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UW AIRCO HEEFT ONDERHOUD NODIG!

Airco Check
L a a t  u w  a i r c o  w e e r  o p t i m a a l  p r e s t e r e n .

Voor slechts €34,95
Uw complete airco wordt gecontroleerd en gedesinfecteerd. Dan rijdt u gegarandeerd weer fris rond. 

Wandeldriedaagse

Roll-over
Bronckhorst

Bestemd voor wandelaars met rolstoel of scootmobielStartplaatsen en -tijdenDo18 mei 18.30 uur Gemeentekantoor Hengelo
Vr 19 mei 18.30 uur Hessenhal Hoog-Keppel
Za 20 mei 13.30 uur Sporthal Zelhem

• Prachtige routes van 7 en 13 km.• Alle voorzieningen aanwezig.• Muziek en medailles.• € 3 per dag, € 6 per drie dagen.

DE ZONNEBLOEMorganiseert:

donderdag 18 mei • vrijdag 19 mei • zaterdag 20 mei 2006

Aanmelden bij plaatselijke Zonnebloem of via j.vms@planet.nl of bij de start. Informatie: Jan Visser (0575) 45 18 30 of Jan Kuiperij (0314) 34 06 07

Wandeldriedaagse

Roll-over
Bronckhorst

www.rolloverbronckhorst.nl

Deze week 
in Contact:

De jury stelde vast dat uiterlijk, smaak
én samenstelling van de spare ribs van
prima kwaliteit zijn. 
Daarom verdienen deze spare ribs het
predikaat Goudkeur.
Uiteraard is Keurslager Vlogman zeer
tevreden met het behaalde totaal van
96 punten.

Met het barbecueseizoen in aantocht
is het behalen van Goudkeur voor dit
product een prima start. Ook is het
een goede stimulans om de kwaliteit
van de spare ribs in het oog te houden
en te zien of het product verbeterd
kan worden.
De Vereniging van Keurslagers heeft
570 leden, gevestigd door het hele
land. Elke Keurslager moet voldoen
aan strenge eisen op het gebied van
kwaliteit, versheid, presentatie, assor-
timent, hygiëne en service.
Regelmatig wordt ook een product-
keuring georganiseerd.

Spare ribs van de vakman...
u proeft het verschil
Tijdens de nationale spare ribs
keuring georganiseerd door de Ver-
eniging van Keurslagers zijn de
spare ribs van Keurslager Vlogman
door een onafhankelijke vakjury
gekeurd. 

Moederdag aktiemarkt
Op vrijdag 12 mei a.s. houdt  de
marktvereniging de tweede ak-
tiemarkt van dit jaar.

Bij de aankopen op de markt krijgt
men één of meerdere enveloppen,
waarbij men weer kans maakt op
een leuke prijs. 

Bij de speciale kraam van de markt-
vereniging kan men dan weer wat
uitzoeken. 

Het bestuur hoopt op goed weer zo-
dat het weer een geslaagde markt
mag worden.

Fysiotherapeut Melle Steringa stak
zijn bewondering voor het drietal niet
onder stoelen of banken. ‘Ik ben eigen-
lijk best verbaasd. Vooraf had ik wel
verwacht dat de jongens het zouden
halen maar ook verwacht dat er ver-
krampingen zouden ontstaan, verzu-
ring van de spieren. Met name was ik
bang dat de spieraanhechtingen over-
belast zouden geraken. Dat is niet ge-
beurd, heeft met name te maken met
het feit dat de oefeningen goed op el-
kaar waren afgestemd. De jongens
hebben zich, zo bleek de afgelopen
uren, bijzonder goed voorbereid’, al-
dus Melle Steringa die om het uur de
vijf minuten pauze benutte om de
sporters te masseren. Tot in de laatste
fase van de recordpoging bleven Rob-
bert-Jan, Adriën en Thijs elkaar steu-
nen. Een schouderklopje hier, een
schouderklopje daar en het ‘kom op
jongens’ was niet van de lucht.

LANGSTE WORK OUT OOIT
Op de vroege zondagmorgen tussen
half vijf en half acht was er een kleine
dip. Leon Averdijk: ‘De spieren werden
wat strammer en je zag het aan de
ogen dat de jongens vermoeid raak-
ten’, aldus de coach. Adriën en Thijs: ‘
Er waren afgelopen nacht veel vrien-
den aanwezig die ons er gelukkig door
heen hebben gesleept’. Robbert-Jan:
‘We bleven elkaar stimuleren, bij een
poging als deze moet je natuurlijk sa-
men ook goed door één deur kunnen.
Wanneer mensen met je meekijken,
vergeet je de vermoeidheid. Vooraf-

gaande aan de poging heb je een mooi
plaatje in je hoofd. Alles getest, alles
tot in de details georganiseerd en dan
maar hopen dat het allemaal goed uit-
pakt’, zo zegt Robbert-Jan, de man die
het initiatief heeft genomen tot deze
‘Panatta’s Langste Work Out Ooit’.

Tijdens deze 25 uur sporten werden
telkens in blokken van vijf uur fitness,
body building en cardio- opdrachten
op Panatta toestellen uitgevoerd. Elk
uur werden twee spiergroepen ge-
traind. Zo kwamen alle spiergroepen
zoals benen, borst, triceps, schouders,
buik, rug, biceps, kuiten, onderarm
vijf keren aan de beurt. Coach Leon
Averdijk gaf zaterdagmiddag om pre-
cies 12.00 uur het startsein tot deze
sportmarathon. Eerst 25 minuten cy-
cle spinning om de spieren warm te
maken. ‘Jongens handen aan het
stuur, rechtop, ontspan je, hop, hop’,
zo klonken de aanmoedigingen. In de-
ze beginfase werden Robbert-Jan,
Adriën en Thijs terzijde gestaan door
een aantal medesporters van Strada
Sports. Aan humor geen gebrek. ‘Kom
op jongens, jullie hebben er al vier mi-
nuten opzitten, de tijd gaat wel snel
hè’! Het drietal kon er smakelijk om la-
chen en liet zich niet van de wijs bren-
gen.
Zaterdagavond tegen de klok van tie-
nen, waren de drie sporters op de car-
diotoestellen aan het sporten, waarna
aansluitend de kuiten, onderarmen
en buik aan een training werden on-
derworpen. Het was hun nog niet aan

te zien dat ze al tien uur onafgebroken
achter de rug hadden. De ‘boys’ wer-
den daarbij lieflijk ondersteund door
een aantal leuk uitziende meiden die
alleen al door hun aanwezigheid voor
een morele oppepper zorgden. Op on-
ze vraag of ze door al dat ‘schoons’
niet werden afgeleid, klonk het met
name uit de mond van de tweeling-
broers bijna in koor: ‘nee hoor, ge-
woon erg gezellig’. Robbert-Jan van
Heeckeren op dat tijdstip: ‘We voelen
ons momenteel nog hartstikke goed,
hoewel we ons wel bewust zijn dat het
in de komende nachtelijke uren nog
wel zwaar zal worden’. 

HART ONDER DE RIEM
Coach Leon Averdijk toonde zich na
tien uren sporten uiterst tevreden. “Ik
heb nog geen teken van vermoeidheid
bij de jongens geconstateerd. Boven-
dien peppen ze elkaar geweldig op. Ik
denk ook niet dat er in de benen een
verzuring zal optreden. Echte pijntjes
hebben ze gelukkig ook nog niet ge-
had", zo sprak Leon. Terwijl DJ Marco
discomuziek door de sportschool liet
schallen, gingen Thijs, Adriën en Rob-
bert-Jan nog steeds zeer optimistisch
over de goede afloop de nacht in. Ge-
durende hun recordpoging werd het
drietal in feite 25 uren lang onder-
steund door medesporters van Strada
Sports.
Arjan Siebelink van genoemde sport-
school had daarvoor een uitgebreid
programma samengesteld met de be-
doeling daarmee het drietal een hart
onder de riem te steken. Zo werden tot
zondagmiddag diverse sporten beoe-
fend: Body Jam en Body Pump onder
leiding van Esther Hoogterp, Cycle
spinning onder leiding van Marion
van Dijk en Sander Siebelink en Body
Balance onder leiding van Petra de
Gier. 

Overigens wordt het record van Rob-
bert-Jan, Adriën en Thijs officieel door
de NBBF (Nederlandse Body Building
Federatie) erkend. De Federatie zorgt
er tevens voor dat het record ook inter-
nationale erkenning zal krijgen.

Robbert-Jan van Heeckeren, Adriën en Thijs Althof leverden prestatie van formaat: 

25 uur onafgebroken sporten!

Ze hebben de klus geklaard, 25 uur onafgebroken sporten met elk uur een
pauze van slechts vijf minuten. Op zaterdagmiddag 12.00 uur begonnen
en op zondagmiddag 13.00 uur geëindigd, 4 kilogram lichter, bleke ge-
zichten maar uiteindelijk heel voldaan. Een unieke prestatie waarover
Robbert-Jan aan het eind van de recordpoging opmerkte: ‘We hebben het
met zijn allen gedaan, wanneer we geen begeleidingsteam om ons heen
hadden gehad, was het nooit gelukt. Een team dat gedurende de poging
dag en nacht ter ondersteuning van het drietal Robbert-Jan van Heecke-
ren, Adriën en Thijs Althof aanwezig was. De begeleiding bestond uit
coach Leon Averdijk, spinning instructeur en fitness begeleider bij Strada
Sports, fysiotherapeut Melle Steringa, Peter Bartelds die als logboekcoör-
dinator ook 25 uur paraat was evenals persvoorlichter Dennis Eijkelkamp
die de afgelopen uren op de gekste momenten werd opgebeld om de
stand van zaken door te geven.

Hoera, we hebben het gehaald.



Hervormde kerk Vorden

Zondag 14 mei 10.00 uur ds.J. Kool, jeugddienst.

Kapel de Wildenborch

Zondag 14 mei 10.00 uur ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 14 mei 10.00 uur T. van Coevorden-Simons,
Zwolle, 19. 00 uur ds. R.H. Bolten, Dieren.

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 14 mei 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden

Zondag 14 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cante-
mus Domino.

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 13 mei 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 14 mei 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

13/14 mei G.M. Wolsink, Laren tel 0573- 40 21 24.
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. 

� Ik ben een man. Ik voel mij

zo verdomd alleen. Wie kan

mij helpen voor intern een

vrouwspersoon tot ± 70

jaar oud. Brieven onder nr.

W-14-1 aan Bureau Contact,

Postbus 22, 7250 AA  Vorden.

� Reiki in Vorden. Wilt u

deelnemen aan een cursus,

of een (kennismakings)be-

handeling neem dan contact

op met Rianne Leijten, tel.

(0575) 553528 (na 18.00 uur).

� Bert van Genderen koopt

en haalt uw boeken en

betaalt à contant. Tel. (0543)

45 13 11.

� Gevraagd: iemand voor

onderhoud tuin, Vordense-

weg 21, Warnsveld, tel. (06)

20 39 41 44.

� Te huur: 2 kamerappar-

tement in Hengelo Gld. Prijs

€ 500,-- per maand, excl.

Tel. (0575) 46 33 25.

� Nog voor de zomer een

paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op eendraf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en

informatie (0575) 46 32 05.

� Gestopt met roken? Let op

de weegschaal! Lukt het

niet u gewicht op peil te

houden bel dan snel. Nies-

ke Pohlmann 06 - 54 32 66

69/ 0314-641309.

� 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

� Jack Rusell pups geb.

15-3-’06, laagbenig, glad-

harig, ingeënt en ontwormd.

Tel. (0544) 37 51 06.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.

(06) 51 60 15 16.

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

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

� Six-Toernooi sv. Ratti

op 28 mei a.s. Opgave vóór

22 mei. andre.balvert@sor-

bo.nl. Zie ook www.ratti.nl

� Te koop slaapbank met

Foulard € 150,-, tel. (0575)

55 16 73.

� 13 mei is het Europese

Wereldwinkeldag! Het thema

van 2006 is: Kinderarbeid en

Voetbal. Wereldwinkel Vorden

trekt de rode kaart tegen

kinderarbeid. Doe mee met

onze actie, want kinderen tot

12 jaar horen NIET te wer-

ken, maar naar school te

gaan. De jeugd van 8 tot 12

jaar kan meedoen met de

Wereldwinkel Voetbalquiz;

formulieren verkrijgbaar bij

o.a. de bieb, diverse voetbal-

clubs en nu al bij ons in de

winkel! Hoofdprijs: een door FC

De Graafschap gesigneerde

Fair Trade-voetbal en T-shirt.

� Te huur: partytent 7x9 m.

Door u zelf op te bouwen, tel.

(0575) 55 92 23.

Dagmenu’s
10 mei t/m 16 mei 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 10 mei
Tomatensoep/Zwiebelrostbraten, gefrituurde uien, wijnsaus,
groente en aardappelen

Donderdag 11 mei
Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente/chocolade
mousse met slagroom

Vrijdag 12 mei 
Bospaddenstoelen bouillon/Tilapiafilet met voorjaarssaus,
aardappelsalade en groente

Zaterdag 13 mei (alleen afhalen)
Spies de Rotonde, kruidenboter, aardappelen, rauwkost-
salade/ijs met slagroom

Maandag 15 mei 
Gesloten

Dinsdag 16 mei 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/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

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

Voor de allerliefste moeders

Moederdagvlaai
met verse aardbeien en slagroom

€ 6,95

Moederdagslofje
gevuld met room en vers fruit

€ 6,25

Dinsdag = brooddag

3 bruin tijger € 4,00

Vlaai van de week

Tropische vruchtenvlaai 

6-8 pers. € 5,95

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 

grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Postbus 22, 
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86



Dag lieve

opa Jeep

nooit meer samen .....

Jimmy, Robin

Carlijne, Lars

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

Op maandag 15 mei 2006 zijn wij 25 jaar getrouwd

Wim en Ria
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom willen wij dit vieren met onze kinderen en u.

De receptie wordt gehouden van 15.30 tot 17.00 uur

bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Wim en Ria Loman

Galgengoorweg 5

7251 JC  Vorden

Op 3 mei 2006 is in Rotterdam toch nog onverwachts

overleden onze lieve en zorgzame moeder en oma

Wieke Krol – Bergsma

geboren in Hoornsterzwaag op 13 maart 1925,

sinds 7 maart 2003 weduwe van Douwe Krol

Bert Krol †

Anka Krol

Geert Vermeulen

kleinkinderen

Mispelkampdijk 38

7251 DC  Vorden

Wij zijn de behandelaars van het brandwonden-

centrum van het Zuiderziekenhuis in Rotterdam

veel dank verschuldigd. Zij hebben er alles aan

gedaan om Wieke voor ons te behouden.

Correspondentieadres:

J.F. Krol

Dellenweg 40

8161 AL  Epe

De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 8 mei

2006 in het crematorium aan de Imboslaan te Dieren.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze

zoon

Ties
Hij is geboren op 5 mei 2006 om 21.45 uur,

weegt 3515 gram en is 52 cm lang.

Marcel en Gerda Dekkers

Biesterveld 24

7251 VS  Vorden

Tel. (05750 55 58 39

Maandag 15 mei a.s. vieren wij met onze kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen ons 60 jarig

huwelijksfeest.

G.J. Hofs
H.G. Hofs-Brummelman

Zutphenseweg 74

7251 DM  Vorden

Bedroefd, maar dankbaar dat haar verder lijden be-

spaard is gebleven, geven wij u kennis, dat na voor-

zien te zijn van het Sacrament der Zieken, van ons

is heengegaan mijn dierbare zus, onze schoonzus,

onze nicht en tante

Johanna Gerarda Scholten

op de leeftijd van 73 jaar.

Namens allen:

Theo en Elizabeth Scholten-van Gestel

Vorden, 7 mei 2006

Correspondentieadres:

Het Molenblick 8

7251 BR  Vorden

De uitvaartdienst zal worden gehouden op woens-

dag 10 mei om 9.30 uur in de Christus Koning Kerk,

’t Jebbink 8 te Vorden, waarna de crematieplechtig-

heid zal plaatshebben om 11.30 uur in de Veluwe-

zaal van het crematorium te Dieren, Imboslaan 6.

Vóór de plechtigheid kunt u afscheid nemen van

Ans in de aula van het crematorium.

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlij-

den van

Jim Dadema

Wij wensen Dien, Jim, Henriët, Gertjan, Rachel en

hun kinderen heel veel sterkte bij het verwerken

van dit grote verlies.

Warnsveld: Fam. Heuvelink

Zutphen: Fam. Bouwmeester

Met groot verdriet, maar vervuld van mooie herinne-

ringen nemen wij afscheid van mijn grote liefde,

mijn steun en toeverlaat, onze liefste vader, liefste

opa en mijn zoon, na een energiek en gelukkig le-

ven

James Mc Rae Dadema

Jim

* 4 december 1944 † 5 mei 2006

Dien

Jim en Henriët

Jimmy, Robin

Gertjan en Rachel

Carlijne, Lars

ma Dadema

Hotel Bloemendaal

Stationsweg 24

7251 EM  Vorden

De afscheidsdienst zal worden gehouden op don-

derdag 11 mei om 14.00 uur in uitvaartcentrum Mo-

nuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Voorafgaand is hier van 13.30 tot 13.55 uur gele-

genheid tot afscheid nemen.

Aansluitend zal om 15.00 uur de begrafenis plaats-

vinden op de Algemene Begraafplaats aan de

Kerkhoflaan te Vorden.

Na afloop kunt u de familie condoleren in bovenge-

noemd uitvaartcentrum.

Vleeswarenkoopje

Achterham +
Filet Americain

200 gram, samen voor € 2.78
Special

Cipolle 100 gram € 1.60

Lunchidee

Ei-bieslooksalade
100 gram € 0.98

Keurslagerkoopje

Filetlapjes 4 stuks € 5.00

Kookidee

Entre cote (naturel of gekruid)

100 gram € 1.69
Maaltijdidee

3 Hamburgers +
3 saucijzen samen voor € 3.98

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

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij



Voor de huidige leerlingen en leer-
krachten zullen er geen sentimenten
zijn want met ingang van het school-
jaar 2007-2008 zullen zij hun intrek
nemen in de nieuwe school. In het tus-
senliggende schooljaar worden de
scholieren ter overbrugging in units
aan het Wiemelink ondergebracht.
Tijdens de open dag worden er boekjes
en fotomateriaal tentoongesteld en
zullen er ook oud-leerkrachten aanwe-
zig zijn die ongetwijfeld nog veel over
die ‘goeie ouwe tijd’ te vertellen heb-
ben. En vertellen kunnen ze, de oud-
leerkrachten!

Tijdens een gesprek met de voormali-
ge leerkrachten Jaap Bijlsma, Han en
Frits Stertefeld bleek dat de openbare
dorpsschool een flink deel van hun le-
ven heeft bepaald, waarbij in hun uit-
latingen duidelijk door de jaren heen,
de saamhorigheid onder de leerkrach-
ten tot uiting werd gebracht. Een
school waarin ze met liefde het vak
van onderwijzer hebben uitgeoefend.
Over één ding was het drietal het una-
niem eens: hoog tijd dat er een nieuw
schoolgebouw komt. Frits Stertefeld:
‘De school is gewoon op, het is al jaren
dweilen met de kraan open geweest’,
zo merkte hij op. Frits werd geboren in
Ijmuiden, verhuisde op gegeven mo-

ment naar het oosten van ons land
waar hij de kweekschool in Deventer
bezocht.

Op 1 mei 1961 werd hij aan de dorps-
school in Vorden benoemd. Hij werkte
er in totaal 34 jaar, tot na de zomer
1995. Frits Stertefeld had al die jaren
de groepen 5 en 6 onder zijn hoede.
Echtgenote Han, geboren in Brum-
men, volgde eveneens de kweekschool
in Deventer. Alvorens zij in 1970 eerst
als tijdelijke leerkracht aan de dorps-
school in Vorden werd aangesteld,
stond zij daarvoor 4 jaren in een
school in Deventer voor de klas. In to-
taal is Han Stertefeld gedurende 29
jaar enkele dagen per week aan de
school in Vorden verbonden geweest.
Jaap Bijlsma is eveneens uit Brummen
afkomstig. Hij bezocht de kweek-
school in Doetinchem. Na les te heb-
ben gegeven aan scholen in Eerbeek
en Loo (bij Bathmen) werd hij op 1 fe-
bruari 1969 aan de school in Vorden
benoemd waar hij les gaf aan de leer-
lingen van groep 3 tot en met groep 8
met daarbij het accent op groep 8. In
september 2005 ‘zwaaide’ Jaap Bijlsma
af!

ORDE IN DE KLAS
Het lesgeven hebben ze alle drie niet

als moeilijk ervaren, in tegendeel
zelfs. Wel hard werken, maar dat is in-
herent aan het vak. Jaap Bijlsma: ‘Ik
heb het wel eens bijgehouden, soms
wel 52 uren per week en rond de kerst

wel 70 uren per week. Dat was echt
geen belasting, het hoorde er gewoon
bij. Er wordt wel eens gezegd ‘wat ma-
ken leraren toch korte dagen, waarbij
dan wel wordt vergeten dat je dikwijls
tot s’ avonds laat nog huiswerk moet
nakijken’, zo zegt hij. Frits Stertefeld:
‘Ik heb jaren meegemaakt met hele
grote klassen, met soms wel met meer
dan 45 leerlingen. Ook dan kon je
goed les geven. Ik durf gerust stellen
dat wij drieën altijd orde in de klas
hadden’.

Han: ‘Natuurlijk moest je soms kinde-
ren straf geven, maar dan moet ik er
direct bij vertellen dat de ouders daar
altijd begrip voor hadden. ‘Dan zullen
ze die straf wel verdiend hebben’, zo
spraken pa en ma dan. Nee, nooit pro-
blemen mee gehad. Jaap Bijlsma: ‘Ik
denk dat wij toch als voordeel hebben
gehad dat we op het platteland les
hebben mogen geven. Op het gebied
van discipline en dergelijke ligt dat bij
een school in de stad toch moeilijker’.
Han Stertefeld: ‘Waar het als leer-
kracht omgaat, in de eerste plaats
moet je natuurlijk iets voor kinderen
voelen. Prettig met hen om kunnen
gaan. Wat is er nu nog mooier dan een
glimlach van een kind. Ik heb heel wat
met de kinderen afgelachen, al zijn er
ook wel momenten geweest dat ik ze

wel eens achter het behang heb willen
plakken’ , zo zegt ze lachend.
Frits: ‘Feit was dat kinderen uit de la-
gere klassen altijd meer zorg nodig
hadden. Begrijpelijk want voor hen is
alles nieuw. Je kon aan het gedrag van
kinderen ook duidelijk merken of ze
uit een groot of een klein gezin kwa-
men’. Al pratende vonden Han, Frits
en Jaap dat ze als leerkracht aan de
dorpsschool prachtige jaren hebben
beleefd, met op zijn tijd de nodige hu-
mor. Kamperen in Koekange waarover
schoolhoofd Brinkman ooit opmerkte:
‘Koekange, gaan we daar heen? Dat
lijkt wel het andere eind van de we-
reld’!
Als de meester of juf jarig was, groot
feest in de klas. Eén keer werd er tij-
dens de verjaardag van meester Brink-
man met confetti gestrooid. Meester
Brinkman had krullend haar, de con-
fetti ging tussen de krullen zitten, zijn
vrouw heeft het er allemaal uitge-
kamd. Vanaf dat moment, verjaar-
dagsfeest prima, maar dan zonder
confetti! Vroeger, zo vertelde het drie-
tal tot slot, verdienden de leerkrach-
ten in een school in de stad meer. ‘Dat
mag dan wel zo zijn, maar als je on-
derwijzer bent aan een school in een
dorp, heb je een eigen groentetuintje
en dat levert ook geld op’, zo werd er
toen opgemerkt!

Jaap Bijlsma, Han en Frits Stertefeld kijken
nostalgisch terug op de 'goeie ouwe dorpsschool'
Het wordt zaterdag 20 mei voor leerlingen en met name voor vele oud-
leerlingen van de openbare basisschool in het dorp waarschijnlijk een
zeer gedenkwaardige dag. Dan kan er voor het laatst een kijkje in de
school worden genomen. Een school met een jarenlange traditie, waarin
vele grootvaders van nu nog in dezelfde klas hebben gezeten als hun
kleinkinderen. De ‘oude’ school wordt afgebroken en zal plaats maken
voor een nieuwe school die voldoet aan de eisen van deze tijd. Tussen 13.00
en 16.00 uur kan men op deze zaterdag nog éénmaal door de gangen en
klaslokalen van de oude school lopen om een stukje nostalgie op te snui-
ven.

Frits Stertefeld, Jaap Bijlsma en Han Stertefeld

Om zeker te zijn of we die dag wel of
niet kampioen zouden worden, zijn
de dames bij de wedstrijd van Activia
wezen kijken. Er trouwens niet van
uitgaande dat zij zouden verliezen.
Dat zou de spanning er ook nog een
beetje in houden, want een week later
moesten wij tegen Activia voetballen
en het is toch leuker om in een thuis-
wedstrijd tegen de nr. 2 te winnen en
dan kampioen te worden. 
Maar het liep toch anders, Activia ver-
loor de wedstrijd en de kampioenen
stonden langs de zijlijn te juichen. Het
echte feest werd een week later ge-

vierd. Na de wedstrijd, tegen Activia
dus die we wonnen met 3-1 door een
doelpunt van Wencke Olthuis en twee
doelpunten van Mariëlle Peters, kre-
gen de dames van het bestuur een
mooie bos bloemen met attentie. Met
dank aan Oxalis die de mooie bossen
gesponsord heeft!

Nadat iedereen de champagne van
zich af had gedoucht, was het tijd voor
de ereronde door Vorden. Op een
mooi versierde wagen zijn we heel Vor-
den door gereden. Luidkeels zingend
kwamen we bij onze sponsor 't Olde

Lettink aan, waar we er eentje op ons
kampioenschap hebben gedronken.
Daarna was het tijd om door te gaan
naar de chinees en toen de bodem ge-
legd was, zijn we nog even de lokale
kroegen ingedoken. Een mooi kampi-
oensfeest dus!

Overigens werden de dames twee jaar
geleden ook al kampioen in de 4e klas-
se. Toen hebben we het seizoen daarop
in de 3e klasse gespeeld, wat behoor-
lijk pittig was, ook door de grote af-
standen die we af moesten leggen. We
verloren vrijwel alles en zijn weer in
de 4e klasse gaan spelen. En of we vol-
gend seizoen weer in de 3e klasse gaan
spelen, dat blijft nog even de vraag. Er
is een poule hier in de buurt, dus aan
de afstanden zal het niet liggen…

Ratti dames kampioen!

Ruim twee weken geleden zijn de voetbaldames van Ratti kampioen ge-
worden. En dat terwijl ze die zondag zelf niet eens hoefden te voetballen.
Maar met 7 punten voorsprong en nog 3 wedstrijden te gaan was het ge-
noeg als de nr. 2 (Activia) zou verliezen. De crosscommissie heeft de afgelopen

dagen alles uit de kast gehaald om de-
ze eerste wedstrijd van het seizoen
succesvol te laten verlopen. Op het
‘Delden- circuit’ werd een grote hoe-
veelheid zand aangebracht waardoor
de baan op een aantal plekken is ‘op-

gehoogd’. In totaal kwamen er ruim
40 coureurs aan de start.

De uitslagen waren: Klasse 50 CC: 1 Mi-
scha Kuit, 2 Thijs Bulten, 3 Jan Willem
Arendsen. Klasse 65- 85 CC: 1 Stef Plei-
ter, 2 Dylan Mensink, 3 Rico Radstake.
Klasse 125 CC: 1 Jasper Groot Roessink,
2 Jarno Bijenhof. Super Klasse: 1 Hans
Berendsen, 2 Erwin Plekkenpol, 3 Ste-
phan Braakhekke. Recreantenklasse: 1
Harold Wolsink, 2 Wim Schoemaker,
3 Robert v.d. Tweel.

Hans Berendsen wint Super Klasse
bij 'De Graafschaprijders'

Hans Berendsen is er zaterdagmid-
dag in geslaagd om de crosswed-
strijd van ‘De Graafschaprijders’ in
de Super Klasse winnend af te slui-
ten.

De vereniging ‘Oud Vorden’ brengt
woensdagmiddag 17 mei een bezoek
aan Delden. Daar wordt die dag het
zoutmuseum , het boerderijmuseum

‘De Wende’ en de kweektuinen of tui-
nen van kasteel ’t Twickel bezocht.
Het vertrek naar Delden is om 13.00
uur vanaf het marktplein.

Oud Vorden
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Wilt u meer informatie over wonen
op Albershof?  
Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 16 mei
van 15.30 tot 17.30 en van 18.30 tot 20.30 uur bij 
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden.

U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt!

24 moderne, comfortabele huurappartementen
in het mooie centrum van Vorden 

Nieuwbouwplan Albershof

v . o . f .
s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

maatwerk in meubels
interieur betimmering 

meubelreparatie
houten speelgoed

Schuttestraat 22  Vorden  tel. 06-10 037792
www.debovensteplank.com

vakmanschap op maat

meubelmakerij

Zaterdag 13 mei OPEN DAG van 11.00 - 16.00 uur

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX, 

ARTIFORT, GISPEN EN SPEKTRUM

M E U B E L S T O F F E R I N G

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

Open lessen in de Muzehof 
in Lochem en Vorden.

In de week van 15 t/m 19 mei zijn er
open lessen in de dependances van de
Muzehof in Lochem en Vorden.

U kunt hiervoor een afspraak maken met
de administratie van de Muzehof
(0575 515350). U bent van harte welkom!

Asperges, Moederdag…… 
Meimaand!!!! 

Er zijn weer asperges! 
We hebben verschillende hèèr-
lijke gerechten met asperges. 
Met vis, vlees of vegetarisch…. 
Of een heel asperge menu? 
Het kan allemaal. 

14 mei, Moederdag. 
Verras moeder met een 
Brunch buffet €15,= p.p. 
Reserveren gewenst 

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

(nieuwsbrief per email ontvangen? Meld u aan op www.oldelettink.nl) 

Bij…….. 

