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PECH ONDERWEG?
GRATIS HULP EN GRATIS APK!

Voor alle Opel en Daewoo rijders bij ons in onderhoud.
Geldig voor de bouwjaren vanaf 1999.

ZATERDAG

22 APRIL
2006

Gezellige Warenmarkt met bloemen en 

biologische streekprodukten • Hengstenshow

aanvang 10.00 uur • Paardenmarkt vanaf

8.00 uur • Muzikaal optreden van

Boerenkapel Crescendo

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

HENGELOSE

PAARDENMARKT

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELOSE

PAARDENMARKT

Ondernemer in beeld Sueters Ruitersport

Deze week 
verschijnt

Momenteel wordt de laatste hand ge-
legd aan de verbouwing van het voor-
malige pakhuis ( naast de molen) tot
een woning, die Erik en Louisa naar ei-
gen inzicht hebben ontworpen. Deze
verbouwing wordt uitgevoerd door
hoofdaannemer de Vries uit Humme-
lo en staat geheel los van de restaura-
tie van de molen. Erik : ‘ Het voormali-
ge pakhuis staat namelijk in tegenstel-
ling tot de molen, niet op de monu-
mentenlijst en valt daardoor ook bui-
ten eventuele subsidieregelingen’. 
Trouwens er wordt momenteel door
het molenmakersbedrijf Groot Wessel-
dijk met man en macht gewerkt aan
de restauratie van de molen, die naar
verwachting voor 1 augustus aan-
staande weer in oude glorie hersteld
zal zijn. Geen eenvoudige klus dit, wat
men noemt  ‘maalvaardig ’ maken van
de molen. Wanneer de wieken straks
inderdaad gaan draaien, dan kunnen
Erik en Louisa terug zien op een tur-
bulente periode. Een periode waar
geen wieken draaiden, maar lang-
zaam draaiende ambtelijke molens,
zoals Erik van Ark het ‘voorzichtig’
uitdrukte. ‘ We hebben de afgelopen
jaren wel eens een paar keren tegen el-
kaar gezegd, waar zijn we in vredes-
naam aan begonnen. Achteraf kun-
nen we stellen, blij dat wij destijds de

beslissing hebben genomen om de
molen te laten restaureren’. 

De achtkantige stellingmolen heeft ja-
renlang dienst gedaan als mengvoe-
derfabriek. Na het overlijden van
Henk van Ark ( de vader van Erik ) is de
molen sinds eind 2000 niet meer in ge-
bruik. Een paar jaren daarvoor begon
de molen al slijtage te vertonen. Zo is
er midden negentiger jaren om die re-
den al eens een wiek afgezaagd. De
molen was dus dringend aan vernieu-
wing toe. Het in stand houden van een
molen, is vanwege de grote restaura-
tiekosten geen eenvoudige zaak. Dat
betekende voor Erik en Louisa probe-
ren subsidies te verkrijgen. Na een
moeizaam begin, de gemeente Vorden
wilde in eerste instantie geen subsidie
verstrekken, kwam Erik van Ark met
een restauratieplan op de proppen,
dat door de gemeente positief werd
ontvangen.

CULTUUR HISTORISCH ERFGOED
Louisa Calot: ‘ Inmiddels heeft de ge-
meente Bronckhorst wel een subsidie-
bijdrage verleend van 25.000 euro. De
provincie Gelderland zegde voor de
restauratiewerkzaamheden 50.000 eu-
ro toe. Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds kwam met 18.000 euro op de

proppen. Van het Rijk werd 136.500
euro ontvangen. Inmiddels hebben we
ook de toezegging binnen van een bij-
drage van 50.000 euro via het Europe-
se subsidieprogramma Leader Plus’,
zo zegt de toekomstige ‘molenaars-
vrouw’. Het laatst genoemde subsidie-
bedrag wordt met name verstrekt voor
het behoud van cultuur historisch erf-
goed.
Erik van Ark: ‘ We hebben de verplich-
ting om de molen straks voor het pu-
bliek open te stellen. In totaal 15 dagen
per jaar waarvan drie dagen zijn ver-
plicht te weten op Koninginnedag, Na-
tionale Molendag en op Monumenten-
dag. De overige dagen mogen wij zelf
vaststellen’, zo zegt hij. Bij elkaar opge-
teld is er dus een subsidiebijdrage ver-
leend van 279.500 euro. Dat lijkt veel,
maar is volgens de eigenaars van mo-
len ‘De Hoop’ niet toereikend. ‘ Het be-
drag wordt met eigen middelen aange-
vuld en bovendien doen we veel din-
gen zelf , zoals bijvoorbeeld het schil-
derwerk. We vinden het zelf hartstik-
ke leuk dat de molen weer kan gaan
draaien’, zo zeggen Erik en Louisa.

Dus zal er ‘doordeweeks’ weinig veran-
deren. Erik van Ark blijft werkzaam
bij de betoncentrale E.B.C. in Zutphen,
terwijl Louisa bij de Nijhof groep haar
beroep als assistent accountant zal
blijven uitoefenen. Met het oog op de
toekomst kunnen Erik en Louisa, voor
wat betreft het onderhoud van de mo-
len, gebruik maken van een zoge-
naamde ‘Instandhouding-regeling‘.
We weten nog niet precies welke be-
dragen daarmee gemoeid zijn, feit
blijft wel dat wij zelf de handen flink
uit de mouwen zullen moeten blijven
steken om de kosten te drukken. 

Wij zijn overigens zeer tevreden met
de wijze waarop de aannemers (zowel
voor de woning als de molen) momen-
teel hun werkzaamheden uitvoeren.
Zowel de molen als onze toekomstige
woning worden hartstikke mooi‘,
aldus Erik van Ark.

Nog een paar maanden en de wieken
van molen 'De Hoop' draaien weer!

Erik van Ark en zijn vriendin Louisa Calot (eigenaars van molen ‘De
Hoop’) kijken niet alleen reikhalzend uit naar de dag dat de wieken van
hun molen weer gaan draaien, maar eerder nog naar de dag wanneer ze
hun intrek kunnen nemen in hun woning.

De stijging van het aantal aanvragen is
een direct gevolg van een groter be-
roep van gezinnen op de jeugdzorg en
de toegenomen uithuisplaatsingen. 

Meer kinderen in de jeugdzorg bete-
kent minder geld voor extra dingen
voor de betrokken jongeren. 

De noodzaak om een beroep te doen
op fondsen, zoals het Nationaal Fonds
Kinderhulp, neemt daardoor sterk toe.
Het gaat dan bijvoorbeeld om geld
voor een weekje kamperen in de zo-

mer, een fiets, een lidmaatschap van
een sportclub, een presentje met Sin-
terklaas of zelfs elementaire behoef-
ten als kleding. 

Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet
zich al 46 jaar in voor al die kinderen
die met jeugdzorg te maken krijgen. 
Door de inkomsten uit ondermeer de
landelijke collecte kan Kinderhulp zo-
veel mogelijk aanvragen honoreren.

In Nederland krijgen jaarlijks onge-
veer 250.000 kinderen (1 op de 20) te
maken met intensieve jeugdzorg,
meestal als gevolg van problemen in
de thuissituatie. Soms is de hulpvraag
vrijwillig, soms heeft de kinderrechter
ingegrepen en wordt een kind onder
toezicht geplaatst. 

De jeugdzorg helpt kind en gezin met
intensieve thuisbegeleiding en dag-
hulp. Daarnaast kan een deel van de
kinderen niet thuis blijven wonen en
wordt in een leefgroep of pleeggezin
geplaatst.

Landelijke collecte 
kinderhulp blijft hard nodig
Het aantal aanvragen voor financi-
ële ondersteuning bij het Natio-
naal Fonds Kinderhulp blijft stij-
gen. De collecteweek van 23 tot en
met 29 april is dan ook hard nodig
om de benodigde gelden binnen te
krijgen. In die week gaan 25.000
vrijwilligers op pad met de collecte-
bus van Kinderhulp. Het streven is
om met de collecte ruim ¤ 1,2 mil-
joen euro op te halen, 5% meer dan
in 2005.

Geachte lezers en adverteerders,
In weekblad Contact van deze week de vooraankondigingen voor de
oranjeavonden op 21-22 april. A.s. week verschijnt de Oranjekrant
met de programma’s voor Koninginnedag - Dodenherdenking en
Bevrijding.

De redaktie 



Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 april 10.00 uur ds. M. Benard uit Wichmond.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 april 10.00 uur ds. D. Westerneng, 19.00 uur ds.
C.B. Elsinga, den Ham.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 april 10.00 uur ds. Westerink, Vorden.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 23 april 10.00 uur Woord/communieviering,
volkszang.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 22 april 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 23 april 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
22/23 april P. Scheepmaker, Ruurlo tel 0573- 45 25 13.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken. 

Ambulance 
Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.

Dierenarts 
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (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
Telefoon: (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van
8.00–16.30 uur. zelhem@prowonen.nl. www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00-12.30 uur 13.30-16.00 uur; vr. 9.30-
17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl.
Vorden: Zutphenseweg 1c.

Sensire thuiszorg

diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

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 en 13.30-20.00 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 die-
renmishandeling, 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. 553405, openingstij-
den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @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 aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

– WegWijZer Vorden

Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme. Telefoon 0575-553159. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

Calamiteiten

Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij grote
spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)riool-
systeem kunnen alle inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575)
55 62 17.

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 Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,75 voor vier
gezette regels; elke regel meer € 0,55.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen € 2,75 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,75 administratiekosten in re-
kening gebracht. 

� Weg met Gea Voettoch-
ten. Een onbezorgde wandel-

vakantie in prachtig en mys-

terieus Tsjechisch Natuur-

park. Eenvoudig te bereiken

per auto (650 km v.a. grens)

of trein (1 overstap). Kleine

groepen, persoonlijke bege-

leiding, gezellige pensions

met goede keuken. Week 

€ 275 - Trekking 12 dagen 

€ 430. Vertrekdata 29 apr - 

3 juni - 1 juli - 29 juli - 12 aug.

info 0575 - 451718 of 06 - 51

25 45 78.

www.voettochten.net

� cursus NORDIC WAL-
KING waarbij u d.m.v. de

juiste Alpha techniek leert

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: 0575-46

36 03 www.vitalnowa.nl

� Nog voor de zomer een
paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op een draf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en in-

formatie 0575-46 32 05.

� Te koop: 2-4 persoons

Carvan i.z.g.s. Chateau

Grand Prix 364, bouwjaar

1985, tel. (0575) 55 16 76.

� Bereken online uw BMI!
Vernieuwde website www.no-

jojo.nl Nieske Pohlmann (06)

54 32 66 69 / (0314) 64 13 09.

� Cursus babymassage
12, 19 mei en 2 juni. Info: Or-

ganis Move Marlies Aartsen,

Vorden, tel. (0575) 55 62 17.

� Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� KIMMIE RHODES (USA)
Zat. 29 april - Erve Kots, Lie-

velde - 20.30 u - € 15,-. Info:

0544 373701 - 0543 466294

- 0575 518990.

� Aan degene die de vo-
gel heeft gev. & terug-
gebr.: BEDANKT! Saar en

Martine.

� Zoekt u een aardige, des-

kundige en niet-rokende op-
pas voor uw kind(eren)? Ik

ben een gediplomeerd kinder-

verzorgster en heb veel erva-

ring met babies, peuters en

kleuters. Ik zoek werk in Vor-

den, Zutphen of Warnsveld.

Tel. (0575) 55 18 32. E-mail:

bos971@hotmail.com.

� Computerproblemen of
reparaties. Help Desk aan

huis. Geen voorrijkosten! tel.

(0575) 55 37 88 of 06-54 790

948.

� Cursus voetreflexmas-
sage start zat. 3 juni. Info: Or-

ganis Move Marlies Aartsen,

tel. (0575) 55 62 17.

� Te koop: Woonwagen afm.

10,50 x 2,55 mtr. keuken, zit-

hoek, slaapkamer, douche,

w.c. Vr. prijs € 4.750.-. Sinde-

ren. tel. 06-20 42 12 70.

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

Van uw hobby - dieren - muziek
- sport - gereedschap - etc. 

hebben wij een hanger/bedel 
in zilver of goud

Atelier Henk 
Eggersman

Burg. Galleestraat 8 Vorden

tel. (0575) 55 07 25

Openingstijden

wo. t/m za. 10.00-17.00 uur

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

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

Frisse voorjaarsaanbiedingen

Vlaai v/d week

Cassisbavaroisevlaai
6-8 personen € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren broden
€ 4,00

Weekend aanbiedingen:

Hazelnootschuimtaart 
luchtige hazelnootschuim met slagroom

6 pers. € 7,95

Weekendcake met appel

Lekkere frisse voorjaarscake € 3,50

Dagmenu’s
19 april t/m 25 april 2006

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Bestellen mag maar hoeft niet.

Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

U mag uw dagmenu aankleden met extra garnituren of een extra gang dan zijn dit onze 

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.
Woensdag 19 april
knoflooksoep/ wokki wokki van kip met rijst en roerbak-
groente en salade

Donderdag 20 april
hachee met aardappelpuree en rode kool / yoghurt frisss
met slagroom en vers fruit

Vrijdag 21 april 
tomatensoep / tilapiafilet met witte wijn saus, aardappelen
en groente

Zaterdag 22 april (alleen afhalen)
spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en groente / ijs
met slagroom

Maandag 24 april 
gesloten

Dinsdag 25 april 
wiener schnitzel, gebakken aardappelen en groente/ ijs
met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (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

Onze pasfoto’s

zijn PAS foto’s

Vorden



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Wij willen iedereen die ons 50-jarig huwelijksfeest

tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt, door

getoonde belangstelling en vele gelukwensen,

hartelijk bedanken.

Jan en Hermien
Olthaar-Tuitert

dr. WCH Staringstraat 14

7251 AL Vorden

Ronald Schotsman
&

Berdie Haijtink
gaan trouwen op vrijdag 28 april 2006 om 

11.00 uur in Kasteel Huize Ruurlo.

U bent van harte uitgenodigd op onze receptie 

van 17.30 tot 19.00 uur in zaal ,,De Keizerskroon”, 

Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Haarskamp 4

7261 ZC Ruurlo

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze dochter en zusje

Corine 
Cordelia Gezina Maria

Zij is geboren op 7 april 2006, om 12.15 uur,

weegt 3350 gram en is 49 cm lang.

De trotse ouders en broer zijn:

Joost en Marjan van Duin-Sanders

Sander 

Esmée †

Onsteinseweg 6

7251 ML Vorden

tel.: 0575-55 63 80

joostvanduin@hotmail.com

Dag lief klein zusje 

ik heb op je gewacht 

ik geef je een kusje 

en fluister zacht 

ik hou van je Guusje

x-je Stijn

Guusje
Willemijn Maria

Guusje is geboren op 10 april 2006, om 09.27 uur.

Ze weegt 3245 gram en is 50 cm lang.

Remco Gertsen, Chantal Hofman en Stijn

Ruurloseweg 7

7251 LA Vorden

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Vleeswarenkoopje

Boterhamworst
150 gram halen, 100 gram betalen
Special

Kip florence 100 gram € 1.60
Maaltijdidee

Schouderkarbonade
4 stuks € 5.00

Keurslagerkoopje

Kipfilet
4 stuks € 5.00

Ontbijtidee

Zeeuwsspek 100 gram € 1.17

Groente aanbieding

Rauwkost
alle soorten 100 gram € 0.79

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl
Let deze week op uw brievenbus, 
en laat uw vleeszak bij ons vullen!A
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“Onze Kip Florence: 
een waar kunstwerkje”

Mijn nieuwste Special is vernoemd naar de stad met de mooiste
kunst uit de renaissance. Ware kipfilet op z’n Italiaans met mozzarel-
la, abrikozenjam en Parmaham smaakt niet alleen subliem, maar is

ook een lust voor het oog. Dus tot snel in mijn atelier … uh … win-
kel. 

Vis…..of 

Visliefhebbers opgelet!I 
In april staat er  vis op het 
menu! We hebben een aan-
tal heerlijke menu’s met 
visgerechten voor u 
samengesteld. 

Elke vrijdagavond…… 
ONBEPERKT SPARE
RIBS ETEN!! €10.00 P.P 

Viss moett zwemmen…!!
Wij hebben heerlijke wijnen in huis, passend bij uw

visgerecht, of wat dacht u van een Hoegaarden
witbier van de tap?

Voor info of reserveringen 0575-554001 of kom bij ons langs:
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden  

(nieuwsbrief per email ontvangen? mail naar: info@oldeletink.nl) 

Bij…….. 

Op 29 april zijn geopend van 10 tot 22 uur, Vanaf 16.00 is er  
“Koninginnebuffet” 

Voor €12.50 p.p. kunt u aanschuiven 

Cafetaria akties
19 - 23 april: 2 berehappen met
pindasaus voor €4.00 
25 - 30 april: groentenkroket van 
€ 1.25 voor € 1.00 

“Eten wat de pot schaft”           
een wekelijks wisselend              
2 gangen menu € 7.50   
(afhalen  € 6.00)  

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of 
privé

- intensieve cursus:
start half mei, 7 ochtenden 
of avonden les.
proeflessen: 8/10 mei

ook: 
- Nederlands voor 

Spaanstaligen
- vertalingen:

Sp/Ned; Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld

emilia@freeler.nl  
0575-571946 
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

donderdag
20 april

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark
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Zo zullen bij voorbeeld de afdelingen
Bathmen, Borculo, Brummen, Deven-
ter, Hellendoorn, Nijverdal, Oosterhui-
zen, Raalte, Ruurlo en Wilp van de
partij zijn. Toernooicoördinator Theo
Nijenhuis heeft een parcours uitgezet
met als vertrek- en eindpunt camping
‘Kleine Steege’ in Wichmond. 

Het toernooi begint om 10.00 uur.
Voor nadere informatie kan men bel-
len (0575) 55 27 63. 

ORANJEVERENIGING
Dat het tegenwoordig soms heel erg
moeilijk is om bestuursleden te vin-
den, bleek wel tijdens de ledenverga-
dering van de Oranjevereniging. 
Voor Frank Meulenbroek, die zich niet
herkiesbaar stelde, meldde zich geen
tegenkandidaat. Het bestuur gaat
derhalve op zoek naar een opvolger.
Marjan Horstman werd bij acclamatie
herkozen.

Vordens klootschiettoernooi
Vrijdag 21 april vindt in Vorden het
jaarlijks ANBO klootschiettoer-
nooi plaats waaraan zal worden
deelgenomen door een groot aan-
tal heren- dames en gemengde
teams uit Gelderland en Overijssel.

Een valpartij had, zo bleek achteraf,
grote gevolgen met uiteindelijk een
beenvliesontsteking, waardoor de Vor-
denaar circa twee maanden niet heeft
kunnen trainen. 

Na deze gedwongen rustpauze is hij
sedert een paar weken weer (voorzich-
tig) in training. Arjan: ‘ Ik heb inmid-
dels wel veel kunnen fietsen, dan
wordt het scheenbeen, vergeleken

met skeeleren, niet zo belast. Eind vo-
rige week dacht ik weer volle bak op
skeelers te kunnen trainen, echter een
dag later opnieuw vocht in het been.
Gelukkig gaat het momenteel weer
wat beter. Ik hoop zo snel mogelijk de
basisconditie weer terug te hebben. 

Dat betekent dat ik ook mijn gewicht
weer op peil moet hebben. Ik ben
thans drie kilo te zwaar. De eerste
competitiewedstrijd ( skeeleren) op za-
terdag 22 april in Brakel, komt voor
mij absoluut te vroeg. Ik forceer niets,
ik ben zelf heel erg benieuwd hoe het
zal gaan’, aldus Arjan Mombarg.

Arjan Mombarg nog niet wedstrijdfit
Het winnen van de Weissensee Cup
op donderdag 2 februari in Oosten-
rijk heeft Arjan Mombarg nog lang
parten gespeeld.

Tijdens deze fancy fair kunt u een hap-
je en een drankje nuttigen, is er
schoolmeubilair (kasten, tafels en stoe-
len) te koop en vindt er verkoop plaats
van tuinplanten en wijn. De leerlin-
gen van de school verkopen speelgoed
vanaf een kleedje tijdens de zgn.
kleedjesmarkt. Er zijn ongeveer 35

kleedjes met speelgoed, dus mocht u,
uw buren, kennissen, vrienden …, iets
speciaals zoeken dan is de kans groot
dat het tijdens deze fancy fair te koop
is. Naast dit alles, bestaat de mogelijk-
heid uw kind(eren) te laten: schmin-
ken, grabbelen en blik gooien. Dus…
reden genoeg om een kijkje te komen
nemen!

De fancy fair begint om 10.00 uur
en duurt tot 12.00 uur. Graag tot ziens
op zaterdag 22 april a.s.

Fancy fair basisschool 'De Vordering'
Op zaterdag 22 april a.s. houdt ba-
sisschool 'De Vordering', in en
rondom de school aan Het Jebbink
een fancy fair.

Het harmonie- en leerlingenorkest bie-
den u een gevarieerd programma. Zo
kunt u o.a. luisteren naar 'The Cream
of Clapton' (een medley van bekende
nummers van Eric Clapton), 'Mamma

Mia' (enkele bekende melodieën van
ABBA), maar ook Sinfonie Concertante
en African Symphony. 
Het orkest en leerlingenorkest staan
onder leiding van Henk Vruggink. Het
concert begint om 20.00 uur en vindt
plaats in het Ludgerusgebouw te Vie-
rakker. In de pauze zal een verloting
plaatsvinden ten bate van de kas wor-
den gehouden.

Voorjaarsconcert muziekvereniging Jubal
Op zaterdag 22 april nodigt mu-
ziekvereniging Jubal Wichmond /
Vierakker u uit voor het jaarlijkse
voorjaarsconcert.

Deze avond heeft een bijzonder ka-
rakter. De heer Grit, directeur van
het Staring Instituut zal deze
avond aanwezig zijn en aan de
hand van dia's zal hij ons laten ge-
nieten van de Achterhoek en de Lie-
mers. 

Tevens zal hij ons informeren over wat
het "Staring Instituut"zo al doet en
kunt u hem daar vragen over stellen.

Iedereen die interesse heeft is van har-
te uitgenodigd op dinsdagavond 25
april a.s. in het Dorpshuis.

Passage
PC DE GRAAFSCHAP
Prijswinnaars dressuur concours
Vorden:
Klasse B-C: Jermaine Pellenberg met
Tania, 3e prijs met 182 punten. Klasse
B-DE: Jorieke Pellenberg met Urbanus,
2e prijs met 184 punten. Klasse L1-DE:
Lian Nijenhuis met Ypsilon, 3e en 4e
prijs, met resp. 180 en 194 punten.
Klasse M2-DE: Hester Slegt met Wood-
row Carisrooke, 2 maal een eerste prijs
met 196 en 184 punten. Klasse M2-DE:
Ruben Mol met Toran, 2e prijs met 174
punten. Klasse Z2-De: Hester Slegt met
Easter Boy, 1e prijs met 237 punten.

