jeugdleden hun
krachten met elkaar gemeten in een aantal spannende
onderlinge wedstrijden. Er is gespeeld in verschillende
klassen afhankelijk van leeftijd en wedstrijdervaring. De
eindstand leverde de volgende prijswinnaars op: 
dames enkel competitie: 1. Ilse van Dijk, 2. Vera Velhorst,
3, Femke Nab.
heren enkel competitie:   1. Vincent van Hal, 2. Erik van
Hoffen, 3. Carlos Waenink.
dames enkel recreanten: 1. Lieke ten Have, 2 Eline Barge-
man, 3. Lynn Berenpas.
heren enkel recreanten:   1. Wesley Boode, 2. Sander van
Gils, Chuli Schalk.
mixed dubbel: 1: Vincent van Hal en Paulien te Riele., 2:
Bastiaan Vromans en Eline Bargeman, 3: Carlos Waenink

en Lieke ten Have. 
Het badmintonseizoen is nu bij na afgelopen. Oudere
jeugdleden kunnen deze maand nog op donderdag-
avond meetrainen met de senioren. Het nieuwe jeugd-
seizoen begint op zaterdag 8 september om 10.00u in
Sporthal het Jebbink.."

Badminton Flash

"Vorige week zaterdag zijn de jeugdclubkampioen-
schappen van badmintonvereniging Flash-Vorden
afgesloten.

De prijswinnaars staan samen op bijgevoegde foto

APK  Onderhoud  Banden

TARWE 
BOLLETJES

6 VOOR

€ 1.95

KIWI KWARK
VLAAI

KLEIN 

€ 6.70

GROOT 

€ 10.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 4 juni t/m 9 juni.

CARAMEL
CAKE

NU 

€ 3.50

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Kijk op rabobank.nl

Het is tijd voor een bank
die het anders doet.

Het is tijd voor
een bank waar alles
om u draait.
Bij de Rabobank hebben we geen aandeelhouders. De Rabobank is een

coöperatie met leden die invloed hebben op het beleid van hun eigen bank.

Zo kunnen deze leden bijvoorbeeld meebepalen naar welke lokale projecten

jaarlijks een gedeelte van de winst gaat. Meebeslissen over het ouderenbeleid

of de locatie van een nieuw kantoor. En met Rabobank Ledencertificaten

bieden we onze leden ook nog eens extra rendement op hun beleggingen.

Want bij de Rabobank draait alles om mensen. Daar kunt u op rekenen.

Rabobank Achterhoek-Noord

telefoon: 0575 - 558 558



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Telefax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Weevers Elna digitale drukkerij
Drukkerij Weevers heeft haar digitale drukkerij in Lichtenvoorde,
Grafisch Bedrijf Weevers Elna, verder uitgebreid. Digitaal drukken is
met name erg geschikt voor kleine oplagen en nagenoeg niet van
‘gewoon’ drukwerk te onderscheiden. 

In tegenstelling tot conventioneel drukken is bij kleine oplagen de
prijs lager en is deze techniek derhalve een uitkomst voor verenigin-
gen (clubbladen), startende ondernemers (volledige huisstijl) en
bedrijven die voor een mailing of beurs even snel tussendoor een fol-
der willen laten drukken. Verder is het mogelijk om volledig geper-
sonaliseerd en geadresseerd drukwerk te vervaardigen.

Verder heeft Weevers Elna een groot formaat kleurenplotter aange-
schaft voor het wat grotere digitale printwerk. Daarbij moet gedacht
worden aan bijvoorbeeld posters, banners, spandoeken, vlaggen en
zelfs billboards. Deze digitale printer is tevens geschikt voor het
printen op bijzondere materiaalsoorten, zoals: canvas, vlaggendoek,
backlit, folie, katoen en diverse soorten stickermateriaal. Lamineren
(beschermen en veredelen) van het geprinte werk behoort ook tot de
mogelijkheid.

Volgens Donald Dieterman levert digi-
taal drukken een aantal belangrijke
voordelen op. Voor kleine oplages in
de eerste plaats natuurlijk een goede
prijs-kwaliteit verhouding.
„Daarnaast is het sneller leverbaar,
doordat er minder voorbereidingstijd
nodig is. Het drukwerk hoeft niet
eerst te drogen”, zo legt hij uit. 
Digitaal printen is bijzonder interes-
sant voor ondernemers die hun visite-
kaartjes en de rest van hun huisstijl in
eerste instantie in een kleine oplage
willen laten drukken. Je kunt ook
sneller een wijziging doorvoeren zon-
der dat het gelijk flink in de papieren
loopt. Door de kleine oplage en lage
voorraad, kun je gemakkelijker en
snel een wijziging doorvoeren. 

Enveloppen: 
Speciaal voor huisstijlen in kleine
oplagen zijn er tegenwoordig venster-
enveloppen die geschikt zijn voor digi-
taal printen waarbij het venster door
de hitte in de machine niet smelt. Dit
was voorheen een groot probleem. 

Verenigingen: 
Een andere doelgroep waar Weevers
zich met haar digitale drukkerij op
richt zijn de verenigingen. Clubbla-
den en programmaboekjes worden
door verenigingen vanuit kostenover-
wegingen vaak gekopieerd of gesten-
cild. Met als gevolg een sterk kwali-
teitsverlies ten opzichte van gewoon
drukwerk. Niet alleen zichtbaar voor
de lezer maar ook voor de adverteer-
der die zijn advertentie gewoon keu-
rig afgedrukt wil zien staan. 