“Eten wat de pot schaft”  
Een wekelijks wisselend 2 gangen menu voor €7,50 (afhalen €6,=) 

Van 9 t/m 13 mei:  -Stukjes varkenshaas met pepersaus, friet en rauwkost 
     - IJs met vruchten 

Van 16 t/m 20 mei:- Rundvleesslaatje 
     - Karbonade met jus, gebakken champignons, groenten     

                                En aardappel kroketjes 

Cafetaria akties 
9 - 13 mei: Kroket €0,75 
16 - 20 mei: Bal gehakt €1,50 
23 - 27 mei: Broodje hamburger 
speciaal €1,75 

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

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

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

„Er is meer... ...”
dinsdag 16 MEI 2006

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

DRUKWERK

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Postbus 22, 
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Croissants 4 halen 3 betalen

Bitterkoekjescake € 3,10
Appelkanjers nu € 1,10 per stuk

Vrijdag en zaterdag 

Moederdagvlaai € 5,75

Elke maandag

4 broden voor € 5,20
Wit, tarwe of volkoren



André Garritsen, van oorsprong uit
Wichmond afkomstig volgde na de la-
gere school een economische oplei-
ding Havo/ Heao. ‘Ik wist in die tijd ei-
genlijk niet precies wat ik wilde wor-
den. Ik heb toen op gegeven moment
een praktijk opleiding voor meubel-
maker gevolgd. In 1997 ben ik naar Lo-
chem verhuisd en ben ik daar op gege-
ven moment in een schuurtje bij mijn
huis, voor mijzelf begonnen.

'Vorig jaar kwam ik bij toeval in con-
tact met de familie Lenselink van
boerderij ‘De Bonekamp'. Ik kreeg

toen de mogelijkheid één van hun
schuren om te bouwen tot werkplaats.
Toen zich ook de gelegenheid voor
deed hier woonruimte te krijgen was
‘het plaatje’ helemaal rond’, zo zegt
André Garritsen. Via mondreclame
heeft hij het afgelopen jaar al stapje
voor stapje een klantenkring kunnen
opbouwen. Op zijn visitekaartje staat:
André Garritsen meubelmakerij ‘De
bovenste plank’, maatwerk in meu-
bels, interieurbetimmering, meubel-
reparatie en houten speelgoed. Voor
nadere informatie: www.debovenste-
plank.com

Zaterdag 13 mei open huis
meubelmakerij 'De bovenste plank'

Zaterdag 13 mei houdt André Garritsen van meubelmakerij ‘De bovenste
plank’ van 11.00-16.00 uur aan de Schuttestraat 22 open huis. Dan kunnen
belangstellenden onder het genot van een hapje en een drankje een kijk-
je komen nemen in het pand waar de Vordenaar zijn werkzaamheden ver-
richt.

Wij als damesvereniging mogen zelf
optreden als manneguins dus dat
word weer een leuke  avond. Dit is dan
ook tevens de laatste avond van het sei-
zoen, maar we zijn natuurlijk al weer

druk bezig met het progamma wat 20
september start. De leden krijgen eind
augustus weer een nieuw progamma
boekje aan gereikt. Maar de vereni-
ging staat niet stil van de zomer, we
hebben 11 mei nog een dagfietstocht
naar Borculo. 

Fietsavonden 22 mei, 19 juni, 17 juli,
21 augustus. Avondvierdaagse waar
we aan mee willen doen met een
groep van 12 t/m 15 juni en ook de
avondfietsvierdaagse van 3 t/m 6 juli.

Mei bijeenkomst 

N.B.v.P. vrouwen van....
Woensdagavond 17 mei komt de
Kostuumcentrale uit Assen met
1000 jaar mode naar Vorden. Dhr
Kool komt met enkele medewer-
kers uitleg en een beeld van de ver-
anderde mode in duizend jaar ge-
ven.

Tijdens dit concert zal  dirigent Hugo
Klein Severt afscheid nemen van Con-
cordia, na tien jaar de muzikale lei-
ding te hebben gehad. Het program-
ma zal geheel in het teken staan van

dit afscheid en de hoogtepunten uit
de afgelopen jaren. Ook de drumband
o.l.v. Mike de Geest zal acte de présen-
ce geven. Zij hebben, net als het or-
kest, een variërend programma inge-
studeerd. U wordt van harte uitgeno-
digd om deze muzikale avond te ko-
men luisteren. Het concert begint om
20.00 uur (zaal open om 19.30; toe-
gang gratis).

Voorjaarsconcert
Concordia
Zaterdag 13 mei a.s. houdt muziek-
vereniging Concordia haar jaarlijk-
se voorjaarsconcert in het Dorps-
centrum te Vorden.

PC DE GRAAFSCHAP
Er stonden dit weekend 2 wedstrijden
op het programma voor de ponyrui-
ters van PC De Graafschap. Zaterdag 6
mei werd er dicht bij huis gereden in
Ruurlo. Iris Berenpas reed hier met
haar pony Splendour in de klasse L1-
DE. Met maar liefst 198 punten legde
zij beslag op de eerste plaats. Ook An-
ke Woerts kwam hier aan de start met
haar pony Sydney in de klasse L2-DE.
Voor haar was hier een tweede plaats
weggelegd met een score van 188 pun-
ten Op zondag 7 mei vond de eerste se-
lectiewedstrijd van het outdoorsei-
zoen plaats. Zowel springen als dres-
suur stond er op het programma in
Loenen. Op het prachtige terrein bij de
schaapskooi in Loenen begon de dag
goed voor Vera Kingma met haar pony
Sunny Boy. Bij het springen in de klas-

se B-C reed zij een foutloos basispar-
cours. Helaas liet zij in de barrage een
balkje vallen maar dit was toch goed
voor de tweede plaats. Ook bij de dres-
suur viel ze in de prijzen want 184
punten in de klasse B-C was voldoende
voor een 2e plaats. Sietske Rouwen-
horst met haar pony Sylvia reed ook
een prima eerste selectie. In de klasse
B-AB scoorde zij 187 punten en zij
mocht daarmee de eerste prijs in ont-
vangst komen nemen. 
Hester Slegt viel met twee pony's in de
prijzen. In de klasse M2-de reed zij met
Woodrow Carisbrooke en behaalde
daar 184 punten. Dit was goed voor de
tweede prijs. In de Z2 kwam zij uit met
haar pony Easter Boy en scoorde maar
liefst 252 punten wat haar de eerste
prijs opleverde. 
Bij het springen was er verder nog
prijs voor Anne Peters met haar pony
Princess April. In de klasse B-E behaal-
de zij een derde plaats.

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

WINST VOOR VORDENNAAR
WASSINK OP EILAND TEXEL
De Vordense pocketbike coureur Barry
Wassink uitkomend voor het Racing
Team Oost Nederland heeft inmiddels
al een paar NK wedstrijden gereden op
verschillende circuits. Een paar weken
geleden behaalde hij een derde plaats
in de eerste wedstrijd voor het NK in
Zwolle. De tweede wedstrijd was op
het circuit Midland in Lelystad. Daar
pakte Wassink tot zijn grote verras-
sing de overwinning.
Afgelopen weekend reed hij met zijn
39-cc Blata op het eiland Texel. Deze
baan is altijd zeer glad i.v.m. het vele
duinzand. Op zaterdag kon men de
hele dag vrij trainen. Dat was ook wel
nodig om een goede afstelling te krij-
gen voor de wedstrijden op zondag.
Die zondagochtend waren er tijdtrai-

ningen voor de startopstelling van de
races.In de middag werd er gestreden
om de punten. Wassink had als twee-
de getraind en was goed voorbereid op
de wedstrijden. De races werden over
drie manches verreden en in de eerste
manche werd hij tweede achter Jeffrey
van de Velden. In de tweede en derde
manche wist Barry de winst te pakken
voor de als tweede geeindigde van de
Velden. De teamgenoot van Wassink,
Luuk Olde Klieverink werd zevende op
het eiland Texel.

Op zondag 28 mei, na Hemelvaart,
worden er door Slick 96 pocketbike
wedstrijden georganiseerd op de "Var-
selring", bij de nieuwe chicane. In de
ochtend zal er getraind worden en's
middags worden er in verschillende
klassen wedstrijden gereden. De en-
tree is gratis en het is een mooie gele-
genheid om kennis te maken met de
pocketbikesport.

M o t o r s p o r t

"Wij hebben vorig jaar een moeder-
dagactie gedaan samen met bistro De
Rotonde", vertelt Wim Weenk van
Welkoop Vorden. "De hoofdprijs was
toen een gratis moederdagontbijt. Die
actie is ons zo goed bevallen dat we
hebben besloten om daar verder op
voort te borduren. Ditmaal gaan we op
de sportieve toer en krijgt de winnaar
een gratis les Nordic Walking." 

De moederdagactie van Welkoop Vor-
den en Freewheel werkt heel eenvou-
dig. Wie op vrijdag of zaterdag zijn in-
kopen bij één van deze twee winkels
doet, dient achterop zijn kassabon
zijn naam en adres te zetten en deze

in te leveren bij de kassa. De winnaar
bij Welkoop ontvangt een gratis les
Nordic Walking en de winnaar bij
Freewheel een moederdagcheque ter
waarde van 50 euro te besteden bij
Welkoop. Beide trekkingen zijn zater-
dag eind van de middag.

POPULAIR
Zowel Welkoop als Freewheel verko-
pen alle producten op het gebied van
Nordic Walking. In de eerste plaats na-
tuurlijk de stokken maar er is ook een
rijk assortiment aan kleding, schoe-
nen, rug- en heuptassen. Martien Pa-
ter van Freewheel verbaast zich niet
over de toenemende populariteit van

Nordic Walking in deze regio. "Het is
met name erg populair bij de vijftig en
zestig plussers. Dat zijn mensen die
niet meer zo snel op een mountainbi-
ke stappen maar gewoon lopen te saai
vinden. Daar komt bij dat Nordic Wal-
king een ongelooflijke gezellige sport
is om te doen. Je beweegt volop terwijl
je toch gewoon een praatje kunt ma-
ken met je buurman die naast je
loopt. Ik kan het iedereen aanraden." 

PERKGOED 
Verder heeft Welkoop Vorden speciaal
voor moederdag een groot assorti-
ment perkgoed ingekocht. "Bloemen
en gevulde potten voor in de tuin doet
het altijd goed voor moederdag. Daar-
naast hebben wij een uitgebreide col-
lectie tuinmeubelen. Wat ons betreft
kan de zomer beginnen", lacht Wim
Weenk.

Moederdagactie Welkoop en Freewheel:

Gratis les Nordic Walking

Wie vrijdag of zaterdag zijn inkopen doet bij Welkoop Vorden, maakt
kans op een gratis les Nordic Walking verzorgd door Freewheel. Anders-
om geeft Freewheel dit weekend een moederdagcheque ter waarde van
vijftig euro weg die de klant weer kan besteden bij Welkoop Vorden.

Martien Pater (links) van Freewheel geeft Gerard ter Maat van Welkoop Vorden instructies voor het Nordic Walking



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

Het college van Burgemeester en
Wethouders hecht grote waarde
aan een goede relatie met de on-
dernemers in de gemeente Bronck-
horst. 

Dit bleek ook dinsdagmiddag 2 mei
jongstleden toen het college een be-
drijfsbezoek bracht aan het kantoor
van Rabobank Achterhoek-Noord in
Vorden. Na ontvangst van burgemees-
ter Aalderink en de wethouders in het

kantoor gaf Rob Boeijenga, algemeen
directeur van de bank, een toelichting
over de bank. Hij verduidelijkte de
structuur van de bank en ging dieper
in op de betrokkenheid van de Rabo-
bank bij alles wat zich binnen de ge-
meente afspeelt. Vervolgens kreeg het
gezelschap een rondleiding door het
pand. Het college reageerde verrast
dat er zoveel medewerkers binnen de
diverse afdelingen in het kantoor
werkzaam zijn. Na afloop van de rond-

leiding was er gelegenheid om met el-
kaar van gedachten te wisselen over
zaken die de bank en de gemeente be-
zig houden. Men sprak over wat er
speelt binnen beide organisaties en
hoe ze elkaar in de toekomst wellicht
kunnen versterken. Al met al was de
bijeenkomst zeer leerzaam voor beide
partijen. Ook bleek wederom dat een
bedrijfsbezoek een goed initiatief is
om gemeente en ondernemers dichter
bij elkaar te brengen.

College Burgemeester en Wethouders
op bedrijfsbezoek bij Rabobank

Op de foto van links naar rechts: De heer Scheers, mevrouw Huetink (Rabobank), de heer Tiecken (bedrijfscontactfunctionaris), de heren Berends,
Boeijenga (Rabobank), de heren Aalderink (burgemeester), Baars, Boers en Nas (wethouders)

Leven met astma betekent voortdu-
rend leven met de angst om geen
lucht meer te krijgen. Een astma-aan-
val kan plotseling opkomen. Vooral 's
nachts en 's morgens hebben mensen
met astma veel last van kortademig-
heid of een drukkend gevoel op de
borst. Daarbij kunnen (werk)omstan-
digheden de luchtwegklachten verer-
geren en vaak aanleiding zijn tot een
toename van het medicijngebruik. 

Het aantal mensen met COPD neemt
snel toe. Er zijn naar schatting 1 mil-
joen Nederlanders met COPD, waar-
van de helft het nog niet weet. Mensen
met COPD hebben continu adem-
nood. COPD is, net als astma, (nog)
niet te genezen. Door tijdige behande-
ling kan voorkomen worden dat de
conditie van de longen nóg verder ach-
teruit gaat. 

Het Astma Fonds zet zich al sinds 1959
actief in voor mensen met astma en
COPD. Sinds die tijd is al veel bereikt,
maar er is nog veel werk te verzetten.
Zo doet het Astma Fonds onderzoek
naar de oorzaak van astmatische reac-
ties, het verbeteren van de behande-
ling van kinderen met astma, voor-
lichting op scholen door middel van
de Luchtbus, onderzoek naar de oor-
zaak en behandeling van COPD. Het
werk van het Astma Fonds wordt mo-
gelijk gemaakt door giften van parti-
culieren, het bedrijfsleven en de inzet
van vele enthousiaste vrijwilligers. De
steun van het Nederlands publiek is
hard nodig, want het aantal mensen
met astma en COPD neemt nog steeds
fors toe.

Collecteweek Astma Fonds 8 -13 mei 2006

Lucht Voor Het Leven
Onder het motto 'Lucht Voor Het
Leven' gaan ruim 55.000 enthousi-
aste collectanten van 8 tot en met
13 mei voor het Astma Fonds op
pad om geld in te zamelen voor
mensen met astma en COPD(chro-
nische bronchitis en longemfy-
seem). COPD is de derde doodsoor-
zaak in Nederland. En het aantal
kinderen met astma neemt nog
steeds toe. Momenteel hebben 1,6
miljoen mensen last van luchtweg-
klachten. Het Astma Fonds finan-
ciert wetenschappelijk onderzoek,
behartigt de belangen van mensen
met astma en COPD, stimuleert de
kwaliteit van de zorg, geeft voor-
lichting en biedt individuele hulp.

Het concert van ongeveer een uur be-
staat uit a-capella (onbegeleide) koor-
muziek uit verschillende perioden,
met een accent op Renaissance en Ro-
mantiek. Werken worden uitgevoerd
van onder meer Sweelinck, Lassus, Pa-

lestrina, Mozart, A. Scarlatti, Brahms,
Bruckner, Verheij, Elgar, Dvorak, Du-
ruflé, De Klerk en Bremer. Aanvang:
20.30 uur. 
Inlichtingen bij: Robert van der Linde,
tel. (070) 353 7428.

Koorconcert in de Kapel van
Bronkhorst op 20 mei

Op zaterdagavond 20 mei 2006 organiseert het kamerkoor Ad Novum
uit Voorburg een optreden in de Kapel van het stadje Bronkhorst, onder
leiding van Ad de Groot.

De onlangs in Borculo gehouden Tech-
niekdag was een groot succes. De re-
gionale promotiedag voor technische
opleidingen en beroepen voor jonge-
ren trok veel bezoekers. Opvallend
was ook de prima organisatie. 

Het evenement werd gehouden in de
expeditiehallen en op het buitenter-
rein van Meilink Industriële Verpak-
kingen. Verschillende branches pre-
senteerden zich. Ook de bouw was
ruim vertegenwoordigd. Iedereen kon
zien en ervaren hoe leuk en boeiend

techniek is. Er was veel informatie
over de verschillende disciplines en
jeugdige bezoekers werden in staat ge-
steld actief mee te doen. En dat ge-
beurde dan ook veelvuldig. 

De Techniekdag is bedoeld om jonge-
ren te betrekken bij techniek om op
die manier het imago van de sector te
verbeteren. Er werd medewerking ver-
leend aan het evenement door de ge-
meente Berkelland, de Industriële
kringen van Ruurlo, Borculo, Lochem,
Rabobank Achterhoek Noord, Bou-

wend Nederland afdeling De Berkel-
streek, het platform Onderwijs Ar-
beidsmarkt Achterhoek, Bouwoplei-
ding Berkelstreek, Het Assink Lyceum,
Het Staring College, Praktijkonderwijs
De Wheemergaarden, Opleidingsbe-
drijf Doetinchem het Graafschap Col-
lege en Meilink Industriële Verpakkin-
gen. Bezoekers konden meedoen aan
een prijsvraag. Vorige week werden de
winnaars in het zonnetje gezet tijdens
de feestelijke prijsuitreiking bij Mei-
link in Borculo. Kinderen, ouders,
werkgroepleden en sponsors waren
daarbij aanwezig. Voorzitter van de
werkgroep Toin de Ruiter, namens
VNO-NCW Midden betrokken bij de or-
ganisatie van de Techniekdag heette
iedereen welkom en noemde het eve-
nement een groot rondrijdend tech-
nisch circus. "De Techniekdag heeft
zich bewezen als een prima middel
om jongeren in een vroegtijdig stadi-
um in aanraking te brengen met tech-
niek. Over de bekendheid hebben we
ook niet te klagen. Het is inmiddels
een begrip in de Achterhoek." 

PRIJSWINNAARS
1e prijs: Mark Tuchter uit Buurse, hij
wint de Mountainbike met wielerkle-
ding (beschikbaar gesteld door de Ra-
bobank Achterhoek Noord en geleverd
door Top Tweewielers Borculo).
2e prijs: Charlotte Gradussen uit Nee-
de, zij wint de Zeppelin (beschikbaar
gesteld door Meilink Industriële Ver-
pakkingen BV).
3e prijs: Desi van de Pavert uit Baak, zij
wint de Bouwradio (beschikbaar ge-
steld door Bouwend Nederland afde-
ling De Berkelstreek en geleverd door
TDC De Mors Borculo). 
Voor meer informatie: www.techniek-
dag.nl

Afsluiting van geslaagd evenement

Prijswinnaars Techniekdag in het zonnetje

Allemaal blije gezichten tijdens de prijsuitreiking van de 11e Techniek-
dag. De winnaars gingen naar huis met mooie prijzen en de organisatie
kon terugkijken op een zeer geslaagd evenement.

Op dinsdag 16 mei vanaf 19.00 uur
is er weer gelegenheid om met de
CDA fractie te spreken. 

Zaken die op de agenda van de raad
staan, maar ook andere onderwerpen
betreffende de gemeente Bronckhorst,
kunnen aan de orde komen. Als u be-
langstelling heeft kunt u een afspraak

maken met de fractiesecretaris Jannie
Rexwinkel. U kunt haar bereiken via
telefoonnummer (0575) 46 34 76. 

Vermelding van het onderwerp is be-
langrijk om te zorgen dat de specialist
van de fractie aanwezig is. 
Meer informatie kunt u ook krijgen
via de website: www.cdabronckhorst.nl

CDA Spreekuur

Riet Vonk: "Deze middag is vooral be-
doeld voor mensen die te maken heb-
ben met ziekte, handicap en/of overlij-
den van naasten. Het zal een gezellige
middag worden en de (vooral de wat
oudere) mensen krijgen de gelegen-
heid om met lotgenoten te praten.

Maar ook voor kinderen is deze mid-
dag toegankelijk, zij kunnen samen
spelen en even hun dagelijkse span-
ningen en dergelijke vergeten. 

Dit jaar staan de kinderen centraal en
dus is er van alles voor hen te doen. Er
is live muziek, een optreden van een
clown, een ballonnenwedstrijd en een
loterij. Ook hebben we kinderspelen,
daar zoeken we nog kinderen voor die
willen helpen".

Ontspanningsmiddag
Stichting Samen Sterk
Je bent niet alleen, geef nooit op!

Zaterdag 13 mei is er een ontspan-
ningsmiddag bij "Erve Kots" in Lie-
velde, georganiseerd door de Stich-
ting Samen Sterk.



Alvorens aan het knock out-systeem
werd begonnen, waren op 20 en 21
april de voorrondes reeds gespeeld. De
teams bestonden uit drie personen
waarvan minimaal één dame. In to-
taal namen aan het toernooi 34 teams
deel. Tot aan de kwartfinales duurden
de partijen achttien minuten, waarna
telkens de balans werd opgemaakt.
Vanaf de halve finales ging het erom
als eerste een bepaald aantal legs te
hebben gewonnen.

Opvallend was dat van de Wogt en de
Vogelzang (gezamenlijk goed voor 12
inschrijvingen) maar liefst 11 teams
naar de finalerondes mochten. Met
koninginnedag in het vooruitzicht le-
verde dit een oranje armada op vanuit
de Wogt. Hoe opvallend het echter

was dat zoveel teams van de Wogt
'door' waren, zo opvallend was het ook
dat reeds in de kwartfinales al geen
team van de Wogt meer over was. De
Vogelzang nam daar geen voorbeeld
aan. Van de vier teams in de halve fina-
les kwamen er namelijk drie uit de Vo-
gelzang, Hackforterweg 1 wist hier
echter wel raad mee. Met groot
machtsvertoon wonnen alledrie de
spelers van dat team namelijk de fina-
le van de Vogelzang 4 (Gerdi Megens,
Ronald Rouwenhorst en Eelco Pierik),
het saldo van de legs was 15-4. De
strijd om de derde en vierde plaats
ging tussen de Vogelzang 1 en 3, eerst-
genoemde won deze strijd met 12-4.

Na afloop volgde de prijsuitreiking
met bloemen en waardebonnen voor
de podiumgasten. De cup met de gro-
te oren werd gretig in ontvangst geno-
men door het team van de Hackforter-
weg (zie foto). Al met al kan gesproken
worden van een geslaagd toernooi. De
reacties aangaande het gehele toer-
nooi waren zeer positief en geven aan-
leiding voor een derde editie in 2007
met wellicht nog meer straten en- of
teams.

Hackforterweg stuit opmars
Vogelzang tijdens stratendarts
Onlangs heeft de finale plaatsge-
vonden van de tweede editie van
het stratendarts-toernooi bij café-
biljart 'D'n Olde Kriet' in Wich-
mond. Het toernooi is uiteindelijk
gewonnen door het team Hackfor-
terweg 1, bestaande uit Winanda
Tijssen, Paul Avink en Dennis Spie-
gelenberg.

De Evangelisatiecommissie van de
Hervormde en Gereformeerde Kerk in
Vorden die de organisatie van "Vorden
Zingt' in handen heeft, wilde deze spe-
ciale gelegenheid niet onopgemerkt
laten voorbijgaan en had flink uitge-
pakt. De commissie had bepaald niet
te klagen over gebrek aan belangstel-
ling: tot uit de wijde omgeving (van
Neede tot Lunteren) was men massaal
naar de Vordense Dorpskerk gekomen.
'Vorden Zingt' op verzoek, dat elke
twee maanden gehouden wordt, is uit-
gegroeid tot een regionale zang- en
ontmoetingsavond op maat. De in-
houd wordt bepaald door de bezoe-
kers zelf en dat is ongetwijfeld de
kracht van 'Vorden Zingt'.
Dhr. W. Kuipers uit Appeldoorn, die
vanaf het begin betrokken is geweest
bij 'Vorden Zingt', bespeelde weer het
fraaie orgel van de Dorpskerk en van-
wege het feestelijk karakter van deze
avond had hij nog wat extra muzikaal
Veluws talent aangetrokken in de per-
soon van Reik Heusinkveld (trompet)
en zanger Kees van Lenten bracht met
zijn indrukwekkende stem een aantal
liederen solo ten gehore zoals 'Dank
sei Dir Herr' en het bekende 'Abide
with me'. Het applaus was hier zeker
op zijn plaats. Verder had Vordenaar
Kees van Dusseldorp plaats genomen

aan de piano en maakte hiermee de
muzikale begeleiding compleet.
Tussen dit alles door was er een korte
overdenking door dhr. C. Weeda uit
Deventer over het thema 'God is ge-
trouw'. Na de overdenking was het tijd
om de voorbede-briefjes op te halen
die door de aanwezigen waren inge-
vuld.
In verband met Koniginnedag werd er
afgesloten met het zingen van het Wil-
helmus. Bij het verlaten van de kerk
kregen de bezoekers een herinnerings-
kaartje met de tekst 'God laat nie-
mand los, die zich aan Hem vast-
houdt!' 
Vervolgens gingen velen naar het ker-
kelijk centrum 'de Voorde' waar koffie,
thee en fris werd geserveerd en deze
keer was er door een van de commis-
sieleden gezorgd voor cake en koek. Er
werd nog lang nagepraat bij dit gezel-
lig samenzijn, waarbij er nog extra
stoelen moesten worden bijgehaald.
Ook was er een boekentafel waar men
gratis boeken kon lenen over allerlei
onderwerpen voor jong en oud, even-
als gedichtenbundels, tijdschriften,
enz. en verder kon er een cassette-
bandje besteld worden van 10 jaar
'Vorden Zingt'.
Inmiddels is de Evangelisatiecommis-
sie al volop bezig met de voorberei-
ding van een avond met weerman Rei-
nier van de Berg (bekend van TV) op
maandag 22 mei in de Gereformeerde
Kerk en de eerstvolgende 'Vorden
Zingt' op zondag 25 juni in de Dorps-
kerk. 
De commissie kan in ieder geval terug-
zien op een zeer geslaagde avond!

Veel belangstelling bij 
10 jaar 'Vorden Zingt'
Vorige week zondag 30 april stond
er in de Dorpskerk een feestelijke
zangavond op het programma. Het
was precies 10 jaar geleden dat er
met het succesvolle zangevene-
ment 'Vorden Zingt' op verzoek is
begonnen.

De reden van zijn vertrek is dat de 61
jarige dirigent, werkzaam bij de mu-
ziekschool in Winterswijk (waar hij
trompet les geeft) met de FBU gaat
(een soort VUT regeling). Voor hem te-
vens een reden om ook met het dirige-
ren te stoppen. Hugo: ‘Ik hou mij wel
beschikbaar, wanneer er bijvoorbeeld
plotseling ergens bij een vereniging
een dirigent ziek is en men heeft tijde-
lijk een vervanger nodig. Een leven he-
lemaal zonder muziek zou ik mij ook
niet voor kunnen stellen’, zo zegt hij. 

Toch zag het er in het leven van de ge-
boren en getogen Meddonaar (Meddo
is een klein dorpje onder de rook van
Winterswijk) aanvankelijk niet naar
uit dat zijn leven in het teken van de
muziek zou staan. Zegt hij: ‘Ik ben
naar de technische school geweest
waar ik het vak van timmerman heb
geleerd, dus de bouw in. Leuk werk, ik
heb later ook mijn eigen huis ge-
bouwd, honderd meter vanaf de plek
waar ik geboren ben. Daar ben ik best
een beetje trots op’, zo kijkt Hugo te-
rug. Naast zijn dagelijkse werkzaam-
heden werd de vrije tijd van Hugo he-
lemaal opgeslokt door zijn grote pas-
sie: de muziek. Ook zijn vader en
broers maakten muziek. Op 9-jarige
leeftijd ging Hugo op accordeonles.

OP 33-JARIGE LEEFTIJD NAAR
HET CONSERVATORIUM
‘De muziek bleef mij bezig houden.
Vanaf mijn 17e jaar maakte ik dans-
muziek met de band ‘The Mexico Bro-
thers’. Ik speelde orgel en op trompet.
We werden veel gevraagd op bruilof-
ten en partijen. Op gegeven moment
soms wel vier avonden in de week. In-
middels getrouwd en drie kinderen en
overdag in de bouw, het was niet meer
op te brengen. Op 30-jarige leeftijd
ben ik ermee gestopt. Dat viel in eerste
instantie niet mee, ik viel in een gat. Ik
ben toen naar de muziekschool ge-
gaan, een uurtje in de week lessen
gaan volgen. De muziekleraar advi-

seerde mij om naar het conservatori-
um te gaan. Ik was inmiddels 33 jaar.
Een leeftijd waarbij ik dacht, dat als ik
inderdaad nog wat anders wil gaan
doen, het nu moet gebeuren. Ik kwam
wel in hevige tweestrijd. Naar de mu-
ziekschool gaan, geen baan geen geld
hoe moet dat in vredesnaam?

Mijn echtgenote Truus stimuleerde
mij enorm. ‘Doen Hugo, ik zorg wel
voor de kinderen’., zo zei ze. Ik heb de
knoop toen doorgehakt, van de bank
geld geleend (gelukkig kreeg ik later
nog een kleine beurs) en dagelijks vijf
jaar lang naar het conservatorium in
Enschede, waar ik de opleiding trom-
pet en harmonie- en fanfare directie
(opleiding tot dirigent) heb gevolgd. Ik
ben op 38 jarige leeftijd afgestudeerd.
Blij dat ik het heb gedaan, nooit spijt
van gehad’, zo zegt Hugo Klein Severt.
Daarna begon voor hem een professio-
neel leven in de muziek. Zo werd Hu-
go dirigent van Crescendo uit Rat-
hum, die hij van de tweede afdeling
naar de hoogste afdeling voerde met
als hoogtepunt tweemaal kampioen
van Nederland. Hij bleef 21 jaren als
dirigent aan dit orkest verbonden.

