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School Het Hoge terug van uitwisseling school Rome

Geachte lezers
en adverteerders
Wij maken u erop attent dat kopij
en advertenties voor de uitgave
van

dinsdag 29 mei (week 22)

in verband met Pinksteren

donderdag 24 mei vóór
8 uur in ons bezit dienen te zijn.
Graag rekenen wij op uw medewerking.

De redaktie Weekblad Contact

Medailles voor
Berkelduikers op
Kampioenschap

Stijn Wentink en Joey van Dijk spelen samen met hun Italiaanse klasgenoten een partijtje voetbal.
De leerkrachten Bert Radstake en Harry Hendertink van school Hoge, zijn
het afgelopen weekend samen met de leerlingen Joey van Dijk en Stijn
Wentink teruggekeerd van een uitwisseling met scholen uit Rome, Steinheid (Duitsland), Evesham (Engeland), Szeghalom (Hongarije) en een
school uit Oslo. Deze scholen onderhouden nauwe contacten met elkaar.
Uitwisselingen om op die manier van elkaar’s onderwijs en elkaar’s cultuur te leren. Dit alles met als thema ‘Understanding through the Arts’
(Kunst in samenwerking met techniek). De afgelopen dagen was de school
in Rome de gastheer.

Tegenover de lang schooldagen staat
de lange vakantie van half juni tot
half september. Heeft mede met de
warme weersomstandigheden te maken’, zo zegt Harry Hendertink. De
leerkrachten van de verschillende
scholen zijn tijdens de trip naar Rome
onder meer voorgesteld aan wat men
noemt een deel- gemeenteraad.

De leerlingen van school Het Hoge
hebben drie dagen op de Romeinse
school lessen gevolgd. De leerkrachten
hebben zich eveneens in de wijze van
lesgeven verdiept. Harry Hendertink
(directeur van school Hoge: ‘Het is opvallend hoe er in Rome wordt les gegeven. Daar staat de leraar de gehele tijd
voor de klas en volgen de kinderen de

Tijdens die ontvangst vertelden de
leerkrachten wat het project van de
zes scholen inhoudt. Uiteraard stonden er tijdens de uitwisseling ook bezoeken aan het Vaticaan en de stad Rome op het programma. Met ingang
van het nieuwe schooljaar gaan de
scholen verder met het project. Dan
luidt het thema: muziek.

‘commando’s van hen gewoon op. Bij
ons zijn de leerlingen zelfstandiger.
Daar staat wel tegenover dat de kinderen in Italië al op 5-jarige leeftijd leren
lezen en schrijven. Wat ook opviel, de
lange schooldagen van 8.30 tot 16.30
uur. De kinderen krijgen op school
een warme maaltijd voorgeschoteld.

Hackforterweg winnaar stratendarttoernooi
Het eerste team van Hackforterweg is dit weekend winnaar geworden van
het stratendarttoernooi dat in d’n Olde Kriet in Wichmond werd gehouden. Dat ging niet zomaar, er moest heel wat strijd geleverd worden om
met de titel te kunnen gaan strijken.
De halve finales waren spectaculair en
kunnen het beste als ‘de klappers van
de avond’ omschreven worden. Daar
waar de heren elkaar in evenwicht
hielden moesten de dames het verschil maken met in beide halve finales
een 2-2 stand op het scorebord. Het publiek liet zich niet onbetuigd en moedigde haar favorieten fanatiek aan.
De Wogt 3 en Hackforterweg 1 plaatsten zich voor de finale. Voor de Wogt
3 was dit wel heel bijzonder. Het team

P
=O
P
O

kon eigenlijk niet spelen omdat er een
dame was uitgevallen en de meeste
dames al in de andere teams uitkwamen. Er werd toen een poging ondernomen om Sandra Weetink te strikken. Echter Sandra was pas onlangs
bevallen van een baby die voorzien
moest worden van borstvoeding. De
wedstrijdleiding had er geen bezwaar
tegen dat Sandra er op het afgesproken tijdstip even tussen uit moest om
de baby te voeden!