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

Er was een publieksprijs te vergeven
die direct een finale plaats was. En er
waren 2 nominaties door de jury te
vergeven. Het duo Juweel, bestaande
uit Juliette Dumore en Wendy Addink
(Gorssel/Vorden) mocht de avond af-
sluiten met een maximum van 20 mi-
nuten. Ze kozen voor 6 nummers uit
hun avondvullend programma waar-
onder 2 eigen nummers. Dit keer niet
alleen zang en piano maar ook onder-

steuning van Johny Addink op drums
/ percussie. Na een juryberaad bleek
Juweel samen met de musicalgroep
Whatever de nominatie voor de 3e
vooronde in de wacht te hebben ge-
sleept. Maar omdat het de laatste voor-
onde was werden uit alle 6  jury-nomi-
naties ook direct de definitieve finale-
plaatsen bekend gemaakt. En Juweel
mag zich nu finalist noemen. De jury
bestond uit de directeur van het  Am-

phion, de directeur van het Barghse
Huus, een redacteur van de Gelderlan-
der en een caberetier. Een hele eer dus
als je door de jury genomineerd
wordt! Dit houdt in dat Juweel zater-
dagavond 23 september weer te zien is
in de Doetinchemse  schouwburg en
dit keer in de grote zaal.

Tevens gaan alle finalisten aan het
eind van dit jaar een tour doen langs
diverse achterhoekse schouwburgen
waaronder het Barghse Huus in 's
Heerenberg en de Gruitpoort in Doe-
tinchem.

Juweel behaald finaleplek Open Podium Amphion
Woensdagavond 12 april april werd de 3e en tevens laatste voorronde van
het Open Podium van het Amphion Theater te Doetinchem gehouden van
dit seizoen.

UITSLAGEN VORDENSE
BRIDGECLUB

Maandag 10 april:
Groep A: 1 Mw. A. van Burk / Mw. N.
Hendriks 65,3%; 2 Dhr. D. Wijers / Dhr.
E. Thalen 61,6%; 3 Mw. K. Vruggink /
Dhr. A. Vruggink 58,0%.

Groep B: 1 Mw. E. Westerhof / Mw. H.
Veenhuis 58,9%; 2 Mw. N. Warringa /
Mw. G. Rossel 55,2%; 3 Mw. R. den
Ambtman / Mw. R. Thalen 54,7%.
Groep C: 1 Mw. J. Vreeman / Dhr. G.

Vreeman 66,3%; 2 Mw. J. Oldenhave /
Dhr. G. Oldenhave 53,5%; 3 Mw. T.
Speulman / Dhr. P. Speulman 52,7%.

Woensdag 12 april:
Groep A: 1 Mw. A. Terlouw / Mw. H. Tee-
ring 62,08%; 2 Mw. P. v.d. Vlugt / Mw. R.
de Bruin 57,08%; 3 Mw. R. Thalen / Dhr.
E. Thalen 55,42 %.

Groep B: 1 Dhr. J. Holtslag / Dhr. H. Wa-
genvoorde 68,13%; 2 Dhr. J. Post / Mw.
A. v. Manen 56,46%;3 Mw. G. Peters /
Dhr. B. Klein Gunnewiek 52,50%.

B r i d g e

Dorpsbelang organiseert wandeltocht

De nieuwe wandelroute voert door en langs
Wichmond en Vierakker.

Organiseerde Dorpsbelang Wich-
mond-Vierakker vorig jaar een
wandeltocht om het Suideras, dit
jaar kunnen wandelaars aan hun
trekken komen tijdens de 'Twee
Dorpen Route'. Deze circa 5 km lan-
ge route is één van de twee nieuwe
wandelroutes die op initiatief van
Dorpsbelang werd uitgezet. De
Twee Dorpen Route voert langs en
door Wichmond en Vierakker. De
start is om 19.00 uur bij het Ludge-
rusgebouw in Vierakker.

Het paar werd met een escorte van de
Landelijke Rijvereniging Ruurlo naar
Kasteel Huize Vorden gebracht. Dit
was natuurlijk al prachtig maar voor

deze veehouder uit Vierakker stond
nog een grote verassing te wachtten.
Toen het bruidspaar buiten kwam
stond daar Leentje de trouwkoe klaar!

Een ritje door Vorden trok een hoop
bekijks. Je ziet natuurlijk ook niet ie-
dere dag 20 paarden voorop en dan
een koe met koets erachter!

Wilt u meer weten over deze trouw-
koe kijk dan op www.trouwkoe.nl

Trouwkoe

Vrijdag 7 april gaven Henry Pardijs en Rianne Neerlaar elkaar het ja-
woord.



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 
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Gert hef zo zien
eigen mening oaver
de gang van zaken
Vake is Gerrie het neet met um
eens. Zoas no, dat de nieje VVV
van Bronckhorst as veurzitter
den vroggern burgemeister
Van der Wende krig. Den was
ja burgemeister van Zelhem en
had zelf nogal problemen, ho
was dat ok al wear? Gerrie mot
efkes naodenken: "O jao dat
gink umme vaste bewoning
van vacantie huuskes. Een of
nadere mevrouw die zat um
arg op de butte. Maor ik heurn
d'r later niks mear van. Ze hebt
um zelfs een tiedjen waarnem-
mend burgemeister van ons
nieje Bronckhorst emaakt. 
Wanneer hij echt in zien jong-
ste verleden naost de pot pisten
dan hadden ze um nooit dat
earvolle baantjen gegeven. En
hij deed het heel best. Dus dat
zal wel niks um de hakken heb-
ben ehad. Hooge beume vangt
no eenmaol vulle wind. Ik den-
ke datte veur de VVV n'n goeien
veurzitter is. Den kent alle heu-
ke van onze gemeente en ok
een hoop mensen. En ze bunt
het er oaver eens dat het toeris-
me belangriek is veur onze gro-
te plattelands gemeente. D'r
bunt vulle mensen in touw as
vrijwilligers umme onze beste
en mooiste toeristen eier, boa-

venin de korf te leggen en
zodoonde vacantiegangers hier
naor toe te lokken. Graag met
een dikken buul vol geld. 
Trouwens Henk Aalders onzen
burgemeister van dit moment
hef okal de recreatie in zien
portefullie." Gert hef zo zien
bedenkingen: "Loop iej warm
veur al die vrumde gasten die
hier rond struint? Wat koop
wie gewone leu veur al den
drokten. Al die vrumde snoes-
hanen brengt mien niks extra's.
Parkeer problemen en in de
winkels mot wie soms extra
lange wachten an de kassa. En
neet alle holt is timmerholt.
Mangs lup d'r ok heel vervelend
volk tussen. Van mien hoeft het
niet zo neudig. Het dorps-
eigene  hef d'r echt last van".
Gerrie kregel: "Een antieke
maatschappij, dat zal het wor-
den wanneer ze oe de zin dood.
Ie zollen het graag zelfs terug
willen drijen. Zwijmelen bie ol-
de anzichten en foto's uut onze
kindertied of nog wieter terug-
ge. De mensen in onzen Achter-
hook zult argens de kost met
motten verdenen en toerisme
is in de hele wereld de grootste
groeier. Kiek hier een foto van
bomenplantdag van alle kin-
ders uut Bronckhorst nog pas
geleden. 400 kindre planten
samen 7000 eikjes en beuken.
Natuurbeheer van de gemeen-
te Bronckhorst. Prachtig toch!

Denkelijk plantend op land-
bouwgrond die deur onze
grootvaders in Zelhem Halle, of
Hengel indertied met vulle
zweet ontgonnen is. Indertied
kregen ze vulle waardering
wanneer ze waardeloze hei en
bos omtoverden tot vrucht-
baore akkers en wei. Wanneer
het getij verlup dan mot wie de
bakens verzetten. In Zeeland
maakt ze het nog vulle gekker.
De boern loopt te hoop umdat
ze vruchtbaore polders met
zeeklei wear onder water wilt
laoten lopen. Terug geven an de
natuur heet dat. En ok in Gro-
ningen een 'Blauwe stad'. Het
zelfde verhaal. De toeristen
bunt mear in tel dan de boern.
Dat breg mear geld in het laad-
jen en mear mensen wark. 
Wat hef de maatschappij no an
enen boer op 50 bunder grond
en 100 melkbeeste? Alle kans
dat zien vrouw nog een baan-
tjen extra hef. 
Laot de toeristen maor vacantie
hollen in Bronckhorst. Meest
oldern of mensen met kindre.
De jonge gasten die wilt liever
in Spanje of Turkije in de
zunne liggen bakken of naor de
disco. Dat is mien best. Die
druktemakers, nachtbrakers,
daor bunne wie niks umme
verleagen bie ons in Bronck-
horst".  De 

Baron van Bronckhorst

De afstanden die kunnen worden gelo-
pen en de starttijden: 1,25 km, start

om 11.00 uur; 2,5 km, start om 11.03
uur; 5 km, start om 11.10 uur; 10 km,
start om 11.20 uur. De Start en Finish
vinden plaats bij zaal Concordia, Pas-
toriestraat 5 te Baak, alwaar men zich
vanaf 10.00 uur tot 10.50 uur op kan
geven.
Uitslagen zijn vanaf maandag 24 april
2006 te vinden op de internetsite:
www.dogbaak.nl

Trimloop Baak op 23 april
Op zondag 23 april 2006 organi-
seert gymvereniging D.O.G. Baak
wederom haar halfjaarlijkse trim-
loop. Er kan gekozen worden voor
verschillende afstanden, welke om
beurten van start gaan. Opgave bij
zaal Concordia van 10.00-10.50 uur.

WAT TE DOEN - MOTORRIJDERS
File of niet - als motorrijder moet u er
altijd op rekenen dat u niet gezien
wordt. Reken er zeker in een file niet
op dat stilstaande automobilisten
steeds in hun spiegel kijken naar ach-
teropkomend verkeer. Dat betekent dat
ze onverwachte manoeuvres kunnen
maken of zelfs hun portier openen.

Rij dus zeer langzaam tussen de files
door - een kilometer of tien snelheids-
verschil is al veel! Rij niet helemaal
links langs de files, over de zogenaam-
de redresseerstrook. Daar kan rommel
op de weg liggen. Rij zeker niet hele-
maal rechts, over de vluchtstrook. Die
is bestemd voor noodsituaties en voor

hulpdiensten. Rij op snelwegen met
meer dan twee rijstroken tussen de
twee meest linkse rijstroken door. 

WAT TE DOEN - AUTOMOBILISTEN
Houdt u zeker nu het weer wat mooi-
er weer wordt rekening met motorrij-
ders op de weg, en dus ook in de file.
Hou ook in de file uw spiegels in de ga-
ten - er kan een motorrijder tussen de
files doorrijden. Kies uw positie op de
rijstrook zodanig dat zo'n motorrijder
ongehinderd en veilig door kan rijden.

DANK U WEL!
Als automobilist zult u merken dat als
u ruimte maakt voor een motorrijder,
hij u vaak met een hand- of zelfs voet-
gebaar bedankt. Vreedzame samenle-
ving in het verkeer bestaat nog!

GEDRAGSCODE
Kijk voor de gedragscode voor motor-
rijders en inhalen in de file op http://
www.infopolitie.nl/verkeer/diverse/
filerijden.php

Motorrijders mogen file passeren
Motorrijders mogen een stilstaan-
de of langzaam rijdende file auto's
passeren. Niet alle automobilisten
weten dat. Dat leidt soms tot schrik
en ergernis. Van de motorrijder
wordt bij dit passeren wel de nodi-
ge zorgvuldigheid gevraagd.

De autocross wordt verreden onder
auspiciën van de Koninklijke Neder-
landse Automobiel Federatie (KNAF)
met medewerking van de Stichting
Autocross Oost-Nederland (SAON). “De
SAON heeft de organisatielicentie van
de KNAF en wij zijn hier ook bij aange-
sloten”, zegt Riekie Nijhof van de SA-
ON die samen met Jan Smits van het
Autocrossteam Nijhof en de vele vrij-
willigers de autocrosswedstrijd organi-
seert. Zonder een licentie kan er geen
autocross worden gehouden. De au-
to’s en rijders moeten voldoen aan de
eisen van het reglement. Veel waarde
wordt gehecht aan de veiligheid van
de auto’s. “Zo moet een rolbeugel aan
bepaalde eisen voldoen voor de veilig-
heid van de rijder”, zegt Riekie. De
baan moet minimaal vijftien meter
breed zijn, de bochten twintig meter
en de baan moet ongeveer zevenhon-
derd meter lang zijn. 

Er wordt gereden in zes klassen. De re-
giorijders rijden met standaard auto’s.
Dit is een klasse voor beginners. De rij-
ders moeten ook een regiolicentie
hebben om mee te kunnen doen. In de
standaard klasse moeten auto en mo-
tor standaard zijn. Riekie: “In deze
klasse doen rijders mee die ervaring
hebben. Bij de toerwagen klasse moet
de contour van de auto origineel blij-
ven. De motor mag wel opgevoerd zijn.

In de Kever klasse moet de carrosserie
van de VW Kever zijn. Er mag wel een
andere motor achterhangen. In de
sprint 1600 komen deelnemers aan de
start met eigen auto’s en met een mo-
tor tot 1600 cc. De super klasse zijn ei-
gen bouw auto’s die aan de veilig-
heidseisen moeten voldoen en waar-
van de motor boven de 1600 cc is”. 
Organisatielid Riekie Nijhof verwacht
Nederlandse toppers aan de start in
Hengelo. “Op 6 mei is de eerste wed-
strijd om het Nederlands kampioen-
schap in Baarle Nassau. Dan kunnen
ze vooraf mooi de auto’s testen in Hen-
gelo”, kijkt ze tevreden vooruit. Plaat-
selijke rijders van de autocross moeten
zich vooraf inschrijven. (Dat kan bij
Riekie Nijhof, telefoon: 0573-461598).
De overige klassen kunnen zich ter
plekke inschrijven. 
De superfinale wordt verreden naar
afloop van de wedstrijden. De eerste
drie van iedere klasse doen mee. “Er is
een prijzenpot van 2.000 euro te verde-
len onder de rijders”, zegt Riekie. 

De hele dag zijn er kinderattracties op
het terrein. Er is een quardbaan voor
de wat oudere kinderen, een ballen-
bak, springkussen, er loopt iemand
rond om kinderen te schminken en er
loopt een clown rond met ballonnen.
“Voor het hele gezin is er wat te doen”.
Het hele weekend staat er een feest-

tent. ’s Middags speelt De Sleppers en
’s avonds wordt de tent afgebroken,
want dan treden er veel artiesten op. 
De aanvang van de autocross op 29
april is om 11.00 uur.

TREKKERTREK
Een dag later, zondag 30 april, staat
het trekkertrek op het programma.

Oranje Power Festival

Autocross en Trekkertrek wordt groots spektakel
Belangrijke onderdelen van het Oranje Power Festival zijn de autocross
op zaterdag 29 april en op zondag 30 april de trekkertrek wedstrijden. Het
evenement wordt gehouden op het terrein van de familie Bosch, aan de
Scharfdijk 3 in Hengelo.

Ook dit evenement wordt op dezelfde
locatie gehouden. De aanvang is om
10.00 uur. De organisatie is in handen
van Autocrossteam Nijhof in samen-
werking met Trekkertrek Stichting
Twente Achterhoek (TSTA). Deelne-
mers moeten zich vooraf aanmelden
bij Riekie Nijhof, telefoon: 0573-
461598. Ruim honderd deelnemers

hebben zich inmiddels al ingeschre-
ven. Het maximum aantal deelnemers
is 160. Ook bij de trekkers wordt voor-
af gelet op de veiligheid van de be-
stuurders, alcoholgebruik en of de
trekker verzekerd is. Riekie: “Iedereen
moet wel zijn trekkers verzekeren. Dat
doen wij niet. De technische staat van
de trekker wordt ook bekeken. Van de
TSTA komen twee mensen voor de
technische keuring en twee mensen
voor de sleepwagen. De trekker wordt
gewogen, dan gekeurd en mag dan
ook tegelijk trekken”. 

Er wordt gereden in twaalf verschil-
lende gewichtsklassen. Dat varieert
van klasse tot 2.600 kilogram tot
10.000 kilogram. Afhankelijk van het
aantal deelnemers worden banen uit-
gezet. “Met tachtig deelnemers heb je
één baan nodig. Kom je ver boven de
honderd dan moet je twee banen heb-
ben, anders krijg je het programma
niet rond. Daar is rekening mee ge-
houden. Het terrein is ook groot ge-
noeg”. 

Er komt ook een speciale klasse voor
boeren. De organisatie verwacht veel
deelnemers in deze klasse, omdat
trekkertrek in deze regio erg populair
is. De organisatie kan een beroep doen
op meer dan 75 vrijwilligers. De kin-
deractiviteiten zijn ongeveer hetzelfde
als de dag ervoor. In de feesttent spe-
len tijdens de trekkertrek De Daltons
en Black-Out en ’s avonds is er muziek
van Kasbendjen, Crystal Dream en
The Heinoos.

Riekie Nijhof: "Oranje Power Festival wordt een feest voor jong en oud".
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Luimes & Lebbink Makelaars, het

makelaarskantoor in de regio met kan-

toren in Hengelo (GLD) en Zelhem,

adviseert agrariërs en oud-agrariërs

die een nieuwe bestemming zoeken

voor hun stallen. Dit is een terrein waar

de makelaars van Luimes & Lebbink

zich vergaand in hebben gespeciali-

seerd, waarbij een goede samenwer-

king met de gemeentelijke en provinci-

ale overheid van groot belang is.Voor

het slagen van een project is het

essentieel dat er met marktpartijen,

zoals architecten, het notariaat en

bouwbedrijven goede contacten wor-

den onderhouden om de plannen de

benodigde kwaliteit te geven en uitein-

delijk tot een succes te maken.

Een prachtig voorbeeld van het herge-

bruik van agrarische bedrijfsgebouwen

is het plan om in de Keijenborg een

leegstaande rundveestal om te vormen

tot een wooncomplex met 6 woningen.

Het kantoor van Luimes & Lebbink

Makelaars werd door de eigenaar van

de stal benaderd om de alternatieve

gebruiksmogelijkheden van deze leeg-

staande stal te onderzoeken.

In samenspraak met de gemeente

Bronckhorst en Architecten Atelier

Alfonso Wolbert Avb/BNA werd een

plan ontwikkeld, welke recht doet aan

de kwaliteit van de omgeving en archi-

tectonisch een fraai resultaat geeft. 

Architect Ab Hans van het

Architectenatelier hierover:  De verbou-

wing van een buiten gebruik geraakte

stal tot starterswoningen speelt op ver-

schillende vlakken in op de actualiteit.

Het geeft een antwoord op de vraag

hoe om te gaan met agrarische gebou-

wen die vrij komen en hoe hierin een

nieuwe impuls kan worden gegeven.

Ook zorgt het voor verlevendiging van

de dorpsrand van Keijenborg waar het

is gelegen. Uitgangspunt voor het ont-

werp is geweest om de hoofdvorm

intact te laten en te versterken door

helder materiaalgebruik en openingen.

Door middel van verticale en horizonta-

le doorsnijdingen wordt een blik in het

volume gegund. Een gaanderij zorgt

voor de ontsluiting van de woningen.

Op drie plaatsen zijn vanaf de zwarte

houten delen naar de in de regio veel

voorkomende schuren. Het dak wordt

voorzien van oorspronkelijk oud

Hollandse dakpannen. Voor de gevelo-

peningen is gekozen voor grote con-

trasterende openingen waardoor de

hoofdstructuur helder en intact blijft.

Zoals op foto van de maquette is te zien

heeft dit geresulteerd in een prachtig

plan waar iedereen enthousiast over is

en waar op korte termijn een bestem-

mingswijzigingprocedure voor zal wor-

den opgestart.

Naast dit plan heeft Luimes & Lebbink

Makelaars recent in Zelhem een land-

goedontwikkelingslocatie verkocht en

zijn er nog diverse andere plannen in

de maak voor hergebruik van agrari-

sche bedrijfsgebouwen en plannen

voor sloop en vervangende nieuwbouw. 

Bert Lebbink hierover: Elke situatie is

natuurlijk weer anders, maar in veel

gevallen blijkt er meer mogelijk dan de

opdrachtgevers denken. Wij beloven

geen luchtkastelen. Wij inventariseren

de wensen van onze opdrachtgevers,

treden in overleg met de gemeente en

komen vervolgens met een plan.De

creativiteit die ons kantoor hierbij

inbrengt levert soms verrassende

resultaten op.Hierbij is het wel goed om

te beseffen, dat Rome niet in één dag is

gebouwd en dat vasthoudendheid en

geduld hierbij elementen zijn die nodig

zijn voor een goed eindresultaat.

Mensen die meer willen weten over de

mogelijkheden voor hun bedrijf kunnen

hiervoor contact opnemen met Luimes

& Lebbink Makelaars, tel. 0314-624215.

In een vrijblijvend gesprek kunnen de

wensen en mogelijkheden worden

besproken.

Luimes & Lebbink Makelaars maakt,

indien er mogelijkheden zijn, vervol-

gens werk van. 

Luimes & Lebbink Makelaars maakt werk van functiewijziging en

hergebruik van agrarische bedrijfsgebouwen

Advertorial

Mevr. Te Pas uit Halle is de winnares
van de actie die door sportcentrum Ae-
roFitt werd gehouden. Zij stuurde de
volgende ‘smoes’ in: Ik zit de hele dag

op kantoor tegenover sportcentrum
AeroFitt en zie al die vermoeide spor-
ters naar buiten komen dat ik de puf
niet meer heb om naar binnen te gaan.

Winnares 'de beste smoes'

Gastouderopvang de Speelweide is
vanaf 1 november vorig jaar al in ge-
bruik. Na drie jaar van plannen ma-
ken en het verkrijgen van vergunnin-
gen, is Joke Aalderink tevreden over
het resultaat. “Wij willen met de open
dag laten zien wat we te bieden heb-
ben”, zegt Joke terwijl ze drie kleine
kinderen helpt bij het eten. “Met de
Speelweide hebben we gekozen voor
een kleinschalige aanpak. Dan kun je
kwaliteit bieden aan de kinderen en
die kwaliteit óók waarborgen”, vertelt
Joke over de visie die achter de Speel-
weide zit. 
De Speelweide biedt opvang op maat,
afhankelijk van de wensen en behoef-
ten van het kind. De opvang is in een
huiselijke omgeving waar het kind
zich geborgen weet, waar een grote
veilige buitenruimte garant staat voor
veel speelplezier en waar de mogelijk-
heid is om ervaringen op te doen in de
natuur met dieren en planten. De kin-
deren worden gestimuleerd tot zelf-
standigheid en ontplooiing van hun
vaardigheden. Een uitgangspunt daar-
bij is, respect hebben voor elkaar en

voor de omgeving. De Speelweide is
zéér flexibel in het plannen van da-
gen, tijden en eventuele wisselingen.
De tarievenlijst staat op de site ver-
meld en zijn all in: inclusief eten, drin-
ken en luiers. 

WIE MAG ER OP DE SPEELWEIDE
KOMEN SPELEN?
“Elk kind tussen nul (vanaf acht we-
ken) en twaalf jaar (tot en met het af-
sluiten van de basisschool) mag bij ons
komen spelen. Ook kinderen met een
handicap of leerachterstand zijn bij
ons van harte welkom. Door de klein-
schalige opvang kunnen zij, mits het
in de groep toelaatbaar is, prima in
onze groep meedraaien”. 

WAT HEEFT DE SPEELWEIDE TE
BIEDEN?
“Er worden verschillende vormen van
opvang geboden van goede kwaliteit
en voor een redelijke prijs. Zo bieden
wij de reguliere opvang van 7.30 tot
18.00 uur. ’s Morgens of tussen de mid-
dag kunt u uw kind brengen en wordt
het door professionele leidsters opge-

vangen. ’s Middags of ’s avonds kunt u
uw kind weer komen ophalen en zul-
len wij u verslag doen van de afgelo-
pen dag”.