Bij St. Jan in Meddo hanteerde hij 15
jaren de dirigeerstok, daarnaast ook
nog eens 21 jaren bij de Egeländerka-
pel van St. Jan. Ook was hij gedurende
vijf jaren als dirigent aan Crescendo
uit Barchem verbonden. Hugo: ‘In die
tijd gaf ik ook veel individuele les aan
kinderen, eigenlijk een doorn in het
oog van de muziekschool in Winters-
wijk. We hebben toen een deal geslo-
ten en kwam ik voor 20 uur per week
bij de muziekschool in dienst. Later
werd het een fulltime baan. Daarnaast
bleef ik in mijn vrije tijd harmonieor-
kesten dirigeren. Tien jaar geleden
vroeg Bennie Oonk mij (ik kende hem
al lang, Bennie kwam namelijk uit
Winterswijk) of ik dirigent bij Concor-
dia wilde worden. Het zou gaan om
een tijdelijke invalbeurt!

MET CONCORDIA KAMPIOEN
VAN NEDERLAND
Ik had al snel in de gaten, Concordia is
een orkest met potentie, daar kon ik
wel ‘iets‘ van maken. Dat was voor mij
ook de drijfveer om niet tijdelijk, maar
definitief te besluiten om het orkest te
dirigeren. Wat mij bij mijn komst wel
direct opviel was, dat de meeste in-
strumenten qua klank niet goed wa-
ren afgestemd. Ik heb Joop Boerstoel
toen om advies gevraagd, die heeft mij
geholpen en na een jaar was het punt
bereikt dat ik over de klank tevreden
was’, zo zegt Hugo Klein Severt. De
grootste voldoening tijdens zijn Con-
cordia-tijd was onder meer in het jaar
1998 toen, zoals Hugo het omschreef,
‘Concordia tijdens een concours in Ei-
bergen de sterren van de hemel speel-
de’, met als resultaat een 1e prijs met
onderscheiding (91, 5 punt) met recht
op deelname aan een topconcours.
Het topconcours werd in 1999 in Arn-
hem gehouden. Concordia werd in de
Basisklasse kampioen van Nederland
met promotie naar de afdeling ‘Uit-
muntendheid’ (thans wordt dat als de
‘derde divisie’ omschreven!

Hugo: ‘In al die jaren dat ik heb gediri-
geerd is voor mij de man achter het in-
strument altijd het belangrijkste ge-
weest. Ik zit er trouwens tijdens de re-
petities wel altijd bovenop. Ik ga tot
het uiterste, ik leg de lat zowel voor
mijzelf als voor het orkest erg hoog. En
als wij naar een concours gaan en ik
heb de overtuiging dat wij er alles aan
hebben gedaan, ben ik tevreden. Ik
ben ervan overtuigd dat ik mijn opvol-
ger een goed orkest achter laat. De
nieuwe dirigent zal er wel wat voor
moeten doen, hij komt niet in een ge-
spreid bedje. Het blijft tenslotte ‘le-
vend materiaal’ waar je mee om gaat!
Wat ik in Vorden zo jammer vind, de
aanwas van de jeugd is er wel, maar
veel te weinig. Dat komt doordat zo-
wel Concordia als Sursum Corda ‘uit
dezelfde vijver vissen’. Een samengaan
van beide orkesten zou de muziek in
Vorden naar een hoger plan tillen. Mo-
menteel mis je, om in vaktermen te
spreken, teveel ‘kleur’, zo zegt hij. 

Feit is dat Concordia dirigent Hugo
Klein Severt node zal missen, een in
hart en ziel muzikale man, die in
2004, vanwege zijn muzikale verdien-
sten, werd onderscheiden met de Cul-
tuurprijs van de stad Winterswijk. Een
onderscheiding waar hij terecht trots
op is!

Hugo Klein Severt neemt zaterdagavond 13 mei tijdens het voorjaarscon-
cert toch wel een beetje met pijn in het hart afscheid van de muziekver-
eniging Concordia. Hugo heeft er dan meer dan tien jaar als dirigent van
deze Vordense muziekvereniging opzitten, een periode in zijn leven dat
hem veel voldoening heeft geschonken. Het beste bewijs dat hij zijn hart
aan het korps heeft verpand, is wel het afscheidscadeau dat Hugo Klein Se-
vert aan de vereniging zal schenken: een mars met de titel ‘Concordia Gra-
zie’ (Concordia bedankt) die hij zelf heeft gecomponeerd. ‘Dat is mijn ma-
nier om de afgelopen jaren bij Concordia tot uitdrukking te brengen. Ik
zal het harmonieorkest blijven volgen en als het even kan zal ik de ko-
mende jaren concerten van Concordia gaan bezoeken’, zo zegt Hugo Klein
Severt.

Dirigent Hugo Klein Severt biedt
Concordia bij afscheid mars
'Concordia Grazie' aan!

Hij zal deze middag zelf bij de ope-
ning aanwezig zijn. De expositie
duurt vanaf 14 mei tot en met 25 juni.
In dezelfde periode is er op de boven-
verdieping een sieraden expositie van
vier Duitse ontwerpers te weten Marti-
na Czuncheleit, Monika Glöss, Clau-
dia Schäfer en Evelyn Vanderloock.
Wat betreft de solo-expositie van Rick
Koren, geboren in 1955 in Utrecht en
wonend en werkend in Rotterdam,
krijgen de bezoekers een keuze te zien
uit zijn objecten van de afgelopen tien
jaar. In de prent ‘Melancholia’ van Dü-
rer zit een engel wanhopig dan wel
woedend te midden van een gevleu-

geld wezen, een hond en allerlei voor-
werpen die met wetenschap, kunst,
ambacht of alchemie te maken heb-
ben. Wat Rick Koren voornamelijk aan
deze prent inspireert is de vreemde
combinatie aan voorwerpen en aan
hun verscholen betekenis.
De mogelijkheid om solo in Galerie
Agnes Raben te exposeren inspireerde
Rick Koren om zijn objecten zodanig
neer te zetten dat zij op elkaar gaan
reageren. Niets is vanzelfsprekend en
soms is er geen groter contrast moge-
lijk tussen de beide kunstwerken die
men op de expositie kan zien. De kun-
stenaar zal de expositie zelf inrichten
met installatieachtige objecten op de
grond en aan de muur en zal daarbij
de benedenruimten van de galerie op-
timaal proberen te benutten om het
afzonderlijke karakter van zijn kunst-
werken te benadrukken.

Exposities Galerie 
Agnes Raben
Zondagmiddag 14 mei vindt in de
Galerie Agnes Raben de feestelijke
opening plaats van de expositie
van beeldend kunstenaar Rick Ko-
ren.



Na 21 jaar trouw dienstverband gaat onze huidige financieel en admini-

stratief medewerkster met pensioen.

Daarom zijn wij op korte termijn op zoek naar :

functie: : een financieel administratief medewerkster m/v

leeftijd : vanaf ± 40 jaar

inhoud van het werk : bijhouden van de boekhouding: inboeken, 

factureren, telebankieren en verdere 

administratieve werkzaamheden

opleiding : Mbo werk en denkniveau, 

ervaring is een vereiste

geboden wordt : vaste arbeidsovereenkomst na 

gebleken geschiktheid

werktijden : maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur

Is hiermee je interesse gewekt en heb je zin in een leuke dynamische en

gevarieerde baan, neem dan contact op met:

Fons Jansen Installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Tel. (0575) 55 26 37 en vraag naar Fons

Zomerbloeiers 6 stuks voor € 5,-
o.a. fuchsia, geranium, petunia etc.

Hangplanten in 25 cm pot € 4,-
verbena, petunia, fuchsia, lobelia  

Kwekerij Weener
Lochemseweg 2, Warnsveld

Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

T: (0575) 52 17 96
F: (0575) 52 88 78

www.multimate.nl

• onderhoud en bouwservice

• monteren van binnen en buiten 

zonwering

• monteren van sloten en krukken en 

veiligheidsbeslag

• monteren van badmeubels en 

douchecabines

• monteren van schuifwanden/kast 

systemen

• leggen van parket en laminaatvloeren

• plaatsen of maken van 

nieuwe kozijnen, ramen en deuren

• afhangen van binnendeuren

• plaatsen van velux dakramen

• plaatsen van blokhutten

• op maat maken en 

plaatsen van kasten en kastinterieurs

• etc. etc. etc.

Roomboter

croissants

NU € 0.75

Moederdag

vlaai

€ 5.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Krenten of
rozijnen
brood

nu 1/2 broodje

€ 1.60

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 8 mei t/m 13 mei.

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:  WEVO DRUK,  TEL. (0575) 51 23 06
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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID
BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

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

FA M I L I E D R U K W E R K

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

Te koop:

DIVERSE AUTO’S
Autobedrijf René Verheij

Vorden
Tel. (0575) 55 38 02

Stationsweg 16  •  Vorden  •  Tel. (0575) 55 15 83

MOEDERDAGACTIE

Maak kans op

een cadeaubon 

of een gratis les

Nordic Walking!
Actie is geldig op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei.

Netwerkweg 7  •  Vorden  •  (0575) 55 42 28

“VOORJAARSCONCERT”
Zaterdag 13 mei 2006

Aanvang 20.00 uur

Orkest o.l.v. Hugo Klein Severt

Drumband o.l.v. Mike de Geest

Toegang gratis Dorpscentrum Vorden

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

De kleine adverteerder
blijft belangrijk!

Daarom wordt een
weekblad ’echt’ 

gelezen.



Bruidegom Jaap hanteert al 50 jaar de-
zelfde lijfspreuk : "op 5 mei werd Ne-
derland bevrijd, maar begon voor mij
de bezetting". Daarom werd Jaap op de

gouden trouwdag "bevrijd" door een
echte Jeep uit de Tweede Wereldoor-
log. 
Als "bevrijders" traden op de raadsle-

den Jannie Rexwinkel en Herman Gos-
selink. Die hebben dit jaar nog heel
wat te bevrijden. Voor 2006 staan er
maar liefst 103 gouden huwelijken op
de planning in de gemeente Bronck-
horst.

Op 5 mei jl. waren Jaap en Titia Harmsen 50 jaar getrouwd.

Gouden huwelijk

Zaterdagavond werd er in het St. Lud-
gerusgebouw in Vierakker onder de
naam ‘De Ontdekking 2006’ een talen-
tenjacht gehouden. ‘De Ontdekking
2006’ is een activiteit van en voor alle
Jong Gelre-afdelingen in Gelderland.
Het bestaat uit playback, soundmix en
toneel. Tijdens deze goed bezochte bij-
eenkomst werden de deelnemers met
name beoordeeld op het gebied van
originaliteit en creativiteit. Behalve
Vorden/ Warnsveld waren er optre-
dens van onder meer de afdelingen La-
ren, Locheml, Borculo, Eibergen.

De eerste prijs bij het onderdeel
soundmix ging naar Herbert Groot

Wassink en Sharon Ribhagen van Jong
Gere Eibergen. Zij brachten van The
Flash Dance het nummer ‘What a fee-
ling’. De dames van de voetbalclub
Deo uit de Dijkhoek (ong Gelre Borcu-
lo) werden de winnaars van de play-
back show met ‘Greace Mix’. 

Vanwege een perfecte show en helaas
wat mindere zang, voor de jury toch
aanleiding om aan Frank ten Damme,
Cordrick van der Meulen en Nout Nij-
enhuis van Jong Gelre Vorden/Warns-
veld de aanmoedigingsprijs toe te ken-
nen. De winnaars van ‘De Ontdekking
2006’ mogen zich kampioen van Gel-
derland noemen.

Talentenjacht 
'De Ontdekking'

Ratti
RATTI 1 - GSV ’63 1
Op zondag 7 mei speelden de heren
van Ratti 1 hun laatste thuiswedstrijd
van dit seizoen. Tegenstander was GSV
’63 uit Geesteren, dat op de tweede
plaats bivakkeerde op de ranglijst.
Vanwege een aantal blessures binnen
de selectie moest trainer Kattenbelt
een beroep doen op B-junioren Gijs
Klein Heerenbrink en Niek Nijenhuis.
Ook Mark Sueters werd bereid gevon-
den de gelederen te versterken. Onder
zomerse weersomstandigheden start-
te Ratti goed aan de wedstrijd. GSV
probeerde een snelle openingstreffer
op de borden te zetten, maar Ratti
bood uitstekend partij. Na wat moge-
lijkheden voor beide ploegen was het
GSV dat in de 20e minuut op voor-
sprong kwam. Lang kon de ploeg uit
Geesteren niet genieten van de voor-
sprong, want in de 27e minuut bracht
Ratti-aanvaller Matthijs Nijhof de Kra-
nenburgers op gelijke hoogte. Met een
schitterende solo liet Nijhof vijf spe-
lers van GSV zijn hielen zien en ook de
keeper van GSV had het nakijken. Hoe-
wel Ratti na de gelijkmaker nog een
aantal goede kansen wist te creëren,
werd de rust bereikt met een tussen-
stand van 1-1. Na rust veranderde het
wedstrijdbeeld nauwelijks. Anders
dan de stand op de ranglijst doet ver-
moeden was Ratti de gevaarlijkste
ploeg. Waar Ratti als team opereerde,
probeerden de spelers van GSV vooral
met woord en gebaar de strijd te win-
nen. Volkomen terecht kwam Ratti in
de 53e minuut dan ook op voor-
sprong. Mario Roelvink draaide een
vrije trap goed in bij de tweede paal.
De doelman van GSV verwerkte de bal
slecht en drie spelers van Ratti ston-
den klaar om de bal binnen te schie-
ten. Het was Antoine Peters die de bal
het laatste zetje gaf. Nog geen twee mi-
nuten na deze treffer leek Ratti het
duel in het slot te gooien. Uit een
hoekschop van Mathijs Nijhof kopte
Mark Sueters de bal fraai in, 3-1. Met
nog 35 minuten officiële speeltijd
ging GSV op zoek naar de aanslui-
tingstreffer. In defensief opzicht stond
de organisatie van Ratti echter goed,
waardoor GSV nauwelijks gevaarlijk
kon worden. Bovendien bleek Ratti-
doelman Sander Roelvink een steeds
grotere sta in de weg te worden, met
als hoogtepunt het stoppen van een

Vo e t b a l strafschop in de 80e minuut. Ondanks
dat de scheidsrechter acht minuten
door liet spelen in blessuretijd kwam
de overwinning voor Ratti niet meer
in gevaar.

SHE 1 - RATTI 1
Na het kampioensfeest (zie elders con-
tact) stond afgelopen zondag de wed-
strijd tegen SHE op het programma.
De eerste helft werd er nog wel aardig
gevoetbald. SHE zette goed druk, maar
de harde wind zorgde ervoor dat de
ballen niet op maat waren en zo creë-
erde ze weinig echte kansen. 
Ratti had een paar zuivere kansen op
de 1-0, maar de voorhoede verzuimde
om deze af te maken. Na 30 min. wist
Carlien Nijenhuis wel raad met een af-
geslagen cornerbal. Als opkomende
speelster speelde zij zichzelf vrij en
met een prachtig afstandschot verras-
te ze de keepster van SHE. 0-1. Vlak
voor rust maakte een speelster van
Ratti hands binnen de zestien en dit
leverde SHE een penalty op. De speel-
ster van SHE benutte deze opgelegde
kans en zorgde voor de gelijkmaker. 1-
1. Na de rust werd de draad weer opge-
pakt.Of het kwam doordat het kampi-
oensschap al binnen was of door het
zeer warme weer; het feit was dat de
dames van Ratti achter de feiten aan
liepen. Keepster Wieteke Schotsman
wist Ratti in de wedstrijd te houden
met een sublieme redding. 
Mede door het warme weer bleef het
tempo in de wedstrijd laag en beide
teams leken tevreden met een gelijk-
spel. Een alerte speelster van SHE wist
er echter van te profiteren dat de keep-
ster van Ratti de bal niet klemvast had
en bracht SHE op voorsprong. 2-1. Rat-
ti probeerde nog op zoek te gaan naar
de gelijkmaker, maar het team had
echt een collectieve off-day. De eind-
stand bleef 2-1. Aanstaande zondag de
laatste wedstrijd thuis tegen Voor-
waarts om de drie punten thuis te
houden!

RATTI UITSLAGEN
Zaterdag 6 mei
Ratti B1-Harfsen B1: 8-0, Ratti D1-
Colmschate D3: 1-2, Ratti E1-AVW '66
E5:  9-1, SSSE 4-Ratti 4: 5-3, AZC C2-Rat-
ti C1: 3-3, OBW E6-Ratti E2: ?, Pax F2-
Ratti F1:13-0

Zondag 7 mei
Ratti 1-GSV '63 1: 3-1, Neede 7-Ratti 2: 2-
2, Zelhem 6-Ratti 3: 5-1, SHE DA1-Ratti
DA1: 2-1

Vorden
TERBORG - VORDEN 1-2
Vorden heeft in Terborg een verdiende
zege behaald: 1-2. Er stond in deze
wedstrijd weinig meer op het spel, be-
halve de eer. Toch was de ploeg van Jan
Ligtenberg er veel aan gelegen om
weer eens een overwinning te boeken.
Al was het alleen maar om het zelfver-
trouwen op te poetsen. De ploeg trad
aan zonder Eric Oldenhave, die gebles-
seerd was aan zijn scheenbeen, en ook
nog steeds zonder Hugo van Ditshui-
zen. Daardoor speelde Dennis Wen-
tink zeer verdienstelijk laatste man en
maakte A-junior Maarten Greven zijn
debuut als basisspeler. Na een matig
begin nam Vorden geleidelijk aan het
initiatief over. Dat resulteerde in enke-
le kansjes voor Ronald Visser en Ar-
nold Norde. Zij hadden het vizier ech-
ter nog niet op scherp staan. Een schot
van Terborg werd met een katachtige
reactie door Mark Borgonjen tot cor-
ner verwerkt. In de 43e minuut gaf
Maarten Greven zijn debuut glans
door de 0-1 te scoren. Na een pas van
Ronald Visser plaatste hij de bal be-
heerst onder de doelman van Terborg
door. De russtand van 0-1 was dik ver-
diend. In de zevende minuut van de
tweede helft gaf Greven zijn debuut
nog meer cachet door een assist te ge-
ven aan Arnold Norde, die beheerst 0-
2 scoorde. Daarna volgde een periode
dat Vorden het spel dicteerde en niets
leek de overwinning nog in gevaar te
kunnen brengen. Door een lichtzin-
nigheid in de achterhoede van Vorden
kwam Terborg in de 71e minuut toch
nog op 1-2 door Maurice Koster. Daar-
door keerde de spanning in de wed-
strijd terug. De beste kans was vervol-
gens voor de Vordenaren. Arnold Nor-
de schudde op Braziliaanse wijze een
tegenstander van zich af, maar zijn
ziedend harde schot ging hoog over.
Twee minuten voor tijd kwam Vorden
goed weg toen bijna een eigen doel-
punt werd gemaakt. De bal rolde via
de binnenkant van de paal over de
doellijn, waar Mark Borgonjen het
speeltuig net op tijd kon pakken. Al
met al was het een dikverdiende over-
winning, waardoor Vorden stijgt naar
een zesde positie (het linkerrijtje). A.s.
zondag speelt Vorden haar laatste
wedstrijd van het seizoen thuis tegen
Vosseveld. Teneinde een eerlijk ver-
loop van de competitie te waarborgen
beginnen alle wedstrijden zondag om
half drie.

Uitslagen zaterdag 6 mei
HSC '21/Brein A2-Vorden A1: 2-2, Vor-
den C1-Go Ahead D. C1: 0-5, Beekber-
gen C2-Vorden C2: 4-5, Vorden C3-
Warnsveldse Boys C4: 5-2, Grol D1-Vor-
den D1: 5-0, Brummen D3-Vorden D2:
1-1, AZC E1-Vorden E1: 1-10, Vorden E2-
Brummen E2: 1-3, Pax E2-Vorden E3: 1-
4, Vorden E4-Babberich SV E1: 1-2, Vor-
den F1-RKPSC F1: 2-1, Hoven de F2-Vor-
den F2: 12-3, Vorden F3-Dierense Boys
F1: 3-8, Erica '76 F2-Vorden F4: 3-2,
Ruurlo F8-Vorden F5: 6-2.

Uitslagen zondag 7 mei
Terborg 1-Vorden 1: 1-2, SDOUC 2-Vor-
den 2: 5-2, Vorden 4-Baakse Boys 2: 2-3,
Vorden 5-Dierense Boys 5: 2-10.

Programma woensdag 10 mei
Vorden E6-Vorden E5.

Programma zaterdag 13 mei
Vorden A1-Neede A1; AZC B1-Vorden
B1; Vorden B2-Erica '76 B2; Eefde SP C1-
Vorden C1; Vorden C2-Heeten C2; csv
Apeldoorn C4-Vorden C3; Vorden D1-
DZC '68 D3; Vorden D2-DVV D3; DVC
'26 D9-Vorden D3; Vorden E1-Angerlo
Vooruit E1; MvR E1-Vorden E2; Vorden
E3-DVV E3; SBC '05 E2-Vorden E4; Vor-
den E5-VIOD E6; Angerlo Vooruit E5-
Vorden E6; MvR F1-Vorden F1; Vorden
F2-Pax F5; HC '03 F2-Vorden F3; Vorden
F4-Angerlo Vooruit F4; Vorden F5-Ho-
ven de F4.

PV VORDEN
Wedvlucht vanaf Lommel over een af-
stand van circa 120 kilometer. H.A. Ey-
kelkamp 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16; T.J.Be-
rentsen 2, 3, 4; Comb. A en A Winkels
5, 10, 12; E. Bruinsma 8; M.M. Tiemes-
sen 9, 11, 18; C. Bruinsma 17, 19, 20.

D u i v e n s p o r t

HENGELO WINT VISWEDSTRIJD
VAN DE SNOEKBAARS
Zondag werd in de Berkel bij Zwiep
een viswedstrijd tussen de hengelaars-
verenigingen ui Vorden en Hengelo
gehouden. De totale vangst bedroeg
12.100 gram. 
Vorden ving 4900 gram en Hengelo
7200 gram, waardoor de gasten uit
Hengelo de wisselbeker mee naar huis
mochten nemen. De individuele uit-
slag was: 1 J. Groot Jebbink Vorden
4300 gram, 2 H. Weustenenk Hengelo
3000 gram, 3 W. Mennop Hengelo
3000 gram.

V i s s e n

In een adembenemende sprint
moest onze plaatsgenoot, ondanks
een spagaat de eer aan Roel van
Hest laten. In deze wedstrijd spron-
gen met nog twintig minuten te
gaan Mombarg, van Hest en de
broers van der Wal weg uit het pe-
loton. Deze kopgroep nam een
voorsprong van 40 seconden en
wist deze tot het eind te consolide-
ren. Arjan: ‘ Bij het ingaan van de
laatste bocht lette ik even niet op

en kon Roel van Hest onder mij
doorgaan. In het laatste rechte
stuk kwam ik nog wel naast hem,
maar helaas iets tekort. Uiteraard
toch dik tevreden’, aldus de Vorde-
naar. In het begin van de koers pro-
beerden Mark Tuitert en Ingmar
Berga een voorsprong te nemen.
Dit gelukte maar ten dele want de
sterk rijdende Arjan Mombarg wist
op kop van het peloton het gat
dicht te rijden. 

Uitslag in Gramsbergen: 1 Roel van
Hest, Apeldoorn, 2 Arjan Mom-
barg, Vorden, 3 Geert- Jan van der
Wal uit Urk, 4 Hermen van der
Wal eveneens uit Urk.

Fraaie tweede plaats
Arjan Mombarg
Arjan Mombarg kwam zater-
dagavond tijdens de open
skeelerwedstrijd in Gramsber-
gen twee centimeter tekort voor
de eindzege.

Programma zondag 14 mei
Vorden 1-Vosseveld 1; Vorden 2-Ruurlo
2; Vorden 3-Neede 4; Socii 3-Vorden 4;
Erica '76 7-Vorden 5.



Jubileumfeest in Hummelo
Vijf jaar Rock ’n Roll band JAJEM

Uniek Country- en 
Southern- Gospelweekend 
Amerikaanse topartiesten tijdens
Gospelweekend

Om 20.00 uur worden de deuren geo-
pend en spoedig daarna zal de
Haverkampband aantreden.
Vervolgens zal Jajem het podium
betreden. De avond wordt afgesloten
door The Spitfires. 

Om het feest als onvergetelijk te kun-
nen bestempelen komen tijdens de
act van Jajem twee zeer bekende
gastgitaristen de band versterken.
Wie dat zijn blijft nog een verassing,
maar op de website www.jajem.com

kan een ‘interactief mailspel’
gespeeld worden waarin aanwijzin-
gen gegeven worden. Onder de
goede inzenders  worden  kaarten
verloot.
Kaarten kosten € 5,-- in de voorver-
koop en zijn ondermeer verkrijgbaar
bij Spar Janssen in Hummelo en
Sportcafé Spirit in Hoog Keppel. Aan
de deur kosten kaarten € 7,- -. Voor
meer informatie: www.jajem.com 

Niet alleen deze Amerikaanse artiesten
zullen gedurende deze drie dagen optre-
den op de Betteld. Uit Nederland komt de
Country Trail Band, die in de afgelopen
jaren is uitgegroeid tot een van de
bekendste country gospelbands in Euro-
pa. Ook de befaamde Nederlandse zange-
res Esther Tims zal optreden, samen met
haar dochter Sharon en verder zullen de
christian country band ‘Profile’ en de
groepen ‘U-Turn’ en ‘God’s Party Band’
van de partij zijn.
Russ Taff is met vijf Grammy Awards (de
hoogste Amerikaanse muziekonderschei-
ding) en negen Dove Awards (jaarlijkse
onderscheidingen binnen de gospelmu-
ziek) inmiddels een levende legende in
de gospelmuziek. Hij werd vooral be-
kend als leadzanger van de groep The
Imperials en maakte enkele jaren deel
uit van de Gaither Vocal Band. Als solo-
artiest boekte hij grote successen zowel
in de gospel- als in de countrymuziek. 
Net als Russ Taff werkt ook Lynda Randle
veelvuldig mee aan de video- en platen-
producties van Bill en Gloria Gaither, die
over de hele wereld gretig aftrek vinden.
Lynda Randle, die beschikt over een
enorm stembereik, heeft diverse albums
op haar naam staan, waaronder een ode
aan haar grote voorbeeld Mahalia
Jackson. Ze heeft veel samen optreden
met haar broer Michael Tate, die deel uit-
maakt van de ook in Nederland bekende
gospelband DC Talk.

Gevarieerd programma
Het weekend op de Betteld begint met
een concert op vrijdagavond, waar vanaf
20.00 uur vooral Nederlandse artiesten
zich zullen presenteren. Op zaterdag-
middag 17 juni begint dan om 13.30 uur
het concert met Russ Taff en Lynda
Randle. Op zondagochtend is er om 10.00
uur een kerkdienst met spreker Hans
Tims en veel muziek. Het weekend wordt
afgesloten met een middagprogramma
vanaf 14.00 uur  met de groep God’s
Party. Kaarten zijn verkrijgbaar voor het
gehele weekend of voor de afzonderlij-ke
evenementen.
Kaarten kunnen gereserveerd worden bij
Maranatha Christian Music Stores, een
muziekwinkel in Bodegraven die zich
specialiseert in southern gospel en
christian country. Het telefoonnummer
is 0172–619640. 
Ook kunt u via de website www.mcms.nl
verdere informatie verkrijgen en reserve-
ren.

Op zaterdag 27 mei viert Rock ’n Roll band Jajem zijn vijfjarig jubileum
met een groot feest op ‘evenemententerrein Wullink’, aan de Broek-
straat 12 te Hummelo. 

Lynda Randle en Russ Taff zijn volgens de meest inspirerende stem
in de christelijke muziek, het Amerikaanse Billboard Magazine,
topartiesten. 
Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 juni zullen ze optreden tijdens
een uniek Country- and Southern- Gospelweekend op conferentie-
centrum de Betteld in Zelhem.

Op vrijdag 19 mei verzorgt WDZ haar jaarlijkse toneeluitvoering in zaal
Lovink te Halle-Nijman. Dit jaar is het een heel bijzondere uitvoering,
want de vereniging viert haar 20-jarig jubileum! De toneelavond begint
om 20.00 uur en de toegang is gratis. Er zal die avond een grote verloting
plaatsvinden.
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Oprichtster Wozaneto gehuldigd

Jubileumuitvoering WDZ

Tijdens de door zangvereniging
Wozaneto gehouden zangcontact-
avond, waarbij medewerking werd
verleend door het ‘Gemengd Koor’
uit Hummelo, de Christelijke
Gemengde Zangvereniging ‘Nieuw
Leven’ uit de Meene en het
‘Kerkkoor’ uit Ruurlo, werd mevr.
Mina Bargeman-Nijland, één van de
oprichtsters van het koor en
iemand die een aantal jaren als
bestuurlid achter de schermen veel
regelde voor de vereniging, gehul-
digd als erelid van het koor. 

Ze kreeg een mooie parelmoerket-
ting en daarnaast een oorkonde van
de bond uitgereikt. Reactie van de
jubilaris: “Ach zoveul stellen dat
niet veur, ik heb het graag gedoan!”.
Naast Mina is ook haar zus Grada
Bargeman-Nijland al vanaf de

oprichting bij het koor, maar als zin-
gend lid en bestuurslid, die al jaren
met straffe hand de boekhouding en
de pot met geld beheert, vond zij het
nog geen tijd voor een huldiging en
een oorkonde. Grada kreeg dus
alleen een bloemetje. Voor de vere-
niging is zij niet minder waard,
maar, aldus het bestuur, “haar tijd
komt nog wel”.
Alle leden van Wozaneto werden
door de voorzitter bedankt voor hun
inzet, ondanks dat het een klein
koortje is en er heel wat van de
stemmen wordt gevraagd blijft het
enthousiasme behouden. 
Dit mede dankzij de deskundige en
humoristische leiding van de diri-
gent, dhr. Peter Rouwen. Tenslotte
werden de gastkoren bedankt voor
hun inbreng.