Na ‘gedane arbeid’ kwam Sandra weer
terug op het ‘strijdtoneel’ om aan te
treden tegen de hoogzwangere Winanda Eggink. ‘Prachtig dat dit allemaal mogelijk is’ zo riepen enkele toeschouwers! Uiteindelijk beschikte de
Hackforterweg over de langste adem
en ging de cup ‘met de grote oren’
voor het tweede achtereenvolgende
jaar naar dit team. In de strijd om de
derde en vierde plaats won De Vogelzang 2 van De Kempe 3.

In het 50 meter bad van Nijmegen
werden 12, 13, 19 en 20 mei de Gelderse Kampioenschappen gezwommen. De meeste zwemmers, ook de
Berkelduikers uit Lochem, zijn een
50m. bad niet gewend, en moesten
duidelijk wennen aan het zwemmen op de "lange baan". De meeste
tijden zijn dan ongeveer 3s. per
100m. langzamer dan in een 25m.
bad waar de keerpunten voor de
tijdwinst zorgen. Vandaar dat PR's
vaak niet aan de orde zijn, en gaat
het uiteindelijk om de klassering.
Op de 1e wedstrijddag waren de uitslagen zeer wisselend, waarbij Carmen
Seesing (200m. vrijeslag) de NJK limiet
op een haar miste en een medaille aan
de neus van Milou Tjoonk (100m schoolslag) voorbij ging door een startfout.
Ook de 2e dag begon met een domper
door een diskwalificatie vanwege een
fout keerpunt. In de 52e serie was het
dan toch raak, Berjan Ebbekink zwom
op de 200m. vlinderslag een prima race
en mocht een bronzen medaille in ontvangst nemen. De Berkelduikers hadden het "lange baan" zwemmen snel onder de knie, getuige de PR's op de 3e
wedstrijd dag. Ondanks deze goede tijden kon het podium niet betreden worden. Op de laatste dag konden dan toch
nog 2 medailles aan de erelijst van de
Berkelduikers worden toegevoegd.
Luuk Nijland, net hersteld van ziekte,

Deze week
verschijnt:
Skeelermarathon 2007
Zaterdag 26 mei 2007
Industrieterrein “Werkveld”

VORDEN

SKEELERSPECIAL

Foto Harm de Boer

PROGRAMMA:

Nieuw in Vorden:

Wedstrijdschema
• 14.30 uur C1 + C2
30 min. +3r.
• 15.15 uur V1 + V2
30 min. +3r.
• 16.15 uur B-rijders
40 min. +3r.
• 17.15 uur Sprintwedstrijden
• 18.15 uur Dames 1 + 2
35 min. +3r.
• 19.30 uur A- rijders
45 min. +3r.
ORGANISATIE: SKEELERCOMITE VORDEN.

Sprintwedstrijden
Nieuw dit jaar tijdens de skeelermarathon in
Vorden zijn de sprintwedstrijden. Op het parcours
bij start en finish gaan de rijders in een afvalrace
tegen elkaar de sprint aan. Dit belooft een
geweldig spektakel te worden gezien de hoge
snelheid waarmee dit gepaart gaat. In Vorden
extra snel, want de start gaat gelijk al een stukje
"bergafwaarts".
Mark Tuitert komt ook naar Vorden om te sprinten.

WWW.SKEELERCOMITEVORDEN.NL

Co-sponsoren:

haalde een zilveren en bronzen medaille op (100m. rugslag resp. vrijeslag). De
Berkelduikers stonden tijdens dit Gelderse Kampioenschap 45 maal aan de
start, allen zwommen prima tijden
waarmee ruim aan de verwachtingen
werden voldaan, werden ondank het
lange bad toch maar liefst 9 PR's verbeterd en werden 3 medailles mee naar
Lochem gebracht. Prima resultaten
voor een kleine vereniging als de Berkelduikers. De volledige uitslag zal worden
geplaatst op www.berkelduikers.nl

Nout Nijenhuis werd deze avond vanwege de perfecte organisatie van het
toernooi nog even in het zonnetje gezet.