DE VERLENGDE OPVANG
“De breng- en haaltijden van uw kind
kunnen, voor een geringe meerprijs,
worden verlengd. Zo kan de morgen-

Zaterdag 22 april

Open dag bij gastouderopvang de Speelweide
Gastouderopvang de Speelweide aan de Steenderenseweg 25a in Hengelo
opent zaterdag 22 april de deuren met een open dag. Tegelijk wordt de
Speelweide ook officieel geopend. Op de open dag is iedereen van harte
welkom van 14.30 tot 16.30 uur.

tijd worden vervroegd naar 7.00 uur
en de avondtijd kan worden verlengd
naar 19.00 uur. Hierdoor hoeft u zich
niet te haasten en is uw kind toch in
vertrouwde handen. Deze opvang
dient u wel tijdig, dat wil zeggen mini-
maal 24 uur van te voren, te melden”. 

DE INCIDENTELE OPVANG
“Bij de incidentele opvang kunt u den-
ken aan opvang voor uw kind voor een
enkele keer. Deze opvang kunt u aan-
vragen tot 16.00 uur op de werkdag
vóór de dag van opvang, mits er plek is
en met een minimale afname van drie
uur”.

DE NASCHOOLSE OPVANG
“Bij de naschoolse opvang wordt met
de ouders overlegd, hoe hun
kind(eren) naar de opvang komen. De
kinderen kunnen bij school worden
opgehaald, maar oudere kinderen
kunnen ook op eigen gelegenheid
naar de opvang komen, mits de ou-
ders hiervoor toestemming hebben ge-

geven. Indien het ophalen van uw
kind niet hoeft door te gaan, verzoe-
ken wij u dit één werkdag ervoor te
melden bij de opvang, anders zijn wij
helaas genoodzaakt om de rit in reke-
ning te brengen”. 

WAAROM DE SPEELWEIDE?
“De Speelweide is innovatieve gastou-
deropvang die plek biedt aan zes kin-
deren per dag. Door het kleinschalige
karakter van de opvang en de kinde-
ren een huiselijke -en gezellige op-
vangplek te bieden, probeert de Speel-
weide een kwalitatief verantwoorde
opvang te bieden. De kinderen wor-
den opgevangen door professionele
leidsters, die met respect voor ouders
en kinderen zullen zorgen voor een
veilige -en vertrouwde omgeving. De
Speelweide is een ruimte, buiten het
woongedeelte die kindvriendelijk is
ingericht en waar de nodige maatrege-
len zijn getroffen om veilig en verant-
woord te kunnen spelen”.

GASTOUDERBUREAU
BRONCKHORST
“De Speelweide staat ingeschreven bij
gastouderbureau Bronckhorst. Het
gastouderbureau heeft als doel te be-
middelen tussen ouders die opvang
zoeken, de vraagouder, en mensen die
tegen een vergoeding op één of meer
kinderen willen passen, de gastouder. 

Het gastouderbureau selecteert de
gastouders en inventariseert de wen-
sen van zowel de vraagouder als de
gastouder. Bij ziekte of een andere re-
den dat de gastouder géén opvang kan
bieden, mogen de vraagouders ge-
bruik maken van de opvang van de
Speelweide, mits er plek is”.

Voor meer informatie is de Speelweide
te bereiken via: telefoon (0575) 46 53
51 of (0575) 46 27 24. E-mail:
infor@despeelweide.com of bezoek de
website: www.despeelweide.com

Leidster Joke Aalderink van de Speelweide: "Door het kleinschalige karakter van de opvang
is de kwaliteit gewaarborgd"
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Ormel was opgelucht toen Harold Sa-
lomons en Arjan den Hertog van De
Graafschap Dierenartsen de eerste kip
had geënt. “Eindelijk is het zover!”, liet
Ormel zich spontaan ontglippen. “Er
is natuurlijk al heel lang dreiging van
vogelgriep en als er dreiging is moet je
gaan vaccineren. Gelukkig is er nog
geen vogelgriep in Nederland. Daar-
om is het ook heel bijzonder dat wij
nu mogen vaccineren. Dat is écht een
doorbraak in het non-vaccinatie be-
leid”. Ormel hoopt dat het een succes
wordt en dat heel veel mensen hun
kippen laten vaccineren.

Vanaf het moment dat minister Veer-
man van Landbouw zijn kippen liet
vaccineren kon het officieel ook bij
houders van hobbykippen en mocht

het ook van de Europese Commissie.
Bij De Graafschap Dierenartsen kwa-
men al heel veel aanmeldingen bin-
nen voor een spuitje. “Dat is mooi,
maar het kan natuurlijk altijd meer.
Als je landelijk bekijkt, zijn er nog
maar weinig mensen die hun kippen
enten. Dat is wel jammer”, vindt de
voormalige dierenarts. “Want het is
goed voor dier en welzijn. De kippen
kunnen over een maand gewoon naar
buiten. Het vaccin werkt een jaar. Je
hebt dan ook niet het probleem dat in
het najaar de kippen opgehokt moet
worden. Maar het is ook het risico voor
de volksgezondheid. Stel dat de kip-
pen vogelgriep krijgen”, gaat hij ver-
der. “Mijn hok is een beetje stoffig. Als
ik er dagelijks in ga om te kijken of er
eieren zijn, en als die kippen vogel-

griep onder de leden hebben, dan is er
een kans dat ik ook besmet word. Dat
voorkom ik dan ook door die enting”.

Nederland heeft een voortrekkersrol
ten aanzien van vaccinatie. Andere
landen kijken mee en houden de ont-
wikkelingen nauwlettend in de gaten.
Ormel: “Ja, en er hoeft maar iets ver-
keerd te gaan en het land gaat op slot.
Dan ontstaan er grote problemen met
de export en dat kunnen we natuur-
lijk ook niet hebben”. Henk Jan Ormel
vindt het raar dat hij zijn kippen ent
en de eieren in Duitsland niet ver-
kocht kunnen worden. “Dat is natuur-
lijk pure flauwekul. Het virus zit in
Duitsland. Wij hebben het niet en wij
vaccineren. Duitsers zouden onze ei-
eren niet meer lusten omdat wij de
kippen enten? Ik krijg het niet uitge-
legd”, zegt hij verontwaardigd. “Ik
vind het goed dat we dit doen en het is
goed voor dier en welzijn. Het is ook
een signaal naar Europa dat wij dier
en welzijn serieus nemen en dat er
gevaccineerd moet worden”, aldus
Ormel.

Henk Jan Ormel: "Dit is écht een doorbraak voor dier en welzijn"

Vaccineren van kippen is een effectief
middel tegen vogelgriep

Bij hobbyboer en politicus Henk Jan Ormel werden enige tijd geleden kip-
pen geënt. De voormalige dierenarts en Tweede-Kamerlid is altijd een
voorstander geweest van vaccineren. “Dat zeg ik meer als dierenarts dan
als politicus. Het is een heel normaal middel om te voorkomen dat je ziek
wordt”, zegt Hengeloër Ormel. “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat
het vaccineren nu pas kan. Maar gelukkig is het nu zover. Mijn kippen zijn
geënt en kunnen met Koninginnedag gewoon weer buiten lopen”.

Henk Jan Ormel haalt zijn kip uit het hok voor het eerste spuitje

Doe Een Wens Stichting Nederland
vervult de ‘liefste’ wens van kinderen
tussen de drie en achttien jaar met
een levensbedreigende ziekte. Door
het vervullen van een wens, probeert
de Stichting een stukje blijdschap en
kracht te brengen in een moeilijke pe-
riode; even weg van ziekenhuis, be-
handeling en doctoren. 

“Vorig jaar zijn 220 wensen van kinde-
ren vervult”, vertelt Liesbeth Bax, die
samen met een andere vrijwilligster
bij de openingsactiviteit van AeroFitt
aanwezig was. De wensen van kinde-
ren zijn heel verschillend. Van Euro
Disney tot het aaien van een dolfijn en
van kabouter Plop tot het krijgen van
een computer. Dankzij de enthousias-
te en tomeloze inzet van ruim twee-
honderd vrijwilligers en de belangelo-
ze medewerking van talloze personen
en bedrijven, kunnen in Nederland
jaarlijks vele wensen worden vervuld. 

Voor de vrijwilligers is het werk ook
een uitdaging. Ze mogen de ‘allerlief-
ste’ wens van een kind vervullen. Bax:
“Mooier kun je het niet bedenken. Het
is niet alléén het kind dat een geweldi-
ge dag of dagen zal beleven, maar ook
de hele familie erom heen. Broertjes
en zusjes even laten vergeten het ziek
zijn en de vervelende behandelingen.
Dan zie je ook hoe belangrijk het is
om gezond te zijn. Je ziet ook de blijde
gezichten na zo’n dag wanneer de
wens vervuld is. Dat is fantastisch!”

Na het achterhalen van de ‘allerliefste’
wens door ervaren vrijwilligers gaat
een team van wensvervullers aan de
slag om de wens op een unieke en
zorgvuldige wijze te vervullen. 

De privacy van het kind en gezin is
hierbij gewaarborgd. Alle wensen wor-
den vervuld mits de kinderen dit li-
chamelijk en geestelijk aan kunnen.
Ook de ouders en thuiswonende kin-
deren onder achttien jaar worden bij
de wensvervulling betrokken.

Iedereen die een kind met een levens-
bedreigende ziekte kent en een onver-
getelijke tijd wil bezorgen, kan dat
kind telefonisch aanmelden bij het
kantoor van de Stichting. Na de aan-
melding bekijkt een medische com-
missie samen met de behandelend
arts of het kind in aanmerking komt
voor een wensvervulling.

Vrijwilligster Liesbeth Bax vindt het
geweldig dat mensen bij AeroFitt zich
in het zweet fietsen om op die manier
zieke kinderen te helpen en daarmee
geld inzamelen. Liesbeth: “Dat is na-
tuurlijk heel belangrijk. Uit giften, ac-
ties en fondsenwerving moeten wij
geld binnen zien te krijgen om de ‘al-
lerliefste’ wens te kunnen vervullen”.

Voor meer informatie: Doe Een Wens
Stichting Nederland, tel. 0348-408060
of kijk op www.doeeenwens.nl, e-mail:
info@doe-een-wens.org

Opbrengst activiteiten bij AeroFitt voor goede doelen

Doe Een Wens Stichting 
vervult de 'allerliefste' wens
De hele maand april worden bij het Hengelose sportcentrum AeroFitt
activiteiten gehouden voor goede doelen. Van de eerste activiteit ging de
opbrengst naar Doe Een Wens Stichting Nederland.

Liesbeth Bax van de Doe Een Wens Stichting (links) bedankt Gemma Peters van AeroFitt
voor de aktie.

De commissie Zending en Werelddia-
konaat houdt op zaterdag 22 april van
10.00 tot 14.00 uur haar halfjaarlijkse
verkoopdag van speelgoed, boeken,
huishoudelijke artikelen en nog veel
meer in en om Het Wissel te Humme-
lo. Indien u overbodige spullen thuis
hebt staan, die geschikt zijn om te

worden verkocht, dat kun u dit mel-
den aan Jan Hendriksen. Telefoon:
(0313) 47 14 12. 

Ook is er een rad van avontuur en
heerlijke wafels, een specialiteit van
de commissie. De opbrengst gaat naar
het project in Bangladesh.

Verkoopdag commissie 
zending en werelddiakonaat

De opzet van het Mega Piratenfestijn is
even simpel als doeltreffend. Een
groot aantal bekende artiesten treden
op. De van RTV-Oost bekende presen-
tator Willie Oosterhuis jut het publiek
op tot volledige euforie. Het podium
wordt overigens ingericht naar het
model van ‘Oosterhuis’ RTV Oost-pro-
gramma De Regiotap. Enkele tiental-
len gelukkigen mogen plaats nemen
in het podiumcafé en vieren hun ei-
gen feestje. Het resultaat is dat de
sfeer van het podium afspat. 

De condens komt van het tentzeil
naar beneden. En het publiek bouwt
zijn eigen feestje. In de polonaise, hos-
send of gewoon lekker met een biertje
in de hand van achteruit de tent (waar
alles wat op het podium gebeurt te
volgen is op grote filmschermen).
Sfeer, sfeer en nog eens sfeer. De Mega
Piratenfestijnen zijn geen feesten, het
zijn vieringen. Vieringen van het pira-

tenleven; vieringen voor de liefheb-
bers van deze zenders en vieringen
van de (doorgaans) Nederlandstalige
muziek. ,,Maar met woorden alleen
kun je niet uitleggen hoe de sfeer bij
een Mega Piratenfestijn is’’, stelt orga-
nisator Eddy Mensink. ,,Vandaar dat
we ontzettend blij zijn met de mede-
werking van Graafschap TV. Nou kan
iedereen met eigen ogen zien wat
men in Zelhem mag verwachten.’’
Het Mega Piratenfestijn in Zelhem
wordt georganiseerd in samenwer-
king met Radio Milano. De tent kan
plaats bieden aan vele duizenden be-
zoekers. Het Mega Piratenfestijn is in
Oost- en Noord-Nederland al een be-
grip. Het reizende muziekfestival is
onder andere jaarlijks te gast in Leme-
lerveld (Ov); Nieuwleusen (Ov); Borger
(Drente) en Surhuisterveen (Friesland). 

PROGRAMMA:
Jan Smit; Nick & Simon; Jannes; Mari-

anne Weber; Thomas Berge; Dennie
Christian; Lucas & Gea; Arne Jansen;
George Baker; Henk Wijngaard; Mie-
ke; Sugar Lee Hooper; Jan & Zwaan;
Willem Barth; Patrick!; Stef Ekkel;
Martin Dams; Frank van Etten; Jac-
ques Herb; De Havenzangers; Frank &
Mirella en Elz Bakker. Meer namen
volgen nog.

VOORVERKOOP KAARTEN:
Kaarten kosten 16 euro en zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij Roen-
horst, Globe Security, Radio Milano en
Radio Ideaal in Zelhem; Dricom in
Varsseveld; café de Snor in ’s Heeren-
berg; Theatercafé Fox in Winterswijk;
Fox in Vragender; Optimaal FM in
Wehl; café ’t Hemeltje in Ulft; de Bru-
na winkels in Goor, Vorden, Ruurlo en
Zevenaar en Huls (cd-afdeling) in Doe-
tinchem. Ook bij alle vestigingen van
Music Store in de Benelux kunt u kaar-
ten bestellen. 
Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op de
site www.megapiratenfestijn.nl

Het Mega Piratenfestijn wordt gehou-
den op het terrein aan de Slangenburg-
weg in Zelhem. Het terrein is open om
18.30 uur. De aanvang van het pro-
gramma is om 20.00 uur. Meer infor-
matie www.megapiratenfestijn.nl

Opnames voor tv-special Arne Jansen tijdens Mega Piratenfestijn
Het Mega Piratenfestijn slaat op vrijdag 12 mei voor het eerst de tenten op
in Zelhem. Om het publiek alvast warm te maken voor het gebeuren, zendt
Graafschap TV op woensdag 19 en donderdag 20 april een half uur durende
registratie uit van het onlangs in Lemelerveld gehouden Mega
Piratenfestijn. De eerste uitzending is op woensdag 19 april om 20.10 uur en
de registratie wordt vervolgens tot en met donderdag elk uur herhaald. Bo-
vendien is ook bekend geworden dat er op het MPF in Borger een tv-special
geschoten wordt over het 30-jarige artiestenjubileum van Arne Jansen.



Dames Boxers 

€ 3,95 3 stuks €10,00
Beeren heren 

Singlet + Slip 

€ 8,90

nu    € 7,50

De Valeweide 
Bloemen en planten

20 Rozen  ....................3,
99

Hortensia  .....5,
99

SUPER PITLOZE DRUIVEN 2 kilo € 2,50

NIEUWE OOGST NICOLA AARDAPPELEN 5 kilo € 2,50

ROOMWITTE CHAMPIGNONS 500 gram € 0,98

PRACHT WITLOF 1 kilo € 0,98

ZWARE KROP SLA per stuk € 0,49

VOL SAP NAVEL- SINAASAPPELEN 25 stuks € 5,00

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Brood van de week

Hoog tarwe en/of wit brood

3 voor 2.
50

Echte Duitse broodjes

nu 10 stuks 1.
80

Caramellos

met zachte caramel 

en walnoot 10 stuks 3.50

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Supersticks   

kilo 2,95

Gemarineerde filet

500 gram 2,95

Franse maiskip

kilo 3,25

Griekse en Italiaanse …
Nieuw op de Markt

Griekse en Italiaanse Specialiteiten / Delicatessen

Meer dan 70 produkten en speciale broden

Stel zelf uw schaal samen met onze producten
(vanaf 8 personen)

06 45 76 04 35 Almen

Bakkerij ’T Stoepje

Magere Runderlappen
500 gram  3,85

Magere varkenslappen
Naturel of panklaar

500 gram  2,95
Boerinnenschnitzels
Panklaar, 15 min. braden

500 gram 3,45

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit 
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 
AANBIEDINGEN!

Sterken
•  N A C H T -  E N  O N D E R M O D E  •

Iedere week op de markt!



Mevrouw Dita Onderwater verwel-
komde alle aanwezige vrouwen, me-
vrouw Lia Kemerink van de Gelderse
Plattelands Vrouwen Organisaties,
GPVO en Jannie Rexwinkel van het
CDA als vertegenwoordiger van de ge-
meente.

Lia Kemerink vroeg vooraf of er dames
de infoavonden van de gemeente zelf
hadden bezocht. Dit bleek inderdaad
zo te zijn, maar deze waren meer be-
doeld om de gemeente informatie te
verschaffen, de mensen moesten ge-
hoord worden. “Dat is natuurlijk
nooit weg, zelfs noodzakelijk,” conclu-
deerde Lia Kemerink. 

Jannie Rexwinkel is Raadslid van het
CDA en deelnemer van de klankbord-
groep. Vanuit deze hoedanigheid kon
ook zij uitleg geven over de WMO. “Tij-
dens de informatieavonden zijn diver-
se meningen van burgers en organisa-
ties bij de gemeente neergelegd. 

Tot 1 januari 2007 is er ruimte om te
discussiëren en eventuele knelpunten
weg te werken. Zo ontstaat een WMO
die voor iedereen bruikbaar is,” aldus
Jannie Rexwinkel.

Over de WMO werd een uitgebreide
presentatie gehouden, waarbij de op-
geroepen vragen konden worden ge-
noteerd, want na de presentatie was
gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning is een Participatiewet, waarbij de
betrokkenheid van burgers noodzake-
lijk is, het gaat ook alle burgers aan.
De regering wil dat mensen weer, of
meer voor elkaar gaan zorgen. 

Het doel van de WMO is iedereen in de
maatschappij te laten meedoen. De
aanleiding hiervan is dat de AWBZ, de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten te duur wordt en beter beheerst
dient te worden.

In de nieuwe WMO worden diverse za-
ken bij elkaar gevoegd: voornoemde
AWBZ, het deel over de huishoudelijke
zorg, de Welzijnswet, de Wet Voorzie-
ning Gehandicapten, de Wet Collectie-
ve Preventie Volksgezondheid en di-
verse met zorg gerelateerde Subsidie-
regelingen. 

De uitgangspunten daarbij zijn dat
burgers verantwoordelijk zijn voor ei-
gen zorg en welzijn, maar ook die van
hun naasten. En pas als hierin niet zelf
kan worden voorzien moet de ge-
meente zorg bieden. De gemeente
voert hierbij de regie betreffende de
samenhang tussen wonen, zorg en
welzijn. De overheidsverantwoording
ligt na invoering van de WMO bij de

gemeenten en niet meer in ‘Den
Haag’.

Er zijn in de nieuwe wet ‘prestatievel-
den’ opgesteld. De Sociale samenhang
en leefbaarheid in dorpen, wijken en
buurten, Informatie, advies en cliënt-
ondersteuning, Ondersteuning orga-
nisaties van vrijwilligers en mantel-
zorgers, Bevorderen deelname aan
maatschappelijk verkeer van mensen
met beperking en Verlenen individue-
le voorzieningen waren voor aanwezi-
gen wel het belangrijkst. 

Bovendien waren de vrouwen gelnte-
resseerd in de rol die de gemeente zou
krijgen. Daarvoor zijn wettelijke eisen
opgesteld. Een vierjarig beleidsplan,
het betrekken van burgers bij de tot-
standkoming van het beleid, toegan-
kelijk maken van ondersteuning (het
WMO-loket), inkopen van WMO-voor-
zieningen, coördinatie bij afstemming
en regierol instanties, informatie-
plicht aan gemeenteraad en burgers
en compensatieplicht aan burgers
met beperking. Bij dit laatste wordt be-
doeld, dat de gemeente de plicht
krijgt om hulpmiddelen en voorzie-
ningen te leveren aan ouderen, chro-
nisch zieken en mensen met een be-
perking.

Mogelijke risico’s voor burgers kun-
nen zijn de Rechtsongelijkheid ten op-
zichte van buurgemeenten. Er zijn zo-
genaamde ‘nadeelgemeenten’ die
minder geld krijgen door bezuinigin-
gen en dus niet dezelfde zorg kunnen
bieden als nu. Zij hebben bij voorbaat
al geld tekort. 

De gemeente moet meerdere rollen
vervullen, zoals informant, indicaties-
teller (is participatie van zorgvrager
gewaarborgd?) en toewijzer. 

De gemeente Bronckhorst zal gaan
vaststellen waar het het noodzake-
lijkst is om hulp te bieden. De kernen
binnen de gemeenten zullen dezelfde
faciliteiten moeten behouden. Veel
mantelzorgers zijn overbelast en heb-
ben professionele hulp nodig. En hoe
gaat het met de zelfredzaamheid van
‘kwetsbare’ burgers?

Gelukkig zijn er ook betere kansen
voor burgers, doordat men eigen ver-
antwoording heeft en regie kan hou-
den, maatschappelijke participatie. 

Ook kan maatwerk in zorgverlening,
dicht bij huis, geboden worden, bij-
voorbeeld via het Persoonsgebonden
Budget, PGB. Er zal meer samenhang
zijn tussen wonen, welzijn en zorg.
Daarnaast is er meer samenwerking
bij gemeentelijke afdelingen en dus
een betere dienstverlening.

Eerder gehouden onderzoek leidde tot
een Emancipatie Effect Rapportage.
Hieruit kwam naar voren dat vrouwen
zich eerder dan mannen aangespro-
ken voelen om mantelzorgtaken te
doen, waardoor keuze voor betaald
werk achterblijft. Er is zo een scheve
verdeling tussen arbeid en (mantel)
zorg ontstaan. Daarnaast zijn onvol-
doende randvoorwaarden voor de
combinatie tussen arbeid en zorg en
zijn vrouwen minder betrokken bij be-
leidsvorming.

Om actief mee te denken over ‘Mantel-
zorgers’ en ‘Zorg en voorzieningen/
mobiliteit’, waren er twee situaties be-
schreven, die in groepen werden be-
sproken en met allen nabesproken.

Er kwamen praktische zaken aan de
orde, zoals de lange wachttijden van
de Regiotaxi. Maar ook de Loketfunc-
tie werd besproken. Eén loket in alle
vijf voormalige gemeenten van het
nieuwe Bronckhorst werd te weinig
gevonden. Een loketbus, of zelfs huis-
bezoek moeten in overweging worden
genomen. 