Het stuk dat opgevoerd gaat worden
heet ‘Pas op voor de buren’ en is
geschreven door Hans van Wijn-
gaarden. Dit blijspel in drie bedrij-
ven zal de kijker van het begin tot
het einde boeien. 
Dokter Pil krijgt van zijn patiënten
vanwege zijn 25 jarig jubileum een
feest en een vakantiereis aangebo-
den. Jan van Dalen, buurman van
dokter Pil en tevens penning-
meester van het feestcomité, ont-
dekt tot z`n schrik een tekort van

€ 1500.--. Omdat hij accountant is,
wil hij er niet voor uitkomen, maar
hij wil zelf ook niet voor de kosten
opdraaien. Daarom verhuurt hij de
dok-terswoning tijdens diens vakan-
tie aan Kees en Koba, een raar stel
vakantiegangers. 
Het wordt rampzaliger als José, de
dochter van dokter Pil komt opda-
gen en haar vriend Aart. Hoe redt
Jan van Dalen zich hier uit? En dat
allemaal voor € 1500.--!

De kaarten voor het Mega Piratenfestijn dat op vrijdag 12 mei in Zelhem
wordt gehouden, zijn bijna uitverkocht. Er liggen bij de voorverkoop-
adressen nog maar enkele honderden kaarten.
De organisatie verwacht dat de kaarten voor het Nederlandstalige evene-
ment over enkele dagen zijn uitverkocht. Fanatieke fans van het
Nederlandstalige lied wordt daarom aangeraden om zo snel mogelijk een
kaartje te kopen.  

Organisatie raadt fans aan om snel actie te ondernemen

MPF Zelhem
bijna uitverkocht

Het Mega Piratenfestijn slaat op vrij-
dag 12 mei voor het eerst de tenten
op in Zelhem. Het festijn wordt
georganiseerd in samenwerking
met Radio Milano. De tent kan
plaats bieden aan vele duizenden
bezoekers. Het Mega Piratenfestijn
is in Oost- en Noord-Nederland al
een begrip. 
Het reizende muziekfestival is
onder andere jaarlijks te gast in
Lemelerveld (Ov); Nieuwleusen (Ov);
Borger (Drente) en Surhuisterveen
(Friesland). 
Op het programma staan Jan Smit;
Nick & Simon; Jannes; Marianne
Weber; Thomas Berge; Dennie
Christian; Lucas & Gea; Arne Jansen;

George Baker; Henk Wijngaard;
Mieke; Sugar Lee Hooper; Jan &
Zwaan; Willem Barth; Pa-trick!; Stef
Ekkel; Martin Dams; Frank van Et-
ten; Jacques Herb; De Havenzangers;
Frank & Mirella en Elz Bakker.
Kaarten kosten 16 euro en zijn in de
voorverkoop onder andere verkrijg-
baar bij tabakswinkel Roenhorst,
Globe Security, Radio Milano en Ra-
dio Ideaal in Zelhem en Huls (cd-
afdeling) in Doetinchem. 
Ook bij alle vestigingen van Music
Store in de Benelux kunt u kaarten
bestellen. 
Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op
de site www.megapiratenfestijn.nl. 



Presentatie nieuwe Bibliobus 
op school Wolfersveen

Roll-Over Bronckhorst
Wegens succes geprolongeerd

Om deze gelegenheid een extra
feestelijk tintje te geven mogen de

kinderen na de officiële handeling
ballonnen oplaten. Vervolgens gaat

de bus verder op z’n normale traject
en gaan de wethouders en andere
genodigden terug naar de Zelhemse
bibliotheek om daar een korte pre-
sentatie te krijgen over het belang
van de bibliobus voor een kers en
een buurtschap, maar ook het grote
belang voor het onderwijs in deze
gebieden zal worden toegelicht.

Het gemeentebestuur van Bronck-
horst draagt de Zonnebloem een
warm hart toe en is blij met dit ini-
tiatief. Hij ziet bovendien de drie-
daagse als een mooie promotie van
de nieuwe gemeente. Om die reden
zal de burgemeester, dhr. Henk
Aalderink, de openingshandeling
verrichten van Roll-over 2006.
Bovendien zal vanuit de gemeente
actief deelgenomen worden aan
deze driedaagse.

Saartje reikt medailles uit
Zonnebloemvoorzitter Jan Visser is
de grote animator van het geheel.
Samen met zijn medebestuursleden
heeft hij opnieuw aan alles gedacht.
Bij de dagelijkse pauzeplek op de
route is muziek en zorgen Zonne-
bloemvrijwilligers voor koffie en ver-
snaperingen. 

Voor de hoge nood zijn er aange-
paste mobiele toiletten. Er zijn ver-
keersregelaars die speciaal een korte
cursus gevolgd hebben om overste-
ken op kruispunten veilig te laten
verlopen. Degenen die niet in het be-
zit zijn van een rolstoel kunnen er
een reserveren. Zelfs voor duwers
kan worden gezorgd. Motorrijders
verkennen de route en voor cala-
miteiten is er een bezemwagen.

En uiteraard is er als beloning een
medaille als herinnering aan deze
driedaagse. Medailles die uitgereikt
worden door Riek Schagen, nog
altijd beter bekend als Saartje uit de
televisieserie Swiebertje.

Van te voren inschrijven kan. Via een
bericht naar j.vms@planet.nl of een
telefoontje naar 0575-451830 of via
de website: www.rolloverbronc-
khorst.nl. Inschrijven op de start-
plaatsen kan ook. 
Op de startplaatsen zijn voldoende
rolstoelen te leen. Dankzij de bijdra-
gen van een aantal sponsoren is het
inschrijfgeld maar laag:  € 3,-- voor
één dag en € 6,-- voor drie dagen.

Vrijdag 12 mei komen de wethouders van de gemeente Bronckhorst, de
heren Glasbergen en Nas, naar Zelhem om de nieuwe Bibliobus in de
gemeente Bronckhorst te presenteren. Na een ontvangst in de Zelhemse
bibliotheek gaan ze met de bibliobus naar school Wolfersveen om de
bus daar officieel in gebruik te nemen in het bijzijn van genodigden,
kinderen en team van de Nutsbasisschool Wolfersveen.

In 2005 organiseerde de regionale Zonnebloemafdeling IJsselstreek een
wandeldriedaagse voor mensen met rolstoel of scootmobiel. Een door-
slaand succes! Ongeveer 120 wandelaars en een even groot aantal bege-
leiders genoot van de prachtige routes, het mooie weer, de fantastische
sfeer en de perfecte organisatie. Daarom dit jaar op 18, 19 en 20 mei afle-
vering twee van Roll-over Bronckhorst. Op alle drie dagen zijn weer twee
prachtige routes uitgezet: 7 kilometer voor rolstoelers en 13 kilometer
voor scootmobiels. Mooi weer is besteld, kortom alle ingrediënten voor
een geslaagd evenement. Iedereen die wil komen wandelen is van harte
welkom. Dat kan op alle drie dagen. Maar wie één dag wil wandelen is
eveneens van harte welkom. Op donderdag 18 mei is de start vanaf 18.30
uur bij het gemeentekantoor in Hengelo. Op vrijdag 19 mei is de start
eveneens om 18.30, maar de startplaats is dan de Sporthal in Hoog
Keppel. Op zaterdag 20 mei kan ’s middags vanaf 13.30 vertrokken wor-
den bij sporthal ‘de Pol’ in Zelhem.

Het Chr. Mannenkoor Zelhem is dinsdag teruggekeerd van een vijfdaagse
concertreis naar Dresden. De vrijdagmorgen ervoor vertrok het gezel-
schap van ruim 100 mensen, waarvan 52 zangers naar Hockendorf in de
buurt van  Dresden. 
Zaterdag werd een bezoek gebracht aan deze prachtige stad. Tijdens een
rondleiding in de prachtige gerestaureerde Opera werd het koor in de
gelegenheid gesteld om even te zingen, evenals in de schitterende geres-
taureerde Frauenkirche  Dit is de grootste protestantse kerk in Europa.
Daarna verleende men medewerking aan de kerkdienst in de Katholische
Hofkirche. Dit is een kathedraal.
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Ben Simmes en Robert Wijnands als
Saxoforte bij Toonbeeld Drempt

Geslaagde concertreis naar
Dresden

Pianovirtuoos Ben Simmes en zijn
muzikale partner, saxofonist Robert
Wijnands, vormen al een aantal
jaren het professionele duo
Saxoforte. Overal waar zij optreden
trekken ze volle zalen met hun
enthousiaste muzikale act vol karak-
teristieke samenklank en ronduit
een schitterende combinatie vor-
mend van piano en alt-saxofoon.
Reden genoeg voor Stichting
Toonbeeld Drempt om het tweetal
uit te nodigen om op zaterdag 13
mei a.s. een optreden te verzorgen
in de Protestantse kerk van Drempt.
Iedereen die ooit Robert Wijnands
heeft beluisterd zal direct toegeven:
het typisch karakteristieke geluid
van ‘Robert op saxofoon’ komt
geweldig verrassend, overtuigend én
heerlijk eigenzinnig over. 
Op boeiende wijze neemt hij de
luisteraars mee in al zijn muzikale
wendingen en timbres die hij met
en aan de altsax  weet te ontlokken.
Ben Simmes is de virtuoze pianist
die zijn leermeester en pedagoog
Herman Uhlhorn aan het Utrechts
Conservatorium alle eer aandoet.
Zijn techniek, zijn toucher en muzi-
kaal vermogen om als het ware ‘in
de huid van de componist’ te krui-
pen is fenomenaal.
In binnen- en buitenland is Simmes
een veelgevraagd solist, zoals in
Tsjechië waar hij met het
Filharmonisch Orkest van Pardubice
het eerste pianoconcert van Chopin
ten gehore bracht.
Niet alleen met zanger John van
Halteren (Amsterdam) vormt hij al
jaren een succesvol duo, ook met

Robert Wijnands, docent aan onder-
meer de regionale muziekschool te
Doetinchem, trekt hij het land door.
Ben Simmes studeerde bovendien
koordirectie aan de Hoge School
voor de Kunsten te Arnhem en sloot
die studie met glans af. Hij speciali-
seerde zich óók te Utrecht in het
gregoriaans en is actief als dirigent
van drie grote mannenkoren en de
kamerkoren Bergh’s Vocaal en
‘Luscinia’. Zijn studie kinderkoordi-
rectie bracht hem als dirigent voor
het jeugdkoor de Ulftse Nachte-
galen, waarmee hij veel concertrei-
zen met diverse prijzen afsloot.
Het duo Saxoforte brengt in Drempt
een afwisselend programma met
enerzijds originele composities voor
alt-saxofoon en piano van onder-
meer Jean Francais, Delvincourt,
Milhaud en Desencios. Anderzijds
zijn er ook bewerkingen te horen
van geliefde muziekwerken in alle
stijlen, zoals van César Franck,
Claude Debussy en Camille Saint-
Saëns.
De zo langzamerhand ‘oude rotten’
in het vak hebben inmiddels een
eigen publiek opgebouwd, dat onge-
twijfeld in grote getale naar Drempt
zal afreizen. Wie dit duo nog niet
kent, doet er goed aan er een veelbe-
lovende kennismaking aan te
wagen. Het concert begint om 20.00
uur en de kerk is vanaf 19.30 uur
open. 
De toegangprijs bedraagt € 10,-- in-
clusief consumptie. Kinderen
komen voor ‘half geld’ binnen en
donateurs betalen € 2,-- minder.

Omdat de kerk in Schmannewitz,
partnergemeente van de protestan-
te kerk in Halle, te klein was werd
op zondagmorgen  medewerking
verleend aan de kerkdienst in de
Evangelische kirche in het naburige
Dahlen. Ook waren hier gasten uit
Halle aanwezig.
Zondagmiddag werd er een concert
gegeven in de pas gerestaureerde
Stadtkirche St.Aegidien in Oschatz.
In verband met Koninginnedag
werd het concert afgesloten door
gezamenlijk het ‘Wilhelmus’ te zin-
gen. Bij alle optredens was veel
publiek aanwezig.
Maandag werden er vele beziens-
waardigheden bezocht, o.a. naar
Pillnitz een kasteel met  prachtige
tuinen en het Elbsandsteingebergte.

Dit gebergte ligt op de grens van
Duitsland en Tsjechie. De Bastei is
een wirwar van zandstenen en rots-
formaties in Sachischen Schweiz.
Ook werd er nog een bezoek
gebracht aan de Koningsteiner
Burcht.
Op verschillende plaatsen werd er
ook nog spontaan gezongen. ’s
Avonds was er in hotel ‘Zum
Erbgericht’ een gezellige afscheids-
avond. Dinsdagmorgen werd, moe
maar zeer voldaan, weer vertrokken
richting Zelhem. 
Bij thuiskomst stond in Zalen-
centrum Nijhof in Halle het
afscheidsbuffet klaar, waarmee een
zeer geslaagde en sfeervolle concer-
treis werd afgesloten. 
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... zon, zon en nog eens zon ...

Heerlijk dat zonnetje, maar dan wél buiten! Binnen wilt u het lekker
koel houden. Wij kunnen u helpen dat te bereiken, want wij leveren
zonwering in diverse uitvoeringen, momenteel met speciale actie!

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit)

Breedte (cm) Uitval (cm) Prijs nú

250
300
350
400
450
500
550
350
400
450
500

200
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300

725,-
900,-
960,-
995,-

1050,-
1095,-
1125,-
1025,-
1050,-
1075,-
1160,-

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit 15 streepdessins.
Andere afmetingen leverbaar.

Wij leveren ook: rolluiken, screens, markiezen en uitvalschermen.

RUURLO

Spoorstraat 28

0573 - 452 000

NIEUWSTE 

KEUKENMODELLEN 

EXCLUSIEVE WAND- EN

VLOERTEGELCOLLECTIE

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30 - 17.30 u. di. t/m vrij. 09.00 - 17.30 u.

Koopavond op afspraak. Zat. 09.00 - 13.00 u. Tussen de middag eten wij even.

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

Polyketting Conveyor Technology te Zelhem is een commercieel-technisch
bedrijf. Wij ontwerpen, fabriceren, assembleren en installeren geavanceerde
transportsystemen voor producten in met name de
voedingsmiddelenindustrie.

Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste part-time collega’s voor de functie van:

Receptioniste / Telefoniste m/v

De functie bestaat uit het bedienen van de telefooncentrale, het ontvangen van
gasten, het verzorgen van de inkomende post en het verrichten van
administratieve hulptaken. Het betreft een part-time functie van 25 uur per week
waarvan de werktijden als volgt zijn: dagelijks van 7.45 uur – 12.45 uur of van
12.15 uur – 17.15 uur. Bereidheid om in bijzondere gevallen tijdelijk full-time
werkzaam te zijn.

Wij vragen van jou een opleiding of werkervaring op HAVO/MBO-niveau.
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en je kunt je mondeling
goed uitdrukken in het Duits en Engels. Schriftelijke kennis van de Duitse en
Engelse taal is welkom maar geen voorwaarde. Daarnaast is kennis van Word,
Excel, Outlook en Internet vereist. Verder ben je vriendelijk, klantgericht,
flexibel, enthousiast en oplossingsgericht en heb je werkervaring in deze richting.
Wij bieden jou een afwisselende baan met een marktconform salaris.

Voor nadere inlichtingen kun je telefonisch contact opnemen op telefoonnummer
0314-622141.

Is deze functie iets voor jou en voldoe je aan de gestelde eisen?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van CV, bij voorkeur handgeschreven, naar:
Polyketting BV 
T.a.v. Mevr. G. Stooter
Postbus 35
7020 AA ZELHEM
www.polyketting.nl

(acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld) 

... metsmaak ingericht!
Bruggink. Alles in één hand. Een badkamer moet sfeer-

vol zijn en praktisch. Zodat hij past bij uw stijl van werken, wonen en

ontspannen. In onze showroom  ontwerpen onze adviseurs samen met

u de perfecte inrichting voor uw badkamer. Dat we ook alle werkzaam-

heden vakkundig, met eigen mensen voor u uitvoeren spreekt vanzelf.

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

Netwerkweg 8, 7251 KV Vorden, Tel. (0575) 55 07 89 

Fax (0575) 55 53 24, Mobiel (06) 53 676 881, 

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van Pellet-,
Hout-, Gas-  

en Speksteenkachels
op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

BOMEN & PLANTEN
DIRECT VAN DE KWEKER

Elke zaterdag open
van 9.00 tot 17.00 uur

Verkoop van o.a. lei- en vorm-
bomen, beuken, haagbeuken, 

liguster, taxus en buxus.

BOOMKWEKERIJ
BRANDENBARG

Larikslaan, Barchem
Tel. 06-53944231

www.darteltrampolines.nl
Keuze uit veel maten en 

merken bij dé speciaalzaak
in buitentrampolines

Broekstraat 22, Doetinchem 
Showtuin open: di. & wo. 

10.00-17.30 uur; za. 10.00-16.00 uur
of op afspraak: (0314) 39 16 99
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SPAAR BIJ SUPER DE BOER VOOR

GRATIS PERKPLANTEN

Graag gedaan.

10 MOOIE
10 MOOIE

PERKPLANTEN

PERKPLANTEN

GEHEEL
GEHEEL

GRATIS
GRATIS

S P A A R
S P A A R

B I J  B I J  SUPER
SUPERDE BOER

DE BOER

Van 27 februari t/m 27 mei 
kunt u bij  Super de Boer 
sparen voor gratis  PERKPLANTEN.

Bij besteding van € 5,= krijgt u een zegel 
(met uitzondering van: slijterij, rookwaren,
krasloten en telefoonkaarten).
Met 40 zegels is uw spaarkaart vol en krijgt u een
setje van 10 MOOIE PERKPLANTEN GEHEEL GRATIS.
De plantjes kunt u tegen inlevering van een VOLLE spaarkaart
ophalen op zaterdag 13 en 27 mei.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpstraat 14 - Telefoon 0575 - 4512 06
Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575 - 552713
Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575 - 46 17 93

A.s. Zaterdag 13 mei

volle spaarkaarten inleveren 

zaterdag 27 mei ook nog mogelijk

Tel: 06-53362300 of 0575-462892
E-mail heesterhof@hotmail.com  
website www.deheesterhof.nl

Vanaf 3 mei t/m 13 mei 
bloemetjesmarkt

van 9.00 tot 17.00 uur op maandag t/m zaterdag

Wij bezorgen de planten en bomen gratis.

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



Jaargang 2
Nr. 19
9 mei 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

En niet te vergeten u als inwoner
zelf! Wij vinden het belangrijk om te
weten hoe onze inwoners over hun
woonomgeving en veiligheid denken.

Daarom stuurt de gemeente deze
week steekproefsgewijs een enquê-
te naar 5.000 inwoners. Krijgt u een
enquête in de bus? Vul deze dan in!

Uw antwoorden helpen ons aan 
belangrijke gegevens voor het (nog
op te stellen) veiligheidsbeleid en
laten zien waar, welke maatregelen
eventueel nodig zijn. 

In de enquête kunnen bewoners hun
mening geven over leefomgeving,
criminaliteit en verkeer. Veiligheid
is het uitgangspunt. We willen ook
graag weten wat inwoners vinden
van het functioneren van de ge-
meente en de politie. Om een goed
beeld te krijgen van de veiligheid in
Bronckhorst is het van groot belang
dat voldoende ingevulde enquêtes
teruggestuurd worden. Wij vragen
iedereen die de enquête heeft 
ontvangen dan ook dringend of 
zij de ingevulde enquête willen 
retourneren. Het zijn 63 vragen 
en het invullen duurt ongeveer 
20 minuten. De belangrijkste 
resultaten worden te zijner tijd 
op deze gemeentepagina’s 
gepubliceerd. Wij danken u bij 
voorbaat voor uw medewerking. 

Enquête in de bus? Doe mee aan het
veiligheidsonderzoek!
Gemeente vindt uw mening van groot belang 

Het bieden van veiligheid aan burgers is één van de belangrijkste taken van
de overheid. Politie en gemeente werken hard aan de veiligheid en kwaliteit
van uw leefomgeving in Bronckhorst. Maar we kunnen dit niet alleen. Veel
mensen en instanties zijn hierbij betrokken, zoals het bedrijfsleven en
maatschappelijke instellingen.

In Bronckhorst zijn jaarlijks vele
evenementen die belangrijk zijn
voor de levendigheid in de gemeen-
te. Veel inwoners, maar ook een
groot aantal toeristen/recreanten
bezoeken deze evenementen of 
nemen eraan deel. In de APV (Alge-
mene Plaatselijke Verordening)
Bronckhorst is opgenomen dat voor
dergelijke activiteiten een vergun-
ning aangevraagd moet worden. Op
verzoek van de raad stelt b en w nu
voor de regelgeving rond een aantal
activiteiten te vereenvoudigen. 

Voor kleinschalige activiteiten (car-
bid schieten, kleine sportevenemen-
ten etc.), optochten, feesten, muziek
en wedstrijden, inzamelen van geld
of goederen (collectes) en venten

hoeft dan geen vergunning meer
aangevraagd te worden, maar kan
worden volstaan met een melding.
De activiteiten moeten wel voldoen
aan een aantal voorwaarden zoals:
de activiteiten hebben een beperkte
omvang en nauwelijks impact op de
omgeving, ze hebben een besloten
karakter, er komen maximaal 100
deelnemers/bezoekers, er is geen
risico voor de openbare orde, veilig-
heid en gezondheid, er zijn geen ver-
keersmaatregelen nodig en er wordt
niet op bedrijfsmatige wijze alcohol
geschonken. Voordelen voor organi-
satoren zijn: aan een melding zijn
geen leges (kosten) verbonden en
meldingen hoeven maar vier weken
voor het plaatsvinden van de activi-
teit bij de gemeente gemeld te wor-

den. Voor vergunningen geldt dat
deze acht weken van tevoren aange-
vraagd moeten worden, omdat de
verwerking en organisatie hiervan
meer tijd in beslag neemt. Vorig jaar
zijn voor 1350 activiteiten vergun-
ningen aangevraagd. De gemeente
verwacht dat voor 285 daarvan 
alleen een melding voldoende is. 

Inspraak
U kunt (mondeling of schriftelijk) 
uw mening geven over deze nieuwe 
regels. De plannen liggen nog tot 
23 mei a.s. ter inzage bij de afdeling
Openbare orde en veiligheid in het
gemeentehuis. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 
de heer R. Visschers, tel. (0575) 
75 02 50.

Mensen zetten nog wel eens vraag-
tekens bij de (gescheiden) inzame-
ling van afval. In deze nieuwe serie
‘Afvalmisverstanden van de week’
een antwoord op veel afvalmisver-
standen.

GFT gaat later bij het restafval
Denkt u ook dat het Groente-, Fruit-
en Tuinafval (GFT) na inzameling
toch samen op één hoop gaat met
het restafval? Dat is niet zo! En daar
zijn enkele goede redenen voor. 
De verwerkingskosten van restafval
zijn veel hoger dan van GFT. Het 
tariefverschil bedraagt ongeveer 

€ 50,- per ton. Als in Bronckhorst al
het GFT bij het restafval gaat, moet
de afvalstoffenheffing met € 22,-
omhoog! 

GFT wordt verwerkt tot compost.
Het afval uit de groene container
wordt afgevoerd naar het Veluws
Composterings Bedrijf in Wilp. Dit
bedrijf verwerkt het afval tot com-
post voor de land- en tuinbouw,
tuincentra en de particuliere markt.

Onduidelijkheid over de gescheiden
GFT-inzameling ontstaat snel door-
dat de meer stedelijke gemeenten

in Nederland GFT niet scheiden. 
Dit heeft te maken met de kwaliteit
van het ingezamelde GFT en de 
hoeveelheid GFT per huishouden. 
In Bronckhorst hebben veel burgers
echter een (grote) tuin en is de 
kwaliteit van het aangeboden GFT 
in de groene container uitstekend.
Wel wordt nog relatief veel GFT in
de grijze containers gedaan. 

Om geld en het milieu te sparen,
zou een nog betere scheiding van dit 
afval een nog veel mooier resultaat 
kunnen geven.

In haar jeugdbeleid neemt de ge-
meente op waar Bronckhorst voor
kiest als het gaat om zaken die met
jongeren te maken hebben en hoe de
gemeente dat gaat aanpakken. De 
gemeente vindt een goede informa-
tievoorziening belangrijk, omdat een
gemakkelijke toegang tot de juiste 
informatie kan helpen voorkomen 
dat zwaardere vormen van zorg 
nodig worden. 

Één centraal punt
Internet is een veelgebruikt medium
als informatiebron. Er zijn veel web-
sites waar jongeren en hun ouders 
terecht kunnen met opvoed- en op-
groeiproblemen, maar uit onderzoek
onder jongeren in Gelderland blijkt
dat zij niet goed weten wat ze waar
moeten zoeken. Er is behoefte aan
één centraal punt als portaalfunctie
en een sociale kaart (overzichten van
instanties en organisaties op het ge-
bied van bijv. onderwijs, welzijn, vrije
tijd, hulpverlening en werk). 

Hoge kwaliteit van site
Samen met elf andere gemeenten en
de provincie is het de bedoeling van
de gemeente Bronckhorst de websi-
tes voor jongeren en hun ouders op
te zetten. Door gebruik te maken van
zo’n regionale opzet van sites kun-
nen deze relatief goedkoop en kwali-
tatief hoogwaardig worden opgezet.
De kosten worden ook door de deel-
nemende gemeenten en de provincie
gezamenlijk betaald. De websites
moeten eind dit jaar de lucht ingaan.
De sites worden te raadplegen vanaf
www.bronckhorst.nl.

Gemeente maakt regelgeving rond kleinschalige 
evenementen en collectes eenvoudiger
Laat uw mening horen over deze plannen

Websites over opgroei-

en opvoedproblemen

voor jongeren en ouders 

Afvalmisverstand van de week



Uit de raad
Op 18 mei a.s. vergadert de raad in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom
deze vergadering bij te wonen. Op
de agenda staan ondermeer de vol-
gende onderwerpen:

Bestemmingsplan ‘Buitengebied
2004 Beekstraat 12’
Het bestemmingsplan regelt de 
opdeling van een voormalig agrari-
sche bedrijswoning en een daarmee
in verbinding staand agrarisch 
bedrijfsgebouw in drie woningen.

Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan ‘Keppelseweg 40 en
Groeneweg 9-11 in Hummelo’
Na vaststelling van dit bestem-
mingsplan is het mogelijk om een
intensieve veehouderij aan de 
Groeneweg 9-11 te slopen en op de
plaats van de bedrijfswoning een
nieuwe woning te bouwen. Doordat
de stankcirkel dan vervalt, is het
mogelijk om op de plaats van de
voormalige manege/zwembad aan
de Keppelseweg 40 een aantal wo-
ningen te bouwen. Bovendien ver-
krijgt de gemeente bouwgrond ten
behoeve van een brede school aan
de Keppelseweg, zonder de beper-
king van de stankcirkel.
Vestiging nieuw agrarisch perceel
voor melkveehouderij met be-
drijfswoning Lamstraat ong., 
Toldijk
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk een nieuw bedrijf te vesti-
gen aan de Lamstraat in Toldijk. De
gronden liggen ten oosten van Lam-

straat 14 en ten westen van de
Meerbrinkweg.
Afvalstoffenbeleidsplan 2006-2011
De raad neemt een besluit over het
nieuwe afvalbeleid voor de komen-
de jaren en kiest voor een nieuw af-
valinzamelsysteem.
Beleidsregels subsidiebeleid
De raad neemt een standpunt in
over de concept-beleidsregels 
subsidiebeleid.
Nota integraal jongerenbeleid 
12-23 jaar gemeente Bronckhorst
2006-2010
In de nota staan een aantal voor-
stellen voor jongeren, waar de raad
deze vergadering een besluit over
neemt.
Perspectiefnota 2006
De Perspectiefnota is een aanloop
naar de begroting van 2007. Bij de
behandeling van de Perspectiefnota
overleggen de raad en het college,
maar ook de raadsfracties onder-
ling, over welke plannen in de be-
groting voor het nieuwe jaar moeten

worden opgenomen.
Beleidsregels nieuwe landgoederen
Met deze beleidsregels worden de
regelingen voor nieuwe landgoede-
ren van de voormalige gemeenten
geharmoniseerd. 

Voor meer informatie over de 
inhoud van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van
de gemeente (zie onder) of de web-
site www.bronckhorst.nl raadple-
gen onder gemeente/bestuursin-
formatiesysteem. De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op 
22 juni 2006.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over niet geagendeerde 
onderwerpen waarbij de volgende
zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het 
gemeentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet 
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene 
wet bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur 24 uur van tevoren te 
melden bij de griffier, tel. (0575) 
75 05 43 of e-mail griffie@bronck-
horst.nl, onder vermelding van
agendapunt, naam, adres en 
telefoonnummer. 
Over Burgerinitiatief en spreek-
recht is ook een folder opgesteld
die gratis in het gemeentehuis 
en -kantoor is af te halen.

We betalen allemaal belasting. De
bekende blauwe envelop van de 
belastingdienst is daarvan een goed
voorbeeld. Ook de gemeente vraagt
van haar inwoners op diverse 
manieren geld. Afhankelijk van het
doel en belang gebeurt dat onder
verschillende benamingen. Soms
zijn het leges, dan weer heffingen.
Een andere keer betreft het belas-
tingen. Bijvoorbeeld de gebruiker
van een woning die aangesloten is
op de riolering, betaalt daarvoor ri-
oolrecht. Via de afvalstoffenheffing
betalen we voor het verwerken van
ons afval, wat we wekelijks in een
afvalcontainer aan de weg kunnen
zetten. 

De belangrijkste gemeentelijke 
belastingen in kort bestek
Inwoners van de gemeente Bronck-
horst krijgen op verschillende mo-
menten te maken met de gemeente-
lijke belastingen. Eind april is de 
gecombineerde belastingaanslag/
Wozbeschikking verzonden. De 
belastingen waarmee bijna elke
huishouding/bedrijf mee te maken
heeft zijn:

Onroerende-zaakbelastingen
Tot 2006 hief de gemeente OZB van
iedereen die op 1 januari eigenaar
en/of gebruiker was van een onroe-
rende zaak (bijvoorbeeld een wo-
ning, bedrijfspand, bouwterreinen,
objecten in aanbouw). Was u eige-
naar én gebruiker, dan betaalde u
zowel de eigenarenbelasting als de
gebruikersbelasting.