GEZAMENLIJK 15X EXTRA INGEKOCHT
*excl. opties en afleveringkosten

Ford Ka FUTURA II

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

Nú uw discount
voordeelprijs

€ 9.395,-

€ 7.995,*

ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!

Lente in je bol

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 mei Pinksteren 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

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

R.K. Kerk Vorden
Zondag 27 mei 10.00uur pastor W.Matti Pinksteren, woorden communieviering mmv Cantemus Domino.

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

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 26 mei 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor
Zondag 27 mei 10.00 uur Pinksteren Eucharistieviering
dames- en herenkoor, H. Vormsel.

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

Tandarts
26/28 mei Pinksteren J.H.H. de Lange Lochem tel 0573 25
43 57.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900)
200 9000.

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 mei Pinksteren 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek
en ds. J. Kool.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 mei Pinksteren 10.00 uur en 19.00 uur ds D.
Westerneng.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De 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.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer
Tel. 112.
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

VLAAI V/D WEEK

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

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

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

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

 Te koop: dagelijks vers
geplukte aardbeien. F. van
Amerongen, Schuttestraat 14,
Vorden. Tel. (0575) 55 64 08.

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 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Ambulance
Tel. 112.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

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

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.

 Nordic Walking leren volgens de originele Finse Alfamethode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.
 Te koop gevraagd: grote
partij kuilgras. Stal Nieuwmoed tel. (0575) 556766.
 Te koop: lieve Jack Russel
puppies. In huis kamer opgegroeid. Ing., ontwormd en paspoort. Tel. 0654234850.
 Te huur: vrijstaande
woning in het buitengebied van Hengelo Gld.
Ruime tuin/weide alsmede
schuur/paardenstalling aanwezig. Brieven onder nummer M 30-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
 Te koop: ruim 3 kamer
hoekappartement in De
Galleehof in Vorden (Galleestraat). Met tuin/terras en
garage. Info: www.hetwonnink.nl (0575) 553079.
 Te huur: gemeubileerde
woning in het buitengebied
van Vorden. Tel. 0575-551602.
 Te koop gevraagd: inboedels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.
 Te koop pups, geboren
11-04-2007. Moeder labrador/bouvier, vader rottweiler.
Groeien op met jonge kinderen. Bellen na 20.00 uur op
nummer (0575) 46 14 39.
 Tuinen van de Wiersse
open zo. 27 en ma. 28 mei
(Pinksteren) van 10-17 uur, €
6,- p.p., kinderen tot 9 jaar gratis. Honden worden niet toegelaten. Lichte maaltijden worden geserveerd. Beide dagen
advies en verkoop van varens
en bijzondere vaste planten op
het voorplein. Groepen kunnen ook op andere tijden
afspreken. Inl. (0573) 451409,
www.dewiersse.nl.
 Te koop: in uitstekende
staat verkerende caravan
Beijerland Sprinter 380 B.
Bouwjr. 1992. Prijs E 2450,-.
Incl. stabilisator, Porta Potti,
kachel, koelkast, luifel met
losse zijstukken. Nieuwe
banden, gasslag en reduceerventiel. Keuringsrapport
+ BOVAG-onderhoudssticker 2007 aanwezig. G.J.
Kamphuis, Vorden. Tel. (0575)
55 39 14.
Biologisch geteelde aardbeien
te koop vr + za ochtend,
boerderijwinkel Korenblik,
Geesinkweg 13,
Warnsveld 0575-555488.

€

6-8 pers

6,25

DINSDAG = BROODDAG

4,25

3 bruin tijger €

WEEKEND-AANBIEDING

Aardbeischnitt
met slagroom en verse aardbeien

€

6,50

Pinksterbrood
met krenten, rozijnen en amandelspijs

€

4,95

Als wandelen voor kinderen een avontuur wordt...
28 juli start een wandelweek in
het ongerepte Tsjechische
Bohemen. Voor het hele gezin;
kinderen vanaf 8 jaar:
gevarieerd en spannend.
Gemakkelijk te bereiken:
600 km van de Ned. grens,
treinreis met één overstap.
Met begeleiding en bagagevervoer. Gastvrije pensions
met goede keuken. HP € 290.