Daarnaast was de vraag, hoe aan al die
mantelzorgers te komen. Want zorg is
nooit af te dwingen, zeker niet in de
persoonlijke verzorging. Die móet ge-
boden kunnen worden. “Het is niet fijn
afhankelijk te moeten zijn van de part-
ner,” aldus een van de aanwezigen. 

Daarnaast werd gediscussieerd over
reiskosten en maaltijdvoorzieningen.
Ook werden sociale dienstplicht voor
jongeren en 65+ geopperd, want er be-
staat al een Vrijwillige Intensieve
Thuiszorg, de VIT. Daarnaast werd be-
zorgdheid geuit over het plan om voor
‘goedkope’ zorg te gaan. “Er moet kwa-
liteit worden geleverd, we weten wat
we nu hebben!”

“Vrouwen werden gestimuleerd om te
gaan werken en minder te zorgen. Met
de WMO wordt het weer als vroeger,”
concludeerde een van de dames. “De
mannen moeten worden opgevoed
om ook te gaan zorgen,” opperde een
ander, maar op diverse scholen wordt
het vak ‘Verzorging’ voor jongens en
meisjes al gegeven. Toch moesten de
vrouwen wel bekennen dat het moei-
lijk is om zorgtaken te kunnen af-
staan, over te laten aan de ander! 

Er is een handboek samengesteld, te
bestellen bij de FNV Vrouwenbond. In
het ‘Handboek Welzijn en Zorg Lo-
kaal, oudere vrouwen belnvloeden be-
leid’, staan de gevolgen van de WMO
beschreven. 

Tot slot werd het belang van overleg
duidelijk. “Creëer overleg met geza-
menlijke vrouwenverenigingen in de
vorm van bijvoorbeeld een klankbord-
groep,” aldus Lia Kemerink. Er zijn al
werkgroepen van vrouwenverenigin-
gen aanwezig. 

De vrouwenwerkgroep Steenderen
wordt binnenkort vrouwenwerkgroep
Bronckhorst, die het een taak vindt
om mee te praten bij de gemeente, ge-
zien worden. De informatie komt dan
via de afgevaardigden weer terug via
de werkgroep naar de afdelingsbestu-
ren en daarna naar de leden. 

“Bij het bekijken van ter inzage liggen-
de dossiers, is het belangrijk om raads-
leden met de WMO-portefeuille aan te
spreken als zaken worden vergeten,”
vulde Jannie Rexwinkel aan.

De avond werd afgesloten door Tonny
van Deudekom van ZijActief. Zij be-
dankte de beide dames voor het “be-
wuster worden van de wet die er aan
komt” met fruit van Horstink en bloe-
men. “We hebben in Olburgen geen
buurtsuper,” voegde zij er lachend aan
toe.

Gezamenlijke avond van de vrouwenverenigingen in Bronckhorst

WMO workshop met antwoorden
maar ook veel vragen

In Zaal De Seven Steenen in Steenderen kwamen rond de 45 vrouwen bij
elkaar om te luisteren naar en te praten over het hoe en waarom van de
nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. ZijActief Olburgen/Rha
had deze avond georganiseerd en mevrouw Lia Kemerink van de GPVO en
mevrouw Jannie Rexwinkel van het CDA waren uitgenodigd.

Door Lia Kemerink van de GPVO en Jannie Rexwinkel (r.) van het CDA werd uitleg gegeven
over en antwoorden gegeven op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Tot kort voor de start van Goordens
Service Direct was Sander werkzaam
bij PC-Score, een bekende computer-
winkel in Zutphen. In juni 2005 sloot
de winkel haar deuren; tot grote te-
leurstelling van vele klanten. Sander
werd (en wordt nog steeds) dagelijks
aangesproken op straat met de vraag
waar zij terecht kunnen met hun com-
puters. Daar is nu eindelijk een goed
antwoord op! Op 1 oktober 2005 schre-
ven Sander en Martijn zich in bij de
Kamer van Koophandel en hebben zij
zich als Goordens Service Direct geves-
tigd te Wichmond, waar zij een mooie
ruimte verbouwd hebben tot kantoor

en technische dienst. Vanuit daar be-
zoeken zij hun klanten en indien no-
dig kan een reparatie in hun eigen
werkplaats uitgevoerd worden. 

Goordens Service Direct komt onder
andere aan huis om computerproble-
men op te lossen, u te voorzien van
passend en vrijblijvend advies om-
trent draadloos internet en beveili-
ging van uw computer. Tevens kunt u
bij hen terecht voor een op maat ge-
maakt systeem. Voor meer informatie
kijkt u op www.goordens.nl of belt u
0575-441109. Emailen kan uiteraard
ook (service@goordens.nl)

Broers starten computer service dienst

Sinds kort is in Wichmond een nieuwe computer service dienst gevestigd:
Goordens Service Direct. Het starten van een eigen onderneming was voor
de broers Sander & Martijn Goorden eigenlijk een logische stap. Samen
sleutelen ze al heel wat jaren aan pc’s en alles wat daarbij komt kijken.

Sander Goorden Martijn Goorden

Kimmie Rhodes werd ontdekt door
Willie Nelson. Ze nam albums op,
deed concerten met wereldbekende
collega artiesten en wordt voortdu-
rend gevraagd voor tal van radio- en
TV-programma's. Haar optredens zijn
dan ook bloedstollend mooi. Ze trad
op in het vermaarde TV-programma
Austin City Limits. In The Late Night
Show van David Letterman zong ze op
zijn verzoek het hemelse "West Texas
Heaven". Op The Nashville Network
(TNN) was ze te zien in de "Legend Se-
ries", een Special van twee afleverin-
gen. Ze is niet alleen een uitmuntend
zangeres maar ook een begenadigd
songwriter - daarnaast is ze ook nog to-
neelschrijver en actrice. In 1998
schreef ze de musical Small Town Girl.
Ze werkte ook mee aan een voorstel-
ling over de Trail of Tears (Cherokee
Heritage Center).Voor de film Mrs.
Winterbourne (o.a. met Shirley Ma-
cLaine en Ricky Lake, de laatste vooral
bekend als presentatrice van haar talk-

show) deed ze de soundtrack, evenals
voor de ook hier bekende TV-serie Tou-
ched By An Angel. Ze schreef samen
met Emmylou Harris de song "Ordina-
ry Heart" voor de film "Happy Texas".
Haar liedjes worden gecovered door
grote namen in het genre zoals Willie
Nelson, Wynonna Judd, Trisha Year-
wood en meest recentelijk door Mark
Knopfler. 
In september/oktober 2005 toerde ze
met de Ierse singer/songwriter Kieran
Goss door Ierland waar ze werd ont-
haald door een uitzinnig publiek - een
reden voor haar om naar het eiland te-
rug te keren. Als onderdeel van deze
Ireland Tour komt Kimmie Rhodes za-
terdag 29 april naar Erve Kots te Lievel-
de, samen met basgitarist Joe Gracey -
uit Ierland komt gitaar/mandoline
speler Brendan Emmitt met haar mee.
www.stonevalley.nl 
Voor informatie over aanvang/entree,
etc. zie: Vraag en aanbod/Contactje.

Superstar Kimmie Rhodes
bij Erve Kots
In Texas is ze een superster, hier in
Europa is ze minder bekend alhoe-
wel de BBC-TV nog niet zo lang ge-
leden een special over haar uit-
zond. Voor de opmerkelijke be-
schouwer is ze hier in Nederland
misschien wel het meest bekend
van de soundtrack "A Heart That's
True" uit de film "Babe, A Pig in the
City" over dat kleine aandoenlijke
biggetje dat samen met al die ande-
re sprekende beesten allerlei avon-
turen beleefd.



Jaargang 2
Nr. 16
18 april 2006

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie en afdelingen Bouwen
en milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling,
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)
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, 
overige afdelingen tot 15.00 uur) 
vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, Handhaving,
Algemeen Juridische en Bestuurszaken
en Dualisering 

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning 

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en 
automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen, Verkeer en
vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden,  via het 
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. 

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Als u iets wilt melden op het terrein
van bouwen, milieu, de openbare
weg, groen of overlastsituaties, dan
registreren de medewerkers van de
receptie uw melding of klacht. Na
die registratie bewaken zij boven-
dien of uw melding goed en tijdig af-
gehandeld wordt. Voorbeelden van
meldingen kunnen zijn kapotte of
losliggende stoeptegels in een trot-
toir, omgevallen bomen op een weg
of fietspad, een lantaarnpaal die niet
werkt, afvalzakken in een plantsoen,
overmatige stank en lawaai etc. 

Om uw melding goed te registreren,
vragen de medewerkers van de 
receptie waar u voor belt. In veel 
gevallen kunt u uw verhaal dus 
meteen kwijt en wordt u niet 
doorverbonden. Als u belt voor iets
anders dan een melding, wordt u 
natuurlijk wel doorverbonden. 
De vraag waarvoor u belt, is dus 
niet uit nieuwsgierigheid, maar om 
u beter van dienst te kunnen zijn.

Nieuwsgierige vragen van onze 
telefonistes?
Gemeente neemt nieuw meldingensysteem in gebruik 

Geen avond-
openstelling
Publiekszaken
In verband met de dodenherden-
king heeft de afdeling Publieksza-
ken op 4 mei a.s. geen avondopen-
stelling. De afdeling is die dag tot
17.00 uur voor publiek geopend.

Meer schone lucht, betere gezond-
heid en bouwen! In een totaalpakket
met een nieuw wetsvoorstel, een
Nationaal Samenwerkingspro-
gramma en diverse (verkeers)-
maatregelen werkt VROM samen
met vele andere partijen aan een
schone lucht en aan ruimte om te
kunnen blijven investeren in wonen,
werken en verkeer. De nieuwe wet
is nog niet van kracht (moet nog
door de Tweede Kamer worden 
behandeld), maar u kunt nu al de
plannen van VROM inzien.

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelo-
pen decennia in Nederland specta-
culair is verbeterd, zijn de normen
door de EU onlangs toch aange-
scherpt. Reden hiervoor is dat er
jaarlijks mogelijk 18.000 mensen
voortijdig sterven door de vervuilde
lucht die ze inademen. Vooral men-
sen met hart- en vaatziekten zijn
kwetsbaar. Ook ligt een groot aantal
bouwprojecten zoals wegverbredin-
gen en de aanleg van bedrijventer-
reinen en nieuwbouwwijken, stil. 

Daarom heeft VROM nu een wets-
voorstel en in het verlengde daarvan
het Nationaal Samenwerkingspro-
gramma Luchtkwaliteit ontwikkeld.
Het kabinet kiest in de strijd tegen
luchtvervuiling voor een vier-
sporenaanpak:
• maatregelen: het kabinet wil 

onder andere roetfilters, bio-
brandstoffen en schoner openbaar
vervoer stimuleren

• wet- en regelgeving: moet zorgen
voor een soepelere afweging 
tussen ruimte en luchtkwaliteit

• internationale inzet: Nederland
wil vooral strengere EU-normen
voor de uitstoot van (vracht)auto’s

• uitvoering: overheden werken 
samen aan oplossingen voor
bouwplannen en knelpunten. 

VROM vindt het belangrijk dat u kunt
beschikken over juiste informatie.
Daarom staat op de site een dossier
met alle informatie van het ministe-
rie over het nieuw te vormen beleid
en alles wat daar mee samenhangt.
Het dossier kunt u vinden op
www.vrom.nl/luchtkwaliteit. 

VROM geeft inzicht in
aanpak en wetsvoor-
stel luchtkwaliteit

Uitkeringsgerechtigden krijgen 
straks alleen nog twee keer per jaar
(in januari en juli; voor het eerst 
1 juli a.s.) een status- en mutatiefor-
mulier toegestuurd. Op het status-
formulier staan de persoonlijke 
gegevens die bij de gemeente 
bekend zijn voor het recht op uitke-
ring. Dit formulier dient binnen een
bepaalde tijd voor akkoord terugge-
stuurd te worden. Alleen als er iets
verandert en de gegevens dus niet
(meer) kloppen, moet naast het sta-
tusformulier het mutatieformulier
met daarop aangegeven de wijzigin-
gen (incl. bewijsstuk) worden inge-
leverd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat
iemand bij u is komen inwonen. Ook
voor tussentijdse veranderingen
dient het mutatieformulier gebruikt
te worden. Mensen met inkomsten
uit arbeid of een WW-uitkering,
moeten volgens een inleverschema
elke maand het mutatieformulier
(incl. loon- of uitkeringsspecificatie)
inleveren, anders wordt de uitkering
niet uitbetaald. Omdat alimentatie,
WIA- en AOW-uitkeringen vaste 
inkomsten zijn, geldt hiervoor dat
alleen bij een wijziging (hoogte, 
toekenning, beëindiging) dit met 
een mutatieformulier doorgegeven
hoeft te worden (ook een bewijsstuk 
bijvoegen). Het is belangrijk de 
formulieren op tijd terug te sturen.
Daarmee voorkomt u dat de 
gemeente het recht op uitkering 
opschort en een strafkorting op 
de uitkering toepast.

Klantenmap
Nieuw is verder dat uitkeringsge-
rechtigden tegelijk met het eerste
status- en mutatieformulier een 
uitgebreide klantenmap krijgen. 
In deze map staat alle informatie
over rechten en plichten rond de 
uitkering. In de map staat ook hoe
de gemeente mensen aan werk kan
helpen.

Controle
De gemeente vindt het belangrijk,
dat mensen alleen een uitkering
krijgen als ze daar recht op hebben.
Daarom worden de gegevens van
uitkeringsgerechtigden elke maand
gecontroleerd door deze uit te wis-
selen met het Inlichtingenbureau.
Dit landelijke bureau verzamelt in-
formatie van instanties als de Belas-
tingdienst (vermogen), de bedrijfs-
vereniging UWV (arbeid, WW- en
WIA-uitkering) en de Informatie 

Beheer Groep (studiefinanciering).
De gemeente bekijkt of de gegevens
die bij ons opgegeven zijn, overeen-
komen met die van de genoemde 
instanties. De gemeente gaat ook op
specifieke onderwerpen controle-
ren. Samen met de Rijksdienst voor
het Wegverkeer wordt nagegaan of
mensen met een uitkering één of
meerdere auto’s op hun naam heb-
ben staan en of dit aan de gemeente
is opgegeven. Als blijkt dat geen of
onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan
heeft dat vervelende gevolgen. De
verlening van de uitkering wordt
stopgezet en de ten onrechte 
ontvangen uitkering moet direct
worden terugbetaald. Ook legt de
gemeente een boete op. Als het om
hoge fraudebedragen gaat, dan doet
de gemeente aangifte bij de Officier
van Justitie. De rechtbank bepaalt
dan de straf.

Uitkeringsgerechtigden in 
Bronckhorst hebben vorige week
een brief ontvangen over de 
nieuwe werkwijze. 

Bent u uitkeringsgerechtigde?
Op 1 juli 2006 gaat er iets veranderen in Bronckhorst

Wethouder Dik Nas bekijkt samen met een van de receptionistes hoe het nieuwe systeem
werkt.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt de gemeente
Bronckhorst op 18 april een geautomatiseerd systeem in gebruik voor 
registratie van meldingen en klachten.

Wie een bijstandsuitkering krijgt van de gemeente Bronckhorst, levert nu
nog elke maand een zogenaamd rechtmatigheidsonderzoeksformulier in.
Op basis van de gegevens op dit formulier betaalt de gemeente de uitkering
wel of niet uit. Op 1 juli verandert dit.



Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 19 april a.s. om 9.00 uur in het
gemeentekantoor aan de Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. De vergade-
ring is openbaar. De agenda voor deze vergadering kunt u vinden op onze
website www.bronckhorst.nl/nieuws.

De gemeente Bronckhorst organi-
seert op 24 april a.s. van 16.00 tot
20.00 uur in 't Witte Paard in Zelhem
een symposium met als thema 
'Toeristische parels rijgen in
Bronckhorst'. Op dit symposium wil
de gemeente de ruim 200 recreatie
en toerisme ondernemers in de 
gemeente enerzijds uitleg geven
over de kansen en mogelijkheden op
toeristisch en economisch gebied en
anderzijds uitdagen om de krachten
te bundelen en arrangementen voor
bezoekers samen te stellen. Het
doel van de dag is nieuwe marktkan-
sen te creëren door samenwerking. 

De gemeente is bijzonder vereerd
met de komst van minister Veerman
van LNV. De minister, die onder
meer verantwoordelijk is voor plat-
telandsvernieuwing en -toerisme,
spreekt tijdens het symposium over
het rijksbeleid op dit gebied. Boven-
dien zal hij het Toeristisch Recre-
atief Overleg Bronckhorst (TROB)
officieel installeren. De gemeente
richt dit overlegorgaan op om 
samen met het veld beleid voor 
recreatie en toerisme vorm te 
geven. Andere sprekers zijn onder

meer: mevrouw Nijs van de NHTV
Internationale Hogeschool Breda
over ‘imagineering’ van Bronck-
horst. Zij is tevens dagvoorzitter 
De heer De Jong, tijdelijk kwartier-
maker van de VVV Bronckhorst, over
de veranderende rol van de VVV
Burgemeester Aalderink.

Ter voorbereiding op het symposium
is er eind maart een voorbereidings-
bijeenkomst geweest, waarbij lokale
vertegenwoordigers van de diverse
standsorganisaties en instanties als
de VVV Bronckhorst, het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme en 
het Gelders Overijssels Bureau voor
Toerisme en het Recreatieschap
Achterhoek en Liemers aanwezig
waren. 

Ondernemers op het gebied van 
recreatie en toerisme in de gemeen-
te hebben inmiddels een uitnodiging
voor het symposium ontvangen.
Heeft u nog vragen over het sympo-
sium, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimtelijke en 
economische ontwikkeling van de
gemeente/bureau recreatie en 
toerisme: tel. (0575) 75 03 62/64. 

Minister Veerman (LNV) spreekt op
symposium 'Toeristische Parels Rijgen
in Bronckhorst' op 24 april in Zelhem

Stadje Bronkhorst is één van de parels van de gemeente

Ruim 50 vertegenwoordigers van 
allerhande organisaties en vereni-
gingen die te maken krijgen met de
nieuwe Wet maatschappelijke ont-
wikkeling (Wmo) waren vorige week
maandag aanwezig bij de twee parti-
cipatiebijeenkomsten over dit 
onderwerp. Deze waren een vervolg
op de informatiebijeenkomsten die
eind maart zijn gehouden. De 
gemeente vindt het belangrijk 
betrokkenen mee te laten denken
over de invulling van het nieuwe
Wmo-beleid dat de gemeente moet
opstellen en de gevolgen die de
nieuwe wet heeft. De deelnemers
aan de bijeenkomsten waren afkom-
stig van thuiszorgorganisaties, 
ouderenbonden, cliëntenraden,
huurdersverenigingen, vrijwilligers-
organisaties, hulpdienstorganisa-
ties, gehandicaptenorganisaties etc.
Een externe discussieleider legde

de aanwezigen stellingen voor over
de twee belangrijkste onderdelen
van de Wmo: ‘huishoudelijke zorg’
en het ‘lokaal loket’ en daagde hen
uit hierop te reageren vanuit hun
specifieke discipline en cliënten. 
Levendige discussies kwamen op
gang. Enkele stellingen waren: 
• Indicatiestelling door de ge-

meente zelf is beter, sneller en
completer.

• Huishoudelijke verzorging is meer
dan schoonhouden alleen. Met
een persoonsgebonden budget
kan ik zelf bepalen hoe en met wie
ik mijn huis schoon houd. 

• Een vraag over zorg, welzijn en
wonen moet binnen één loket 
kunnen worden beantwoord. Voor
inwoners van Bronckhorst is het
geen probleem dat dit loket 
centraal in de gemeente wordt 
gevestigd. 

De deelnemers werd tot slot 
gevraagd wat ze het belangrijkste
vonden waar de gemeente rekening
mee moet houden in het nieuwe 
beleid. Veel gehoorde antwoorden
waren: één aanspreekpunt, goede
bereikbaarheid, duidelijkheid, cliënt
moet voorop staan, kwaliteit is van
groot belang en betrokkenheid 
tonen.  

Bij de bijeenkomsten waren ook de
twee betrokken wethouders Ab
Boers (Maatschappelijke ontwikke-
ling) en Dik Nas (Werk, inkomen en
zorg) aanwezig, alsmede verschil-
lende raadsleden. De raadsleden
peilden de reacties op de stellingen
en gaan de stellingen zelf ook 
binnenkort bespreken in de raad. 
De meningen van de deelnemers
worden waar mogelijk meegenomen
in het nieuwe Wmo-beleid. De pro-
cedure verloopt verder als volgt: de
gemeente gaat aan de slag met het
opstellen van het nieuwe beleid, ook
de reacties van de raadsleden op de
stellingen worden hierin meegeno-
men. De concept-beleidsnota Wmo
moet  in juni in de inspraak komen.
Hierover krijgt u later meer infor-
matie.

Vragen over de Wmo-procedure?
Heeft u vragen over de procedure
rond de invoering van de Wmo, dan
kunt u contact opnemen met 
mevrouw Floor Jansen, afdeling
Maatschappelijke ondersteuning,
tel. (0575) 75 04 85.

Samen discussiëren over de Wmo

Op 14 mei a.s. organiseert de VRTC
(Vordense Rijwiel- en ToerClub) de
Acht kastelenrijders, haar jaarlijkse
toertocht over 40 en 100 km: de 
Omloop van Bronckhorst.

Een nieuwe gemeente biedt nieuwe
kansen. Dit geldt ook voor de VRTC
de Achtkastelenrijders uit Vorden.
Om iedereen kennis te laten maken
met onze gemeente Bronckhorst, is
het plan ontstaan om een fietstour-
tocht langs de gemeentegrenzen te
organiseren. Omdat ook het 
gemeentebestuur van Bronckhorst
dit sportieve evenement van harte 
ondersteunt, opent burgemeester
Henk Aalderink de eerste Omloop
van Bronckhorst op 14 mei om 
10.00 uur officieel. 

40 km.
Burgemeester Aalderink fietst
ook de 40 km tourtocht. Volgens
hem een ideale gelegenheid om
zijn gemeente nog beter te leren

kennen. De route gaat via de bui-
tengebieden van Vorden, Hengelo
en Zelhem richting buurtschap
‘Heidenhoek’. Na de controle/-
pauze voert de terugweg via Vars-
sel en Linde over diverse schitte-
rende weggetjes en paden weer
richting Vorden. Deze afstand, die
zeer geschikt is voor het hele 
gezin, is een aanrader voor ieder-
een die wel eens wat anders wil
dan ‘het fietspad langs de grote
weg’.
Starttijd voor deze tocht is van
10.00 -12.00 uur bij café-restau-
rant De Herberg, Dorpsstraat 10
in Vorden. Inschrijving vanaf 
9.45 uur.

100 km.
Voor de fietser met ‘wat meer 
kilometers in de benen’ is de 
Omloop van Bronckhorst uitgezet,
een prachtige route langs onze
gemeentegrenzen. De tocht gaat
o.a. langs de IJssel, natuurlijk

door het stadje Bronkhorst, en het
zeer afwisselende buitengebied
van Steenderen, Hummelo en 
Zelhem, ook richting ‘Heiden-
hoek’. Na de controle/pauze 
pakken we de route weer op en
gaat het via o.a. Halle, Veldhoek,
Varssel en de prachtige noord-
oostelijke omgeving van Vorden
weer richting start/finish. 
Start en inschrijving voor deze 
100 km. is van 8.00 – 10.00 uur.