Nieuw per 1 januari 2006
Met ingang van 1 januari 2006 is het
gebruikersdeel van de OZB op 
woningen afgeschaft. Wie
huurder/gebruiker van een woning
is, betaalt dus vanaf deze datum
geen OZB-gebruikersbelasting
meer. Eigenaren blijven wel
belastingplichtig.

Wanneer u in de loop van het jaar uw
pand verkoopt, bent u toch voor het

hele jaar OZB-eigenarenbelasting
verschuldigd. Voor uw nieuwe pand
heft de gemeente in 2006 in principe
dan geen OZB-eigenarenbelasting
meer. De notaris verrekent gewoon-
lijk het eigenaarsdeel van de OZB,
tussen de oude en nieuwe eigenaar.

De hoogte van de aanslag OZB is 
afhankelijk van de waarde (heffings-
grondslag) van het pand. Deze waar-
de geldt tot en met 2006 en staat
vermeld op het aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen/WOZ-
beschikking. De WOZ-waarde wordt
gebruikt voor verschillende belas-
tingen, zoals de OZB, het eigenwo-
ningforfait in de inkomstenbelasting
en de waterschapsheffing ‘omslag
gebouwd’.

De tarieven per € 2.500 waarde zijn:
woningen niet-woning

Eigenaar: € 2,30 € 2,30
Gebruiker: afgeschaft € 1,84

Taxatieverslag opvraagbaar via 
internet
Als u een onderbouwing wilt van de
waardebepaling van uw pand, dan
kunt u een taxatieverslag raadple-
gen en downloaden via onze website
www.bronckhorst.nl. Onder infoba-
lie vindt u hier een kopje WOZ-balie
Bronckhorst. Hierop kunt u inloggen
met de combinatie van uw aanslag-
nummer en belastingbedrag. Onder
deze WOZ-balie vindt u alle relevan-
te informatie over de Wet waarde-
ring onroerende zaken, waaronder
ook de waarde van uw object.  

Als u niet beschikt over een inter-
netverbinding dan kunt u een taxa-
tieverslag telefonisch aanvragen bij
de gemeente, tel (0575) 75 04 11.

Afvalstoffenheffing
De gemeente is wettelijk verplicht
het huishoudelijk afval in te zamelen
dat geregeld kan ontstaan in een
particuliere huishouding. U bent 
belastingplichtig wanneer u woont
of gebruik maakt van een perceel

waarvan de gemeente verplicht is 
de huishoudelijke afvalstoffen in te 
zamelen. Ook als u géén gebruik
maakt van de gemeentelijke dienst-
verlening bent u de afvalstoffen-
heffing verschuldigd. De hoeveel-
heid vuil en het aantal malen dat u
de containers aan de weg zet is voor
de hoogte van het belastingbedrag
niet van belang. Ook de grootte van
de container is nu nog niet belang-
rijk voor de belastingaanslag. Het
tarief is afhankelijk van de grootte
van het huishouden. Voor éénper-
soonshuishoudens geldt een tarief
van € 195. Bestaat het huishouden
uit meerdere personen dan is het 
tarief € 261. 

Rioolrecht gebruiker
Voor elke woning of bedrijfspand dat
direct of indirect is aangesloten op
de gemeentelijke riolering moet 
belasting worden betaald. Voor de 
rioolrechten geldt dat u alleen 
betaalt voor de maanden dat u in de
woning woont of gebruik maakt van
het bedrijfspand. Als er sprake is
van een woning die verdeeld is in
meerdere afzonderlijke wooneen-
heden of van een bedrijfspand met
meerdere afzonderlijk te gebruiken
gedeelten, dan is er sprake van
meerdere eigendommen. Het tarief
per eigendom bedraagt € 239.

Wat gebeurt er als u verhuist?
Verhuist u naar een andere gemeen-
te, dan hoeft u voor de maanden dat
u niet meer in de gemeente Bronck-
horst woont geen afvalstoffenheffing
en rioolrecht gebruiker te betalen. 
U ontvangt een ontheffing van 
bovengenoemde belastingen over de
resterende volle kalendermaanden
na beëindiging van de belasting-
plicht. Wat u teveel heeft betaald
krijgt u automatisch terug. De OZB
krijgt u niet terug.

Wanneer u binnen Bronckhorst 
verhuist, verandert er niets aan de
aanslag die u voor uw oude woon-
adres heeft ontvangen. Voor het 
gebruik van het nieuwe woonadres
wordt in dat jaar geen nieuwe 
aanslag opgelegd. 

Leuker kunnen we het niet maken, wel begrijpelijker

Op dit moment wordt het afval in de
gemeente Bronckhorst nog op ver-
schillende manieren ingezameld. 
De gemeente wil naar één nieuw
systeem van afval inzamelen toe.
Hiervoor is een afvalbeleidsplan 
opgesteld. B en w bespreken dit
plan op 9 mei in de raadscommissie
Beleidsontwikkeling en tijdens de
raadsvergadering van 18 mei beslist
de raad erover. Het nieuwe afvalsys-
teem treedt afhankelijk van keuzes
die de raad maakt in 2007 of 2008 in
werking. B en w vragen de raad te
kiezen voor een volumesysteem of
een systeem van volume/frequentie. 

Bij het volume/frequentiesysteem 
is het uitgangspunt ‘de vervuiler 
betaalt’. U gaat betalen voor het
aantal keren dat u uw afvalcontainer
aan de straat zet en niet zoals nu
een vast bedrag per jaar dat voor 
iedereen hetzelfde is, ongeacht hoe-
veel afval u aanbiedt. Daarnaast
kunt u kiezen voor een groene en
een grijze container van 240 liter
(duurder) of kleinere exemplaren
van 140 of 80 liter (goedkoper). Als 
u bij dit inzamelsysteem kiest voor
een kleinere container en/of uw
container minder vaak aan de straat
zet dan voorheen, dan bent u straks
goedkoper uit. Beter scheiden gaat
dan dus nog meer lonen. Bij het vo-
lumesysteem kunt u alleen kiezen
voor 240 of 140 liter containers. Voor
een grote container betaalt u meer
dan voor een kleine container. Het
aantal keren dat u de container 
minder aan de weg zet, levert geen
extra voordeel op. 

Nieuwe containers 
Iedereen krijgt straks nieuwe con-
tainers. De huidige zijn dan groten-
deels afgeschreven. Als de raad
kiest voor het volume/frequentie-
systeem krijgen alle nieuwe contai-
ners een chip die bij uw adres hoort.
Via die chip houdt de gemeente dan
bij hoe vaak u de container aan de
weg zet. Het volumesysteem kan
vanaf 2007 ingevoerd worden, het
volume/frequentiesysteem kan van-

af 2008 ingaan. Aan de invoering van
dit laatste systeem gaat een proef-
periode van een half jaar vooraf. 

Gratis compostvaten
Uw oude grijze container kunt u 
straks houden voor oud papier. Bij
de nieuwe wijze van afval inzamelen,
halen verenigingen alleen nog oud
papier op dat in containers aan de
weg wordt gezet. Ook gaat de ge-
meente gratis compostvaten aan-
bieden aan haar inwoners. Mensen
kunnen dan hun groenafval zelf
composteren. Dit is goed voor het
milieu. Als de raad kiest voor het 
volume/frequentie systeem zou u
dat geld opleveren, omdat u de
groene container dan minder vaak
aan de weg hoeft zetten. Verder is
voor een groot deel van de gemeen-
te Bronckhorst nieuw dat kleine 
bedrijven ook van het gekozen 
systeem gebruik kunnen maken.
Per adres mogen mensen en 
bedrijven straks maximaal twee
groene en twee grijze containers
hebben. Bedrijven die daar niet 
genoeg aan hebben, moeten zelf
zorgen dat hun afval afgevoerd
wordt. 

Eén centraal afvalbrengpunt 
Ook is in het plan opgenomen dat in
Bronckhorst één centraal afval-
brengpunt komt. Naar alle waar-
schijnlijkheid in Hengelo Gld. De
twee huidige afvalbrengpunten in
Vorden en Steenderen komen dan 
te vervallen. Goederen die geschikt
zijn voor hergebruik kunnen aange-
boden blijven worden bij de bekende
kringloopwinkels. 

Milieuparkjes
Tot slot staat in het afvalplan dat in
de kernen Hengelo, Steenderen,
Vorden en Zelhem zogenaamde 
milieuparkjes komen. Hier kunnen
mensen zelf glas, papier, textiel en
drankpakken gescheiden inleveren.
In Vorden zijn al twee van deze 
parkjes: op het parkeerterrein bij 
de Super de Boer en op de hoek
Hoetinkhof/Dr. Lulofsweg.

Nieuw afvalsysteem in Bronckhorst 

Monumenten-
commissie 
De Monumentencommissie verga-
dert op 17 mei a.s. om 9.00 uur in
het gemeentekantoor. De vergade-
ring is openbaar. De agenda voor
deze vergadering kunt u vinden op
onze website www.bronckhorst.nl.



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
• Baak, 25 t/m 28 mei 2006, Benelux circus, diverse voorstellingen, industrieterrein Dambroek
• Bronckhorst, 2006, verklaring geen bezwaar voor het opstijgen van hete luchtballonnen, 

future fun ballooning bv
• Drempt, 3 juni, van 20.00 tot 4 juni 01.00 uur, seizoensafsluiting senioren leden/vrijwilligers,

kantine HC’03
• Hengelo Gld., 28 juni 2006, van 8.30 tot 22.30 uur, CBS Ds. J.L. Pierson, musical afscheid groep

8, tijdelijke gebruiksvergunning
• Hengelo Gld., 1 en 8 juli 2006, van 8.30 tot 16.30 uur, paardenkeuringen op terrein de Hietmaat,

overkoepelend orgaan ‘Hippisch Hengelo’
• Hengelo Gld., 12 t/m 21 mei 2006, Benelux circus, diverse voorstellingen, Hietmaat
• Hengelo Gld., 14 en 15 oktober 2006, samengestelde menwedstrijden, Vereniging van het 

aangespannen paard ‘In Stap en Draf’
• Hengelo Gld., 25 mei 2006, van 16.00 tot 22.00 uur, Spalstraat 3, optreden live band, De Zwaan
• Hengelo Gld., 29 juli, 26 augustus en 2 september 2006, van 8.30 tot 16.30 uur, paarden-

keuringen op terrein de Hietmaat, overkoepelend orgaan ‘Hippisch Hengelo’
• Hengelo Gld., 3 september 2006, open dag, koetsentocht door Hengelose omgeving, dressuur,

marathon, Vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’
• Keijenborg, 1 juli 2006, buurtvereniging ‘Ottenkamp’, buurtfeest, parkeerplaats bij speelveldje
• Keijenborg, Vierakker, 5 juni 2006, van 07.00 tot 19.00 uur, fietstoertocht, start St. Janstraat 3,

Keijenborg en Ludgerusgebouw in Vierakker, toerclub Keiaosers Keijenborg
• Toldijk, 12 augustus tot 4 september 2006, plaatsen tijdelijke reclame t.b.v. gondelvaart 2006 

in Bredevoort
• Toldijk, 29 juni, van 14.00 tot 16.00 uur, 30 juni, van 20.00 tot 01.00 uur, 2 juli, van 11.00 tot 

16.00 uur, Stichting Ontmoetingscentrum Toldijk, optreden Normaal
• Vierakker, 17 december 2006, van 10.00 tot 18.00 uur, kerstmarkt, van 13.30 tot 14.30 uur, 

Jubal harmonie, Ludgerus gebouw en terrein
• Vorden, 12 augustus 2006, van 15.00 tot 24.00 uur, Biesterveld nr. 80 t/m 98 tijdelijke 

verkeersmaatregel
• Vorden, 28 oktober 2006, venten met slaatjes door Christelijke muziekvereniging Surum Corda
• Vorden, 3 juni 2006, van 16.00 tot 4 juni 01.00 uur, buurtbarbeque, Hoetinkhof
• Vorden, 7 en 8 juli 2006, oranjefeesten, in gebouwen en terreinen op perceel Onsteinweg 2
• Zelhem, 1 juli 2006, van 09.00 tot 12.00 uur, langste ontbijt van de Achterhoek, Bergstraat 
• Zelhem, 13 mei 2006, van 10.00 tot 15.00 uur, rommelmarkt, parkeerplaats bij muziekkoepel 
• Zelhem, 14 juni t/m 27 juni 2006, plaatsen driehoeksborden, aankondiging rode kruis 

collecteweek
• Zelhem, 21, 22, 23 juli, 5, 6 augustus 2006, ontheffing drank & horeca, markt, zomerfeesten/

spektakeltour 
• Zelhem, 5 juni 2006, van 08.00 tot 17.00 uur, recreatieve wandeltocht start Pluimersdijk 2, 

wandel sport vereniging de Ploeg  
• Zelhem, 6, 8 en 10 juli 2006, van 19.30 tot 24.00 uur, openluchtspel nabij ‘de Boerderij’,
• Zelhem, permanente reclame d.m.v. lichtbakken op de gevel van het pand Bergstraat 1

Bouwvergunningen 
• Baak, Bakermarksedijk 15, bouw praktijkruimte voor diëtiste
• Hengelo Gld., Bleekstraat 4, bouwen woning 
• Steenderen, Nijverheidsweg, bouw aardappelsorteerbedrijf 
• Vierakker, Heerlerweg 6, vergroten rundveestal
• Vorden, Mosselseweg 4, oprichten toiletgebouw 
• Zelhem, Cosmeastraat 1, vergroten woning

Rectificatie voorgenomen verkeersbesluit kasteel Vorden
In de Openbare bekendmakingen van 2 mei jl. is in de tekst over het voorgenomen verkeers-
besluit voor het instellen van een voetgangersgebied op het complex van kasteel Vorden een 
verkeerde termijn genoemd waarbinnen de stukken ingezien kunnen worden en een zienswijze
kan worden ingediend. Deze termijn loopt niet t/m 31 mei maar t/m 14 juni 2006. De stukken 
liggen niet ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling maar bij de 
afdeling Bestuurs- en management ondersteuning. 

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, voor het tijdelijk geplaatst hebben van één oefencontainer

en één opslagcontainer voor hout, beide t.b.v. brandweeroefeningen, geldend bestemmings-
plan ‘Buitengebied 1993’

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Kostedeweg 7, voor het medegebruik van een bedrijfswoning als groepsaccommodatie

(recreatief), geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982- Vorden’

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Veldhoek, Schapendijk (tussen huisnummers Schapendijk 3a  en Veldhoekseweg 25), voor 

de bouw van een woning, geldend bestemmingsplan ‘Veldhoek 1983’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 11 mei t/m 21 juni
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 
• Drempt, Kerkstraat 38, voor het plaatsen van een garage annex bijgebouw, het betreft een 

vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Voor-Drempt 1995’
• Hengelo Gld., Singel 26, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning met een erker, het 

betreft een vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Oosterwijkse
vloed 1983’

• Hummelo, Keppelseweg 18, voor het bouwen van een carport, het betreft een vrijstelling van
de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Hummelo 1997’

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 11 mei t/m 21 juni 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 
medewerkers 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 college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, voor de bouw van een oefenhuis voor diverse soorten

brandweertrainingen. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 5 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Baak 1991’

• Vorden, Schoolstraat 2-4, voor het bouwen van een twee-onder-één-kap-woning. Het betreft
een vrijstelling met toepassing van artikel 10, lid 7, sub a, procedure voor de vaststelling van
een nieuw hoofdgebouw, van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 
‘Vorden West en Zuid 1992’

De bouwplannen liggen vanaf 11 t/m 24 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 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Kerkstraat 17, voor het oprichten van een openbare basisschool en een peuterspeel-

zaal. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 8.8., sub a, wijzigen/vergroten
hoofdgebouw, van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Vorden Centrum
en Oost 1994’ en een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 8.6., wegens een 1,25 meter
hoog hekwerk voor de voorgevel (zonder vrijstelling tot maximaal 1 meter toegestaan), van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’

Het bouwplan ligt vanaf 11 mei t/m 7 juni 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 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 27 april 2006:
• Zelhem, Ruurloseweg 39-WA4, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’

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.

Vrijstelling artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 2 mei 2006:
• Halle, Dorpsstraat 79, voor het vestigen van zakelijke dienstverlening in de vorm van 

kantoor, toonzaal en opslag ten behoeve van advies en verkoop van gordijnstoffen, geldend 
bestemmingsplan ‘Halle en Velswijk’

Verzonden op 26 april 2006:
• Vorden, Handelsweg 3, voor de vestiging van een vacuumvorm-verpakkingenbedrijf,  geldend

bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’

Mogelijkheden voor bezwaar 

Tegen deze besluiten kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van een van deze besluiten aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift in
dienen bij b en w. 

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

Monumenten
Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 2 mei 2006:
• Hoog-Keppel, Rijksweg 56, voor de bouw van een veranda aan de achterzijde van het woonhuis
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. 

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een 



bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter 
van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 2 mei 2006:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, RK Kerk St. Willibrordus, voor het herstel van de balk-

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

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. 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 Arrondisse-
mentsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden 
verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 27 april 2006:
• Baak, 7 mei 2006, Onderhoudscommissie RK kerk Baak, rommelmarkt Pastoriestraat van

10.00 tot 15.00 uur, opbouw 6 mei 2006, tijdelijke verkeersmaatregel 7 mei 2006, tijdelijke 
reclame 15 april tot 7 mei 2006, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank- en 
Horecawet art. 35

• Halle en omgeving, 12 en 13 mei 2006, zangvereniging ‘Con Amore’, venten met planten en
bloemen

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

• Halle, 13 mei 2006, van 10.00 tot 14.00 uur, rommelmarkt, Halle-Nijmanweg 40, christelijke
muziekvereniging Euterpe

• Hummelo en Keppel, 20 mei 2006, Zanglust Drempt, huis-aan-huis verkoop van bloemen
• Toldijk, 19 mei, van 20.00 tot 21 mei 2006, 01.00 uur, Flophouse, lentefeest
• Wichmond, 13 mei 2006, van 14.00 tot 19.30 uur, Wielerronde van Wichmond, start en finish 

op de Baron van de Heydenlaan, Rtv Vierakker-Wichmond
• Zelhem, 13 mei 2006, Trefpunt Sport & Leisure, Bergstraat 1, straatvoetbalevenement 

parkeerterrein Super de Boer
• Zelhem, 15 t/m 22 mei 2006, Ondernemersvereniging Zelhem, tijdelijke reclame i.v.m.

koopzondag 21 mei 2006
Verzonden 2 mei 2006:
• Zelhem/Hengelo Gld., Benelux circus, circusvoorstellingen, 4 t/m 7 mei Vinkenkamp in 

Zelhem, 11 t/m 14 mei 2006 op de Hietmaat in Hengelo Gld., tijdelijke gebruiksvergunning, 
tijdelijke reclame van 30 april tot 7 mei 2006 in Zelhem en van 7 t/m 14 mei 2006 in Hengelo
Gld.

• Keijenborg, 21 mei 2006, uitvoeren ballonstart, Wolsinkweg 6, Van Harten Ballonvaarten
• Vorden, 20 en 21 mei 2006, 10.00 tot 17.00 uur, openhuis atelier, demonstraties, 

Hamminkweg 4
Verzonden 3 mei 2006:
• Zelhem, 12 mei 2006, van 20.00 tot 01.00 uur, Mega Piratenfestijn, Slangenburgweg
• Varssel, 20 mei 2006, van 20.00 tot 01.00 uur, 21 mei 2006 van 14.00 tot 18.00 uur, 

Internationale wegraces Varsselring 

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 1 mei 2006:
• Steenderen, Kastanjelaan kavelnummers 69, 70, 71 en 72, gedeeltelijk vergroten twee garages

en drie woningen, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Biesterveld 55, bouwen bijgebouw 
• Zelhem, Heidenhoek 18, veranderen schuur
Verzonden op 2 mei 2006: 
• Olburgen, Roggeland 9, plaatsen 2 dakkapellen
Verzonden op 3 mei 2006
• Baak, Pastoor Teubnerstraat 1, plaatsen carport, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 3 mei 2006:
• Hengelo Gld., de Heurne 3, vernieuwen buitenberging

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 1 mei 2006:
• Drempt, Strengsche Veld 58, uitbreiden woning met hobbyruimte 
• Vorden, Dorpsstraat 2, bouwen overkapping 
Verzonden op 2 mei 2006: 
• Zelhem, Nijverheidsweg 8, bouwen bedrijfswoning
Verzonden op 3 mei 2006: 
• Zelhem, Baaksekampweg 8, vernieuwen bergruimte annex carport, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 3 mei 2006:
• Hengelo Gld., Slotsteeg 10, verbouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Sloopvergunningen 
Verzonden op 1 mei 2006:
• Hengelo Gld., Rijnweg 10, ca. 3 m2 asbesthoudend dakbeschot
Verzonden op 3 mei 2006:
• Toldijk, Lamstraat 6, slopen schuur, er komt asbesthoudend afval vrij 
Verzonden 3 mei 2006:
• Vorden, Eikenlaan 6, slopen asbestdak op een schuur

Kapvergunningen
Verzonden op 3 mei 2006:
• Hengelo Gld., Wilhelminalaan 7, voor het vellen van één apenboom. Geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Nachtegaalplein 1A, voor het vellen van vijf dennen. Geen herplantplicht
• Zelhem, nabij Brunsveldweg 5, voor het vellen van twee wilgen en één berk. Noodkap. Geen

herplantplicht

• Zelhem, nabij Kattekolkweg 1, voor het vellen van 400 m2 bosplantsoen. Herplantplicht
• Zelhem, Velswijkweg 9, voor het vellen van één wilg. Geen herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art.  5.5.1  en resp.
5.4.1 APV)
Verzonden op 9 mei 2006:
• Halle, Kuiperstraat 6, voor verbranding nabij de Kuiperstraat
• Halle, Nijmansedijk 15, voor verbranding nabij de Nijmansedijk
• Hengelo Gld., Kervelseweg 38, voor verbranding nabij de Kervelseweg
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 1 voor verbranding nabij de Kuilenburgerstraat
• Zelhem, Doetinchemseweg 72, voor verbranding nabij de Doetinchemseweg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., buurtvereniging Plataanweg houdt op 20 mei 2006 haar jaarlijkse buurtfeest.

Hiervoor worden de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer: van de hoek Hummeloseweg
tot de Plataanweg en van de hoek Fokkinkweg tot de Plataanweg van 19 t/m 21 mei 2006 van
17.00 tot 17.00 uur 

• Steenderen, Café Heezen verzorgt op 29 juli een muziekavond met livemuziek en op 30 juli
2006 Marktpop, hiervoor wordt het Burgemeester Buddinghplein van 29 juli 08.00 uur t/m 
31 juli 2006 tot 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer 

• Zelhem, op 12 mei 2006 is het Mega Piraten Festijn aan de Slangenburgweg. Hiervoor gelden
van 12 mei 16.00 uur tot 13 mei 2006 04.00 uur de volgende maatregelen: de Brunsveldweg, 
gelegen tussen de Stadsdijk en de IJzevoordseweg en de Nijmansedijk, gelegen tussen de
Stadsedijk en de Halle-Nijmanweg worden afgesloten voor alle verkeer. Bovendien geldt voor
de Halle-Nijmanweg en de Slangenburgweg een parkeerverbod voor beide zijden van de 
wegen. Ook geldt een éénrichtingsverkeer op de Halle-Nijmanweg (rijrichting Halseweg te
Doetinchem) en op Slangenburgweg (rijrichting IJzevoordseweg te Doetinchem) op 12 mei
2006 van 16.00 tot 22.30 uur

• Zelhem, op 13 mei 2006 is een snuffel- en rommelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur op de parkeer-
plaats op het Stationsplein, hiervoor wordt het Stationsplein op dit tijdstip afgesloten voor alle
verkeer

De verkeersmaatregelen gelden met uitzondering va het bestemmingsverkeer.

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) Bouwen en milieu (bouw- en
sloopvergunningen en ontheffingen verbranden afvalstoffen), Openbare werken (kapvergun-
ningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (tijdelijke verkeersmaatregelen). 
In het bezwaarschrift moeten staan. de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van
het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Openbare voorbereidingsprocedure kappen 
haagbeuken Leliestraat Hengelo Gld.
B en w vragen een vergunning voor het vellen van tien haagbeuken aan de Leliestraat in Hengelo
Gld. De reden is dat deze bomen een sterk verminderde conditie en vitaliteit hebben als gevolg
van een gebreksziekte. Voor deze bomen hebben b en w van de voormalige gemeente Hengelo in
2000 een kapvergunning aangevraagd. Na bezwaar op deze vergunning hebben zij besloten de
bomen niet te vellen (besluit mei 2001). Daarom volgen b en w de uniforme openbare voorberei-
dingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht) voor deze aanvraag. 

De aanvraag en de concept-kapvergunning liggen van 10 mei t/m 21 juni 2006 ter inzage op de 
afdeling Openbare werken op het gemeentekantoor. Gedurende deze periode hebben belang-
hebbenden de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De ingediende zienswijzen betrekken 
b en w bij de definitieve besluitvorming.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2006 Eekstraat 3’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2006 Eekstraat 3’ en de daarop betrekking hebben-
de stukken liggen van 11 mei t/m 21 juni 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 de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van twee recreatieappartementen in een vrijkomen-
de stal op het perceel Eekstraat 3 in Steenderen.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Landgoed Groot Otten’
Het bestemmingsplan ‘Landgoed Groot Otten’ is onherroepelijk geworden. Het plan heeft 
betrekking op de realisering van een nieuw landgoed aan de Bielemansdijk in Zelhem.

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

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

Wet milieubeheer 
Geheel of gedeeltelijk intrekken van een Wet milieubeheer vergunning
B en w hebben op 18 april jl. een richtlijn vastgesteld voor het geheel of gedeeltelijk intrekken
van een Wet milieubeheer vergunning. 

Op basis van de Wet milieubeheer kan een milieuvergunning op verschillende gronden worden
ingetrokken. In de richtlijn is bepaald in welke situaties tot intrekking van de Wet milieubeheer
vergunning wordt overgegaan. Dit gebeurt als 
• een bedrijf of andere inrichting gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar geheel of

gedeeltelijk buiten gebruik is gesteld
• het bedrijf geheel of gedeeltelijk is verwoest. De vergunning wordt dan uitsluitend geheel of

gedeeltelijk ingetrokken na overleg met de houder van de vergunning
• er ontoelaatbare gevolgen zijn voor het milieu waarbij de toegestane wettelijke grens- of 

plafondwaarden worden overschreden en het bedrijf niet binnen één jaar kan voldoen aan 
deze waarden

Bij het intrekken van de milieuvergunning wordt rekening gehouden met bijzondere omstandig-
heden. De richtlijn ligt gedurende vier weken vanaf de dag na deze bekendmaking ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu en is tegen betaling van kosten verkrijg-
baar.

Ontwerpbesluit  (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 11 mei t/m 21 juni 2006 
tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 2, een veranderingsvergunning voor een melkrundveehouderij 

annex ijsboerderij

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 inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 22 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. 

Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 11 mei t/m 21 juni 2006 
tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter 
inzage:

• Hengelo Gld., Rijnweg 23, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieu-
beheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehouderijen 
milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op het veranderen van de diersoort en 
hoeveelheden dieren; op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van 
een melkrundveehouderij met de volgende dierensoorten en aantallen:
- 65 stuks melk- en kalfkoeien
- 45 stuks vrouwelijk jongvee tot ca. 2 jaar

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer hetzij deze activiteit niet onder
de vergunningplicht van de Wet milieubeheer valt. Wel moet voldaan worden aan de algemene
voorschriften, die aan bovengenoemd besluit zijn verbonden.
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Meer info en aanbod op WWW.PGMAKELAARDIJ.NL
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Makelaar met Meerwaarde. Transparantie gewenst.
Wij van PG makelaardij houden er niet van u in het ongewisse te laten over wat wij voor u doen om uw woning 
voor u te verkopen. Daarom hebben wij een transparant pakket ontwikkeld, waarin zaken als geregeld adverte-
ren, een eigen verkoopbrochure voor uw woning en professionele begeleiding vanzelfsprekend zijn. Een succes-
volle verkoop op een redelijke termijn is ons uitgangspunt. Bovendien weet u tijdens ons eerste gesprek wat het 
u kost om via PG Makelaardij uw woning te verkopen. Belt u ons? Dan weet u het binnenkort ook allemaal. 

Uw makelaars: Pieter Gerrits & Chris Wullink

€ 264.000 k.k.

Ruime helft van dubbel
woonhuis
• inhoud ca. 480 m3

• voorzien van 5 slaap-
kamers

• mooie provisiekelder
•  woonkamer gerenoveerd
• op korte afstand van cen-

trum en buitengebied

Julianalaan 4  |   Hengelo (gld)

€ 259.000 k.k.

€ 147.500 k.k.

Royale helft van dubbel
woonhuis met ruime
garage
•  diepe achtertuin op het

zuiden; veel privacy
•  gelegen nabij centrum
•  studeer-/slaapkamer op

begane grond
•  grote woonkamer met

open haard en schuifpui

Ruurloseweg 22  |   Hengelo (gld)

€ 298.000 k.k.

Ruime helft van dubbel
woonhuis met garage en
carport
•  souterrain onder ge-

hele woning
•  besloten tuin op het

zuiden
•  luxe en moderne keuken
•  rustig gelegen aan 

pleintje

Snethlageweg 5  |   Hengelo (gld)

€ 279.000 k.k.

Vrijstaande woning met
aangebouwde garage en
berging
•  gelegen in rustige

woonstraat
•  bouwjaar 1956
•    perceeloppervlakte

452 m2

•    eenvoudige woning,
opknappen noodzakelijk

Teubenweg 27  |  Keijenborg

€ 239.000 k.k.

Plantsoenstraat 35  |   Doetinchem

€ 174.500 k.k.

Ruim 3-kamer HOEK-
appartement (ca. 100m2)
•  midden in de stad
•  3 balkons, waarvan

1 grote op het zuiden
•  fietsenberging in de

onderbouw
•  complex beschikt over

lift en overdekt en
beveiligde entree

In centrum gelegen
3-kamer maisonette
appartement
•  berging in de onder-

bouw
•  lichte woonkamer met

parketvloer
•  extra toilet op de ver-

dieping
• VvE functioneert prima!