GEA VOETTOCHTEN
www.voettochten.net
info 06 512 545 78

KOOPJESMARKT!
Tupperware, speelgoed, kinderkleding en nog veel meer!
Gratis entree
25 mei 19.00-22.00 uur
26 mei 10.00-14.00 uur
Raadhuisstraat 18a
naast Bruna in Vorden

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

Een week er tussenuit?
Ontspannen wandelen in
de prachtige natuur van
Tsjechisch Bohemen.
Eenvoudig te bereiken: auto:
600 km van de Ned. grens,
trein: met één overstap.
Met begeleiding en bagagevervoer. Gastvrije pensions
met goede keuken. HP € 290.
GEA VOETTOCHTEN
www.voettochten.net
info 06 512 545 78

Dagmenu’s
23 t/m 29 mei 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

Woensdag 23 mei
Mosterdsoep / Boeuf Stroganoff met aardappelen en
groente
Donderdag 24 mei
Babi Pangang met nasi en rauwkostsalade / chocolade Mousse
Vrijdag 25 mei
Groentesoep / Talapiafilet met aardappelen en rauwkostsalade
Zaterdag 26 mei (alleen afhalen)
Varkensmedaillons met pepersaus, aardappelen
en groente / IJs met slagroom
Maandag 28 mei
2e Pinksterdag
Dinsdag 29 mei
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Een stille wens werd een diep verlangen,
jij hebt hoop door geluk vervangen!

Suzan Horsting
Onze dochter is op 10 mei 2007 om 13.04 uur
geboren en weegt 2705 gram.
Christie en Eddy Horsting
Hoetinkhof 115
7251 WJ Vorden

Na 25 jaar
nog steeds een gelukkig paar ...

Heden is van ons heengegaan onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

Op maandag 28 mei a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

Everdina Gerharda Eggink-Bulten
Dien

Wij willen u hierbij uitnodigen voor een feestelijke
receptie ’s avonds in zaal ‘Den Bremer’ te Toldijk
vanaf 20.00 uur.

weduwe van Dies Eggink
op de leeftijd van 87 jaar.

Tot ziens!

Henk en Ria Onstenk
Lindelaan 11
7221 GB Steenderen

Hengelo (Gld.): M. Bulten-Wentink
Canada: Fam. J. Winkel-Bulten
Brummen: D. Klein Lenderink
Hengelo (Gld.): H. Bulten
Vorden: Fam. D. Groot Jebbink-Bulten

Het begin van nieuw leven,
zo heel erg mooi en klein.
Het is eigenlijk niet te omschrijven
hoe blij wij met jou zijn.

Irene Carin
Zij is geboren op 16 mei 2007.
Gerhard, Nancy, Lucas & Dominique
Weevers-Visser
Pastorieweg 2
7251 AK Vorden

Vorden: H. Wesselink

Op 29 mei 2007 zijn wij
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R. Wolbert

Theo Leisink
&
Annie Leisink-Mullink

Vorden: Fam. A. Knoef-Bulten
Eefde: Fam. H. Jaaltink-Bulten
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Neven en nichten

Nieuwe Website

Vorden, 15 mei 2007
50 jaar getrouwd.
Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom nodigen wij u uit voor onze receptie
welke wordt gegeven van 15.00 tot 17.00 uur bij
Hotel Bakker aan de Dorpsstraat 24 in Vorden.

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen
Joh. 14:2
Heden is rustig ingeslapen, onze lieve zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder

Pieter van Vollenhovenlaan 13
7251 AP Vorden

www.huurdershevo.nl

Janna Arfman-Mennink
Op onze teentjes kijken we
over het randje van de wieg.
Dag lief zusje,
we vinden je heel erg lief.

Op vrijdag 1 juni a.s. zijn wij 50 jaar getrouwd.
Dit willen wij graag met onze kinderen en kleinkinderen en u vieren.