Deze tochten - beide volledig uitge-
pijld plus routebeschrijving - waar-
van het vertrek- en eindpunt bij
café-restaurant de Herberg in 
Vorden is, geven een zeer goede 
indruk van het gevarieerde land-
schap en de vele mooie plekjes in 
de gemeente Bronckhorst, met 
als herinnering: ‘Ik ben vandaag
over weggetjes gekomen waar 
ik nog nooit ben geweest’. Meer 
informatie kunt u vinden op
www.vrtcvorden.nl.

Burgemeester Aalderink fietst de omloop van Bronckhorst

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 3 juni 2006, toertocht met oude traktoren,

OTMV afd. Gelderland
• Diverse plaatsen in Bronckhorst, 5 juni 2006, fietstocht voor toerfietsers en een 

fietspuzzeltocht
• Halle en omgeving, 3 juni 2006 van 08.00 tot 18.00 uur, venten met diepvrieshaantjes, 

t.b.v. Christelijke muziekvereniging Euterpe
• Halle, 23 april 2006, optreden fanfare en slagwerkgroep en het houden van een loterij

t.b.v. Christelijke muziekvereniging Euterpe
• Hengelo Gld., 15 juli 2006, tijdelijke gebruiksvergunning tijdens vogelschieten Hengelose 

kermis
• Hengelo Gld., 16 en 17 juni 2006 van 20.00 tot 02.00 uur, live muziek, 18 juni 2006 van 10.00 tot

14.00 uur, besloten feest, tijdelijke gebruiksvergunning, Regelinklaan 3
• Steenderen en Vorden, diverse perioden van september 2006 tot juni 2007, plaatsen van 

driehoeksborden t.b.v. Theater en congrescentrum Hanzehof
• Toldijk, 15 en 16 juli 2006 van 08.00 tot 18.00 uur, hippisch weekend, tijdelijke gebruiksvergun-

ning, ontheffing drank en horeca, tijdelijke verkeersmaatregel parkeerverbod beide zijden van

de Wolfsstraat vanaf nr. 6 tot 500 m voorbij nr. 5. (15 tot 17 juli 2005)   
• Zelhem, (29), 30 mei t/m 2 juni 2006, Doetinchemse NWB-avondvierdaagse, enkele wegen in de

gemeente Bronckhorst
• Zelhem, 19 augustus 2006 van 12.00 tot 02.00 uur, buurtfeest Vincent van Goghstraat 19, 

wegafsluiting ter hoogte van het verzet tot de Rembrandtstraat van 19 augustus 12.00 uur tot
20 augustus 12.00 uur

• Zelhem, 21 mei 2006 van 11.00 tot 17.00 uur, hondenfietskarrentocht, tijdelijke verkeersmaat-
regel, afsluiten van de wegen Hummeloseweg, tussen Zevenweg en Thorbeckestraat tussen
15.00 en 16.00 uur

• Zelhem, 6 juli 2006 van 17.00 tot 00.00 uur, voetbalwedstrijd tussen Bronckhorst-team en 
BVO De Graafschap, ontheffing geluid, ontheffing drank en horeca, kansspel, sportpark
‘De Pol’, Vincent van Goghstraat 34

• Zelhem, Hummelo en Keppel, 11 t/m 24 sept., 2 t/m 15 okt., 16 t/m 29 okt., 30 okt. t/m 12 nov.,
20 nov. t/m 3 dec., 27 nov. t/m 10 dec., 15 t/m 28 dec. 2006, plaatsen van driehoeksborden 
door MDS buitenreclame

• Zelhem, Veldhoek, Wolfersveen, 2 t/m 7 mei 2006, venten met bloemen en planten t.b.v. 
V.V. Wolfersveen

Bouwvergunningen 
• Drempt, Kerkstraat 24, plaatsen carport 
• Halle, Landstraat 9, plaatsen melktanklokaal
• Hengelo Gld., Berkenlaan 5, plaatsen tuinschuur 
• Hummelo, Rozegaarderweg 9, vernieuwen tijdelijk dak 
• Velswijk, Populierenweg 3, bouwen garage en carport 



• Vorden, Almenseweg 40a, gedeeltelijk vergroten woning 
• Vorden, Biesterveld 55, plaatsen bergruimte 

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Industrieweg 1, voor het vergroten van een (bedrijfs)woning, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 10, lid 10.8., sub e van de planvoorschriften van het geldende 
bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’

Het bouwplan ligt van 20 april t/m 17 mei 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in
de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewer-
kers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan het b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Hoekendaalseweg 5a, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning,  geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Vorden 1982’
• Vorden, Het Wiemelink (ongen.), voor het tijdelijk plaatsen van units t.b.v. OBS De Dorpsschool

Vorden, geldend bestemmingsplan ‘Vorden west en zuid 1992’
• Vorden, Lieferinkweg 4, voor het tijdelijk plaatsen van een sanitaire unit, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Vorden 1982’
• Zelhem, Aaltenseweg 11, voor het tijdelijk bewonen van een recreatieverblijf, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 april t/m 31 mei
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze 
afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Rozenhoflaan 25, voor het vergroten van een keuken, bijkeuken en hobbykamer,

het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Hengelo
Kom 1983’

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 20 april t/m 31 mei 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu. 

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 5, voor het tijdelijk bewonen van het voormalig gemeentehuis

door maximaal zes personen, geldend bestemmingsplan ‘Komplan fase III, IV en V’ 
Deze vrijstelling is verzonden op 6 april 2006.

Mogelijkheden voor beroep

Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit 
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vergunningen en ontheffingen
Algemeen Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 7 april 2006:
• Vorden, 23 t/m 27 augustus 2006, markt/braderie, tijdelijke gebruiksvergunning, tijdelijke ver-

keersmaatregelen, weiland naast kasteel Vorden
Verzonden op 11 april 2006:
• Steenderen, 29 april 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, live muziek, ontheffing drank en horeca, café

Heezen, Burg. Buddingplein
Verzonden op 12 april 2006:
• Achter-Drempt, iedere vrijdagmorgen van 09.00 tot 13.00 uur, Voor-Drempt, vrijdagmiddag

13.00 tot 18.00 uur standplaatsenvergunning Vishandel ‘Hengel’ 
• Hengelo Gld., 29 april 2006 van 09.00 tot 18.00 uur, optocht, feest, markt/braderie, ontheffing

geluid, ontheffing drank en horeca, tijdelijke verkeersmaatregel, Leliestraat
• Hummelo, 23 april 08.00 tot 18.30 uur, 24 juni 19.00 tot 24.00 uur, 25 juni 08.00 tot 18.30 uur, 

27 augustus 08.00 tot 18.30 uur, 23 september 2006 08.00 tot 18.30 uur, motorcross, tijdelijke
gebruiksvergunning, ontheffing geluid, ontheffing drank en horecawet, circuit de Heksenplas

• Vorden, iedere woensdag en dinsdag, venten met aardappelen, groenten, fruit, eieren, Snellink

• Vorden, iedere zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur, parkeerplaats pannenkoeken-
restaurant, Snellink

• Zelhem, 29 april 2006 13.30 tot 24.00 uur, kinderspelen clownsvoorstelling, toneelavond, 
zaal Susebeek 

• Zelhem, 29 april 2006 van 10.00 tot 24.00 uur, kinderspelen, vrijmarkt, beachvolley, ontheffing
geluid, ontheffing drank en horeca, tijdelijke verkeersmaatregel, Stationsplein

• Zelhem, 29 april 2006, melding voor het houden van een kansspel tijdens Oranjefeest, 
Zelhems Christelijk Oratoriumkoor

• Zelhem, 4 november 2006, venten met krentenbollen t.b.v. Zelhems Christelijk Oratorium

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 12 april 2006:
• Hengelo Gld., Berkenlaan 20, plaatsen carport voor garage, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Krommedijk 7, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, 
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en 
Liemers 

• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 24, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Hengeloseweg 52, bouwen serre, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, 

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 12 april 2006: 
• Halle, Aaltenseweg 36, veranderen en vergroten garage
• Hummelo, Rijksweg 124, vernieuwen manege met stallen, verleend met toepassing van 

artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan 
Achterhoek en Liemers

• Zelhem, Wolfersveenweg 4, verbouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van 
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4 van
de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 11 april 2006:
• Zelhem, de Biezenbusse 5, gewijzigd uitvoeren bouwplan waarvoor al eerder een reguliere

bouwvergunning is afgegeven voor het bouwen van een woning
Verzonden op 12 april 2006:
• Vorden, hoek Nieuwstad met de Willem Alexanderlaan, een dakkapel ter plaatse van apparte-

ment 13 in het appartementengebouw in een loggia wijzigen, wijziging maakt onderdeel uit van
de op 21 december 2005 verleende reguliere bouwvergunning eerste fase en van de op 
27 februari 2006 verleende reguliere bouwvergunning tweede fase voor het bouwen van een
appartementengebouw met bergruimten 

• Zelhem, de Biezebusse 7, gewijzigd uitvoeren bouwplan waarvoor al eerder een reguliere
bouwvergunning is afgegeven voor het bouwen van een woning 

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 13 april 2006:
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 2 , voor de verbouw  van de zolderruimte tot woonruimte.

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5,
art.  5.5.1)
Verzonden op 18 april 2006:
• Drempt, Zomerweg 11, voor verbranding nabij de Zomerweg
• Hengelo Gld., Vordenseweg 78, voor verbranding nabij de Vordenseweg
• Hengelo Gld., Jachtweg 1, voor verbranding nabij de Jachtweg
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor verbranding nabij de Hoogstraat
• Vorden, Schuttestraat 20, voor verbranding nabij de Schuttestraat

Wegenverkeerswet
• Hengelo Gld., in verband met een markt/braderie, feest en optocht zijn de Kampstraat,

Leliestraat (gedeeltelijk), Prunusstraat en Meidoornstraat op 29 april 2006 afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hummelo, in verband met motorcrosses op de locatie circuit de Heksenplas geldt een 
parkeerverbod voor de Rozengaarderweg, beide zijden, op 22 t/m 24 april tot 24.00 uur, 24 t/m
26 juni tot 24.00 uur, 26 t/m 27 augustus 24.00 uur en 23 t/m 24 september 2006 24.00 uur

• Zelhem, in verband met de op Koninginnedag te houden kinderspelen, vrijmarkt en beachvol-
leybal e.d. zijn de dr. Grashuisstraat, gelegen tussen de Stationsstraat en de Pr. Irenestraat, 
de Kerkweg, de Stationsstraat, het Stationsplein en de Industrieweg, parkeerplaats op het
Stationsplein in Zelhem, op 29 april 2006 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Tevens geldt op 29 april 2006 een parkeerverbod voor de Zuivelweg

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 Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) Bouwen en milieu (bouw-
en sloopvergunningen en ontheffingen verbranden afvalstoffen) en Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (Wegenverkeerswet en monumentenvergunningen). 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. 

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 20 april t/m 31 mei 2006 tijdens
de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding op grond van artikel
8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 

Openbare bekendmakingen - vervolg



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, voor het plaatsen van een extra ontruimingsgebouw
Deze verklaring is op 18 april 2006 verzonden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan 
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend 
en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de 
Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften 
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente
Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Gelijk met indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening. 

Ontwerpbesluit  (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 20 april t/m 31 mei 2006 
tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 9, voor een veranderingsvergunning voor een grondborings-

en bemalingsbedrijf

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter 
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 1 juni 2006. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen 
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en
milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Declaratieverordening 2006
De raad van de gemeente Bronckhorst heeft in de vergadering van 23 maart jl. de Declaratiever-
ordening 2006 vastgesteld.

De verordening ligt ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis en is tegen betaling van de 
kosten (leges) verkrijgbaar.

Vrijdag 21 april 2006, Oranje Avond in Dorpscentrum Vorden

De Battumse Revue treedt op met nieuw programma: “Wiele dreijt deur”

Vrijdag 21 april organiseert de Oranjevereniging Vorden weer de traditionele Oranjeavond. Dit jaar komt “De Battumse Revue” naar Vorden . Een compleet nieuw programma vol 
vrolijke sketches, klinkende liedjes en een kleurrijk ballet wordt dan opgevoerd in de grote zaal van het Dorpscentrum in Vorden. 

Traditie

Dit jaar wordt er met één traditie gebroken. De

Oranjeavond is dit jaar namelijk op vrijdag in plaats

van zaterdag en wel op 21 april, wel gewoon in het

dorpscentrum in Vorden. Dit jaar zal “De Battumse

Revue” de avond verzorgen. Een traditionele revue

zoals we dat van vroeger nog kennen met toneel,

zang en dans. Wie kent niet meer de Wierdense

Revue, veel lachwekkende situatie’s op professionele

wijze gebracht. De Battumse Revue is één van de

weinige revue gezelschappen die ook op dit niveau

opereert. Op de tv zie je ze niet (meer). In de profes-

sionele theaterwereld ook niet. Reden: veel te duur.

Het zijn alleen nog de enthousiaste amateur-gezel-

schappen die het voor elkaar krijgen dergelijke pro-

ducties te presenteren. Omdat voor hen niet het geld

maar het applaus de belangrijkste beloning is voor de

vele inspanningen die zijn verricht. . In totaal doen

zo’n  50 mensen mee aan deze productie.

Beschuut met muuskes

Humor en show voeren al jarenlang de boventoon in

de vele revues die het gezelschap “De Battumse

Revue” op de planken heeft gebracht. In deze nieuwe

productie zal dat niet anders zijn. Op erve “de

Windbuul”  ontstaat meteen al een flinke verwarring

wanneer blijkt dat het buurmeisje plotseling iets in de

kinderwagen heeft. Daar moeten Geertje en Aaltje het

fijne van weten. Ze starten een buurtonderzoek waar-

bij de achterdocht niet van de lucht is. 

Het nieuwe tuinhuisje geeft weer heel andere proble-

men. Bouwkundig blijkt er nogal wat mis te zijn. De

deftige High Tea valt dan ook grotendeels in het

water. Toch zorgt een klein diertje op het laatst een

onverwachte wending.

Kontrast

De liedjes in de revue worden net als de schetsjes in

het dialect vertolkt. Veelal vrolijk van aard zoals het

lied over de perikelen rond de Twee Zoltstreujers.

Maar ook een moment van bezinning wordt niet uit de

weg gegaan. In “Een kring van vrinden” komt naast

het gevoel van vriendschap en verwantschap ook de

angst voor het onbekende naar voren. 

Betovering

Fleurige balletnummers zorgen ervoor dat ook het

showelement uitbundig voor het voetlicht komt. Een

wonderlijke tocht door het sprookjesland van Oz

combineert mooie muziek met prachtige kostuums en

sfeervolle decors.

Herkenning voor oudere jongeren, ontdekking voor

de jeugd; dat kan verwacht worden bij een eigentijd-

se bewerking van “Ja zuster, nee zuster” Alle belang-

rijke figuren uit de beroemde serie zullen de revue

passeren.

Voor jong en oud

Met hun vrolijke en gevarieerde revue brengen de

spelers een voorstelling op de planken die een breed

publiek weet te boeien. Van jong tot oud wordt geno-

ten van humor en show uit eigen streek!!

Kaarten

Kaarten à € 5,-- per persoon zijn verkrijgbaar bij Het

Dorpscentrum in Vorden of bij Bakkerij/Happerij  “De

Mölle aan de Burg. Galleestraat.  Leden van de

Oranjevereniging kunnen de toegangskaarten op

vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis afhalen. 
Programmaoverzicht

“Hummelo en Oranje”

Vrijdag 21 April 2006.

19.30 uur: In de zaal “De Gouden

Karper” uitvoering van het toneelstuk: “

Een goed Soldaat...”

Deze avond zal worden geopend met

een toespraak van de Edelachtbare

heer H. Aalderink, Burgemeester van

Bronckhorst.

Zaterdag 22 april 2006.

19.30 uur: In zaal “De Gouden Karper”

de tweede opvoering van het toneel-

stuk: “Een goed Soldaat...”

Het Programma Oranje Avond 

21 April 2006

vanaf 19.30 uur

1. Opening

2 Beschuut met muuskes

3. Heijt al eheurd??

4. Aardig opgeknapt

5. Een kring van vrinnden

6. The wizzard of Ozz

7. Ik houw van jou

8. High Tea

Pauze

9. La Gondola

10. Pizza Royala

11. Zundagmiddaggevuul

12. Ja zuster, nee zuster

13. De Zoltstreuers

14. Winterwonderland

15 Finale

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 WaeninkTRADITIONELE DAKKAPELLEN
IN 1 DAG GEPLAATST!

veelal vergunningvrij
degelijk en onderhoudsvriendelijk

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gwdaksystemen.nl

voor betaalbaar vakmanschap

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379413

E-mail: info@gwdaksystemen.nl

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)



ZATERDAG

22 APRIL
2006

Gezellige Warenmarkt met bloemen en 
biologische streekprodukten • Hengstenshow

aanvang 10.00 uur • Paardenmarkt vanaf
8.00 uur • Muzikaal optreden van

Boerenkapel Crescendo

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

HENGELOSE

PAARDENMARKT

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELOSE

PAARDENMARKT

Ondernemer in beeld Sueters Ruitersport



Ruitersport Sueters beschikt over een

volledig assortiment aan ruitersport-

artikelen. Ook wordt voorzien in een

complete set artikelen voor de ver-

zorging van uw paard of pony.

Kennis en ervaring in combinatie

met een volledige service zijn de

kenmerken van Ruitersport Sueters.

Het uitgangspunt hierbij is ‘klantte-

vredenheid’. Zo is er een zadelpas-

service, de mogelijkheid om repara-

ties uit te laten voeren en het was-

sen van dekens en dekjes.

Daarnaast is er de mogelijkheid om

kleding en paardendekens te laten

borduren. Een gedeelte van de rui-

tersportkleding heeft een klassiek en

sportief karakter met een country

‘look’. Deze laat zich uitstekend com-

bineren met het uitgebreide arsenaal

aan schoenen en laarzen.

Flower Design

Sinds kort is er een aparte afdeling

binnen de winkel van Ruitersport

Sueters voor ‘Flower Design’. U kunt

hier terecht voor bloemsierkunst en

cadeauartikelen. Daarnaast kan er

deelgenomen worden aan work-

shops waarbij u zelf, onder begelei-

ding, de bloemsierkunst kunt toe-

passen. De invalshoek van ‘Flower

Design’ is om dit ‘net even anders’ te

doen. De opzet is kleinschalig, per-

soonlijk en op maat!

Ruitersport Sueters is gevestigd aan

de Spalstraat 23 in Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-463756. Fax: 0575-

464058. Voor meer informatie:

www.ruitersportsueters.nl 

HENGELOSE PAARDENMARKT
zaterdag 22 april

Assortiment ruitersportartikelen, vrijetijdskleding, cadeauartikelen en 

bloemsierkunst “net even anders”

Ruitersport Sueters en Flower Design
vormen een perfecte combinatie

Zaterdag 22 april Voorjaarsmarkt: paarden- en ponymarkt met 
dekhengsten-show Centrum Hengelo 
aanvang: 08.00 uur.

Zondag 23 april VVV fietstocht, 30 tot 35 km. Start VVV, 
Korenbloemstr 17 om 10 u.

Vrijdag 28 april Toneeluitvoering buurtver. Noabers, 
Partycentrum Langeler: 19.30u.

Zaterdag 29 april Koninginnedagviering met kinderspelen: 
org. Oranjevereniging.

Za 29 en zo 30 april Oranje Power Festival aan de Scharfdijk, 
met autocross, trekkertrek en ’s avonds optredens 
in de tent.

Vr 12 en Za 13 mei, Slaatjesactie Crescendo i.s.m. Partycentrum Langeler
Za 20 en zo 21 mei Intern. Wegraces. Locatie Varsselring. Hengelo Gld. 
Hemelvaartsdag 25 mei Keizerschieten met fruhshoppen: 

cafe Wolbrink, Aanv: 11.00 u.
Hemelvaartsdag 25 mei Broodlevering bij de Muldersfluite. 

aanvang: 13.00 uur.
Zondag 28 mei Concours Hippique de Bosruiters, de Hietmaat. 

Aanv: 09.00 u.
Zondag 28 mei Open bekerwedstrijd minimotoren '96. 

Hamovemolen Aanv.: 10 uur.
Zondag 28 mei Wandeltocht. Buurtver. Naobers. 

Inlichtingen tel: 461470.

Donderdag 1 juni Fietsen onder begeleiding, 25 km. 
KBO Keijenborg Booltinkpl. 13.30u

2e Pinksterdag 5 juni Omloop van de Graafschap, fietspuzzeltocht 
Cafe Winkelman v.a.10u 

Zaterdag 10 juni, Rommelmarkt Crescendo, parkeerpl. sporthal 
de Kamp, aanv: 10.30u

Zondag 11 juni Individuele open zondag 
Zondag 11 juni Triatlon, 't Elderink, aanvang: 10.00 uur.
Woensdag14 juni Minipolo basisscholen, Locatie: zwembad 't Elderink.
Donderdag 15 juni Fietsen onder begeleiding, KBO Keijenborg: 

Booltinkplein 13.30 uur.
Zaterdag 17 juni Avondrit voor auto's en motoren. 

Inschrijven v.a. 18 u Hamovemolen. 
Ma 19 t/m Vr 23 juni Zwemvierdaagse, zwembad 't Elderink. 

Aanvang: 19.00 uur.
Woensdag 28 juni Minipolo basisscholen, Locatie: zembad 't Elderink.
woensdag 28 juni Optreden Trekkebuuls en Little Big Horn Dancers

Aanv.:19.30uur

Zaterdag 1 juli Paardenkeuring Welsh ponystamboek, 
de Hietmaat, Aanv.: 9.00 uur.

Donderdag 6 juli Fietsen onder begeleiding, KBO Keijenborg: 
Booltinkplein 13.30 uur.

Zaterdag 8 juli Hengelse feesten, Oude Varsselseweg 8, 
Aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 8 juli, Paardenkeuring New Forest Pony stamboek, 
de Hietmaat, Aanv.:9u 

Woensdag 12 juli Kermismarkt: paarden- en ponymarkt en 
grote warenmarkt

Woensdag 12 juli Regelmatigsheidsrace oude motoren.
Wo12-Zo15 juli Hengelose Kermis

Zondag 27 augustus Braderie Hengelo Gld.
Zondag 10 september Modespektakel Hengelo Gld, Modeshow in 

sporthal de Kamp
Zondag 17 september Algemene Koopzondag Hengelo Gld..
Zaterdag 14 oktober Najaarsmarkt: paarden- en ponymarkt Hengelo Gld 
Zondag15 oktober Meubel koopzondag Hengelo Gld
Zondag12 november Intocht Sinterklaas Hengelo Gld.
Zondag 10 december Individuele open zondag centrum Hengelo Gld.
2e kerstdag 26 dec. Meubelzaken open in Hengelo Gld 

Doorlopende evenementen:

WEEKMARKT Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Lokatie: Parkeerplaats gemeentehuis - Raadhuisstraat

ACHTERHOEKS Marktstraat 6  Hengelo Gld. Het hele jaar geopend 
MUSEUM 40-45 op woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17uur.