Schouwburgplein 18  |   Doetinchem

€ 165.000 k.k.

Middenweg 6  |   Hengelo (gld)

€ 299.000 k.k.

Middenweg 4  |   Hengelo (gld)

€ 274.000 k.k.

OPEN HUIS
zaterdag 20 mei

van 12.00 - 13.00 uur

OPEN HUIS
zaterdag 20 mei

van 13.00 - 14.00 uur
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Ruime en moderne helft
van dubbel woonhuis
•  inhoud ca. 560 m3 (incl.

garage)
• grote zolder met ruimte

voor extra slaapkamers
• achtertuin gelegen op

het zuiden
• vrij uitzicht over parkje

Berkenlaan 31  |   Hengelo (gld)

FAM I L I E DRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? 

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

AGENTSCHAPPEN

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA  Vorden
Tel. (0314) 62 50 53  Fax (0314) 65 06 43

Weevers druk
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

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10    Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij



Door de jarenlange evaring binnen dit
bedrijf kunnen ze een oplossing bie-
den bij heel veel vragen op allerlei ge-

bied. Multimate Heijink en Hebo kun-
nen de klanten met de diverse werk-
zaamheden nu nog beter van dienst

zijn; voor alle doe het zelf artikelen,
hout -en bouwmaterialen, badkamer-
inrichting, tuinhout tot aan het leve-
ren en plaatsen van schuttingen en
blokhutten voor in de tuin, kortom
voor alle timmerwerk van vloer tot en
met het dak. Geen enkele uitdaging
gaan ze uit de weg. Voor elke klus is er
overleg met de klant en worden er
goede afspraken gemaakt over de

gang van zaken en uiteraard niet te
vergeten de prijs. Dus als het u niet
lukt om een klus (bv het plaatsen van
nieuwe deuren en zonwering, het aan-
brengen van inbraak preventief hang
en sluitwerk of het plaatsen van een
dakraam)  zelf te klaren neem dan ge-
heel vrijblijvend contact op met Hebo
timmer en onderhoudsbedrijf in Zut-
phen (Leesten), (0575) 52 17 96

Multimate Heijink pakt de draad weer op 
met Hebo timmer en onderhoudsbedrijf

Zoals ze vroeger zijn begonnen met het timmerbedrijf in 1890, zo pakken
ze nu de draad weer op bij de firma Heijink. Door de jaren heen is het be-
drijf uitgegroeid tot de bouwmarkt die iedereen wel kent, Multimate. Ech-
ter, doordat de vraag naar een paar vakkundige handen bij het klussen is
toegenomen zijn ze verder gegaan met een aparte tak, namelijk Hebo tim-
mer en onderhoudsbedrijf.

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

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

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

centrum. In verband met zomer-
vakantie 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.

MEI
10 ANBO klootschietgroep bij de Klei-

ne Steege
10 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
11 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd

vanaf marktplein
11 NBv.P dagfietstocht Borculo vanaf

Marktplein
11 Klootschietgroep de Vordense pan
15 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum
17 ANBO klootschietgroep bij de Klei-

ne Steege
17 NBv.P 's avonds 1000 jaar mode in

de Herberg
17 Welfare Rode Kruis Handwerkmid-

dag en kraamverkoop in de Wehme
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70+ in de Wehme
21 HSV de Snoekbaars Senior wedstrijd
22 Weerkundig Reinier van den berg

in de Gerf. Kerk
23 Chr. Vrouwenbeweging Passage

reisje
24 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO klootschietgroep bij de Klei-

ne Steege
31 HSV de Snoekbaars senior wedstrijd

GERAFFINEERD GEVARIEERD
Sommige plantengeslachten zijn gene-
tisch zo vol mogelijkheden gebleken
dat kwekers er naar hartelust mee
konden experimenteren. Met fantasti-
sche resultaten die de wereld een beet-
je mooier maken. Ga bijv. eens op ont-
dekkingsreis in de volgende geslach-
ten: Astilbe. Deze pluimspirea's, die
graag wat vochtig staan, vormen zo'n
groot gezelschap dat ze wel moesten
worden ondergebracht in grote groe-
pen als de Arendsii's (forse planten
met brede bloempluimen van wit tot
rood), de Crispa Groep (kleuters, ca.15
cm hoog), de Japonica Groep met meer
piramidale bloeiwijzen, de Thunbergii

Groep (minstens 100 cm hoge, majes-
teitelijke planten met sierlijk overhan-
gende pluimen) en even sierlijk, maar
fijner in de Simplicifolia Groep. Kies
uit bloei van voorzomer tot ver in de
herfst, verbaas u over de eindeloze
tintvariatie en bladverschillen die er
zijn. Bij Campanula is het net zo'n ver-
haal. Maar hierbij gaat het om klokjes-
bloemen en lopen de kleuren van
paars, blauw en indigo tot roze en zui-
verwit. Ze zijn er kruipend (C. porten-
schlagiana) tot bijna 2 m hoog (C. lacti-
flora), met hangende klokjes (C. takesi-
mana) of klokjes in kluwens (C. glome-
rata) tot wijd openstaande massa's kel-
ken die hele planten  overdekken (kar-

Grote families in de tuin

Er zijn plantengeslachten met zoveel soorten en kweekvormen dat de
keuze bijna eindeloos lijkt. Het wordt een compleet feest als er ook nog
eens een heel scala aan bloemkleuren en groeivormen van beschikbaar is.
Dat komt vooral voor bij de vaste planten. Met de geslachten die we hier-
na noemen kunt u zich helemaal uitleven in eindeloze bordercombina-
ties met ongekende variatie in kleurnuances, bladvormen en  texturen.
Zoekt u net dat iets andere tintje, een bepaalde kleurexpressie of wilt u
met de kleurenwaaier in de hand uw tuin kunnen componeren, dan kunt
u zich met deze planten helemaal uitleven.

Wilt u zich met vaste planten helemaal uitleven let u daarbij dan op bezonning, bodemeisen
en waterbehoefte

patenklokje, C. carpatica). Een onge-
kende, vertederende weelde. De majes-
tueuze riddersporen (Delphinium)
hoeven we alleen maar te noemen om
u de soms meer dan manshoge, gewel-
dige bloemtrossen met hun rijke kleu-
ren voor ogen te toveren (bijv. de forse
planten uit de Pacific Giant Groep en
de fijnere uit de Cultorum Groep).
Maar er zijn ook dwergen (D. grandi-
florum) die maar 30 cm hoog worden.
Keuze te over! Ook ooievaarsbekken
(Geranium) zijn er in enorme verschei-
denheid. De bloemkleuren variëren
van roze tot violet en warm blauw, ui-
teraard ook wit. Hoogtes lopen van 5
cm tot bijna 100 cm. Het zijn ijzerster-
ke, karaktervolle planten Van de een-
dagsbloemen (Hemerocallis) bestaan
van ca. 20 soorten meer dan duizend
cultivars in pastel- tot felle tinten. Al-
leen blauw komt niet voor. Ze produce-
ren maandenlang een eindeloos lij-
kende stroom bloemen. Hartlelies
(Hosta) zijn in lila, roze en wit bloeien-
de bladplanten met pollen uiterst ge-
varieerd loof in alle tinten groen, geel,
roomwit, grijs en blauw en combina-
ties daarvan. Imposante planten voor
uiteenlopende standplaatsen. Iris is
zelfs verkozen tot Plant van het Jaar
2006. Dat zegt ook alles over de onge-
kende veelzijdigheid van deze bloeien-
de juwelen met hun schitterende kleu-
ren en bloemvormen. Pioenen (pioen-
rozen; Paeonia) in alle soorten maken
altijd grote indruk met hun enorme,
gevulde witte, roze of rode bloemen,
vaak met prachtig gele bossen meel-
draden. Ook de veelzijdige, zeer rijk
bloeiende vlambloemen (Phlox) moet
u absoluut gaan ontdekken: een onge-
kende variatie in groeivormen en
bloemkleuren! Alle genoemde plan-
tengroepen stellen eigen eisen qua ver-
zorging. Daar zijn geen algemene re-
gels voor te geven. Let op bezonning,
bodemeisen en waterbehoefte. Vaste
planten vragen over het algemeen wei-
nig onderhoud. Soms is steun nodig. 

TUINTIPS VOOR MEI
Het gras groeit hard; regelmatig maai-
en! Groene aanslag op hout en steen
verwijderen. Hagen knippen. Vroeg-
bloeiende heesters snoeien. Winterhei-
de snoeien. Klimplanten aanbinden.
Waterlelies planten en vijver verzor-
gen. Eenjarigen en kuipplanten kunt
vanaf half mei veilig buiten zetten.

Opbrengst
collecte
Nationaal
Fonds
Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het
Nationaal Fonds Kinderhulp,
die gehouden is in de week
van 23 tot en met 29 april,
heeft in Vorden € 1.141,62
opgebracht. 

Hiervoor zijn 17 collectanten op
pad gegaan. Een geweldig bedrag
van de 17 mensen die op pad zijn
gegaan. Graag willen wij mensen
oproepen te helpen dit aantal col-
lectanten uit te breiden. Wilt u
zich voor volgend jaar aanmel-
den als collectant, bel dan 55 18
33. U bent van harte welkom! 

Het ingezamelde geld is bestemd
voor kinderen in Nederland die,
meestal door problemen thuis, te
maken krijgen met jeugdzorg. 

Kinderhulp financiert met de op-
brengst van de collecte bijvoor-
beeld een klimrek bij het kinder-
tehuis, een fietsje, het lidmaat-
schap van een sportclub, of een
weekje kamperen. Met deze ex-
ta's geeft Kinderhulp deze kinde-
ren een beetje gewoon geluk.

Collectanten en gevers: hartelijk
dank!

Gerrit Jansen is numeroloog en aan de
hand van uw geboortedatum doet hij
waarnemingen met veel humor en
woordspelingen. U kunt deze avond
kennismaken met de vrijwilligers: Na-
dia Busch, Aura- Reading en Healing;

Mirande Overmaat, Reiki; Alianne Ko-
ning, Kristaltherapie en magnetise-
ren; Heleen Parre, Tarot en Numerolo-
gie; Miriam Menzing, Shambhala;
Jules Rüthers, Voetreflexologie; Sjany
de Graaf, Gestalttherapie en APS; Ag-
nes Vos en Riet Scheers met Boeken
van The ReadShop en Tweedehands
Boeken. Voor meer inlichtingen kunt
u contact opnemen met Nardie Krab-
benborg, zie hiervoor de advertentie
elders in deze krant.

Gerrit Jansen op kairosavond
Op 16 mei a.s. op de laatste avond
van dit seizoen hebben we als Ger-
rit Jansen bij "Er is meer……" bij Pil-
len 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1 in
Lichtenvoorde.

Zaterdag 13 mei is het in Café Uenk te
Vorden weer groot feest. Er is de hele
dag live muziek door verschillende
bands, met onder meer: Dat Doe’w;
Piece of cake; Verdwaald  en andere.
De hele dag gezellige muziek en dans..

Deze dag heeft als thema: Yvonne..
Live voor jou!! Dit omdat Yvonne de ei-
genaresse van Café Uenk  zich lang-
zaam gaat terug trekken uit het feest-
geruis. De toegang is gratis deze dag.
Voor info kan er gebeld worden naar:
0575-551363 vraag dan naar Nance of
Saskia (organisatie 13 mei).

Live bij cafe Uenk
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De routes naar het
Megapiratenfestival

Vrijdag 12 mei vindt op het terrein van de voorma-lige
geheime zender aan de Slangenburgweg in Zelhem
het Megapiratenfestival plaats in samen-werking met
Radio Milano. Er komt een ‘megatent’ die aan meer
dan 6.000 ‘piratenfans’ onderdak zal kunnen bieden.
In de zeer nabije omgeving van het festivalterrein kan
gratis worden geparkeerd voor zowel auto’s als fiet-
sen. Om de verkeerstroom zo optimaal mogelijk te
laten verlopen heeft de organi-satie een tweetal aan-
rijroutes ingesteld. Vanaf de snelweg A18 kunnen de
bezoekers via Westendorp/Doetinchem komen. Ze
zullen door Westendorp worden geleid in de richting
van Doetinchem en op de T-kruising Varsseveldseweg
– Plakdijk (kasteel de Slangenburg) rechtsaf worden
geleid om via de Plakdijk – IJzevoordseweg  op het
feestterrein te komen. Bezoekers kunnen ook richting
Halle/Zelhem en dan door Halle heen de infor-
matieborden volgen. Op de kruising  Halseweg – Halle
Nijmanweg wordt u linksaf geleid. Via de Halle
Nijmanweg – Halseweg – Slangenburgweg komt u op
het feestterrein. Van welke kant u ook komt. Via één
van deze twee routes kunt u het festivalterrein
bereiken. De routes naar het festivalterrein worden
door middel van gele informatieborden aangegeven.
De taxi’s en taxibusjes voor het halen en brengen van
de bezoekers kunnen alleen via de aanrijdroute
Richting Westendorp/Doetinchem en vanuit richting
Doetinchem aanrijden. 
Gedurende het Megapiratenfestival is ter plaatse één-
richtingsverkeer  ingesteld.

Anjeractie: 
Geeft cultuur de kans 

De jaarlijkse landelijke Anjeractie - de 61ste - voor het
Prins Bernhard Cultuurfonds vindt plaats van 14 tot
en met  20 mei. Het Prins Bernhard Cultuurfonds
stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland –
op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven,
passie en talent moedigen zij aan met  financiële bij-
dragen opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve
fondsenwerving en inkomsten uit loterijen worden
jaarlijks bijna vierduizend projecten en personen
ondersteunen. Dat maakt het Cultuurfonds, met een
landelijk fonds  en twaalf regionale afdelingen, een
van de grootste particuliere cultuurfondsen van
Nederland. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft
cultuur de kans. In Gelderland komen duizenden col-
lectanten van verenigingen langs de deur om een bij-
drage voor de cultuur en het natuurbehoud in
Gelderland te vragen. Mede dankzij deze giften kan
het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland jaarlijks
honderden projecten ondersteunen: voor de aanschaf
van instrumenten van de plaatselijke harmonie, voor
een catalogus bij een tentoonstelling, voor theater-
voorzieningen, voor (jubileum)concerten en voor tal-
loze andere culturele activiteiten.
Particuliere giften vormen een belangrijk deel van de
inkomsten van het Cultuurfonds. Eenderde van de
opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan de col-
lecterende vereniging. De overige tweederde – aange-
vuld met een bijdrage uit het activiteitenbudget van
het landelijk bureau – komt ten goede aan culturele
initiatieven binnen Gelderland. In het jaar 2005
besteedde het Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland € 700.000,-- aan 436 culturele activiteiten
in Gelderland. Behalve het toekennen van garantiebi-
jdragen reikt het fonds tweejaarlijks een prijs uit en
zet het zelf culturele projecten in de provincie op. De
opbrengst van de Anjeractie 2005 in Gelderland  was
€ 196.412,--. Voor sympathisanten die de (collecte)bus
missen: uw bijdrage aan de Anjeractie is welkom op
Rabobank 393851265 t.n.v. Prins Bernhard
Cultuurfonds te Amsterdam.

Opbrengst collecte
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, gehouden in de
week van 23 t/m 29 april, heeft in Zelhem en Velswijk € 958,07 opgebracht.
Hiervoor gingen 16 collectanten op pad. Het Fonds Kinderhulp dankt de col-
lectanten en de gevers voor hun bijdrage, die de collecte tot een succes
maakte. Het geld is bestemd voor kinderen in Nederland die, meestal door
problemen thuis, te maken krijgen met de Jeugdzorg. Kinderhulp
financiert met de opbrengst van de collecte zaken als een klimrek bij een
kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap voor een sportclub of een week-
je kamperen. Met deze extra’s geeft Kinderhulp deze kinderen een beetje
gewoon geluk.

NIEUW in Zelhem !!!

Vanaf 16 mei a.s. zijn wij geopend:

voor al uw Antiek, Curiosa en Woonaccessoires

U kunt ons vinden aan de Prinses Irenestraat 2
D A M E S M O D E

Smidsstraat 11, Zelhem.Tel. 0314-625995
Wilhelminaweg 26a, Dieren. Tel. 0313-413314

Zondag 14 mei

MOEDERDAG
Voor elke moeder een 

passend geschenk

Kado-tips: tassen, riemen, 
byoux of een kadobon.

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

VVOOOORRJJAAAARRSSAACCTTIIEESS
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto’s)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto’s)
Airco  controle-service

NN II EE UU WW
RROOTTEEXX  BBAANNDDEENN
11 ee KKWWAALLIITTEEIITT,,

SSCCHHEERRPP  GGEEPPRRIIJJSSDD
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie)
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

CCoonnssuulltt  oopp  aaffsspprraaaakk
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.
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Kleumend van de kou keek het pu-
bliek zaterdag naar de autocross. Op
het terrein aan de Scharfdijk was
een baan uitgezet met veel rechte
stukken. Er werd veel stuurmans-
kunst vereist van de coureurs, vooral
in de bochten. Voor het publiek was
dit natuurlijk bijzonder spectacu-
lair.
Er werd gereden in diverse klassen
zoals standaard, toerwagen, kever,
sprint 1600 en de superklasse. De su-
perfinale was het sluitstuk. De plaat-
selijke rijders scheurden hun rond-
jes en werden fanatiek aangemoe-
digd door hun fans. De autocross
werd verreden onder auspiciën van
de KNAF met medewerking van de
Stichting Autocross Oost Nederland
(SAON).

De volgende dag was het weer beter
en liet de zon zich veel zien. Dit had
ook duidelijk invloed op het aantal
bezoekers, bij de trekkertrekwed-
strijden. De organisatie van de trek-
kertrek was in handen van het Auto-
crossteam Nijhof in samenwerking
met Trekkertrek Stichting Twente
Achterhoek (TSTA).
Er waren maar liefst twaalf verschil-
lende gewichtsklassen. De brullende
motoren van de tractoren in de zwa-
re klassen veroorzaakten een zwart
rookgordijn over het terrein. Met
veel power moest de sleepwagen
over de zandvlakte getrokken wor-
den. Sommige deelnemers haalden
de eindstreep (full pull). Anderen
hadden daar veel meer moeite mee.
Eén verkeerde schakeling en je staat
vast geboord in het zand!
Niet alleen de tractor kan het bege-

ven, ook de sleepwagen kan defect
raken. Een deelnemer moest daar-
om overnieuw beginnen toen er een
‘noodstop’ was. De koppeling van de
aandrijving naar de as was stuk ge-
raakt. Snel werd het euvel verhol-
pen. “Ja, het blijft een mechanische
sport”, was het nuchtere commen-
taar van de monteur. Dit is ook teke-
nend voor de gemoedelijke sfeer die
er is bij trekkertrekwedstrijden. Het
is niet alléén krachtpatserij van de
zware machines. Ook in de andere
klassen waar de pk’s minder zijn,
wordt volop strijd geleverd om zover
mogelijk te slepen. Na elke trek-
beurt wordt de baan weer vlak ge-
maakt. De volgende deelnemer staat
dan alweer klaar. Het publiek geniet
van het spektakel.

In de feesttent werd beide avonden
gezellig feest gevierd. Zaterdag
stond in het teken van het Neder-
landstalige lied dat de laatste jaren
enorm populair is, ook bij jongeren.
De Havenzangers, Henk Wijngaard,
Jacques Herb, Frank van Etten, Je-
roen met een André Hazes act, zan-
geres Charléne en Arne Jansen had-
den geen moeite om het publiek te
vermaken. Een deinende en meezin-
gende massa zette de tent op de kop.
Henk Wijngaard, de zingende truck-
chauffeur, ‘liet de vlam uit de pijp
komen’ van de Turbine Tractor Pul-
ler met een vliegtuigmotor van 4500
pk. (Met dank aan sponsor Lubron
Uitzendbureau). De zondagavond
kreeg dit een vervolg. Ook nu weer
een feest in de tent met optredens
van The Heinoos, Crystal Dream en
als uitsmijter Kas Bendjen.

Organisatielid Gerrit Jan van Enck
was tevreden over het festival. “Ik
ben blij dat het evenement er staat.
Want we zijn zeker van plan om het
volgend jaar weer terug te laten ko-
men. Het staat er nu. We hebben
kinderziektes gehad, maar dat vind
ik helemaal niet erg. Daar leer je al-
leen maar van. Volgend jaar heb je
dan nog een mooier spektakel”. Vol-
gens Van Enck zijn er vierduizend
betalende bezoekers geweest. Hij
heeft een voldaan gevoel over het
Oranje Power Festival. Wel vond hij
het jammer dat zaterdag met de au-
tocross het weer tegen viel. “Dat
heeft invloed gehad op het aantal
bezoekers”. Door het grote aantal
deelnemers bij de trekkertrek liep
het programma erg uit. “De volgen-
de keer moeten we dat beter regelen.
Er komen dan ook minimaal twee
sleepwagens. Maar ook daarvan heb-
ben we geleerd”.

Gerrit Jan van Enck kijkt alweer
vooruit naar de volgende editie van
het festival. De formule van het
Oranje Power Festival zal volgens
Van Enck wel anders van opzet zijn.
“Ik denk dat we voor de toekomst
het evenement verschuiven vóór of
ná het weekend van Koninginnedag.
Dat is afhankelijk van de dag waar-
op 4 mei valt. Op Koninginnedag is
overal wat te doen. Dat is mede een
reden om een andere datum te kie-
zen”. Verder denkt Van Enck de
feestavonden anders te gaan opzet-
ten. “Hoe precies weet ik nog niet.
Datzelfde geldt ook voor de activitei-
ten overdag”.

Hij is heel tevreden dat het evene-
ment zonder klachten is verlopen.
“Ik wil het publiek een grote pluim
geven. Want zij hebben ervoor ge-
zorgd dat het een geslaagd festival is
geworden.

Veel power komt er aan te pas in de zware gewichtsklasse.

Klaar voor de start bij autocross.

Oranje Power Festival
krijgt een vervolg

Het is weer rustig in het buitengebied van Hengelo. Het Oranje Power
Festival was een spektakel van muziek, ronkende auto’s en brullende
tractoren. De feesttent werd beide dagen op de kop gezet door arties-
ten. Het evenement dat voor de eerste keer werd gehouden, werd be-
zocht door vierduizend bezoekers en krijgt volgend jaar een vervolg.
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Voldoet uw website aan uw verwachtingen?
Zeg nou eens eerlijk, hoeveel nieuwe klanten krijgt u binnen via uw website?

Onze SiteScan helpt u!
Wat doet de SiteScan?
Wij kijken o.a. naar:

- Zoekmachinevriendelijkheid
- Uitstraling en vormgeving 
- Inhoudelijkheid van de onderwerpen 
- Volledigheid 
- Navigatiestructuur 
- Communicatief vermogen van de site 
- Performance 
- Interactie met uw bezoekers
- Tekstuele juistheid

Meer weten? bel....
Weevers Net

Nu de gehele maand 

mei geen € 125,- maar 

€ 50,-

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

José la Croix 
Verpleegkundig Overgangs-

consulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak/Zutphen/Doetinchem/Brummen/Ruurlo/Groenlo
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Omlijst door de muziek van de boe-
renkapel Crescendo uit Hengelo, met
dans van de boerendansgroep "Wi'j
eren 't Olde" uit de Velswijk, bevat het
programma historische aktiviteiten
zoals: ringsteken op de fiets, door de
Oudheidkundige Vereniging Hengelo,
boerengolf, wordt er o.a. koffie met ro-
zijnenwegge verkocht. Er is een stand
van de internetsite Oud Zelhem waar-
in ruim 5000 foto's uit Zelhem en om-
geving te zien zijn. Naast 15 stands
met diverse demonstraties van oude
ambachten en verkoop van o.a. plan-
ten, kruiden, honing, boeken, enz, ko-
men de gezamenlijke V.V.V.'s van
Bronckhorst met boekjes en fietsrou-
tes onze mooie gemeente promoten.
Hotel 't Wolfersveen in Zelhem ver-
zorgt om 8 uur 's morgens een over-
vloedig Engels ontbijt waarna er een
wandel of fietstocht volgt naar de Mul-

dersfluite. De V.V.V. Bronckhorst orga-
niseert ook fietstochten met verschil-
lende opstappunten die allen de Mul-
dersfluite aandoen. De activiteiten
starten om 12.00 uur bij de Mulders-
fluite en zijn gratis toegankelijk. Het
aanvangstijdstip van de broodweging
is gepland om circa 13.45 uur.
Sinds 1559 mochten de bewoners van
de markegronden 't Gooy en Duns-
borg plaggensteken op voorwaarde
dat zij jaarlijks op hemelvaartsdag
roggebroden leverden van minstens
22 pond, bestemd voor de armen in de
gemeente. Degene die het zwaarste
brood leverde, vaak meer dan 100
pond, kreeg 2 flessen wijn en woog
het brood minder dan 22 pond, dan
moest men 6 stuivers boete betalen.
Vanaf 1772 werd het niet leveren van
roggebrood gestraft met een dubbele
levering in het volgend jaar. Sinds
1807 werd bepaald dat de markenrich-
ters het brood zouden verdelen onder
de armen van de diaconie van Henge-
lo en Zelhem, in de verdeling 3/8 deel
voor de protestanten, de rest voor de
katholieken in Keijenborg en Hengelo.
Na ontbinding van de marken besloot
men als een blijvende herinnering de
traditionele broodlevering Mulders-
fluite in ere te houden en de erven als
cijnsplichtigen daarmee bij voortdu-
ring te belasten. Deze eeuwen oude
vorm van gemeenschappelijke armen-
zorg is een voorloper van de huidige
sociale zekerheden.

Traditionele Broodweging
"Muldersfluite"
Een eeuwenoude traditie herleeft
jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit
jaar op 25 mei, n.l. het  roggebrood
wegen bij de Muldersfluite aan de
Zelhemseweg 44 tussen Zelhem en
Hengelo. Onder het toeziend oog
van de goudse pijp rokende nota-
belen, burgemeester en de veiling-
meester, worden de aangevoerde
roggebroden gewogen en onder de
toeschouwers geveild. De op-
brengst van deze broodveiling gaat
elk jaar naar een, door de kerken
uitgekozen, goed doel.

De Nlite V-laser is een medische laser
die gebruikt wordt bij de behandeling
van diverse huidproblemen. Het appa-
raat wordt heel succesvol ingezet bij
de bestrijding van acne, de verfraaiing
van acne-littekens en de behandeling
van gesprongen adertjes en roodheid.
Maar ook op het gebied van huidver-
jonging zult u versteld staan van de re-
sultaten!

De lichtstralen van de laser stimule-
ren het natuurlijk herstellend vermo-
gen van de huid en de aanmaak van
collageen tot wel 85%. Hierdoor wordt
uw huid zichtbaar dikker, steviger en
mooier en vervagen rimpeltjes en fij-

ne lijntjes. U ziet er jaren jonger uit!

Bij de behandeling van acne doden de
lichtstralen van de laser de bacteriën
die acne veroorzaken. Bij de behande-
ling van roodheid worden de kleine
probleemadertjes die de roodheid ver-
oorzaken vernietigd. Hierbij wordt de
gezonde huid niet beschadigd. De Nli-
te V-laser kan zelfs worden ingezet om
de kwetsbare huid rondom de ogen te
verstrakken en te verstevigen.

De behandeling is vrijwel pijnloos en
erg snel: een totale gezichtsbehande-
ling duurt meestal niet langer dan 30
minuten. De laser werkt uitermate
precies: met behulp van een hand-
stuk, dat langzaam over uw huid
wordt heen en weer bewogen, worden
de laserstralen precies daar geplaatst
waar ze nodig zijn. Nóg een voordeel:
uw huid hoeft niet of nauwelijks te
herstellen van de procedure. Na de be-
handeling kunt u uw dagelijkse werk-
zaamheden dus direct weer hervatten.

Hoeveel behandelingen u nodig heeft,
is afhankelijk van de conditie van uw
huid. Voor acne en de behandeling
van fijne lijntjes en rimpels staan ge-
middeld 3 behandelingen. Voor de ver-

wijdering van kleine adertjes volstaat
in principe één behandeling, soms
echter zal dit aantal hoger liggen. Het
resultaat blijft lang zichtbaar: acne
blijft gemiddeld 9 maanden weg en fij-
ne lijntjes en rimpels zie je ongeveer
een jaar niet meer!
Een behandeling met de Nlite V past
bij bijna iedereen. Bij de intake zal pre-
cies verteld worden welke resultaten u
mag verwachten. Laat u overtuigen en
maak een afspraak voor een kuur met
de Nlite V.

Francine van den Bosch, Cosmetisch
Instituut Francine, Lichtenvoorde. (zie
advertentie elders in dit blad)

Er jaren jonger uitzien dankzij de
Nlite V-laser

Voor Nlite Na Nlite

Reiki komt uit Japan en betekent Uni-
versele Levensenergie. Deze levens-
energie stroomt door ieder mens. De-
ze stroom kan door stress geblokkeerd
raken, waardoor ziektes of problemen
kunnen ontstaan.
Door jezelf (of een ander) Reiki te ge-
ven wordt het zelfgenezend vermogen
van het lichaam gestimuleerd. Met als
direct gevolg een diep gevoel van ont-
spanning. Door regelmatig te behan-
delen wordt je weerstand en vitaliteit
vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten. Bestrijdt niet al-
leen symptomen, maar bereikt ook de
oorzaak. Bovendien gaat Reiki zeer
goed samen met reguliere medische
behandelingen, maar komt nooit in

de plaats daarvan! Reiki is een krachti-
ge, liefdevolle energie die je niet kunt
sturen of beïnvloeden.
Iedereen kan Reiki leren. Voor een cur-
sus Reiki heb je geen speciale voorken-
nis of vaardigheden nodig. Ook je op-
leidingsniveau speelt geen rol.
Ik ben in opleiding om Reikimaster te
worden. Het is mijn grootste wens om
anderen kennis te mogen laten maken
met Reiki en hopelijk gaan zij net zo
enthousiast met Reiki aan de slag als
ik. Ik organiseer 29 juni t/m 1 juli 2006
(2 avonden van 19.30-22.30 uur en op
zaterdag van 10-17 uur) een Reiki-1-
cursus bij mij aan huis, die door Lia
van 't Veen, mijn opleidend Reikimas-
ter wordt verzorgd. 