Henk en Dieni Klein Haneveld
Jij verlicht de wereld,
alsof er een extra zon is opgekomen.
Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van onze
dochter en mijn lieve kleine zusje

U bent van harte welkom op onze receptie van
20.00-22.00 uur in zaal ’de Herberg’, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Pim, Delia en Brent van Zeeburg
Julianalaan 18
7251 ER Vorden
Tel.: 0575-552879

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen,
cadeaus en uw aanwezigheid bij ons 50 jarig
huwelijk. Het is voor ons een onvergetelijke dag
geworden.

Hengelo (Gld.): Wim Arfman
Laren (Gld.): Jan Arfman
Janny Arfman-van Beek
Blyth, Canada: Anneke Pardijs-Arfman
Henk Pardijs
Vorden: Martin Arfman
Bettie Arfman-Bijnagte

De begrafenis heeft maandag 21 mei plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze
schoonzus en tante

Janna Arfman-Mennink
Op de leeftijd van 91 jaar.
” Wel gelukzalig is een ieder die de Heere vreest
en in Zijne wegen wandelt.”

gaan trouwen op donderdag 31 mei 2007 om
10.30 uur in het gemeentehuis van Hengelo (Gld.).

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 12.00
uur in de N.H. kerk te Hengelo (Gld.).

Everdina Gerharda Eggink-Bulten

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Vorden: J. Arfman
G. Arfman-Lindenschot
Neven en nichten

weduwe van H.J. Eggink
Wilt u ons feliciteren dan bent u welkom op onze
receptie van 15.00 uur tot 17.00 uur in zaal
Langeler, Spalstraat 5, 7255 AA te Hengelo (Gld.).
Ons adres:
‘Nijhuis’
Lankhorsterstraat 3, 7255 LB Hengelo (Gld.)

Allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen
tot het welslagen van ons diamanten huwelijksjubileum van 8 mei jl. en de dagen daarna, onze
oprechte dank.

Herman & Dien Pardijs
De Delle 59, Vorden

* 7 maart 1920

† 15 mei 2007

Onze dank gaat uit naar het personeel van de
Beekdelle te Vorden voor de liefdevolle verzorging.
Hellendoorn: Henk en Ina
Mattijs en Helga
Gunnar
Jasper en Marieke
Vorden: Harry en Annie
Femke en Arjan
Stefan
Correspondentieadres:
Brinkerhof 70
7251 WP Vorden
De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag
19 mei.

v. KouswijkJansen
KLARENBEEK (De Kar)

Voor al uw tuin en straat aanleg.
Tevens verkoop alle soorten
sierbestrating en tuinaccessoires.
NU: Chinees hardstenen tegels,
div. afmetingen,
prijs per m2 v.a. €
=

30,

(zolang de voorraad strekt!)

Tel. 055-3012365
www.kouswijkjansen.nl

Correspondentieadres:
Familie Arfman
Wildenborchseweg 21
7251 KE Vorden

Lammert en Toos Rietman
Rondweg 4
7251 RV Vorden

Anita Groot Roessink
&
Rob Groot Tjooitink

† 16 mei 2007

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het personeel van de Beekdelle en van de Wehme voor de
liefdevolle verzorging.

Noor

4250 gram en 52 cm

* 1 juni 1915

Klein- en achterkleinkinderen
Dennendijk 11
7231 RD Warnsveld

Tooske Anna
17 mei 2007

sinds 26 april 1985 weduwe van
Gerrit Johan Arfman

Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling ons getoond na het overlijden van mijn lieve
man, onze lieve vader, opa en ”oude opa”

Gerben Maarten Sterringa
danken wij u hartelijk.
J.E. Sterringa-Minkhorst
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Sfeervolle opening tentoonstelling 'Cuypers op de Kranenburg'
naat met ketting, de eer om deze middag de tentoonstelling voor geopend
te verklaren. Alvorens het zover was
werd hij door Fons Rouwhorst opgeroepen om ‘iets’ uit de container te halen.
Het bleek een neogotisch portret van
de Evangelist St. Lucas te zijn. Een
beeld dat mogelijk nog niet voltooid
is. Ab Boers gaf het schilderij vervolgens een plek tussen al het andere
‘fraais’ op deze tentoonstelling. De loco burgemeester ging terug in de tijd
toen architect Pierre Cuypers nog met
de trein vanuit Roermond naar Vorden kwam. Ab Boers toonde zich trots
over wat de architect hier voor de gemeenschap heeft achter gelaten. ‘En
bijzonder trots op alle vrijwilligers