Vanaf 1 april t/m 31 okt ook donderdag- / 
vrijdagmiddag en in juli / augustus tevens op 
dinsdagmiddag open. Ook op feestdagen 
behalve 25 december en 1 januari.
Groepen vanaf 10 personen op afspraak ook 
mogelijk op andere tijden. 0575-463942

KLOMPENMUSEUM Uilenesterstraat 10a  Keijenborg, tevens winkel 
met producten van de boerderij. Dagelijks geopend
van 9-19uur, op zaterdag van 9-17uur.  0575-463030

DE LINDENHOF Boerderij- en Natuurmuseum  Kremersdijk 5 
Hengelo Gld.
Groepen op afspraak  0575-463221

De gegevens van deze evenementenkalender zijn door de plaatselijke VVV ingebracht op

basis van aangeleverde informatie. De plaatselijke VVV en de regio-VVV aanvaardt generlij

aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in

de vermelding.

V O O R W O O R D VA N D E V O O R Z I T T E R

Beste mensen,

Hetty Sueters (links) en medewerkster Lindy Kok: “Klanttevredenheid is bij ons het uitgangspunt”.

Namens het Bestuur van de

Marktvereniging Hengelo Gld.

mag ik U uitnodigen voor de

Voorjaarsmarkt op zaterdag 22

april a.s. Aangezien er iedere week

op vrijdag een weekmarkt in

Hengelo is, heeft een warenmarkt

meteen de volgende dag namelijk

op zaterdag volgens ons geen zin.

Wij, de marktvereniging vinden

daarom dat een kleine markt met

een beperkt aantal kramen, waar

streekeigen en/of biologische pro-

ducten verkocht gaan worden meer

zal aanspreken. Natuurlijk zijn er

enkele kramen voor de inwendige

mens o.a. de wafelkraam van

Crescendo, de viskraam van Hengel

en mogelijk een kraam met beefbur-

gers. Daarnaast zullen enkele stand-

houders met biologisch of streekei-

gen producten hun waren aanbie-

den in de welbekende grijsrode tent

van de Marktvereniging. Ook de

Welkoop zal met een voorjaarstent

aanwezig zijn. De plaats van dit

geheel is aan de voorzijde van de

Welkoop op het parkeerterrein. 

Naast de bekende Paardenmarkt in

de Spalstraat, tussen ‘de Egelantier’

en Super de Boer, die overigens al

om 8:00 begint, houden wij ook nu

weer bij deze Voorjaarsmarkt de

bekende dekhengstenshow, waarbij

een aantal goedgekeurde dekheng-

sten van diverse paarden- ponyras-

sen aanwezig zullen zijn. Een dertig-

tal hengstenhouders van paarden

en pony’s uit de regio zijn reeds uit-

genodigd, en zullen hun hengsten

tonen in een met dranghekken

afgezette monsterbaan in de

Spalstraat bij Hotel Leemreis. 

Aanvang van dit gebeuren is rond

10:00 uur. De hengsten zullen bege-

leid worden door het commentaar

van de speaker. Heeft U interesse

om voor uw merrie een partner uit

de regio te zoeken, dan kunt u op

22 april bij ons in de Spalstraat

terecht. Ook de hengstenhouders

zijn aanwezig met folders en derge-

lijke, u kunt op deze manier direct

afspraken met hen maken. 

De Marktvereniging werkt ook nu

weer samen met de H.O.V. (de

Hengelose Ondernemers Vereniging).

We hebben een gezamenlijke publi-

citeitscampagne, en we hebben

wederom het dweilorkest van

Crescendo uitgenodigd om de

markt wat op te vrolijken. Want we

beseffen maar al te goed dat

Hengelo, mede gezien de historische

achtergrond, niet alleen het geogra-

fische maar vooral het economische

centrum van Bronckhorst moet

worden. 

Om dit alles te verwezenlijken heb-

ben we mooi weer, veel publiek,

ouderwetse gezelligheid en goede

stemming nodig. Vooral die laatste

punten daar kunt U met u allen voor

zorgen. Namens de Marktvereniging

tot ziens op 22 april a.s.

De voorzitter A.R.J. van Ingen

P.S. aanvoerpremie Paardenmarkt

- Pony’s vier Marktloten

- Paarden zes Marktloten



HENGELOSE PAARDENMARKT
zaterdag 22 april

   Het adres voor:

 Bleekstraat 3, 7255 XZ Hengelo (Gld.)

Café - Bar - Zaal 

Bedrijfsfeesten, partijen en bruiloften
  Diners
  Warme en koude buffetten

Vergaderingen
 Verzorging van uw catering
2 Biljarts

 Jan en Leny Wolbrink
    en medewerkers 

 

Vele artikelen met
paarden-thema’s!

o.a. etui’s, pennen, schriften, pennenblik,
vriendenboekjes, briefpapier, boeken, etc.

Spalstraat 29 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 28

Meulenbrugge Barink v.o.f.
Nijverheidsweg 3
7255 RA  Hengelo Gld.
T (0575) 46 03 46

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie / restauratie
• Machinaal timmerwerk
• Tegel- / metselwerk

Totaalbouw met
veel know-how

Verkoop nieuwe en gebruikte heftrucks

Onderhoud en verkoop onderdelen

Vibit-keuring

24 uurs service

Verhuur heftrucks en palletwagens

Nijverherheidsweg 7, 7255 RA Hengelo (Gld.)

T (0575) 46 30 98 F (0575) 46 42 10 M 06 51 12 84 87

E-mail info@kleingunnewiekservice.nl

Internet www.kleingunnewiekservice.nl

Klein Gunnewiek 

service b.v.

SCHOENMODE HERMANS
.Raadhuisstraat 27

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

‘s maandags gesloten

midden in het   hart   van Bronckhorst

Friesche Stoeterij
De “Hazenhut”

Hazenhutweg 1

7255 MN Hengelo (Gld)

Tel. (0575) 46 72 25

De Hazenhut verzorgt:

• Rijlessen
• Paarden en pony verhuur
• Buitenritten te paard/pony
• Pensionstalling/weidegang
• Barbequen of husslen in onze kantine met 

pony-, paardrijden
• Kinderfeestjes met pannenkoekjes bakken 

en ponyrijden
• Gespecialiseerd in Friesche paarden

De Hazenhut biedt alles 

in de bosrijke omgeving tussen

Hengelo (Gld) en Ruurlo



HENGELOSE PAARDENMARKT
zaterdag 22 april

EEN COMPLEET PROGRAMMA 

VOOR TUIN EN PARK!

* Gazonmaaiers
* Houtversnipperaars

* Kettingzagen * Bosmaaiers
* Tuintrekkers * Frontmaaiers

* Heggenscharen

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines
Voorheen LMB H.Arends B.V.

Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld.)
Telefoon 0575 44 16 88

Eerbeekseweg 19 - 6971 LB Brummen telefoon 0575-561498
www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

• Regelmatig: gebruikte brommers en rijwielen
• Grote voorrraad onderdelen

• Verhuur en rijwielen,
tandems en familiefietsen

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

Ruitersport Sueters
Spalstraat 23, Hengelo G.
Telefoon (0575) 46 37 56

Bij inlevering 
van deze bon 

15% korting
op alle zadeldekjes

�

�

Admin is t ra t iekantoor

Wij verzorgen voor u:

� complete verwerking van uw boekhouding

� samenstellen van jaarraporten en de nodige fiscale aangiften

� verwerking van uw hoofdadministratie

Spals t raa t  1,  7255 AB Hengelo  Gld

Te l .  (0575)  461039 � Fax (0575)  464319

D e  W e n d i n g  B V
Belastingadviezen, loon- en bedrijfsadministraties

� schilderwerk, onderhoud restauratie 

en nieuwbouw

� decoratieve schildertechnieken o.a.

hout en marmering

� handafwerking

� beglazing enkel en isolerend

� glas in lood

� spuitafwerking

Nijverheidsweg 15

7255 RA Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 463109

Fax 0575 - 464602

www.schildersbedrijf-derksen.nl
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Zangerscontactavond 
Wozaneto

Wozaneto bestaat al 60 jaar en zingt nog steeds
met veel enthousiasme. Onder de deskundige lei-
ding van Peter Roumen zijn er weer een aantal
liederen ingestudeerd en deze zullen ten gehore
worden gebracht tijdens de zangcontactavond op
dinsdag 25 april bij zalencentrum Susebeek te
Wolfersveen. Hiervoor zijn ook de koren
‘Gemengd Koor’ uit Hummelo, de Christelijke
Gemengde Zangvereniging ‘Nieuw Leven’ uit de
Meene en het ‘Kerkkoor’ uit Ruurlo uitgenodigd.
Het repertoire is divers. Ook u bent van harte
uitgenodigd op deze zangavond die om 19.30 uur
begint. 
Zangliefhebbers die graag zingen omdat het ‘ge-
woon’ leuk en gezellig is maar die de lat voor zich-
zelf soms iets hoger willen leggen om tot een nog
beter resultaat te komen worden daarnaast
uitgenodigd mee te komen zingen in het koor. Op
de maandagavond, oefenavond bent u van harte
welkom. Voor meer inlichtingen kunt u contact
opnemen met de secretaresse van het koor, mevr.
Dinie Korten, tel. 0573-461470.

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten 

soepel aan bij de specifi eke wensen 

van de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons 

een grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen 

de mogelijkheden, zonder daarbij 

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

Nieuwbouw Woonboerderij Zelhem Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

D E  E R K E N D E
HOOFDAANNEMER

ISO 9001

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch

gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472911

Lid van

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren  
wij maken er een feest van. 

Hummelo, de Zuylenkamp 37, 6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147

E-mail: organisatiebureau@het-rasink.nl
www.het-rasink.nl

Wilt u er in het voorjaar weer stralend
uitzien?

Maak dan een afspraak bij schoonheidssalon Moré en
ontdek de producten van Algologie.

100% natuurlijk die actieve ingrediënten van 
algen en zeewier bevatten, 

die een krachtige werking op de huid hebben.

Ontvang nu...10% KORTING
op elke gewenste behandeling (t/m 31 mei)

Voor nadere informatie of een afspraak, 
bel 0314-623006 - Hengeloseweg 11, Zelhem



Nationale motocrosswedstrijd op de
Heksenplas, zondag 23 april

Koorweekend met een Mozart Middag
in kerk Drempt

Bij MX 3 Nationalen zullen Alfons
Hoevers (Eerbeek), Wim Hendriks
(Nijverdal), Eddie Looman (Zelhem),
Joël Seegers (Doesburg), Gijs Bulten
(Doetinchem), Rinie van Laar
(Eerbeek), Maichel Visser (Tolkamer)
en Roy Teunissen (Wehl) de TCD-kleu-
ren moeten verdedigen.
De MX 2 Cup klasse zijn Ivo
Jenniskens (Ulft), Rob Scholten
(Wehl), Marcel Aal (Olburgen), Mark
Kleinpenning (Zeddam), Bas
Stapelbroek (Zelhem), Thijs
Stapelbroek (Zelhem), Marnix Merk
(Zelhem), Koos Banda (Steenderen),
Marc Bloemen (Doetinchem), Joost
Meenink (Steenderen), Thijs Meenink
(Steenderen), Mischa Hager (Dieren),
Sjoerd Migchelbrink (Gaanderen) en
Marijn Tieleman (Laag Keppel), de
TCD-rijders die graag voor eigen
publiek willen scoren.
Wilt u motorsport van de “bovenste
plank” zien, kom dan zondag 23 april
naar “de Heksenplas” in Hummelo.
De trainingen beginnen om 9.30 uur
en de wedstrijden om ca. 12.3 uur.
De entrée bedraagt € 5,=, jeugd t/m
15 jaar en ouderen vanaf 65 jaar
mogen gratis genieten.

Zondag 23 april organiseert motorsportvereniging TCD Hummelo een
motocrosswedstrijd tellend voor het Nationale Kampioenschap op het
circuit “de Heksenplas”. Ook dit jaar heeft motorsportvereniging TCD
Hummelo door de landelijke motorbond (KNMV) een interessant pro-
gramma toegewezen gekregen. Aan de start zullen verschijnen de
Nationalen MX2, Nationalen MX3 en Cup MX2. Aan deze klassen worden
toegevoegd rijders uit de diverse senioren/internationale klassen.
Bij de klassen MX 3 Nationalen en MX 2 Cup zijn er zodanig veel deelne-
mers dat in twee groepen gereden zal worden met afsluitend een B- en
A-finale.

Samen in één weekend muziek maken, koorwerken instuderen en met
musici ‘van overal’ repeteren, om uiteindelijk een concert op de zondag-
middag van dat weekend te geven. Het bekende ‘from scratch’ –principe
levert zondagmiddag 23 april a.s. een heuse Mozart Middag op in de
Protestantse kerk van Drempt. Onder leiding van de Arnhemse dirigent
Arno Vree zal een gelegenheidskoor van ruim vijftig deelnemers uit het
gehele land de Mis in D van Mozart uitvoeren én enkele gedeelten uit
Mozart’s opera ‘Die Zauberflöte’.

Koninginnedagprogramma 
Hummelo

Koninginnedag 
Hoog-, Laag-Keppel en Eldrik

Het programma ziet er als volgt uit:
- MX 2 Nationalen: 125cc 2-takt /
250cc 4-takt (incl. senioren/inters) –
twee manches
- MX 3 Nationalen: 500cc 2-takt /
650cc 4-takt (incl. senioren/inters) –
twee series en A- en  B-finale
- MX 2 Cup: 125cc 2-takt / 250cc 4-
takt  – twee series en A- en B-finale

Alle klassen rijden met zogenaamde
transponders waar de rondetijden
mee geregistreerd worden, de cou-
reurs met de snelste rondetijden
hebben de eerste keus bij het bepa-
len van de positie achter het star-
thek.
‘s Ochtends worden de trainingen
verreden en ‘s middags vanaf 13.00
uur de wedstrijden. Iedere klasse

gaat tweemaal van start. Na afloop
van de wedstrijden worden de drie
beste coureurs (dagklassement) in de
diverse klassen gehuldigd.
In totaal kunt u 10 maal genieten
van de immer spectaculaire start,
waarbij meer dan 40 coureurs tege-
lijk van start gaan en allemaal als
eerste de eerste bocht willen ronden
(kopstart nemen).
In alle klassen komen leden van de
TCD aan de start een extra goede
klassering voor het thuispubliek ligt
in het verschiet, maar een extra aan-
moediging is natuurlijk altijd wel-
kom.
In de MX 2 Nationalen nemen Rob
Kraaijevanger uit Didam en Sander
Damen uit Zeddam het op tegen 51
concurrenten.

Op zaterdag 29 april verzorgt
Oranjevereniging ‘Hummelo en
Oranje’ voor de zesde maal een
gezel-lige en spectaculaire zeskamp.
Om 10.45 uur verzamelt iedereen
zich bij restaurant ’t Hart van
Hummelo. Daarna gaat iedereen in
optocht onder muzikale klanken
van. muziekvereniging ‘De Een-
dracht’ naar de Greffelinkallee,
waar de zeskamp zal plaatsvinden.
Om 11.45 uur start de juniorenron-
de (voor de kinderen van groep 3 t/m
8). Zo spoedig mogelijk na afloop
van de juniorenronde zal de prijs-
uitreiking plaatsvinden. Kinderen
kunnen zich opgeven op basisschool
De Woordhof.
Om 13.30 uur gaat de seniorenronde
van start. Er wordt gestreden door
ongeveer tien teams, die uit tien
personen bestaan. Elk team moet
uit minimaal drie mannen en drie
vrouwen bestaan. Per onderdeel zul-
len er steeds zes personen meedoen,

waardoor er vier mensen ‘vrij’ zijn.
Aan het einde van de zes-kamp moet
iedereen wel tenminste aan één
onderdeel hebben meegedaan.
Gestreden zal worden op de onder-
delen wereldbalspel, tobbedansen,
beachvolleybal, sponzenspel, puzze-
len en het maken van een woord-
zoeker. Teams kunnen zich opgeven
bij het secretariaat: Leida Weneker,
Zelhemseweg 26, 6999 DP
Hummelo, telefoon 0314-381724, e-
mail l.weneker@hummelo-en-oran-
je.nl. Tegen 16.15 uur volgt de prijs-
uitreiking. 
Naast de zeskamp is er gelegenheid
om deel te ne-men aan het vogel-
schieten. Voor de liefhebbers is er
een springkussen. Op het terrein
staat een tent en is er een hapje en
een drankje te koop. Uiteraard is
deelname aan alle spelen voor eigen
risico.  Meer informatie kunt u vin-
den op www.hummelo-en-oranje.nl.

De koningin viert haar verjaardag
voor jong en oud bij het sportcafé
‘SPIRIT’ in Hoog-Keppel (Hes-senhal).
De Volksfeestcommissie Keppel-
Oranjefeest orga-niseert de volgende
activiteiten:
- Voor de peuters en kleuters komen
er vrolijke clowns die met gezellige
spelletjes en natuurlijk een konink-
lijke traktatie feest vieren.
- De kinderen van 6 t/m 12 jaar gaan
op een span-nende avonturentocht
door het dorp Hoog-Keppel. Voor de
groepjes zijn weer koninklijke prij-
zen be-schikbaar. En natuurlijk is er
een lekkernij bij.
- Voor de oudere jeugd, de jonge

oudere, de oudere jongere, de jeug-
dige oudere kortom voor alle inwo-
ners boven de 12 zijn er activiteiten
ter plaatse. Wat te denken van bij-
voorbeeld de KEPPELSE OUD-HOL-
LANDSE SPELEN. Vorig jaar was het
hart-stikke gezellig op het terrasje
voor ‘SPIRIT’, dit jaar wordt het vast
en zeker weer gezellig. U bent van
harte welkom.
De activiteiten starten om 9.00 uur
en duren tot 11.30 uur (prijsuitrei-
king). Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de voorzitter
van de Volksfeestcommissie, dhr. H.
Dokter (tel. 0314-381788 / e-mail:
henny.dokter@planet.nl).
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Zangers en speellieden, afkomstig
uit heel Neder-land, komen in het
weekend van 21, 22 en 23 april
samen om werken van Mozart in te
studeren onder begeleiding van vak-
kundige (beroeps)dirigenten. Samen
met anderen, die je soms helemaal
niet kent, maar wel alles met
muziek hébben, heerlijk studeren en
eindigen met een concert. Het idee
is ooit op Terschelling ontstaan en
vanuit Friesland opgezet. Met een
eindconcert in de kerk van Den
Hoorn op Terschelling werd de basis
gelegd voor een traditie, die nu, via
Twenthe verhuist naar de
Achterhoek en de Veluwezoom. Roel
Martens uit Laag-Keppel is één van
de drijvende krachten.
Roel Martens: ‘We zijn bijzonder blij

dat we weer veel enthousiaste men-
sen hebben gevonden. Ook het
orkest is weer samengesteld, dit keer
met musici van het ‘Emmericher
Kammerorchester’ en verder met
instrumentalisten uit de gehele
Achterhoek. Ook twee violistes uit
Groningen, waarvan er één bijna is
afgestudeerd aan het conservatori-
um van Groningen doen mee.’
Het instuderen gebeurt o.l.v. Marijke
Martens, zelf gepokt en gemazeld als
fluitiste en docente schoolmuziek.
Bij de uitvoering van de Mis in D en
gedeelten uit ‘Die Zauberflöte’ in
Drempt, zal Arno Vree het geheel
dirigeren. Vree studeerde School-
muziek aan het Utrechts Conser-
vatorium en de University of
Reading (GB). Bij Jaap Zwart jr. stu-

deerde hij orgel en aan de
Hogeschool Gorinchem volgde hij
koordirectie UM bij Joop Schets. Het
praktijkdiploma behaalde Vree ‘cum
laude’.
Hij is momenteel verbonden aan het
operakoor van de koorafdeling van
de Koninklijke Liedertafel ‘Souvenir
des Montagnards’ te Tilburg, leidt
het Vocaal Ensemble ‘Camera
Capella’ te Nijverdal, het Cantatekoor
Dukenburg te Nijmegen en het
Warnsvelds Mannenkoor. Verder is
Arno Vree initiator en artistiek leider
van Stichting ‘De Muzeval’, die zich
bezighoudt met vernieuwend
muziektheater. Vree staat ook
bekend als schrijver van musicals en
kinderliedjes.
Voor de uitvoering van de Mozart
Middag is de kerk te Drempt gekozen
vanwege de goede akoes-tiek en
omdat daar al maandelijks de
Toonbeeldconcerten plaatsvinden. Er
is ruime parkeergelegenheid rond
het gebouw. De toegang tot het con-
cert, dat om 15.00 uur begint, is gra-
tis. Wel is er een collecte aan de uit-
gang, ter dekking van de onkosten.

Koninginnenacht in Keijenborg
Het Oranjecomité en de Feestcom-
missie van de KMC ´95 hebben daar-
voor de handen ineen geslagen en
houden op vrijdag 28 april vanaf
20.30 uur een avondvullend pro-
gramma met muzikale medewerking
van The Revolvers. 

Deze vijf-koppige band zal middels
opzwepende beat- en soulmuziek,
strakke meerstemmige zang, legen-
darische gitaarriffs, raggende piano
en scheurende orgelpartijen de
Ultimate Sixties Party weten te creë-
ren. 

The Revolvers spelen vol overgave het
beste wat de jaren zestig voortbracht.
The Beatles, de  Monkees, de Rolling
Stones en vele anderen zullen de
revue passeren. Nostalgie voor de
een, lekker los gaan voor de ander. 

Elk optreden eindigt in een verlen-
ging vol zweet, waarna de vijf
'hipstars' hun publiek in vuur en
vlam verbijsterd achterlaten. Na het overweldigende succes van vorig jaar presenteert Zaal

Winkelman dit jaar wederom een gezellige Koninginnenacht. 

Chipz als surprise bij Jan Ligthart

Op vrijdag 7 april zitten de kinderen van groep 7 vol spanning te wach-
ten op de filmploeg van Nickelodeon. Na ruim een half uur voor de
ramen staan, slaat de angst toe….. zouden ze de Zelhemse OBS Jan
Ligthart wel kunnen vinden? Weten ze daar in Hilversum wel waar de
Achterhoek ligt?
Na nog meer dan een kwartier wachten komt dan eindelijk het oranje
busje het schoolplein op rijden en Vivienne en Chris springen op spec-
taculaire wijze via het raam de klas van groep 7 binnen. Direct na hun
binnenkomst heeft juf Marloes niets meer te vertellen en neemt Nick At
de hele tent over!

De kinderen uit groep 7 werden kort
in de gelegenheid gesteld om iets
over hun groep te vertellen. Daarna
ging het gezelschap naar de speel-
zaal waar de leerlingen hun talen-
ten konden laten zien. Zo waren er
een muzikale bijdrage op trompet
en klarinet, een eigen bedachte rap
over Nickelodeon en een dansje op
een nummer van Chipz. Als grote
verrassing kwam de groep Chipz

zelf even meedoen aan het optreden
van de meiden en brachten zij hun
nieuwe single ‘Gangstertown’ ten
gehore.
Na de OBS Jan Ligthart te hebben
goedgekeurd, werd het logo van
Nick At op het raam geplakt. Vrijdag
28 april is de uitzending gepland en
kunt u via Nickelodeon een verslag
zien van het bezoek aan Zelhem.
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Zondag 7 mei

VLOOIENMARKT
Sporthal ’t Jebbink

Het Jebbink 13 te Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 20,00
(4.00 x 1.20 meter)

,,REAN’’ evenementen
Tel. (0575) 52 96 58 ... metsmaak ingericht!