WIL JE KENNISMAKEN MET
REIKI?
Ik geef behandelingen, zodat je aan
den lijve kunt ervaren wat Reiki doet.
Daarnaast geef ik bij mij aan huis ook
oefenavonden voor mensen die een
Reiki-cursus hebben gevolgd. Als je
zelf nog geen cursus hebt gevolgd, ben
je ook welkom als gast. Dus gewoon
om eens te ervaren wat Reiki is.

Informatie is te vinden op www.reiki-
vorden.nl. Ook kun je mailen naar:
info@reiki-vorden.nl of bellen met Ri-
anne Leijten (Reikimaster-student),
Smidsstraat 13 te Vorden, tel. 0575-
553528 (na 18.00 uur), (Zie de contact-
jes).

Reikicursus in Vorden

Vanuit de VVV-winkel aan de Koren-
bloemstraat 17 in Hengelo fietst men
richting Vorden. Onderweg zijn vele
bezienswaardigheden, welke ook in
de route folder zijn na te lezen.
Vanuit Vorden fietst men richting Zel-
hem en van daar uit weer naar het
startpunt in Hengelo.

De route kan men uiteraard ook star-
ten in Vorden, VVV-winkel, Kerkstraat
1b en Zelhem, Stationsplein 10.
Voor meer informatie

VVV-winkel Hengelo
tel. (0575) 46 38 57

VVV-winkel Vorden
tel. (0575) 55 32 22

VVV-winkel Zelhem
tel. (0314) 62 38 11.

De nieuwe Bronckhorst route is ook in
deze VVV-winkels te koop voor E 1,60
en tijdens de landelijke fietsmaand
t/m 21 mei voor E 1,00.

De nieuwe Bronckhorst route

De VVV Bronckhorst heeft er een nieuwe fietsroute bij. Een 40 kilometer
lange tocht die u voert door de nieuwe gemeente Bronckhorst.

Twee blazers, een bassist, een drum-
mer en een gitarist, dat is Spawn. Tot
zover niets nieuws. Maar Spawn
maakt van deze combinatie een spet-
terend skafeest. Dat kon zich niet blij-
ven beperken tot de Achterhoek. Van-

daar dat Spawn de laatste jaren ook de
rest van Nederland speelde. Met de
grotere namen uit de skascene. Denk
aan Mark Foggo's Skasters, Rotterdam
Ska Jazz Foundation en de J-Stars. 
Wat volgde was vorig jaar augustus de

cd "Spawntaneous''. Zeven spetterende
skanummers die deze avond in de
Rockstake ook zeker live gebracht zul-
len worden. 

De pers zei erover: "De groep laat ho-
ren een lekker feestje te kunnen bou-
wen en zal zeker op het podium voor
veel vertier kunnen zorgen." Daar kun-
nen wij ons alleen maar bij aanslui-
ten.

Spawn in de Rockstake

Aanstaande zaterdag in de Rockstake, Spawn! Ze waren al eerder in de
Radstake te zien en dat smaakte naar meer! Spawn staat er deze avond
weer, dit keer met een eigen cd op zak, om de Rockstake op kop te zetten
met hun uptempo ska. Dat zal ze zeker weer lukken, dus mis het niet!

SOCIÏ
Sociï-Doesburg een wedstrijd waar
voor beide team 's niet  veel meer op
het spel stond maar de heren wilden
er wel voor gaan. Het mooie warme
weer leek een stempel op de wedstrijd
te drukken en met de rust was de
stand dan ook terecht 0-0. Ook in de
tweede helft waren er kleine kansen
voor beiden maar tot scoren kwam
men niet. Het was ver in de tweede
helft dat de keihard werkende Jos Pe-
ters zijn kans zag en een pegel van gro-
te afstand tussen de palen werkte 1-0.
Met deze stand was Sociï content en
voetbalde de wedstrijd keurig uit zon-
der nog kansen weg te geven.

Verdere uitslagen
SHE B1-SBC B1: 0-2, SBC C1-Keijenburg-
se B C1: 14 -1, Rijnland D2-SBC  D1: 1-1,
SBC D3 -Gendringen  D4: 4-6, Wolfers-
veen E1-SBC  E1: 5-4, WHCZ E5-SBC E2:
0-2, Zelhem E4-SBC E3: 0-7, SBC F2-MvR
F1: 1-1, SBC F3-Gazelle N F5: 3-8, PAX 6-
Sociï 3: 4-2, Sociï 4-Schalkhaar 12: 3-0,
Sociï 5-DVV 5: 2-4

Programma 13/14 mei
SBC B1-Ratti B1; Veluwezoom C1-SBC
C1; Ratti C1-SBC  C2; SBC  D1-Doesburg
D1; Wolfersveen  D2-SBC D2; Doetin-
chem D4-SBC  D3; SBC  E1-PAX E3; SBC
E2-Vorden E4; SBC  E3-DCS E2; SBC  F1-
Doesburg  F1; Doesburg F3-SBC F2;
WHCZ F9-SBC F3; Sociï-St Joris; Sociï 2-
Schalkhaar 5; Sociï 3-Vorden 4; SHE 3-
Sociï 4; Vorden 5-Sociï 5

Vo e t b a l
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Workshop beeldhouwen 
9, 10, 16, en 17 juni in Ruurlo 

van 9.30 tot 16.00 uur voor beginners en
gevorderden. Elke steensoort is mogelijk.
Docent Liesbeth Crooijmans, professioneel
beeldhouwer. Prijs:  € 125,00 pp voor 
4 dagen, excl. materiaal. Informatie en 
aanmelden bij Liesbeth Crooijmans : 
026- 4434690 of liescrooij@tiscali.nl

2D, 3D en 4D echo’s

Speciaal voor moederdag 
 € 25,- korting

op een 3D pakket, vanaf € 75,-
alleen geldig bij locatie Wichmond 

en op vertoon van deze bon.

Hackforterweg 11 7234 SG Wichmond (vlakbij Zutphen), 0575-44 22 31 

koekoeloere@planet.nl 

Niet in combinatie met andere aanbiedingen 
Geldig van 15 mei tot en met 15 juni 2006 

Tel. 0573-454027  Fax 0573-453825
Email: info@gerardwesselink.nl

Homepage: www.gerardwesselink.nl

Ruurlo
Koskampweg 10

Vr.prijs € 374.500,- k.k.

Ruurlo
Leeuwerikstraat 1

Vr.prijs € 279.000,- k.k.

Deelnemende
woningen 

aan de

OPEN
HUIS
DAG
zaterdag 

13 mei a.s.
in Ruurlo

Ruurlo
Garvelinkkampweg 35
Vr.prijs € 318.000,- k.k.

Kom voor het complete
aanbod gerust ons kantoor eens binnenlopen! Of

Ruurlo
Beatrixlaan 2

Vr.prijs € 209.000,- k.k.

Ruurlo
Wilhelminalaan 35

Vr.prijs € 298.000,- k.k.

Ruurlo
Hennep 4

Vr.prijs € 285.000,- k.k.

Zie voor meer 
informatie 

onze website 
www.

gerardwesselink.nl

Ruurlo
Willem Alexanderl. 30 
Vr.prijs € 298.000,- k.k.

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

Vordenseweg 84
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 46 16 22 

www.groot-roessink.nl

Moeders mooiste cadeau
komt van Bloemenboerderij

Groot-Roessink

Gratis bezorgd in Hengelo en Vorden 
tussen 10.00 en 12.00 uur op 14 mei

bloemenboerderij

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

zoekt een Administratief medewerk(st)er m/v

met beslist ervaring met ANVA. (provinciaal). Assurantiekennis en of volmacht-

ervaring is een pré.

Tot het takenpakket behoren met name postverwerking, verrichten van boekin-

gen en eventueel financiële administratie.

Het betreft in principe een tijdelijke functie i.v.m. ziekte van een collega en groei

van werkzaamheden. Zeker voor enkele maanden (schatting 4 tot 5), maar een

vaste baan daarna sluiten wij beslist niet uit. 

Alle werktijden van 1 tot 5 dagen per week zijn bespreekbaar. De juiste kandi-

daat kan desgewenst direct beginnen.

Schriftelijke sollicitaties met c.v. en vooral werkervaring 

met ANVA graag tot uiterlijk 15 mei naar:

Van Zeeburg & Visser Assurantiën

T.a.v. de heer E. Visser

Zutphenseweg 31, 7251 DG Vorden

Assurantiën te Vorden

Kinderboerderij
FELTSIGT

MEI  ACTIVITEITEN

• 20 MEI schaapscheerderfeest van
10.00 – 18.00 uur 

met demonstraties, diverse stands 
en muziek in de tent

• 25 MEI Hemelvaartsdag 
vanaf 6 uur open

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

Iedere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en
de groenteman te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

Je weer goed voelen!

Praktijk voor 
psychosociale counseling

Marga Jansen
Beatrixlaan 20, Vorden
Tel. 0575-441569
MMJansen@hccnet.nl

• Lid LVPW •



Een jaar na het behalen van het certi-
ficaat voor het managementsysteem
NEN-EN-ISO 9001:2000, werd het mi-
lieuzorgsysteem volgens ISO

14001:2004 gecertificeerd. Gedurende
het afgelopen jaar werd gewerkt aan
het behalen van dit certificaat, wat in-
houdt dat er op het opleidingsinsti-

tuut kwaliteitsborging plaatsvindt op
het gebied van milieu. 
In het milieuzorgsysteem ISO 14001
staat beschreven hoe een bedrijf op
een systematische manier milieuas-
pecten kan identificeren, daarna prio-
riteiten kan stellen om het vervolgens
te beheersen en te verbeteren. Het
gaat hierbij om het realiseren van mi-
lieudoelstellingen van de organisatie. 
De interacties tussen activiteiten, pro-

ducten en diensten van het bedrijf die
tot milieueffecten kunnen leiden zijn
bijvoorbeeld emissies naar bodem, wa-
ter en lucht, maar ook geluid, straling
en energieverbruik. Bij de trainingen
die op het oefencentrum ‘De Maalde-
rij’ aan de Zutphen-Emmerikseweg in
Baak worden gegeven, wordt gewerkt
met brand(simulering) en ongevalsce-
nario’s. Hierbij werken de cursisten
met gas, schoon hout en andere scho-
ne brandstoffen. 

Het overtollige bluswater dat bij de
trainingen vrijkomt, wordt door mid-
del van vloeistofdichte vloeren en ge-
registreerde opvang en zuivering van
de residuen milieuvriendelijk afge-
voerd. Hiermee beantwoordt het be-
drijf aan de eisen die gesteld zijn in
voornoemde milieuvergunning. 
Directie en instructeurs willen door
middel van het behaalde kwaliteitssys-
teem aan klanten, cursisten en omwo-
nenden laten zien dat zij veilig en be-
wust omgaan met grondstoffen. De
doelstellingen, het uitstralen van vei-
ligheid en het in beeld houden van de
afvalstroom, komen hierbij tot uit-
drukking.
Op donderdag 27 april 2006 werd door
de heer Hans Pessel van QualityMas-
ters het ISO-certificaat 14001:2004 uit-
gereikt. Jan Achterkamp en zijn vrouw
Adriana werden door hem gefelici-
teerd met het behaalde resultaat. “Het
gaat niet alleen om het welzijn van
medewerkers en cursisten, maar ook
om het welzijn van de buren,” aldus
Hans Pessel.
Het aantal niet-industriële organisa-
ties die ISO 14001 zijn gecertificeerd is
nog klein. “We zijn in deze omgeving
een van de eersten,” aldus een trotse
Jan Achterkamp.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen is ge-
vestigd aan de Zutphen-Emmeriks-
eweg 103 in Baak. Voor meer informa-
tie wordt verwezen naar de internetsi-
te www.achterkamp.nl.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen in Baak stelt zichzelf hoge milieueisen

ISO-certificering 14001:2004 ontvangen

Achterkamp Bedrijfsopleidingen is sinds januari 2004 gevestigd in Baak.
Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in opleidingen voor bedrijfshulpver-
lening en trainingen voor de brandweer. Hun managementsysteem vol-
deed sinds 27 april 2005 aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2000. Precies
een jaar later, donderdag 27 april 2006 werd wederom een ISO-certifice-
ring behaald: NEN-EN-ISO 14001:2004, uitgereikt door QualityMasters.

De heer Hans Pessel (l.) van QualityMasters reikte het ‘Certificate of Registration NEN-EN-ISO 14001:2004’ uit aan Jan Achterkamp, van
Achterkamp Bedrijfsopleidingen.

Gastouderopvang de Speelweide was
al vanaf 1 november vorig jaar in ge-
bruik. Met de open dag kon het pu-
bliek kennis maken met wat de Speel-
weide te bieden heeft. De Speelweide
is kleinschalig van opzet. “Daarmee
kun je kwaliteit bieden aan de kinde-
ren en die kwaliteit óók waarborgen”,
vertelt Joke tussen de drukte door.
De Speelweide biedt opvang op maat,
afhankelijk van de wensen en behoef-
ten van het kind. Elk kind tussen nul
(vanaf acht weken) en twaalf jaar (tot
en met het afsluiten van de basis-
school) mag komen bij de Speelweide.
Ook kinderen met een handicap of
leerachterstand zijn van harte wel-
kom. “Door de kleinschalige opvang
kunnen zij, mits het in de groep toe-
laatbaar is, prima in onze groep mee-
draaien”. 

Met het oplaten van ballonen door
kinderen en ouders werd de Speelwei-
de officieel geopend. Een weiland
deed tijdelijk dienst als parkeerplaats.
De vlag hing in top en de ingang was
feestelijk versierd met een groene
boog met roosjes door de buren. Hier-
mee werden de kinderen welkom ge-
heten in de buurt. Door het mooie
weer konden mensen op het buiten-
terrein, onder het genot van een hap-
je en drankje, genieten van de activi-
teiten. Voor de kinderen was er een
springkussen, een ijscokar en ze kon-
den zich laten schminken. Veel fraaie
snoetjes was het resultaat. De bezoe-
kers waren onder de indruk van de

nieuwe accommodatie. Veel reacties
waren te horen, hoe fijn het is dat de
kinderen aparte slaapkamertjes heb-
ben en dat het zo gezellig en huiselijk
aandoet. Ook de warme lichte kleuren
en het vele licht door de grote ramen
werd eveneens door de bezoekers als
prettig ervaren. 
Bij binnenkomst valt meteen de grote
entree op. Aan de grote kapstok kun-
nen veel jassen. Er is voldoende ruim-
te om de kinderwagens, buggy’s en an-
der kinderspul te stallen. De grote
groepsruimte van ongeveer 50 vier-
kante meter heeft aan alle zijden veel
glas waardoor veel daglicht is. In de
deuren en ramen zit veiligheidsglas.
Op de vloer ligt linoleum in een brui-
nachtige kleur. De vloerverwarming
zorgt ervoor dat de warmte behaaglijk
is. De wanden en het plafond zijn in
lichte tinten gehouden. Het geheel
straalt warmte en rust uit en oogt een
huiselijke sfeer. In de groepsruimte
staat specifiek meubilair voor kinder-
opvang in lichte beukenkleur. Een gro-
te verrijdbare groepstafel met banken
is het centrale punt waaraan kinderen
kunnen eten en drinken of gezellig sa-
men met de leiding een spelletje kun-
nen doen. 

Er is een speciale verschoonruimte. Er
is een toilet voor volwassenen en voor
kinderen, een aankleedmeubel die op
hoogte verstelbaar is, een wastafel
voor kinderen en een kast waarin ie-
der kind een mandje kan zetten. De
groepsruimte heeft veel lichtinval.

Het geheel sluit daardoor mooi aan
met het buitenterrein. 

Het buitenterrein is helemaal afgeslo-
ten. Een derde gedeelte heeft een har-
de ondergrond van tegels en keien.
Het overige gedeelte is een grasveld
met daarop speelattributen, zitjes,
zandbak en een klimrek. Voor de wat
grotere kinderen is er een extra gras-
veld met een voetbaldoeltje en andere

speelelementen. Er is ook een centrale
plek met kippen en een hok met konij-
nen. Aangrenzend is een weiland afge-
zet waar zomers een paard of een koe
loopt van de buren. 

Boven zijn de slaapkamers. Grappig
zijn de trapleuningen (een hoog en
een laag) aan de muur. Er zijn twee
grote en twee kleine slaapkamers en
een groot kantoor op de eerste verdie-

ping. De hele kleine kinderen slapen
twee of drie keer op een dag. De slaap-
kamertjes zijn licht van kleur en met
de linoleumvloer is het allemaal goed
schoon te houden en is het hygië-
nisch. Dat Joke Aalderink veel positie-
ve reacties kreeg op de open dag is dan
ook niet zo verwonderlijk. Voor meer
informatie over de Speelweide kan
men terecht bij: Joke Aalderink, tele-
foon (0575) 46 53 51.

Opvang in een huiselijke sfeer

Gastouderopvang de Speelweide officieel geopend
Gastouderopvang de Speelweide aan de Steenderenseweg 25a in Hengelo
opende zaterdag 22 april de deuren met een open dag. Tegelijk werd ook
de Speelweide officieel geopend. Het werd een gezellige en drukke dag en
Joke Aalderink kreeg veel complimenten. De belangstelling was overwel-
digend.

De open dag trok veel belangstellenden

MAANDAG 1 MEI:
Groep A:
1 Mw. G. Hulleman / Mw. H. van Dru-
ten 56,9%; 2 Dhr. D. Wijers / Dhr .E.
Thalen 54,9%; 2 Mw. N. Hendriks / Dhr.
A. Molendijk 54,9% en 2 Dhr. H. Entho-
ven / Dhr. H. Jansen 54,9%

Groep B:
1 Mw. S. de Vries / Mw. L. Lamers 66,2%;
2 Mw. M. Koekkoek / Dhr. J. Koekkoek
56,8%; 3 Dhr. G. Hissink / Mw. W. Mat-
ser 56,3%

Groep C:
1 Dhr. P. den Ambtman / Dhr. H. Kip
59,6%; 2 Mw. R. de Greef / Dhr. G.de
Greef 57,7%; 3 Mw. L. Lassche / Mw. S.
Tigchelaar 55,5% 

WOENSDAG 3 MEI:
Groep A:
1 Mw. T. Simonis / Mw. R. Webbink
57,29%; 2 Mw. P. v.d. Vlugt / Mw. R. de
Bruin 56,25%; 3 Dhr. G. Hissink / Dhr.
J. Post 55,73%

Groep B:
1 Mw. M. Scholten / Mw. R. Waenink
59,38%; 2 Dhr. J. Holtslag / Dhr. H. Wa-
genvoorde 58,75%; 3 Mw. C. v.d. Stou-
we / Mw. T. Velde 56,88%

B r i d g e n

RATTI PROGRAMMA

Zaterdag 13 mei
Ratti 4 - DZSV 6
Ratti C1 - SBC '05 C2
Ratti E2 - SDZZ E3
Ratti F1 - Warnsveldse Boys F3
SBC '05 B1 - Ratti B1
Eefde SP D2 - Ratti D1
Westervoort E4 - Ratti E1

Zondag 14 mei
Ratti 2 - HSC '21/Brein 8
Ratti 3 - Veldhoek 1
Ratti DA1 - Voorwaarts T DA1
Lochuizen 1 - Ratti 1

Vo e t b a l
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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
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Mevr. Rots-Beusink heeft daarom
een cursus voor volwassenen die,
onafhankelijk van hun leeftijd en
vooropleiiding, de Engelse taal in
woord, spraak en geschrift willen
hanteren. Binnenkort starten er
twee nieuwe cursussen, maar ook
mensen die al eens eerder – waar
dan ook – Engelse les hebben gehad,
kunnen bij mevr. Rots terecht. 

Er is voor ieder niveau een passende
groep, waar men kan instappen en
van waaruit men kan doorgroeien. 
Mevr. Rots-Beusink heeft zelf boe-
ken geschreven en maakt in de cur-
sus ook gebruik van moderne hulp-
middelen, zoals een geluids-cd voor
thuisgebruik. Er wordt veel aan-

dacht geschonken aan de uitspraak
en de lees- en schrijfvaardigheid. Tij-
dens de cursus is er veel aandacht
voor mondelinge spreekvaardig-
heid. Voor de meer gevorderden be-
tekent dit dat er de hele les Engels
wordt gesproken, toegespitst op het
niveau. Mevr. Rots: 'Ik heb een heel
aansprekende manier gevonden om
de mondelinge vaardigheden te ver-
beteren. Mensen lezen krantenarti-
kelen, waaruit ze iets kiezen wat
hen aanspreekt en dat vertalen ze.
Vervolgens wordt er in de groep over
gediscussieerd. Zo hebben de ge-
sprekken ook een interesssante in-
houd!' Inlichtingen: tel. (0543) 45 14
76 (graag bellen tussen 9.00 en 12.00
uur).

Iedereen kan Engels leren
Engels is echt een wereldtaal en door de eenwording van Europa
krijgt het een steeds belangrijker rol.

Zanger Jean-Paul Demming (JPR) vind
dat er meer rock & roll op de neder-
landse podia moet verschijnen. Dit als
tegenhanger van hiphop, house,
trance en disco. Dus muziek van Elvis
tot U2. De Party Rock Night behelst
twee echte rock & roll bands en een
dance classics dj, af en toe aangevuld
met "bekende" gast muzikanten. Het is
de bedoeling circa tien bands in de
portefeuille te hebben, zodat per
avond gerouleerd kan worden. De
bands die momenteel al meedoen aan
het concept zijn "Kabaal" (rockers, die

al meer dan 20 jaar samen spelen),
"Panic Room" (een nieuwe band met
ervaren rock-fanaten), "Yeah Baby"
(rock a billy) en last but not least de
"JPR Strinxband". Deze eerste Party
Rock Night op 24 mei bij Heezen gaat
om 21.00 uur van start met DJ Sven,
Panic Room en de JPR Strinxband. Als
klap op de vuurpijl spelen als special
guests de jongens van Jovink de laatste
set met JPR mee. Gegarandeerd dus
een avond vol spetterende rock & roll!
Informatie: Cafe Heezen, tel. (0575)
451204 of www.hotelheezen.nl

Jovink te gast bij Heezen 
tijdens party rock night

Op woensdag 24 mei wordt bij Cafe Heezen in Steenderen een Party Rock
Night gehouden. Deze avond is een concept van de JPR Strinxband, ook
geen onbekende in Steenderen. Cafe Heezen heeft hiermee de primeur:
voor het eerst wordt dit concept op het podium gebracht, waarna meerde-
re optredens zullen volgen in de regio. Bij Heezen zal Jovink als special
guest meedoen.

Dit jaar worden er wedstrijden verre-
den voor de Masters 50 en 60+ met de
plaatselijke favorieten Rudi Peters en
Jan Pieterse. Aanvang is 15.45 uur.
Daarna komen de Amateurs-A en B
aan het vertrek. Zij starten om 17.30
uur voor een wedstrijd over 60 kilome-
ter. Voor deze wedstrijd hebben al
ruim 100 renners ingeschreven. Onder
hen ook verschillende RTV-ers. Vooraf-
gaande aan deze wedstrijden wordt er
een dikke-banden race gehouden voor
de jeugd uit regio van 8 t/m 12 jaar. De
start van deze dikke-banden race is om
15.00 uur.  

Renners die aan de dikke-banden race
willen deelnemen kunnen zich opge-
ven bij de Rabobank Achterhoek
noord, of een half uur voor aanvang

van de wedstrijd of bij Rudi Peters, tel.
(0575) 441678 of (06) 27147103.
Als opwarmer voor deze wedstrijd re-
den verschillende renners afgelopen
zondag de ronde van Stokkum. In de-
ze wedstrijd voor amateurs A ontstond
een kopgroep van 12 renners. Peter
Makkink probeerde alleen naar toe te
rijden. Na 10 ronden alleen te hebben
gereden, kwamen nog twee renners
vanuit het peleton hem vergezellen.
Echter ze slaagden er niet in de kop-
groep te achterhalen. Uiteindelijk
werd Makkink 14e. De overwinning
ging naar Marcel Beumer, voor Her-
man Reesink en Herman Snoeyink.

Op zondag 14 mei wordt door VRTC de
Acht Kastelenrijders voor de eerste
maal de Omloop van Bronckhorst. De-
ze toertocht over verschillend afstan-
den zal de deelnemers door de mooie
gedeelten van de gemeente Bronk-
horst en de achterhoek leiden. Deze
tocht wordt door de renners van RTV
Vierakker Wichmond gebruikt om bij
te komen van de inspanningen van de
ronde van Wichmond.

30e Ronde van Wichmond
Op zaterdag 13 mei organiseert
RTV Vierakker Wichmond voor de
31e maal de Rabo-ronde van Wich-
mond. Het parcours in ongewij-
zigd en heeft een lengte van 2650
meter en loopt voor een deel bui-
ten de kern van Wichmond.

Op woensdag 17 mei is er in het Lud-
gercollege aan de Vondelstraat 5 te
Doetinchem een gevarieerde zang-
avond. De avond wordt verzorgd door
'Het Kleine Holte Koor' uit Doetin-
chem, het 'Christelijk Mannenkoor
Zelhem' uit Zelhem, 'Rhythm of Life'
uit Doetinchem en het 'Achterhoeks
Vocaal Kwartet' uit Ulft. De toegang is
gratis.

Muzikale avond

Direct na de start was er bij de eerste
chicane een valpartij, hiervan werd
onder andere Barry Veneman slachtof-
fer. Vesa zat in de groep direct daar
achter. Hij moest zelfs wat ruimte la-
ten en daarmee plaatsen inleveren om
een schuivende motor te ontwijken.
Daarna weer direct het gas erop om
zodoende gelijk enkele voorliggers
weer in te halen. Bij de eerste door-
komst lag Vesa op plaats 16. Enkele
ronden later had hij zich opgewerkt
tot een 14e plek. Tot halverwege de
race was het knokken in een groepje
van vier en bleef het stuivertje wisse-
len. Voor Vesa zou het niet echt mak-
kelijk worden, aan de snelheid van de
Yamaha R6 lag het niet, maar de ve-
ring was eigenlijk het hele weekend al
een zorgenkindje van het team. Zou
het op pushen aankomen dan zou Ve-
sa wellicht wat laten liggen in de Para-
bolica en dat kan dus in een ronde zo-

maar enkele tienden van seconden
schelen.
In het tweede deel van de race zakte
Vesa zelfs nog af naar een 16e plaats.
De combinatie van niet optimaal wer-
kende vering en banden waar het be-
ste dan inmiddels af is, dwingen hem
een tandje terug te schakelen. 
De laatste ronden waren er nog twee
uitvallers te noteren, dus per saldo
voor Vesa een 14e plek.
Vesa: ”We hebben het dit weekend
best wel moeilijk gehad met de vering.
We begonnen achter met een zwaar-
dere veer dan tijdens de voorjaarstrai-
ningen in Spanje. Aangezien het cir-
cuit van Monza flinke hoge bochten-
snelheden kent dachten we daar beter
mee uit te komen. Uiteindelijk blijft
het moeilijk op een circuit als dit: lan-
ge snelle bochten, maar ook twee chi-
canes, de Prima Variante direct na de
start, niet super snel maar wel een

scherprechter (meerdere valpartijen
dit weekend tijdens de races, waaron-
der bij de Supersport, red.). Ook is de
Variante Ascari een listige bochten-
combinatie. Halverwege de race was ik
de motor bij het uitkomen van die
bocht ook bijna kwijt. De motor ging
dwars en daarna kreeg ik weer grip,
m’n benen vlogen daarbij hoog de
lucht in, maar ik kon er gelukkig op
blijven zitten. Hiermee was ik wel de
aansluiting kwijt met het groepje
waarin ik reed. M’n tijden zijn daarna
ook wat gezakt.
De Yamha R6 loopt erg hard, al had ik
voor de race graag nog wat meer bot-
tom en midrange power gehad."Ge-
zien de plaats waar we staan met de
vering nu, zit een top vijftien plaats er
dus in, maar krijgen we nog wat meer
grip op de vering dan is meevechten
om een plek in de top tien zeker moge-
lijk”.

Kallio doet goede zaken in eerste
optreden WK Supersport

Monza, vertrokken vanaf een 20e startplaats en geëindigd op plaats 14. Een goede prestatie van de Fin Vesa Kal-
lio en het team van Yamaha Racing Support die nu hun eerste twee WK punten binnen hebben. Misschien enigs-
zins geholpen door het uitvallen van enkele concurrenten, maar zeker ook een verdienste van Vesa himself.
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Op 21 mei zijn er weer internatio-
nale motorwegraces op de Vars-
selring bij Hengelo. Dit jaar met
een primeur, want er wordt tus-
sen het mannenmotorgeweld ook
gestreden om de UEM Women’s
Cup. Het Europees kampioen-
schap voor vrouwen brengt een
nieuw elan in de races, die al vele
decennia tot de hoogtepunten
van het Hengelose uitgaansleven
behoren.

Hengelo in Gelderland, daar midden
in de Graafschap, zoals een regel uit
het Hengelose volkslied zegt, is be-
kend om de paarden en de motor-
races. De paardenmarkten zijn eeu-
wenoud en de paardenkeuringen
trekken ieder seizoen vele duizenden
liefhebbers naar dit Gelderse dorp. In
Hengelo staan maar liefst twee beel-
den, die de naam van Paardendorp
levend houden.
Bij de grote kerk staat een beeld van
een motorcoureur, want Hengelo is
eveneens een motordorp. Normaal’s
topper ‘Oerend Hard’ speelt zich af
op het Hengelse Zand, een mooi na-
tuurgebied, waar het prima wande-
len en vertoeven is en waar enkele
tientallen jaren geleden nog motor-
cross-wedstrijden werden gehouden.
De crosswedstrijden in dit bosrijke
gebied zijn momenteel taboe. Daar-
om heeft de organiserende vereni-
ging Hamove overgeschakeld op weg-
races. Hengelo heeft op het gebied

van wegraces momenteel een unieke
positie en een naam hoog te houden.
De Varsselring, even buiten het dorp
in de richting van Ruurlo, is een
prachtig circuit met een molen als
karakteristiek organisatieknoop-
punt.
Naast de Drie Landen Cup wordt er
dit jaar ook gestreden om de Wo-
men’s Cup. In de strijd voor dit Euro-
pees kampioenschap komen er op 21
mei maar liefst 23 vrouwelijke racers
uit acht verschillende landen aan de
start. Eén van de grote kanshebbers is
de Nederlandse coureur Iris ten Ka-
ten. Er treedt verder een sterk bezet
veld aan dat gaat strijden om de ‘3
landen cup’. Topracers uit Neder-
land, België en Duitsland verschijnen
aan de start.