Er was deze middag ook nog een ‘levende’ Pierre Cuypers in de kerk aanwezig, namelijk de historicus (gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis) drs. P.M. Cuypers een achterkleinzoon van de bekende architect.
Deze Pierre vertelde over zijn overgrootvader, een man afkomstig uit
een bakkersgezin in Roermond. ‘Op
gegeven moment kwam er een soort
‘status’ binnen de familie.

Gezien het succes van de jonge architect kwam er namelijk geld ‘binnen’!
Pierre Cuypers was zo overtuigd van
zijn eigen artistieke kwaliteiten, dat
wanneer hem iets niet aan stond, dan
werd de bouw gewoon stil gelegd’, aldus de nazaat van de beroemde overgrootvader.

Nazaat Pierre Cuypers.
Architect Pierre Cuypers heeft nooit kunnen vermoeden dat hij circa 87
jaar na zijn overlijden ( 1921) in de Kranenburg te Vorden in alle toonaarden zou zijn besproken en ‘toegezongen’. In een goed gevulde Sint Antoniuskerk, inmiddels omgetoverd tot het Museum voor Heiligenbeelden
werd Pierre Cuypers herdacht. De architect die ooit van Josephine, Judith
en Theodor van Van Dorth tot Medler de opdracht kreeg om in de Kranenburg een kerk te bouwen. Ter gelegenheid van het feit dat het jaar 2007
landelijk is uitgeroepen tot het Cuypersjaar, werd er zaterdagmiddag in
de kerk in de Kranenburg een tentoonstelling geopend. Tevens vond de
presentatie plaats van het boekje ‘Cuypers op de Kranenburg’, een boekje
geschreven door Bart Hartelman en Frits Niemeijer.
Bart Hartelman, geboren en getogen
Vordenaar en getrouwd in de kerk in
de Kranenburg ( ‘van hieruit wil ik ook
begraven worden, maar voorlopig nog
even niet’ , zo sprak Bart ), roemde in
zijn toespraak als voorzitter van de
Stichting Vrienden van de kerk op de
Kranenburg ( voor deze keer omgedoopt in ‘Vrienden van de Cuyperskerk’) de vele vrijwilligers. ‘Onze vrij-

middag werd dezelfde Bart Hartelman
door Fons Rouwhorst naar voren geroepen. Fons noemde Bart de ‘icoon’
van het museum. ‘Hij heeft de afgelopen jaren zijn stempel gedrukt op het
voortbestaan van deze kerk en dit museum. Het museum is een onderdeel
van de vrijwilligers zelf en Bart is degene die deze vrijwilligers op een warme
en menselijke manier aanstuurt’, zo

bijeenkomt nog een keertje terug. De
Memory uit Cats van Andrew Lloyd
Webber en De Steen van Bram Vermeulen ( a capella door haar gezongen
)werd ademloos door de bezoekers in
de kerk aangehoord.
Gery Groot Zwaaftink voelt zich telkens weer thuis, wanneer hij komend
uit het westen de torens van de kerken
in Vorden en de Kranenburg ontwaart.
Zijn lied ‘Als ik de toren zie’ met begeleiding van Rob Heuvelink paste dan
ook prachtig in het decor van deze bijeenkomst in de Antoniuskerk. Natuurlijk deze middag ook plechtige momenten. Bart Hartelman en Frits Niemeijer overhandigden wethouder Peter Glasbergen het door hen geschreven boekje ‘Cuypers op de Kranenburg’. Peter Glasbergen had het boekje
reeds doorgelezen en zei: ‘ We hebben

Ab Boers haalt "iets" uit de container.
hier en trots op de schrijvers van het
boekje ‘ Cuypers op de Kranenburg’.
Mr. Z.F. ( Zeno ) Baron van Dorth tot
Medler, vertelde deze middag het één
en ander over zijn familie en de relatie
van de Van Dorth’ s tot de kerkenbouw in deze regio en in het bijzonder
tot de kerk in de Kranenburg.