Bruggink. Alles in één hand. Een keuken kies je met

zorg, je wilt er immers jaren plezier van hebben. Wij begrijpen dit als

geen ander. In onze showroom vindt u een ruime variatie in stijlen

en prijsklassen. Onze adviseurs maken graag een perfect passend

ontwerp naar uw wensen. Onze monteurs zorgen voor het vakkundig

plaatsen en...natuurlijk werken wij zonder aanbetaling!

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

Aangeboden

Nog enkele

zware 
fruitbomen 

(appels, peren, 

kersen en pruimen).

Tel. 06 - 54 22 77 10

E-mail: grtwes@cs.com

www.westendorp.info

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Het kacheltje - APRILMAAND 
ACTIE   ACTIE   ACTIE

10% tot 25% korting
op alle nieuw te leveren kachels:

Houtkachels- Gaskachels - Pelletkachels.

Alleen op afspraak. 06-17 23 61 00

Vincent Spiegelenberg, Oude Zutphenseweg  5a, Vorden.
www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw tuin, bomen en fruitbomen.

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK



Afscheid domineesechtpaar Hummelo

Tot zondag, tot ziens!

In 1997 kwam het domineesechtpaar, dhr. Siebe Hiemstra (gebo-
ren in 1949 in Dronrijp) en mevr. Monica Schwarz (geboren in 1963
in Groningen), uit de Geloofsgemeenschap Reiderland in Oost-
Groningen (Beerta, Finsterwolde en Nieuweschans) naar de
Hervormde Gemeente Hummelo. Op 23 april nemen zij in de zon-
dagse viering om 10.00 uur afscheid van Hummelo. Ruim een week
later verhuizen zij omdat zij een beroep gekregen hebben naar de
Ichtuskerk van Voorthuizen. Een verhuizing die nog wel wat voe-
ten in de aarde zal heb-ben vanwege de vele hobbyspullen die mee
moeten: van kasten vol lapjes, verf en muziek (hobby’s Monica)  tot
boeken (hobby oudste dochter) tot een grote verzameling schelpen
en fossielen (hobby zoon). Redenen te over dus voor deze krant om
het gezin enkele weken voor de verhuizing te vragen naar hun tijd
in Hummelo.

Waarom kozen jullie destijds
voor Hummelo?
“De gemeente van Hummelo
zocht in 1997 een  predikant die
veel aandacht wilde geven aan
kinderen en jongeren en hen
meer bij de kerk wilde betrekken.
Kinderen en jongeren zijn voor
ons een belangrijke inspiratie-
bron. Zij helpen de kerk om voor-
uit te kijken en bij de tijd te blij-
ven. Zij leren je dat geloof iets
levends is dat met je meegaat, de
toekomst in. Voor ons was het
een uitdaging om na een periode

van 11 jaar in de communistische
hoek van Groningen te gaan wer-
ken in een dorp waar de kerk
meer midden in het dorp staat.”
Hoe kijken jullie terug op een
periode van bijna tien jaar?
“Wij hebben het dorpsgebeuren

als iets positiefs beleefd: de ver-
bondenheid van de mensen
onderling, de buurtgebruiken,
het betrokken zijn op elkaar. De
kinderen voelden zich hier thuis:
het dorp is klein en overzichte-
lijk, mensen kennen elkaar en
dat geeft een gevoel van gebor-
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genheid. Keerzijde van een derge-
lijk klein dorp is roddel die pijn
kan doen en dingen kapot kan
maken. Bijzonder voor ons was, dat
onze kinderen Hike-Flurina (bijna
17), Auke-Florian (13) en Afke-
Huldrike (8) actief en betrokken
meededen met ons werk in de
kerk. Dat was een geweldige steun
voor ons.
Wij hebben geprobeerd om het
positieve en vrolijke van geloven te
benadrukken. Ook werkten we
eraan dat de kerk niet zo naar
binnen gekeerd is, maar meer
open, naar buiten, onder andere
via de vitrine aan de kerk, de
optocht met de kermis, de open-
kerk in de zomer en openlucht-
diensten. Dat deden we ook wel
eens met wat humor, zo-als ‘tot
zondag’ en wij vinden het prachtig
dat deze kreet inmiddels in allerlei
varianten, zelfs in de kermisop-
tocht, terug te vinden is. 
Het bijzondere in ons werk is dat je
ook zelf geestelijk kunt groeien en
je kunt ontwikkelen. Zo gaan wij
hier weer anders vandaan dan we
hier gekomen zijn. Monica kreeg
de laatste jaren meer belangstel-
ling voor spiritualiteit en heeft
dankzij een enthousiaste groep
mensen uit Hummelo en omge-
ving meditatieve avonden kunnen
ontwikkelen, die haar zelf ook erg
gevoed en gedragen hebben.
We hebben ook enorm genoten van
de mooie bossen, reeën in de
Broekstraat, de prachtige natuur.
Bijzonder voor ons waren de tradi-
ties in het dorp: de kermis met de
optocht (waar we altijd met heel
veel plezier zelf aan meegedaan
hebben), het vaandelzwaaien (wat
was Monica de eerste keer
zenuwachtig en wat was de jongste
bang voor de Bielemannen, maar
na die eerste keer genoten we van
het vaandelzwaaien en de toe-
spraak), de palmpaasoptocht
(zoveel kinderen, haast het hele
dorp doet mee) en ook de tradities
rond begrafenissen. Dat je zo
lopend naar het kerkhof gaat,
onder het gebeier van de kerkklok-
ken en dat er daarna broodjes zijn,
er uitgebreid tijd genomen wordt
om afscheid te nemen. Dat hebben
we als waardevol ervaren. 

Verder zijn het kleine dingen die je met
de mensen hebt: bijvoorbeeld een kind
van bijna twee dat gedoopt werd en
daarna spontaan in de handjes ging
klappen tijdens het lied na de doop en
kinderen die ons nu zeggen dat ze het
jammer vinden dat we weggaan: ‘jij
hebt mij gedopen!’. Het contact met de
kinderen was altijd hartver-warmend.
Het is leuk dat er maar één school is en
je alle kinderen kent, en zij jou. Je bent
dan wel dominee, maar ook de vader die
klaarovert of de moeder die in de klas
poppenkast speelt. 
In 2004 maakte Siebe een pel-
grimstocht. Wij kijken dankbaar terug
op het meeleven van vele mensen. Zoals
het spandoek en de vlaggetjes van de
buurman bij thuiskomst. In het jaar na
de pelgrimage waren er gespreksavon-
den in het hele dorp over ‘de levenspel-
grimage’ en dat waren bijzondere
gesprekken.’
Jullie huis draagt de prachtige naam
‘Davita’s harp’. Wat betekent deze
naam?
“De naam ‘Davita’s harp’ is de titel van
een boek van Chaim Potok, over een
meisje, Davita. Bij haar thuis hangt een
deurharp aan de voordeur, waarbij hou-
ten bolletjes op de snaren vallen als je
de deur opendoet, en dan hoor je een
zacht, liefelijk geluid. Deze muziek

begeleidt haar gedurende haar hele
stormachtige jeugd. Het geeft iets van
geborgenheid, het wordt een symbool
van geloof, van liefde … waar je door
gedragen wordt. Het is ons lievelings-
boek. Wij vonden eens zo’n deurharp en
hingen hem aan onze voordeur.
Uiteraard gaat hij nu mee naar
Voorthuizen.”
Hoe zien jullie de toekomst van de kerk-
gemeenschap in Hummelo?
“Als wij weg zijn gaat de gemeente op
zoek naar een opvolger. Wij denken dat
het heel belangrijk is dat ouderen ook
luisteren naar jongeren en open zijn
naar de toekomst. Een boer die ploegt
moet niet achterom, maar vooruit kij-
ken. Het zou fijn zijn als de kerk open
zou zijn voor iedereen: jong en oud, ker-
kelijk en minder kerkelijk be-trokken,
komend uit andere tradities, mensen
die al jaren in Hummelo wonen en
nieuwkomers … je kunt leren van elkaar
en zo samen zoeken naar hoe je kunt
geloven in deze tijd.”
We zullen de familie zeker nog wel eens
terug-zien in Hummelo, want de gezins-
leden hebben hier fijne contacten opge-
bouwd. En Siebe, die graag zelf jam
maakt, is vast van plan nog eens terug
te komen in de bramentijd. De
Hummelse bramen zijn absoluut niet
veilig voor hem.

Koninginnedagprogramma 
Hummelo
Op zaterdag 29 april verzorgt
Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’
voor de zesde maal een gezel-lige en
spectaculaire zeskamp.
Om 10.45 uur verzamelt iedereen zich
bij restaurant ’t Hart van Hummelo.
Daarna gaat iedereen in op-tocht onder
muzikale klanken van. muziekvereni-
ging ‘De Eendracht’ naar de
Greffelinkallee, waar de zeskamp zal
plaatsvinden.
Om 11.45 uur start de juniorenronde
(voor de kinderen van groep 3 t/m 8). Zo
spoedig mogelijk na afloop van de juni-
orenronde zal de prijsuitreiking plaats-
vinden. Kinderen kunnen zich opgeven
op ba-sisschool De Woordhof.
Om 13.30 uur gaat de seniorenronde
van start. Er wordt gestreden door onge-
veer tien teams, die uit tien personen
bestaan. Elk team moet uit minimaal
drie mannen en drie vrouwen bestaan.
Per onderdeel zullen er steeds zes perso-
nen meedoen, waardoor er vier mensen

‘vrij’ zijn. Aan het einde van de zes-
kamp moet iedereen wel tenminste aan
één onderdeel hebben meegedaan.
Gestreden zal worden op de onderdelen
wereldbalspel, tobbedansen, beach-vol-
leybal, sponzenspel, puzzelen en het
maken van een woordzoeker. Teams
kunnen zich opgeven bij het secretari-
aat: Leida Weneker, Zelhemseweg 26,
6999 DP Hummelo, telefoon 0314-
381724, e-mail l.weneker@hummelo-en-
oranje.nl. Tegen 16.15 uur volgt de prijs-
uitreiking. 
Naast de zeskamp is er gelegenheid om
deel te nemen aan het vogelschieten.
Voor de liefhebbers is er een springkus-
sen. Op het terrein staat een tent en is er
een hapje en een drankje te koop.
Uiteraard is deelname aan alle spelen
voor eigen risico.  
Meer informatie kunt u vinden op
www.hummelo-en-oranje.nl.

Expositie Ada ter Hart-Peelen

Van 22 april tot begin juni kunt u in de
Centrale Hal van Galerie Den Ooiman
een expositie bekijken van de in
Steenderen geboren Ada ter Hart-
Peelen. U kunt de schilderijen tussen
9.00 en 21.00 uur bekijken.
Ada begon in 1987 met aquarelleren en
maakt daarbij het liefst Stillevens, kaste-
len en markante ge-bouwen. Het liefst is

ze bij mooi weer buiten aan het schilde-
ren, omdat dat haar rust geeft. Hoewel
ze tegenwoordig in Doetinchem woont,
komt ze nog graag in omgeving
Steenderen, omdat daar veel moois te
vinden is.
Naast Aquarellen maakt Ada ook krijt,
acryl en olieverfschilderijen, maar haar
grote liefde blijft toch het aquarelleren.



De familie van Neck had in Leuven-
heim een molenaarsbedrijf en aange-
zien Johanna een molenaarsdochter
was, was het zakendoen in deze

branche voor haar dan ook niet
vreemd en ging ze na haar huwelijk in
1906 met Geurt in Leuvenheim bij de
zaak wonen. Na een poosje begon toch
de heimwee naar Hengelo te werken
en liet dit probleem haar niet meer los. 

Daarom werd er in 1908 besloten om
in Hengelo een nieuwe zaak op te star-
ten. In eerste instantie werd alleen een
kruidenierszaak met bakkerij aan de
Vordenseweg, even buiten het dorp,
gebouwd. Al snel bleek dat dit een goe-
de investering was en dat het aantal
klanten gestaag groeide. Vooral men-
sen uit de Noordink en Delden, maar
ook wel uit het dorp, kwamen naar de
winkel om hun boodschappen te ha-
len.

Enige jaren later liet de familie van
Neck een maalderij bij de winkel bou-
wen. Zo konden de boeren uit de om-
geving er voortaan het zaad, na bij-
voorbeeld de roggeoogst, laten malen
voor varkensvoer en kon er voor die-
zelfde boer eventueel roggebrood van
worden gebakken. Ook werd er via de

groothandel uit Zutphen, met de
tram die nagenoeg voor de zaak stop-
te, veel meel aangevoerd die dan weer
werd doorverkocht aan de klanten. La-

ter werd het meel met een vrachtwa-
gen vanuit Zutphen gebracht. Naast al
deze activiteiten werden er nog zeer
veel aanverwante artikelen verkocht
waartoe o.a. behoorden: koedekens,
touwen, batsen, klompen, laarzen, ge-
neesmiddelen voor dieren, bezems,
schroeven, spijkers enz. 

Door hun vooruitstrevendheid had-
den Geurt en zijn vrouw altijd goede
zaken gedaan maar in 1930 kwam
toch het moment dat ze de leeftijd
hadden bereikt dat opvolging wense-
lijk was en bleek zoon Johan bereid de
zaak over te nemen. 

Laatstgenoemde moet in die tijd waar-
schijnlijk gedacht hebben: Wat mijn
vader in het verleden is overkomen
dat gebeurt mij niet en hij zocht zijn
toekomstige bruid Riek Klein Bleu-
mink, pal aan de overkant van de weg.
Zo had zij in ieder geval de mogelijk-
heid om elke dag op haar ouderlijk
huis uit te kijken en eventueel de fa-
milie te zien, zodat er van heimwee
dan ook geen sprake kon zijn.

Geleidelijk kwamen ook enkele per-
soneelsleden het bedrijf versterken,
zoals o.a. Herman Heussinkveld, Wil-
lem Eggink, Bertus Messink, Willem
Olthof, Willem Berendsen, Dora Boer-
man, Gerda Haaring en dochter Dinie
van Neck. De heren, die veel in de
maalderij en de bakkerij werkzaam
waren, gingen ook met de transport-
fiets en later met de bromfiets brood
bezorgen bij de klanten. De dames, die
vooral in de winkel aanwezig waren,
verrichtten tussen de bedrijven door
ook nog wel wat huishoudelijke taken.

Door de alsmaar toenemende drukte
werden de bedrijfsgebouwen weer uit-
gebreid om de klanten nog meer van
dienst te kunnen zijn. Voor het bezor-
gen van meel e.d. werd dikwijls een be-
roep gedaan op Reind Bretveld, die ve-
le jaren met paard en wagen de boe-
ren bezocht. Dit werd later voortgezet
door zijn zoon Gerard, die daarbij ge-
bruik maakte van een tractor. 

Op een dag moest Reind Bretveld met
het paard naar smid Kuipers (tegen-
over van Neck) om het van nieuwe
hoefijzers te laten voorzien. Toen het
karwei geklaard was, werd Bretveld
een kop koffie aangeboden, zodat het
paard weer werd ingespannen en even
moest wachten. 

Terwijl Bretveld van de koffie genoot,
dacht het paard: Weet je wat, ik loop
vast naar van Neck aan de overkant,
dan kunnen ze de wagen al beladen.
Zoals hij al vele malen eerder had ge-
daan, ging het paard ook nu weer keu-
rig met de wagen voor de maalderij
staan. Korte tijd later, toen Bretveld
weer buiten kwam, zag hij al snel wat
er gebeurd was en haalde hij het
paard weer op want die dag hoefde hij
geen meel te rijden…

Na jarenlang met volle tevredenheid
zaken te hebben gedaan, kreeg Riek,
de vrouw van Johan, eind 1959 plotse-
ling ernstige hartklachten, zodat over-
wogen werd om het wat rustiger aan
te gaan doen. Zoon Geurt bleek, sa-
men met zijn toekomstige vrouw Wil-
ly Jansen, bereid de taken voort te zet-
ten. Bij Willy thuis hadden ze ook een
boerderij, meelhandel, kruideniers-
winkel en bakkerij en ze was dus, net
als Geurt, van jongs af met het zaken-
doen opgegroeid. Nog voordat de over-
name plaats kon vinden, overleed Jo-
han van Neck in februari 1960 plotse-
ling aan een hartstilstand en zijn
vrouw twee weken later. 

Na het overlijden van zijn ouders zette
Geurt het bedrijf op dezelfde voet ver-
der. Zo kocht ook hij grote hoeveelhe-
den eieren in. Verschillende boeren
hadden, naast koeien en varkens, zo
veel kippen dat ze bij van Neck met
het geld dat de eieren in de maand
hadden opgebracht, de rekening van
het meel konden betalen. De eieren
werden vervolgens weer afgenomen
door de firma Harenberg uit Zutphen.
Er waren enkele boeren die de eieren
nogal vies afleverden. Zo was Geurt op
een dag bezig de eieren van het vuil te
ontdoen toen er net een vertegen-
woordiger binnenkwam, die niet erg
geliefd was bij de zakenmensen en als
een treiterkop bekend stond. Nadat hij
het hele gebeuren had gadegeslagen,
maakte de vertegenwoordiger de op-
merking: "Nou Geurt, die eieren daar
zitten behoorlijke viezerikken tussen".
"Ja, dat klopt" zei Geurt, met een

schuin oog richting de vertegenwoor-
diger kijkend, "maar die zitten er on-
der de mensen ook bij!"

Intussen werd er ook een klein vracht-
wagentje aangeschaft waar Geurt meel
e.d. mee bezorgde totdat dit ook niet
meer aan de eisen van de tijd voldeed
en er een bulkwagen achter de tractor
verscheen. Ondernemend en vinding-
rijk als de familie van Neck was, beslo-
ten ze om ook diepvrieskluizen te gaan
verhuren, die tot op de dag van van-
daag nog steeds gebruikt worden. 

Voorts werd er in 1965 nog eens uitge-
breid met een zelfbedieningszaak
waar Willy de scepter zwaaide. 

Als medewerksters in de winkel werk-
ten door de jaren heen onder andere
Jennie Vruggink, Rikie Zemmelink,
Hannie Lettink, Wilma en Hennie
Huurneman, Annelies Hummelink,
Dinie Rijkenbarg en Ina Jansen (zus
van Willy). 

In die periode bezorgde Geurt ook veel
kruidenierswaren en brood met de
auto bij de klanten. In de maalderij
zijn de laatste tientallen jaren o.a. Jo-
han Abbink, Johan Hendriksen en
Hans Hendriks werkzaam geweest. 

Nadat bij Geurt in 1993 een ernstige
ziekte werd geconstateerd, werd in
1995 besloten om de zelfbedienings-
zaak op te heffen. 

Na het overlijden van Geurt in 1996 op
62-jarige leeftijd, hebben twee broers
van Willy, naast hun eigen werk, met
hulp van Johan Hendriksen de werk-
zaamheden vanuit de maalderij tot
2005 voortgezet. 

Na een periode van bijna honderd jaar
kwam aan het bedrijf met drie gene-
raties van Neck in de Noordink een
einde.

Foto's uit de collectie van Wim Luimes
Tekst: Wim Luimes

Nadat in 1892 Geurt Reinder van Neck uit Leuvenheim trouwde en elf jaar
later zijn vrouw door een ziekte al weer moest missen, leerde hij zijn twee-
de vrouw kennen. Het was Johanna Wilhelmina Vleeming, dochter van
molenaar Vleeming aan de Raadhuisstraat uit Hengelo.

Firma van Neck
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Het pand waar het allemaal begon

V.l.n.r. Riek van Neck-Klein Bleumink, Johan van Neck, Willem Berendsen, Dora Boerman.
Rechtsachter: chauffeur van de fa. Harenberg

Geurt van Neck in de bakkerij

Willy van Neck in de oude winkel



Op zondag 7 mei organiseert De Tuin-
kamer, in samenwerking met de heer
Takeshi Ishikawa, voormalig chef in
het Japanse Okura Hotel te Amster-
dam, een Japans-Nederlandse proeverij.

In acht gangen zal een tal van gerecht-
jes uit beide werelden worden geser-
veerd. De heer Takeshi Ishikawa is een

goede vriend en oud-collega van Jos
Weel en vindt het heel leuk om in de
Achterhoek zijn Japanse kookkunst te
demonstreren. (Zie advertentie).

Het terras achter de boerderij is vanaf
de weg niet te zien. Het is dan ook
geen komen en gaan van dagjesmen-
sen die een kopje koffie of een glaasje

fris komen halen. Juist dat geeft het
terras een rustige sfeer, ideaal voor
diegenen die even lekker rustig willen
bijkomen van de drukte van alledag.
Op zonnige dagen (behalve op maan-
dag en dinsdag) zal De Tuinkamer
vanaf 14.00 uur een kleine terraskaart
gaan voeren met speciale hapjes bij
een glaasje wijn of cocktail. Er is op
het terras ook een speciale lounge-
hoek gecreëerd, waar u lekker onder-
uit kunt genieten van een borrel en
een hapje.

Japans eten en loungen bij De Tuinkamer

Restaurant-Hotel De Tuinkamer staat niet stil. Vierde ze de afgelopen
maanden haar 10-jarig bestaan, inmiddels hebben Jos en Ria Weel weer
leuke plannen voor het komende seizoen.

Takeshi Ishikawa en Jos Weel

Hier volgt mijn verhaal en de specta-
culaire en unieke actie die ik voor
sponsoring van dit project bedacht.
Op onze eigen kosten reisden wij naar
dit voor mij onbekende land. Ik trof er
situaties aan die ik niet voor mogelijk
had gehouden.

Dagelijks sterven mensen in Oeganda
een onnodige dood. De barre omstan-
digheden, de sterk verouderde opera-
tiekamer en de gevolgen van aids
maakten grote indruk. De gezond-
heidszorg is in dit deel van Afrika zeer
basaal en kan niet zonder steun van
buitenaf. Villa Maria, in het Zuidwes-
ten van Oeganda, krijgt nauwelijks fi-
nanciële ondersteuning van de over-
heid. De bevolking is erg arm en kent
geen ziektekostenverzekering. Het zie-
kenhuis is voor een groot gebied zeer
belangrijk.

In het bijzonder zit de operatiekamer
dringend te springen om renovatie.
Zonder hulp van buiten komt het zie-
kenhuis niet verder. Nu ik de schrij-
nende toestanden om me heen gezien
heb dringt het goed tot me door dat er
iets moet gebeuren. Daarvoor wil ik
mij inzetten. Maar hoe?

Het toeval wil dat mijn broer een trek-
ker nodig heeft voor de renovatie van
een landgoed met daarop een verval-
len fort. Eén en één is twee dacht ik en
kwam zo op de volgende gedachte. Ik

sluit een deal met hem. Hij koopt de
trekker en ik breng deze weg. Oké, de
deal is gesloten. Op 1 mei stap ik om
9 uur op de trekker en vertrek vanaf
de parkeerplaats restaurant De Pauw
in Warnsveld naar het Franse Lang-
res.Vertegenwoordigers van de stich-
ting Weeraba zijn aanwezig en laten
een video van Villa Maria zien.

Na een rit van ongeveer 800 km draag
ik het voertuig over. Na een paar da-
gen rust kom ik fietsend terug.