Naast de internationale klassen
wordt er in de 125cc, 250cc, Super-
sport, Dutch Superbikes en Classics
gestreden om het Open Nederlands
Kampioenschap. Onder de bekende

Nederlandse coureurs die op de Vars-
selring aan de start verschijnen is
WK-rijder Barry Veneman.
Tijdens het raceweekeind zijn er
rond het circuit tal van activiteiten,
waarbij de kinderen niet worden ver-
geten. Voor de kleintjes zijn er bij-
voorbeeld een mini crossbaan, een
springkussen en een draaimolen. En
behalve een overvloed aan geluiden
van strijdlustige motoren is er volop
muziek. Tijdens de grote Hamove-
party op zaterdagavond 20 mei in de
grote tent bij het circuit treedt Ka-
baal op. Verder is er op deze avond
een smartlappenfeest. Op de racezon-
dag (21 mei dus) speelt de band Goed
Goan.
Om het kijken naar de trainingen op
20 mei en de races van 21 mei wat af
te wisselen kan er een gratis bezoek
worden gebracht aan het renners-
kwartier. Wilt u graag het hele week-
end van de motorsfeer genieten, dan
kan dat op de camping die naast het
rennerskwartier is ingericht.

Hengelo bekend om paarden en motoren

Primeur vrouwenkampioenschap tijdens
internationale motorraces

Het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme organiseert een kinder-
week in de meivakantie van 29
april tot en met 7 mei. Door de at-
tractiebedrijven en diverse cam-
pings worden speciale activitei-
ten georganiseerd voor de jeugdi-
ge gasten en jonge bewoners van
de Achterhoek. Een greep uit het
programma; zoeken naar piraten
en indianen in het lappenlaby-
rint, kinderspelletjes van weleer,
tot ridder geslagen of als jonk-
vrouw aangesteld worden in een
heus kasteel of een weerdans
doen met de medicijnman.

Geridderd worden, snorrebotjes ma-
ken of Jan Klaassen en de tijdkabou-
ter
In samenwerking met verschillende
dagattractiebedrijven en campings
worden deze dagen allerlei activitei-
ten georganiseerd. Er is voor elk wat
wils: de actievelingen kunnen kloot-
schieten, hoepelen, steltlopen of op
zoek gaan naar piraten in het lap-
penlabyrint. Voor diegenen die het
liever wat rustiger aan doen zijn er
voorstellingen van Jan Klaassen en
Katrijn, weven op een echt weefge-
touw, speciale pannenkoeken eten
of dolen in het grootste heggendool-
hof ter wereld.

Campings
Als u op één van de 17 campings van
het samenwerkingsverband “Kam-
peren in de Achterhoek” logeert,
komt dat goed uit. Een aantal van
deze campings hebben tijdens de
meivakantie speciale activiteiten op
het programma staan voor hun
jeugdige gasten. 
Er zijn diverse activiteiten zoals:
Middeleeuwse Spelen, een tocht
langs kastelen, oud-hollandse spelle-
tjes, je kunt praten met een zeero-
ver, de rest hoor je van de stadsom-
roeper. Het complete programma
voor de kinderweek kunt u vinden
op www.vvvachterhoek.nl

De hoge zandgronden tussen Hen-
gelo en Zelhem boden in vroeger
dagen huis aan keuterboertjes. De
bevolking in deze streek van on-
vruchtbare zandgrond moest hard
ploeteren om de kinderen aan het
eten te houden. Juist in dit gebied
wordt al eeuwenlang jaarlijks op
Hemelvaartsdag de broodweging
gehouden. De opbrengsten gingen
naar de armenzorg.

Het feit van de jaarlijkse broodweging
is blijven bestaan. De kerken bepalen
nu naar welk goed doel de opbrengst
van de weging en verkoop van de rog-
gebroden gaat. De bakkers van Henge-
lo en Zelhem bakken de roggebroden
naar authentiek recept en daarom
kan er wekenlang worden genoten
van een heerlijk stukje echt Achter-
hoeks roggebrood.

Deze eeuwenoude traditie van de
broodweging bij de Muldersfluite trok
jaarlijks redelijk wat mensen, die de

simpele handeling van de broodwe-
ging en het veilen van de broden altijd
weer een leuk evenement vinden. De
folkloredansers en de burgemeesters
van Hengelo en Zelhem, eveneens in
statig zwart, omlijstten dit sfeervolle

plaatje. Nu er nog maar één burge-
meester is omdat Hengelo en Zelhem
tot dezelfde gemeente Bronckhorst
zijn gaan horen, hebben de organisa-
toren besloten om deze folkloristische
gebeurtenis bij de Muldersfluite wat
meer levendigheid te geven. Het pro-
gramma, dat op 25 mei wordt gebo-
den, is voor een breder publiek aan-
trekkelijker gemaakt. Rond de brood-
weging bij de Muldersfluite (Zelhems-
eweg 44) aan de weg tussen Hengelo
en Zelhem zijn dit jaar tal van evene-
menten.

Natuurlijk, de veilingmeester veilt nog
de aangevoerde roggebroden. Dat
blijft de spil, waaromheen dit festijn
draait. En ook de boerenkapel en de
boerendansgroep Wi’j eren ‘t Olde uit
de Velswijk zijn er weer. Maar er zijn
andere aantrekkelijke en soms histori-
sche activiteiten toegevoegd.
Zo is er vanaf 12.00 uur bijvoorbeeld
ringsteken op de fiets, boerengolf, er

is koffie met rozijnenwegge en het Zel-
hems museum laat meer dan 5000 fo-
to’s uit Hengelo en Zelhem zien. Ver-
der zijn er stands met demonstraties
van oude ambachten, verkoop van
boeken, kruiden en honing. De VVV’s
van Bronckhorst bieden onder meer
fiets- en wandelroutes aan. De brood-
levering begint om 13.00 uur en met-
een daarna begint ook de veiling.

De Muldersfluite is op Hemelvaarts-
dag meer dan ooit het middelpunt
van de mooie gemeente Bronckhorst.

Achterhoekse kinderweek
in de meivakantie

Veiling van roggebroden

Traditionele weging bij
Muldersfluite opgepept

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl
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De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave
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Hendrik en Riek stapt vol trots
rond hun nieje caravan. Ze bunt
geparkeerd achter de boerderie-
je van Gert. Ze zult er een paar
dage blieven kampeern umme
alles goed uut te probearn. Ger-
rie vund dat prachtig. Dat gif
leaven in de brouwerieje. Ze
durft neet te vraogen wat ze
extra betaalden bie dizze inruil.
Hendrik:" Ja, wie hebt tegen
mekare ezegd, waor zulle wiej
unze geld veur bewaarn? Unze
kindre kunt zik redden en wie
wilt er no nog van genieten.
Spaorn veur later? Ja wanneer is
dat Later? Ai versletten bunt en
gin zin mear hebt an trekken.
Onze generatie is vuls te knie-
perig. Jullie ok, een pracht boer-
derieje, gin vrumd geld, wat is
dit spul wal weard? En dat alles
bewaarn veur de volgende gene-
ratie? Dat is neet good veur onze
economie. Wie in unze Bronck-
horst, wie bunt d'r vuls te zuu-
nig an. "Gerrie zeg niks maor ze
hult  het smoel van eurn Gert in
de gaten. Zolle zik laoten gaon
en Hendrik de oorne wasken?
Want as d'r ene is die op zien
centen zit dan is Gert het wal.
Zien vader was al net zo. En veur
de eigen kindre hooft zij beiden
neet zuunig te wezzen. Die red
zik prima. Riek wil Gert wat
helpen: "Och Gert, luustert neet

naor Hendrik, hij prebeart oew
op de kaste te kriegen. Wie hebt
best wel lange zitten rik raon
of wie wel of neet den mooin
caravan zollen kopen. Wie leaft
en woont veurdeling en Hen-
drik geet graag op pad en wie
kregen zonne hoge inruilpries."
Hendrik: "Ik lease dat men ver-
wacht dat er de kommende ja-
orn enorm vulle grote kapitalen
vererfd zult worden. De genera-
tie boaven ons is no an de beur-
te. In dat bos geet vulle holt 't
onderste boaven. Al die olde leu
die zuunig waarn, eur huus en
grond lege op de balans. Een
hekel an belasting betalen en
dan kriegt de erfgenamen in
eens vulle geld veur 't eigen
huus  en grond at ze dood gaot.
Vadertjen staat grip d'r een
mooi betjen van met, zeker ai
gin kinder hebt. Grote instellin-
gen aast d'r op umme mee te
delen in de arfenissen. Ze maakt
reclame dat zullie belasting
vriej oew arfenisse veur hun
goeie doel kunt gebruuken. Dat
spruk olde leu wel an. Want een
hekel an de belasting hebbe wie
zeker. Dat is een vorm van dief-
stal in de ogen van ons mensen.
Gespaord geld, waor ai zelf, al
z'n leaven, al belasting van
betaalden en dat ie zuunig hebt
bewaard dat pakt ze oew straks

veur de helfte wear af. 
De karke Kranenbarg-Vorden
kreeg 10 000 euro. En dat geet
neet in de groten pot, schrieft
ze, maor dat krig ne goeie
bestemming. De pastoor, het
karkbestuur of de predikant van
zonne gemeente hef denkelijk
een goeie beurte gemaakt." Ger-
rie: "Dat is mooi. Ik weet van
andere karken in ons Bronck-
horst die dat neet wilt. Die stopt
arfenissen as regel in de groten
pot,'reserve' en gebruukt alle-
ning de rente. Ze wilt het karke-
lijk bezit deurgeven an een vol-
gende generatie.. Grote flauwe-
kul. Zit die volgende generatie
daor op te wachten? Net as met
ons boern volk. De volgende ge-
neratie hef lak an 't wark van de
olden. En zo ok met de karken.
Net as mienen Gert. Dat kark-
bestuur geniet d'r van umme op
de eier te gaon zitten. Dood
geld, ze dood d'r niks met. De
geerfde talenten nog net neet in
de grond stoppen." Gert: "Ge-
makkelijk praoten. Trouw kark-
volk hult neet van moderne din-
ge. Zoas de karkbanken d'r uut
en steule d'r in of wear andere lied-
bundels of andre nieje fratsen,
die wilt alles biej 't olde laoten.
En ai an de reserve's begint dan
is dat het begin van het einde."

De Baron van Bronckhorst

Een groep inwoners heeft besloten
een actie te beginnen tegen dit in hun
ogen onrechtvaardige raadsbesluit. Ze
presenteren zich ludiek maar duide-
lijk als ‘de Melkkoeien van Bronck-
horst’. De lezers van ‘Contact’ vinden
daarom in dit nummer een felge-
kleurd raambiljet in de vorm van een
advertentie. Aan iedere huiseigenaar
in Bronckhorst wordt gevraagd als
duidelijk zichtbaar protest dit biljet in
de periode vanaf nu tot eind mei 2006
goed zichtbaar vanaf de weg voor hun
raam op te hangen. 
Over deze actie vertelt de Vordense pu-
blicist Harry van Rijn, woordvoerder
van de werkgroep: ‘In ’Contact’ heb ik
in de vorm van een sprookje, een bal-
lade en een gelijkenis op ludieke wijze
uiting gegeven aan mijn verontwaar-
diging over deze onrechtvaardige ver-
hoging van de OZB, alleen voor de be-
zitters van een huis. Dat leverde een
aantal reacties op. Een werkgroep be-
dacht een plan om iedere huiseigen-
aar in onze gemeente de gelegenheid
te geven om te protesteren. Om zo-
doende de leden van de gemeenteraad
van het CDA, de Partij van de Arbeid
en Groen Links, die in december 2005
hebben ingestemd met dit raadsbe-
sluit, duidelijk te laten weten dat dit
niet de manier is om dit probleem op
te lossen. Een groot deel van het tekort
van 5 miljoen euro in 2006 is immers
ontstaan door de fusie en door een
fout beleid van vroegere gemeentera-
den. En dat mag je toch de huizenbe-
zitters niet aanrekenen. Bovendien
blijkt dat de gemeenteraad het voor-
nemen heeft in de toekomst de OZB
voor huiseigenaren nog verder te ver-
hogen. 

Even ter toelichting: misschien zult u
ontdekken dat de aanslag van de ge-
meentelijke lasten ondanks de ge-
noemde verhoging van 48% toch nage-
noeg gelijk is aan de aanslag van vorig
jaar. Dat klopt. De raad heeft namelijk
handig gebruik gemaakt van het feit
dat de rijksoverheid het zogenaamde
gebruikersdeel van de OZB heeft afge-
schaft. De raad heeft dat voordeel, dat
gemiddeld per huis toch zo’n 60 euro
bedraagt, handig weggewerkt waar-
door de bezitters van een huis dit voor-
deel, waar iedere Nederlander recht
op heeft, gewoon is ontnomen.
Wie het’ - aldus de zegsman - ‘met ons
eens is dat dit discriminerende beleid
aan de kaak moet worden gesteld kan
dat laten blijken door het protestaffi-
che op te hangen. En kan ook nog op
een andere manier zijn of haar sympa-
thie laten blijken. Want de kosten voor
de advertentie waarin het affiche is
verwerkt, moeten natuurlijk wel wor-
den betaald. En dan gaat het om een
bedrag van ruim duizend euro. Daar-
om is er een rekening geopend bij de
ABN (rekeningnr 56.20.19.367 ten na-
me van ‘’de Melkkoeien van Bronck-
horst’). Onze werkgroep hoopt op een
(bescheiden) bijdrage van heel veel in-
woners van onze gemeente om die
kosten te kunnen voldoen.
Mocht er in totaal méér worden bijge-
dragen dan de advertentiekosten dan
zal het overige, in overleg met een ad-
vocaat, worden gebruikt om als proef
een rechtszaak aan te spannen tegen
het gemeentebestuur. Want al heeft
de gemeenteraad het recht om het ta-
rief vast te stellen dan blijft de vraag of
men dat mocht doen op deze discrimi-
nerende wijze. En of er daardoor ei-
genlijk geen sprake is van ‘onbehoor-
lijk bestuur’. Niet voor niets heeft Mi-
nister Zalm zich onlangs nog veront-
waardigd uitgesproken over wat hij
noemde ‘het geldgraai-gedrag van de
gemeenten’. 
Wat we als werkgroep wèl willen on-
derstrepen is dat uw protest los staat
van de verplichting om de aanslag op
tijd te betalen. En verder hopen we dat
deze in Nederland unieke actie over-
duidelijk zal laten zien dat we als be-
zitters van een eigen huis in de ge-
meente Bronckhorst behoorlijk kwaad
zijn over het feit dat we door ‘de poli-
tiek’ op deze manier keihard als melk-
koeien worden gebruikt’.

‘Melkkoeien van Bronckhorst’
protesteren tegen OZB
De gemeente Bronckhorst staat
landelijk op de vierde plaats van de
gemeenten die in 2006 de OZB-be-
lasting voor huiseigenaren ex-
treem hebben verhoogd. De stij-
ging in vergelijking met vorig jaar
bedraagt 48%. Veel inwoners - zo
blijkt - zijn dan ook ontstemd over
deze verhoging die o.a. nodig is als
gevolg van de fusie en het slechte fi-
nanciele beleid van vroegere ge-
meenteraden. Alleen de huizenbe-
zitters van Bronckhorst worden dit
jaar daardoor voor 1.2 miljoen euro
extra aangeslagen om de gemeente-
begroting sluitend te maken.

Iedere zwanger vrouw kent wel het ge-
voel door een luikje naar binnen te
willen 'koekeloeren'. Even visueel con-
tact te maken met de baby waar je nog
maanden op moet wachten. De heden-
daagse techniek maakt het voor ons
mogelijk om een glimp op te vangen
van dat wereldje daar binnen. Heeft u
al een 20 weken echo gehad? En wilt u
graag nog een extra dimensie aan zo'n
echo toevoegen? Elke aanstaande ou-
der kan nu zelf de keus maken om een
beeld te vormen van de ongeboren ba-
by. Vanaf 25 weken tot 32 weken in de
zwangerschap is het mooi om 3D beel-
den te maken. Daarom nu een moe-
derdag aanbieding voor een 3D-pak-
ket. 
(Zie advertentie elders in deze krant).

In alle rust kijken
naar uw ongeboren baby

Op zaterdag 27 mei a.s. wordt er door
de stichting veilingcommisie Vorden
haar jaarlijkse pleinmarkt gehouden
in het centrum van Vorden nabij de
N.H. Kerk. Er is weer van alles te koop.
Vele kleine spullen zoals kinderspeel-
goed, leuke snuisterijen, boeken en
lp's, potten en pannen, glaswerk, elek-
trische apparatuur, klein meubilair
e.d. We beginnen om 9.00 uur met de
verkoop tot 15.00 uur kunt u komen
kijken, kiezen en kopen. Dit alles
wordt omlijst met een heerlijk kopje
koffie in de Voorde. Komt allen uw
koopjes halen. De opbrengst van deze
markt is voor de restauratie van de
Dorpskerk in Vorden.

Pleinmarkt
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 en tevens
op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni is er
opnieuw de gelegenheid tot het bele-
ven van dit prachtig avontuur. De
workshop wordt gegeven door de
beeldhouwer Liesbeth Crooijmans, zij
is professioneel kunstenaar, bij Gisela
von Mengden aan de Barchemseweg
in Ruurlo. In haar tuin is ruim gele-
genheid om te werken. Bovendien is er
een beeldhouwatelier, waar gehakt en
geraspt kan worden bij slecht weer. 

De cursus wordt gegeven in twee keer
twee dagen. Het is prettig dat er een
paar dagen tussen zit om het beeld
even te laten bezinken en er in het

tweede weekend weer fris tegenaan te
kunnen kijken. Alle facetten van het
beeldhouwen komen aan bod en u
kunt in deze tijd een beeld totaal af-
maken. 

Er is de keuze om te hakken met
hamer en beitels of te raspen en vijlen,
afhankelijk van wat uzelf wilt. Omdat
de begeleiding individueel is staat de
workshop open voor zowel beginners
als gevorderden. Er wordt desgewenst
voor steen gezorgd en gereedschap is
te huur.

Voor meer informatie zie de adverten-
tie elders in dit blad.

Workshop beeldhouwen in Ruurlo

Vorige zomer is er een workshop beeldhouwen gegeven in Ruurlo. Zo'n 10
mensen hebben toen vol enthousiasme en gedrevenheid 4 dagen gewerkt
om een ruwe steen om te toveren tot een beeld. Het beeldhouwen was in-
spannend en gaf tegelijkertijd ontspanning en plezier.

Men importeert uit verschillende lan-
den in Europa, topproducties voor een
reële prijs. Ongeveer 500 artikelen tus-
sen de 5 euro en de 300 euro. Het me-
rendeel van onze collectie bestaat uit
glas, mondgeblazen vazen, schalen en
vogels, vrijgevormd in prachtige pas-
telkleuren, tijdloos van vorm. Ook de
drieklank series zijn een verrijking
voor het interieur. 

Grote vaas (50 cm), kleine vaas (25 cm)
en schaal (50) met hetzelfde decor,
maar toch uniek. Daarnaast heeft
men van Iittala / Finland de komplete,
wereldberoemde collectie vogels van
professor Oiva Toikka. 42 stuks in al-
lerlei maten en kleuren, in verschil-
lende prijsklasse. Verschillende ande-
re glascollecties staan ruim gepresen-
teerd. Ook heeft men een exclusieve,
betaalbare sieradenlijn. Uniek voor
Nederland. Kom vrijblijvend eens kij-
ken, men zal versteld staan van de col-
lectie. Vorden heeft een galerie in zijn
midden, die zijn weerga niet kent in
de regio. Zelfs grote landelijke steden
hebben zo een collectie niet binnen de
stadsgrenzen. Om uw bezoek nog
meer te prikkelen, belonen zij u in de
maand mei (zie advertentie).

MM Arts Gifts Galerie een jaar in Vorden
Een jaar geleden streken Marianne
en Mathieu van Lieshout neer in
Vorden. Het dorp, door vele kaste-
len omgeven in een prachtige na-
tuur. Men vindt ons in een monu-
mentaal pand, halverwege de Zut-
phenseweg die door het dorp
loopt. De galerie/groothandel is
hier gevestigd.

M O E D E R D A G T I P :

Bij aankoop van:
€ 25,- een kado t.w.v. 5,00
€ 50,-   een kado t.w.v. 15,00
€ 75,-   een kado t.w.v. 22,50

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

Zutphenseweg 11, Vorden
Tel. 0575-555695 / Mob. 06-51451660



van ‘de Melkkoeien 
van Bronckhorst’

OZB
48%
plus

U laat dan het gemeentebestuur van Bronckhorst weten dat ook u verontwaardigd bent

over de verhoging van 48% van de OZB-belasting 2006, uitsluitend voor huiseigenaren.

Daarnaast vragen we u, voor de kosten van deze advertentie, een bedrag(je) over te maken

op de rekening van werkgroep ‘Melkkoeien van Bronckhorst’, rekeningnummer 56.20.19.367

bij de ABN. Bij voorbaat hartelijk dank.

Werkgroep ‘de Melkkoeien van Bronckhorst’

Hang s.v.p. dit affiche
in de periode van 
15 tot 30 mei 2006
voor uw raam, goed
zichtbaar vanaf de weg

(Advertentie)

protest



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

� Ruim 3000 m2 showroom!
� Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!
Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg. (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam). tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.slaapspecialistdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

Maandag open van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag/woensdag 9.00 tot 18.00 uur, 
donderdag 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 9.00 tot 17.00 uur.
GRATIS: montage, bezorgen door heel Nederland, opslag voor latere levering.

d e a l e r  v a n :  A k v a ,  S v e d e x ,  A v e k ,  P u l l m a n ,  A u p i n g ,  E a s t b o r n ,  K i n n a ,  L a t t o f l e x ,  J e n s e n ,  T e m p u r

MOEDERDAG WORDT UITSLAAPDAG

DOOR DREMPT

Burkina Faso ligt in West-
Afrika en behoorde tot de
vroegere Franse koloniën.
Het land is ongeveer ze-
ven keer zo groot als Ne-
derland en heeft ruim 13
miljoen inwoners, in 1960
is het land onafhankelijk
geworden onder de naam
Boven-Volta. De officiële
taal is nog altijd Frans,
maar het land kent ook
een zestigtal lokale talen.
In Nederland is het een
vrij onbekend land, geluk-
kig maar. Want de landen
die wij hier kennen, ken-
nen we niet van de goede
berichten, Ivoorkust, Soe-
dan, Liberia, Siërra Leone.
Het is het op twee na arm-
ste land van de wereld.
Het overgrote deel van de
bevolking leeft op het
platteland en is voor tach-
tig procent analfabeet. 
De Stichting Tanwalbou-
gou Educatie Project
steunt het dorp Tanwal-
bougou dat in één van de
armste districten van het

land ligt. Nog geen 7% van
de mensen in deze regio
kan lezen of schrijven. Om
dit dorp een stap vooruit
te helpen moet je met de
kinderen beginnen.
Wat heeft STEP de afgelo-
pen zes jaar bereikt?
Nu gaan er 360 kinderen
naar de lagere school. Dit
waren er zes jaar geleden
bij de start van STEP 120.
Het oude schoolgebouw
met drie lokalen is ander-
half jaar geleden opge-
knapt en nu komt er een
echt stevig dak op het
nooit afgebouwde nieuwe
schoolgebouw. Twaalf kin-
deren hebben tot nu toe
kans gekregen op vervolg -
en beroepsonderwijs en
zijn in ons eigen STEP-
huis ondergebracht. Om-
dat de afstand naar de
dichtstbijzijnde middelba-
re school 60 kilometer be-
draagt zijn er de afgelo-
pen jaren twee huizen ge-
bouwd, één voor de jon-
gens en één voor de meis-
jes. Het is misschien een
druppel op een gloeiende
plaat, maar wij staan
steeds weer versteld van
het optimisme van de
mensen in dit land die
steeds weer opnieuw gelo-
ven dat alles goed komt.
Inmiddels is er gestart
met het aanbrengen van
het dak , dit is mede moge-
lijk gemaakt door de paro-
chianen van de Willi-
brordparochie in Hengelo
en Wilde Ganzen.

Namens STEP en alle kin-
deren in Tanwalbougou:
Heel erg bedankt!

Vastenactie Willibrordparochie

voor schooldak Burkina Faso

Het is de moeite waard
geweest: ‘het vastenpro-
ject van de Willibrord-
parochie Hengelo’ met
als doel een dak op de
school in Tanwalbou-
gou in Burkina Faso. De
vastenactie en de giften
bij het met emiraat-
gaan van diaken Rob-
ben hebben 2393,00 eu-
ro opgebracht. Dit be-
drag wordt aangevuld
door Wilde Ganzen en
maakt het mogelijk dat
er een stevig dak ,ook
voor de toekomst ,op de
school komt.

In Arcen is in hotel Rool-
and een goed verzorgde
koffietafel. Onder leiding
van een gids gaat de rit
verder langs aspergevel-
den en andere mooie plek-
jes. De rondrit wordt on-
derbroken bij het streek-
museum en nationale as-
perge- en champignonmu-
seum ‘de Locht’. Hier
wordt u van alles verteld
over de asperge en de
champignon. Ook de

streekboerderij, die het
Limburgse leven rond
1900 laat zien, is de moei-
te van het bezoek zeker
waard. Naar de rondrit is
er in hotel Rooland een
heerlijke drie-gangen ‘as-
pergediner’. Om ongeveer
19.30 uur bent u weer te-
rug op het Booltinkplein. 

Een kunt zich opgeven tot
en met 17 mei bij: H. Be-
rendsen, telefoon: 462694
en L. Rabelink, telefoon:
461919. Leden betalen 40
euro en niet-leden 42,50
euro. U kunt uw rollator
meenemen. Wacht u niet
te lang met opgeven,
want: vol is vol!

Met KPO naar Lim-
burgse aspergetocht
De KPO afdeling Keijen-
borg gaat 23 mei op reis
voor een Limburgse as-
pergetocht. Het vertrek
is om 10.00 uur vanaf
het Booltinkplein.

Zo werden de vendeliers
in hun klasse beloond
met een tweede prijs waar
een kanttekening ge-
plaatst moet worden dat
er een straffe wind over de
velden in Delden stond
die het vendelen behoor-
lijk zwaar maakte. Toch is
het een fraai resultaat ge-
zien deze groep nog maar
anderhalf jaar geleden is
opgericht.

Bij het marcheren werd
een eerste prijs in de
wacht gesleept en ook tij-
dens het defilé werd een
prachtige eerste prijs be-
haald.
Er werd dan ook tevreden
vastgesteld opnieuw weer
een stap verder te zijn dan
voorgaande jaren.
Bij het jeugdschieten wist
Rilana Beek de kop van de
vogel naar beneden te ha-
len.
De schutterij gaat zich nu
opmaken voor het keizer-
schieten op hemelvaarts-
dag. Hierbij zal burge-
meester Henk Aalderink
als beschermheer aantre-
den. Hierover zal nog een
persbericht volgen.

Schutterij Eendracht
Maakt Macht wint prijzen
Tijdens wedstrijden op
de Kringdag van De Ach-
terhoek waarbij 18 ver-
enigingen deelnamen
wisten de leden van
schutterij EMM enkele
fraaie successen te boe-
ken.



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

19/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 mei 2006

Biefstuk
500 gram
ELDERS 7.99

5.99

Ambachtelijke
Rundvleessalade
Bak 750 gram
ELDERS 2.55

1.99

PLUS
Aardbeienvlaai 
met slagroom
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 9.99

7.99

Hollandse asperges
Klasse A1                          

500 gram
ELDERS 3.98  Nú 1.99

50%
KORTING

WIJNTIP:

JEAN ROSEN
PINOT BLANC*
Heerlijk bij asperges

Nestlé
Kinderijsjes
Smarties PopUp, 
Fruit Joy.
Regular of mini.
2 pakken à 5-8 stuks naar keuze
ELDERS 4.58-6.38

4.00
2 pakken

* Wij verkopen alleen alcohol 
aan personen vanaf 16 jaar.

Wieckse Witte
of Hoegaarden*
Witbier.
2 sets à 6 flesjes 
naar keuze

2 halen

1 betalen

Duc de Meynan 
Côtes St. Mont*
Rood, wit of rosé.
3 flessen à 75 cl. naar keuze
ELDERS 11.97  Nú 7.98

3 halen

2 betalen

“Ze zijn 
binnen 
hoor!”

Kijk in uw PLUS

wanneer u de perkplanten kunt ophalen! Kijk in uw PLUS

wanneer u de perkplanten kunt ophalen! 

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

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem
Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

- sterk en eenvoudig montagesysteem

- duurzaam en vuilafstotend materiaal

- zonlicht temperend en toch een vrij 

uitzicht

- meerdere kleuren en dessins

- tuimelfunctie gewoon te gebruiken

- ’s winters perfect beschermd

Diverse maten uit voorraad leverbaar.

Kwaliteit van VELUX:

BUITENZONWERING
VOOR TUIMELRAMEN

OPEN HUIS 
MUZIEK      DANS      THEATER
Zaterdag 13 mei van 10.00-13.00 uur  

Presentaties en open lessen  •  Uitproberen instrumenten
Informatie over cursussen

Kijk voor meer informatie en tijden op www.muzehof.nl of bel naar 0575 515350   
Muzehof Centrum voor de Kunsten  Coehoornsingel 1 Zutphen

Schoonmaakbedrijf

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

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.