Bart Hartelman overhandigt Peter Glasbergen het boekje.
willigers zijn onze aandeelhouders,
met dit verschil dat zij geen dividend
krijgen, maar juist dividend geven.
Onze vrijwilligers, ons maatschappelijk kapitaal, zij zijn het cement tussen
de voegen van deze kerk. Juist dankzij
hen blijft deze kerk overeind’, zo sprak
Bart Hartelman. Hij wees erop dat de
‘vrienden van de kerk’ één heel belangrijk ding in de statuten heeft
staan: te zorgen voor ‘de instandhouding van deze kerk’.
‘Wij willen meer bekendheid aan deze
kerk geven, daardoor meer bezoekers
en meer begunstigers, dus meer geld.
En meer geld betekent dat we meer jaren kunnen toevoegen aan het behoud van deze prachtige oudst bestaande Cuyperskerk in Nederland’,
zo sprak hij vervolgens. Later in de

sprak Fons Rouwhorst, terwijl hij Bart
Hartelman een schilderij aanbood
waarop Bart zelf staat afgebeeld.
Even daarvoor werd ook Harry van
Rijn in het zonnetje gezet. ‘ Harry is de
man die de aanzet tot de oprichting
van het beeldenmuseum en het voortbestaan van de kerk heeft gegeven’, aldus Fons Rouwhorst, terwijl hij Harry
van Rijn een beeld van ‘Harry met bril’
aanbood. De opening van de tentoonstelling ‘Cuypers op de Kranenburg’
ging met heel wat mooie woorden en
zang gepaard. Josée van der Staak die
het Laudate Dominum van Wolfgang
Amadeus Mozart zong, gevolgd door
het prachtige Avé Maria van Giulio
Caccini. Zij werd begeleid door organist Peter Verhoogt uit Utrecht. Josée
van der Staak kwam later tijdens deze

het hier vandaag uitvoerig over de
kerk en het ontstaan van de kerk gehad. We hebben het gehad over markante plekken en markante adel. Ook
over een markante man als architect
Pierre Cuypers.
Dit alles in combinatie met een markante kerkgeschiedenis. Hoe kwamen
ze er toch toe om op een plek in de
Kranenburg zo’n markante kerk te
bouwen en dat de adel deze link heeft
gelegd?
Het boekje geeft antwoord op al deze
vragen’, aldus Peter Glasbergen die er
aan toevoegde er bijzonder trots op te
zijn dat er in de gemeente Bronckhorst zulke hobbyisten bestaan als deze vrijwilligers in de Kranenburg. Aan
loco burgemeester Ab Boers, in vol or-

Kerktoren Antoniuskerk met lint.

Dr. B.C.M (Bernadette) van Hellenberg
Hubar, één van de Cuypers- deskundigen in Nederland, vertelde eveneens
over de ‘grote’ Pierre. ‘Hij wilde wedijveren met de architecten uit de middeleeuwen, sterker nog, hij wilde laten zien dat hij beter was’, aldus Bernadette van Hellenberg Hubar.
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Voetbalvereniging
Vorden

Na een tot het laatst toe
Vorden
spannend seizoen heeft
het eerste elftal van onze
vereniging het kampioenschap behaald in de vierde klasse met promotie naar de derde klasse van de KNVB.
Een prachtige prestatie waar wij als vereniging graag samen met u even bij stil willen
staan.
Daarom nodigen wij u hierbij uit voor onze
feestelijke “kampioensreceptie” op
donderdag 24 mei a.s. van 20.00 tot 22.00 uur
in Café-Restaurant “De Herberg”, Dorpsstraat
10 te Vorden.
Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Hangpot (23 cm) incl. hangplanten € 3,-