Voor de reis zelf zijn er al sponsoren
gevonden. Nu het geld en de middelen
voor de renovatie van de operatieka-
mer nog. Villa Maria staat in de wijde
omgeving goed bekend. Ik heb gezien
dat de lijn van de stichting Weeraba
naar het project zeer kort is zodat er
niets aan de strijkstok blijft hangen.
Zo kunnen er meer mensenlevens ge-
red worden. Veel Oegandezen zullen
er erg blij mee zijn. Deze actie kan al-
leen slagen als de door mijn geleverde
k.m. van inspanning financieel wordt
ondersteund door u allen, personen,
bedrijven, instellingen en organisa-
ties. (Ook een Fran/Duits/Nederlands-
sprekende bezemwagen mogen con-
tact opnemen.)

*Voor de ondersteuning van dit zie-
kenhuis is Stichting Weeraba (1995)
opgericht, door twee Nederlandse art-
sen en een verpleegkundige die daar
gewerkt hebben. Info: tel. 0575-529653 
Bankrek. 1090.56.809 t.n.v.: H. Hum-
mel-Timmerman, Warnsveld. Onder
vermelding van: Renovatie Operatie-
kamer Oeganda. 
E-mail: r.hummel@wanadoo.nl

Gironummer 4783952 t.n.v.: Stichting
Weeraba te Breda. Onder vermelding
van: Renovatie Operatiekamer Oegan-
da. E-mail: info@weeraba.com 
Internet: www.weeraba.com

Bijna 60-jarige 800 km 
op de trekker voor Oeganda
De operatiekamer van het zieken-
huis Villa Maria in Oeganda is drin-
gend aan renovatie toe! Dat dit nog
steeds noodzakelijk is ontdekte ik
Henny Hummel uit Warnsveld. Na-
mens de stichting Weeraba* ben ik
met zeven verpleegkundigen in ja-
nuari jl. naar Oeganda geweest. Het
doel van deze reis was om daar me-
dische hulpmiddelen en 1200 ge-
bruikte brillen te brengen.

Van woensdag 19 tot en met maandag
24 april kan er weer oud papier in de
container worden gedeponeerd die
dan bij school staat. De container voor
oud ijzer staat permanent in het wei-
land van de fam. Bretveld aan de Bos-
kapelweg.

Oud papier basisschool
Veldhoek

Zondag 23 april houdt de VVV Bronck-
horst vestiging Hengelo Gld. weer
haar jaarlijkse voorjaarsfietstocht om
het fietsseizoen te beginnen. Men
start vanaf 10.00 uur  tot 13.00 uur aan
de Korenbloemstraat.  De koffie staat
voor U klaar! De fietsroute gaat dit
keer richting Almen. Onderweg komt
U, ongeveer halverwege de route,
langs een gelegenheid, waar U iets
kunt gebruiken. De fietsroute is tot
stand gekomen met dank aan onze
vrijwilligers en sponsors. Tot ziens op
zondag 23 april!

VVV fietstocht

Komende zomer gaan we weer op
kamp, wil je mee dan moet je snel zijn
met opgeven! Er zijn nog maar enkele
plaatsen vrij voor de verschillende
kampen: Kamp A; 8 t/m 10 jaar  van 10
t/m 15 juli  ongeveer 10 plaatsen;
Kamp B; 10 t/m 12 jaar van 15 t/m 22
juli nog 2  plaatsen; Kamp C; 6 t/m 8
jaar van 22 t/m 25 juli nog ongeveer 10
plaatsen; Kamp D; 9 t/m 11 jaar van 25
t/m 30 juli nog genoeg plaatsen; Survi-
valkamp ; 13 t/m 15 jaar van 15 t/m 22
juli nog ongeveer 4 plaatsen.

Wil je weten of je nog mee kunt of als
je interesse hebt dan kun je bellen
met Mimi Garrits, Hengelo G. Tel.
(0575) 46 35 68.

St. CJV Zomerkampen
heeft nog enkele 
plaatsen vrij

In het recreantenteam (team 5) moes-
ten ze helaas starten met onderbezet-
ting. Maar er was goede hoop dat dit
probleem zich gaandeweg zou oplos-
sen. Helaas lukte dat toch niet, waar-
door het team halverwege de competi-
tie ‘uitgestapte’. Wel jammer voor de
tegenstanders, want die misten een
geduchte concurrent voor de titel.
Nou, die schade moet dan volgend
jaar maar ingehaald worden!

Team 4 verkende met internationale
bezetting de grenzen van deze regio.
Zodra zij heel dicht bij de Duitse grens
dreigden te komen werd het opeens
lastig de betreffende wedstrijd te ver-
zetten naar een andere datum. Als die
tegenstander nu eens gewoon meege-
werkt had… Maar nee, Dinxperlo was
te lastig. Desondanks bezocht het
team wel alle andere uithoeken van
de achterhoek. Het resultaat: een
mooie 9e plaats. Als beloning voor de
gelnvesteerde energie werd het 4e
team (gedeeltelijk) in het nieuw gesto-
ken door ARCI. Het derde team, met
een sterke damesvertegenwoordiging,
moest het opnemen tegen zeven ande-
re clubs. Een sterk drie-vrouw-schap
en twee niet minder sterke mannen
vochten verbeten om de punten. He-
laas moest een enkele keer versterking
worden gehaald uit een ander team
wegens een blessure. Ondanks alle in-

spanningen eindigden zij toch op een
prachtige 8e plaats. 

Van het tweede team waren we de
laatste jaren gewend dat zij in de

(sub)top mee konden draaien. Dus de
verwachtingen waren hoog gespan-
nen. Om de één of andere duistere re-
den was de chemie er niet. Er waren
wel wat succesjes, maar een plaatsje

bij de bovenste drie of vier was te hoog
gegrepen. Na een druk programma
bleek een 8e plaats (van de tien) voor
nu het hoogst haalbare. Of het gevaar
van degradatie dreigt blijft nog even
onzeker. Concurrenten uit de onder-
ste regionen van de poule hadden en-
kele wedstrijden niet gespeeld, waar-
door de stand misschien iets verteken-
de. Hopelijk volgend jaar opnieuw in
de derde klasse. En dan meer succes.
Dat kan toch bijna niet anders.

Voor het eerste team was het belang-
rijkste doel boven rivaal Hengelo te
eindigen. De hele competitie lang
ging het gelijk op. Her en der liet team
1 wat punten liggen, maar Hengelo
overkwam het zelfde. Steenderen ein-
digde op een mooie 4e plaats van de 7.
O ja, Hengelo werd 5e! Missie ge-
slaagd. Wel werden enkele wedstrij-
den onnodig verloren. Anders was een
tweede plaats ook heel goed mogelijk
geweest. Er is dus ruimte voor progres-
sie volgend jaar. Een kampioensfeestje
wellicht… 

Ja, het was een lange winter. Niet alleen
omdat het voorjaar maar niet wilde ko-
men. Er was veel te veel sneeuw, kou en
andere ellende die bij het jaargetijde
hoort. Inmiddels is het april. Er zijn al
een paar prachtige voorjaarsdagen ge-
weest. Buiten is weer die blauwe lucht
zoals van september. Maar nu met het
verschil dat er een mooie zomer aan-
komt! Het ging over badminton: snel,
impulsief, inspannend. In de koude,
lange winters lekker binnen in de
sporthal. Voor jong en oud. Ook voor
ontspanning en nog heel gezellig ook. 

Kriebelt het al een beetje, kom dan ge-
rust eens kijken op een donderdag-
avond in Sporthal Het Hooge Wessel,
Prins Bernardlaan 3, Steenderen. Voor
meer informatie over de vereniging
kun je contact opnemen met S. Breu-
kink, tel. (0575) 45 23 06. Of kijk op de
site van de vereniging: http://home.wa-
nadoo.nl/bcsteenderen.

Badminton Club Steenderen Een lange winter
September 2005, zo rond de Steen-
derense kermis. Het was prachtig
weer. Het zonnetje stond hoog aan
de blauwe hemel. Iedereen was in
opperbeste stemming. Maar er was
in de weken daarvoor alweer seri-
eus getraind in Sporthal Het Hoo-
ge Wessel om klaar te zijn voor de
uitdagingen die het nieuwe sei-
zoen de club zou gaan bieden.
Sportieve uitdagingen natuurlijk.
Er werd uitgekeken naar de eerste
wedstrijden van de competitie.
Evenals in voorgaande jaren waren
5 teams ingeschreven en die had-
den er zin in.

Team 4 van Badminton Club Steenderen werd als beloning voor de geïnvesteerde energie
(gedeeltelijk) in het nieuw gestoken door ARCI; (v.l.n.r.) Marius Lamers, Maria Schut, Lucy
Vos en (zittend) Raymond Geurts.
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De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

PPAASAKTIEAASAKTIE
vvan zateran zaterdadag 8 april t/m zaterg 8 april t/m zaterdadag 22 aprilg 22 april

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

Voorraad: ±40.000 m
2

Openingstijden: ma. t/m vr.: 8.00 - 18.00 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur. zat.: 9.00 - 16.00 uur.

15% KORTING
op het gehele

VOORRAAD ASSORTIMENT *
(* met uitzondering van lopende acties/aanbiedingen)
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Wandtegels, vloertegels en natuursteen, die zor-
gen voor sfeer en optimaal woongenot? U vindt ze
bij BouwCenter HCI. In onze showroom bieden
wij u een uitgebreide collectie voor toepassingen
in de hal, woonkamer, badkamer, keuken en ter-
rassen. Met onze vakkennis bent u verzekerd van
een uitstekend advies.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

Tegelwonderen...Tegelwonderen...

bestaan nog!bestaan nog!
� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0316 52 32 01
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0315 69 62 00Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V." 
TE DEVENTER

Houdt ten overstaan van deurwaarder A.M.C. van den Bosch en H.J. Jansen te

Deventer een:

KAPITALE KUNST ANTIEK EN INBOEDEL VEILING.

Afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng.

Geveild worden 17e, 18e en 19e eeuwse meubelen w.o. div. mah. en eiken ka-

binetten, kussenkast, vitrinekasten, bureaus, secretaires, eetkamertafels,

eethoeken, commodes, Rund en schapenleren banken en fauteuilles enz.,

SCHILDERIJEN en AQUARELLEN O.A.: 

Alice Ronner, A. van Ruijsch, C. Artz, H. Koekkoek, C.A.J. Schermer, G.J. Sijt-

hof, J. Wigersma, C. Le Mair, J.F. Sterre de Jong, L. Soonius, Ch. v.d. Eycken

Dorus Arts, J.T. Abels, W.G.F. Jansen, enz., 

EEN COLLECTIE GRAFIEK o.a., Pablo Picasso, Kees van Dongen, Marc

Chagall, Wassily Kandinski, enz. 

Een aantal 16e, 17e en 18e eeuwse kaarten.

EEN AANTAL 17E EN 18E EEUWSE BOEKEN.

EEN ZEER FRAAIE SPEELDOOS MET 8 MELODIEEN, 6 BELLEN EN

EEN DRUM, 19E EEUW, div. piano's,

Een verzameling klokken o.a. Vuurvergulde pendule, Engelse tafelpendule,

Friese staart klok, Comtoises, Art-Deco klokstellen

Een grote verzameling Chinees en Japans porselein, 18e eeuws Delfts aardewerk,

een aantal 17e en 18e eeuws ivoren beeldjes,enz.

Gouden en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen, w.o. een fraaie collectie

17e, 18e en 19e eeuws zilver o.a. Zeer zeldzaam 18e eeuws Hollands 

damesgarnituur Amsterdams gekeurd, 18e eeuwse kokosnootbeker Engels

gekeurd, zilveren miskelk met vergulde cuppa ca 1700, dienbladen, kandelaars,

broodmanden en soezenschalen,

Een aantal bronzen sculpturen en gietijzeren tuinvazen, een verzameling

lakzegelstempels. Een collectie oosterse tapijten w.o. een aantal oude tapijten. 

Een collectie plateel, w.o. Velsen, Gouda enz..

Een grote verzameling koperwerk en 18e eeuws tin. Een aantal kristallen kronen,

Zeer veel kleingoed.

KIJKDAGEN

vrijdag  21 april 10.00 - 21.00 uur

zaterdag 22 april 10.00 - 17.00 uur

zondag   23 april 10.00 - 17.00 uur

VEILINGDAGEN 24 T/M 28 april AANVANG 19.00 UUR.

DINSDAG 25 april schilderijen.

WOENSDAG 26 april zilver en juwelen

VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V."
Mr. H.F. de Boerlaan 21107

7411 AJ Deventer.

tel. 0570-627666

fax. 0570-627874 

E-mail veilinghuisdeatlas@planet.nl

www.veilinghuisdeatlas.nl

Op zondag 7 mei organiseren wij in 
samenwerking met de Japanse chef Takeshi 

Ishikawa van het Amsterdamse Okura Hotel
een achtgangen proeverij van Japanse en 

Nederlandse gerechtjes
Aanvang 16.00 uur

Prijs voor het achtgangen menu 
inclusief een Japans welkomstdrankje 

Euro 47,50

Voor informatie of reserveringen: 
Holland Hotel De Tuinkamer, 

Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo
e-mail detuinkamer@hollandhotels.nl, 

tel. 0573-452147

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.

Volop houten en stalen 

opbergkasten voor 

berging, garage, magazijn,

archief, slaapkamer, 

tienerkamer, enz. 

tegen

BODEMPRIJZEN

KUIJK’S MEUBELBEURS
Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)

Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

22 APRIL
7 OP DE

SCHAAL VAN
RICHTER
ROCKSTAKE:

QQ47
SEAN PENN

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

DRUKWERK

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: Felix Takkenkamp

Telefoon 06-48 794 212

mevr. van veldhuizen-Onstenk

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Weevers druk
Halseweg 3c

7021 CX  Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij



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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

LLaaaatt  uuww  ddrruukkwweerrkk
oonnzzee  zzoorrgg  zziijjnn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Samen wonen.
Op basis van vertrouwen.

Vandaag nog met z’n tweeën, morgen met z’n drieën of, wie weet,
z’n vieren. Bij Rabobank Achterhoek-Noord houden wij uw hypotheek
altijd up-to-date. Op basis van vertrouwen. Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

Weeversdrukkerij

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

Uitgave

De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 

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

bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de

aan het produkt gekoppelde internetsite:

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant wordt

gratis verspreid via 400 afhaalpunten in

de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants

en attractieparken.

Vakantiekrant

Tarieven en informatie seizoen 2006

Tarieven en informatie seizoen 2006

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

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

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

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

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:
Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 
e-mail: achterhoekvakantiekrant@weevers.nl

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

Veel honden en katten in verre lan-
den moeten als zwerfdier zien te
overleven. Ze zijn verwaarloosd, ver-
wilderd, mishandeld, gewond of ziek
en worden geslagen, geschopt,
gewurgd of doodgeschoten. 

Gelukkig zijn er ook daar mensen die
het voor ze opnemen, ondanks

armoede, natuurgeweld of oorlog. Dat verdient respect. Help
daarom alstublieft deze gedreven die-
renvrienden en steun WereldAsielen. 

WereldAsielen is een campagne van
Stichting Noodhulp voor Dieren

WereldAsielen • Postbus 1408 • 3500 BK Utrecht • T 06-106 97 921 
info@wereldasielen.nl • www.wereldasielen.nl • Giro 12 45 46 

Dierenleed

Door verwaarlozing 
een oog kwijtgeraakt.

Aan ketting gebonden 
en achtergelaten.

� 

�

BON VOOR WERELDWIJDE HULP AAN
ZWERFDIEREN + GRATIS ADRESKOKER

�

JA, ik help de zwerfdieren van deze wereld en kies voor een:
� donatie van 3 15,- of meer per jaar (u ontvangt onze 

nieuwsbrieven + gratis adreskoker)
� gift naar keuze (u ontvangt gratis adreskoker)

JA, ik betaal zo:
� Ik machtig u om 3 af te schrijven 

van rekening
Schrijf dit bedrag af per  � maand   � kwartaal  � halfjaar  � jaar

� Stuur mij een acceptgiro voor mijn betaling

Naam � M  � V

Adres

Pc / plaats

Handtekening 

Stuur de bon in een envelop naar WereldAsielen, Antw.nr. 51042, 
3501 VB Utrecht. Een postzegel hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs!

Met  de gra t i s  adreskoker  wordt  uw huisdier
geen zwer fd ier. Vul  snel  de bon in!



De E.N.E. WPM-rijders Erwin Plekken-
pol en Mark Wassink hebben de eerste
wedstrijd om het Europees Kampioen-
schap Enduro in Iglesias, Italië op een
fantastische wijze af weten te sluiten.
Na een goede eerste dag waarin Plek-
kenpol en Wassink vijfde en zevende
werden, deden zij het op de tweede
dag nog beter en wisten zij beiden de-
ze dag af te sluiten op een derde plaats
in hun klasse. In de tussenstand om
het Europees Kampioenschap staat Er-
win Plekkenpol na de wedstrijd in Ita-
lië op een vierde plaats in de E3 klasse
terwijl Mark Wassink beslag legde op
een vijfde plaats in de E2 klasse. 
Mede dankzij het goede presteren van
Mark en Erwin eindigde het E.N.E.
WPM Team op een achtste plaats in
het teamklassement. 
Tom Hemmelder kwam voor het
E.N.E. WPM Team in actie bij de twee-
de wedstrijd om het Open Nederlands
Kampioenschap MX3 in St. Isidorus-
hoeve. Door middel van twee vijfde
plaatsen in de manches werd hij zesde
in het dagklassement. Ook in de tus-
senstand om het 
Open Nederlands Kampioenschap
staat Tom Hemmelder op een zesde
plaats en heeft zeker nog uitzicht om
in de komende wedstrijden een aantal
plaatsen op te schuiven want het ver-

schil tot aan de tweede plaats be-
draagt maar zeventien punten. Erwin
Plekkenpol zakte in de tussenstand
om het Open Nederlands Kampioen-
schap MX3 van een tweede naar een
zestiende plaats omdat hij deel nam
aan het EK Enduro in Italië en dus niet
in St. Isidorushoeve van start kon
gaan.

UITSLAG EK ENDURO ITALIË
KLASSE E2:
Dag 1: 1 Roman Michalik 2 Jean Etien-
ne Memmi 3 Stefan Svitko 4 Simone
Tonelli 5 Giuliano Falgari 7 Mark Was-
sink             
Dag 2: 1 Roman Michalik 2 Stefan Svit-
ko 3 Mark Wassink 4 Simone Tonelli 5
Jean Etienne Memmi 6 Giuliano Falga-
ri
Tussenstand EK Enduro Klasse E2 na
Italië: 1 Roman Michalik 50 pnt. 2 Ste-
fan Svitko 42 pnt. 3 Jean Etienne Mem-
mi 38 pnt. 4 Simone Tonelli 36 pnt. 5
Mark Wassink 34 pnt.
UITSLAG EK ENDURO ITALIË
KLASSE E3:
Dag 1: 1 Werner Muller 2 Giovanni
Gritti 3 Vit’a Kuklik 4 Ralf Dennenmo-
ser 5 Ivan Jakes 6 Erwin Plekkenpol
Dag 2: 1 Werner Muller 2 Giovanni
Gritti 3 Erwin Plekkenpol 4 Vit’a Ku-
klik 5 Ralf Dennenmoser 6 Ivan Jakes

Een succesvol weekend
Erwin Plekkenpol in Italië

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave bij de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. In verband met zomerva-
kantie gesloten tot september.

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

• Kaartclub maandagmiddag en bin-
go woensdagmiddag in het Dorps-
centrum.

APRIL:
19 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum

19 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

19 Welfare Rode Kruis Handwerkmid-
dag en kraamverkoop in de Wehme

20 Klootschietgroep de Vordense Pan
20 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70+ in de Wehme
22 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
24 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
25 Chr. Vrouwenbeweging Passage le-

zing Staringinstituut
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO/PCOB Optreden Capriccio in

het Dorpscentrum
27 NBvP PR dag agr. commissie Veluwe

met excursies

Het ligt in de bedoeling deze voorlich-
ting bij voldoende deelname jaarlijks
in de gemeente Bronckhorst te doen
plaatsvinden. Hierbij gaan de gedach-
ten om dit bij toebeurt in de diverse
kernen van de gemeente Bronckhorst
te organiseren. Dit jaar wordt de voor-
lichting gehouden in Hengelo op dins-
dag 23 mei 2006. 

Ook de Scootmobielgebruikers uit de
andere kernen in de Gemeente
Bronckhorst kunnen uiteraard aan de-
ze voorlichtingsmiddag deelnemen.
Met deze voorlichting wil 3VO een bij-
drage leveren aan het vergroten van
de (verkeers-)veiligheid van de scoot-

mobiel- en elektrische rolstoelgebrui-
ker in het verkeer. In een gezellige en
ontspannen sfeer zal u als deelnemer
een programma worden aangeboden
waarbij u wordt meegenomen langs
alle aspecten van het veilig scootmo-
bielen. 

U krijgt de gelegenheid Scootmobiel-
vaardigheden te testen die u dagelijks
in de praktijk tegenkomt en moet toe-
passen, daarnaast worden de nieuwste
verkeersregels, die ook voor scootmo-
bielers gelden, met u doorgenomen. 

Een leverancier van scootmobielen zal
aanwezig zijn om de voertuigen te
controleren en eventuele (kleine)
mankementen te verhelpen.

Deelname is geheel gratis. Aanvang
13.30 uur in zaal Marktzicht, Bleek-
straat 3 te Hengelo, tel. (0575) 46 13 40.
U kunt zich voor deze voorlichtings-
middag aanmelden bij: dhr. G.H. Jan-
sen, Pastoor Thuisstraat 18, Keijen-
borg, tel. (0575) 46 20 56. 

Bij aanmelding ontvangt u een beves-
tiging en een vragenlijst die u vóór 16
mei dient in te leveren. Bij telefoni-
sche aanmelding worden deze formu-
lieren u toegezonden.

Voorlichtingsmiddag
Scootmobielgebruikers
Welzijnsorganisaties en Ouderen-
bonden in de Gemeente Bronck-
horst organiseren met ondersteu-
ning van de gemeente Bronckhorst
en de verkeersveiligheidsorganisa-
tie 3VO een voorlichtingsbijeen-
komst voor scootmobielgebrui-
kers. Een toenemend aantal scoot-
mobiel- en elektrische- rolstoelge-
bruikers heeft te weinig kennis van
zijn of haar positie in het verkeer,
daarnaast heeft een groot aantal
gebruikers te weinig praktijkerva-
ring voor het optimaal gebruik van
hun vervoermiddel in het verkeer.

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

16/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 april 2006

PLUS
Gebakken kibbeling 
of lekkerbekjes
250 gram
NORMAAL 3.57

2.25

2 hele kippen
op schaal, ca. 1 kilo per stuk
ELDERS 7.98

3.98
2 kilo

Grote 
Galia meloen
Per stuk

1.49

PLUS
Witte puntjes
Zak 10 stuks
NORMAAL 1.09

0.89
PLUS
Filet Americain
Diverse soorten.
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79-1.99

1.29

Pringles
Chips
Diverse smaken.
Koker 160-200 gram
ELDERS 1.49-1.75

0.99
Bergschaduw
Rood, wit 
of rosé
Heerlijke 
Zuid-afrikaanse 
wijnen. 
Nu ook rosé verkrijgbaar.
3 flessen à 75 cl. naar keuze
ELDERS 11.97
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

10.00
3 flessen

Douwe Egberts Koffie
Aroma rood
Snelfilter, bonen of grove maling.
3 pakken à 250 gram naar keuze
ELDERS 5.22

4.00
3 pakken

“Ja lieve 
mensen,

ze zijn 
er weer
hoor!” Nog 2 weken sparen voor perkplantjes! 2.99

50 zegels +

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00