Nadeel van het zelf kopiëren of stenci-
len van verenigingsbladen is verder de

afwerking. Oftewel het in elkaar zet-
ten van het blad of het boekje: het ver-
zamelen, vouwen en hechten. Niet
alleen de nauwkeurigheid is daarbij
belangrijk maar het is ook nog eens
erg arbeidsintensief. Ook gelet op het
feit dat het steeds lastiger wordt om
hier vrijwilligers voor te krijgen, stap-
pen steeds meer verenigingen over op
digitaal printen.
„Digitaal printen heeft voor verenigin-
gen gewoon verschillende voordelen”,
zegt Donald Dieterman. „Het ziet er
gelikt uit, de prijs is goed en ook de
afwerking hoeven ze niet zelf te doen.
Dat hebben wij met de nieuwe machi-
ne allemaal geautomatiseerd. Het
gebeurd in-line met het printproces.
Daarbij gaan we tot een maximale

dikte van 120 pagina’s en kunnen we
een boekje zelfs voorzien van een
rechte rug. Hetgeen op dit moment
nog in mindere mate wordt aangebo-
den door collega’s”.

Billboards

De tweede machine die Weevers Elna
heeft aangeschaft is met name
bedoeld voor het grotere digitale
printwerk. Daarbij moet gedacht wor-
den aan posters, banners, presentatie-
materiaal voor beurzen, spandoeken,
vlaggen en zelfs billboards met een
maximale breedte van 1,11 meter. De
digitale printer kan diverse materiaal-
soorten aan: van papier tot kunststof
en van canvasdoek tot karton. Ter
bescherming van het product bestaat
de mogelijkheid tot lamineren
(Aanbrengen van een beschermlaag
in glans of mat transparante folie.)
wat ten goede komt aan de duur-
zaamheid van het product. Vooral van
toepassing op producten die veel vast
worden gehouden. Bijvoorbeeld
menukaarten voor restaurants of
beurspresentatie materiaal als posters
die aan een beurswand moeten wor-
den bevestigd. 

Digitaal drukken bedoeld voor kleine oplagen: 
Van verenigingsbladen tot billboards

Weevers is altijd al een voorloper
geweest op het gebied van digitaal
drukken en zette het printen tot voor
kort vooral in voor de wat kleinere for-
maten voor kleine oplagen. Met de
komst van de twee nieuwe machines
voorzien van de meest moderne print-
techniek is de digitale drukkerij uitge-
breid en kan er ook digitaal drukwerk
in grote formaten worden aangebo-
den met een maximale breedte van
111 cm.

„We hebben nu écht de stap gemaakt
naar het grotere formaat”, licht advi-
seur Donald Dieterman toe. „Dus niet
alleen A3 en A4 maar ook A2, A1 en
A0 behoren tot de mogelijkheid.”
Volgens Dieterman is er steeds meer
vraag naar plotten op grotere forma-

ten. Ook printen van voormalige klei-
ne oplagen drukwerk in hoge kwali-
teit wordt steeds belangrijker. „De
printtechniek van onze machines is
dusdanig hoog, dat wij er zelfs de
voorkeur aan geven om het in overleg
met de klant te printen, in plaats van
te drukken”. Een ander bijkomend
voordeel is de snelheid, zeer korte
doorlooptijden zijn mogelijk, „Je
maakt dus ook een slag met levertij-
den.”

„De digitale printmachines van tegen-
woordig zijn technisch van zeer hoge
kwaliteit. De toner is een stuk beter
geworden waardoor het printwerk
ook niet meer die glimmende uitstra-
ling heeft”, aldus Donald Dieterman.

Epson Stylus Pro 9800

Voorbeeld boekjes met rechte rug

Drukkerij Weevers in Vorden heeft in de Achterhoek diverse vestigingen
waaronder Grafisch Bedrijf Weevers Elna in Lichtenvoorde, Grafisch
Bedrijf Weevers Emaus in Groenlo en Meer Communicatie in Zutphen.
Adviseur in Vorden is Donald Dieterman. Over de nieuwe machines die
zijn aangeschaft zegt hij: “Ook onze klanten profiteren hiervan. Als hoofd-
vestiging van Grafisch Bedrijf Weevers Elna  kunnen wij onze klanten alle
mogelijke soorten van drukwerk aanbieden. Dus ook het digitale druk-
werk. Daarbij maakt het niet uit of een drukpers of digitale printer hier of
in Lichtenvoorde staat. De ene keer wordt in eigen huis gedrukt, de andere
keer in Lichtenvoorde . Daar merkt de klant niets van. De klant wil gewoon
een goede prijs-kwaliteit-verhouding en die kunnen wij hem door middel
van een goed georganiseerde organisatiestructuur bieden. Komt bij dat
afstanden steeds meer te verwaarlozen zijn. Via een glasvezelkabel zijn wij
rechtstreeks verbonden met al onze vestigingen en werken we op centrale
servers waardoor het productieproces nog verder wordt geoptimaliseerd.”

Drukkerij Weevers verzorgt voor de 18e editie van het Marveldvoetbaltoernooi het com-
plete drukwerk: van de programmaboekjes tot de entreekaarten en van een speciale
krant tot nu ook deze billboard waarop het toernooi groots aangekondigd staat. 