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten
Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Marinus J. Hesselink b.v.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening.
Mededelingen.
Notulen vorige ledenvergadering.*
Jaarverslag 2006.*
Financieel verslag 2006 en Begroting 2007.
Verslag kascontrolecommissie.
Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

* De notulen / verslagen genoemd onder agendapunten 3. en 4. Zijn één week
voor aanvang van de Jaarvergadering via het secretariaat op te vragen.
Overige documenten zijn tijdens de Jaarvergadering ter inzage.
* Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en door het bestuur herkiesbaar gesteld;
Dhr. G.E.M. Köhler, Penningmeester.
Vacante bestuursplaats verkiesbaar.
(Tegen)kandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de vergadering worden
ingediend bij de voorzitter (De Steege 7 te Vorden).
Hierbij dienen te worden overlegd de schriftelijke bereidverklaring van de
tegenkandidaat alsmede de handtekeningen van tenminste 10 leden.

Meer informatie op onze nieuwe website: www.huurdershevo.nl

UITVAARTVERZORGING

grafmonumenten
sinds 1908

Hierbij wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering.
Deze zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2007,
aanvang 19.30 uur in het Dorpscentrum Vorden Raadhuisstraat 6 te Vorden.




Lochemseweg 2, Warnsveld
(0575) 52 11 25

Geacht lid,

Bestuur voetbalvereniging Vorden

Zomerbloeiers te koop: 6 stuks voor € 5,o.a. petunia, surfinia, hanglobelia, bacopa, etc.

UITNODIGING
ALGEMENE LEDEN-/JAARVERGADERING

HOLTERMAN

Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Lochem

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

Larenseweg 49, Lochem
Verzorging van uitvaarten in
Nu nog de prijs opLochem,
maat. Vorden, Ruurlo,
Tel. 0573 - 254019
Kijk
op
www.holtermanuitvaart.nl
of bel 0573-254019.
www.holtermanuitvaart.nl
Zutphen,
Warnsveld, e.o.

Al bijna een jaar een slechte aardappel/frites oogst, u heeft het al erg vaak in
het nieuws gehoord. De kwaliteit is erg wisselend dan weer krokant dan weer
slap dan weer goudgeel dan weer met bruine stukjes.
Daarom hebben wij deze leuke actie bedacht en verloten wij enkele musical
tickets van The Wiz op woensdag 13 juni, dit zijn all-inclusive arrangementen volledig verzorgd met diner-buffet en drankjes en een ‘meet and greet’.
Lever deze bon in voor 7 juni a.s. (Bij minimale besteding van € 5,-)

Naam:
Adres/woonplaats:
Telefoon:

Tot ziens bij de lekkere eetwinkel van Vorden!

PLAZA VORDEN
7 dagen in de week geopend tot 21:00 uur.
(maandag en dinsdag tot 20:30 uur.)

Food for all Vorden
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

Jong skeelertalent wil zaterdag vlammen!
Is het gedaan met de oudere garde in het Nederlandse skeelerwereldje?
Gaan rijders als Roy Boeve (22), Ingmar Berga (22) , Sjoerd Huisman (20),
om er maar een paar te noemen, definitief het stokje van bijvoorbeeld Arjan Smit, Arjan Mombarg, Erik Hulzebosch e.d. overnemen? Of wordt de
aanstormende jeugd, op zaterdag 19 mei (voorlopig) een halt toegeroepen? Interessante ontwikkelingen aan de vooravond van de wedstrijd in
Vorden waarbij alle insiders het over één aspect duidelijk eens zijn, het belooft bij de A-rijders een fantastisch skeelerspektakel te worden. De grootste kans op de eindzege wordt Sjoerd Huisman uit Andijk toegedicht. Hij
is momenteel de leider in de Univé World on Wheels competitie.
Afgelopen week was hij ook zeer succesvol tijdens de Nederlandse kampioenschappen skeeleren op de baan in
Heerde: goud op de 1000 meter, zilver
op de 1500 meter afvalkoers en brons
op de 300 meter. De man in vorm dus!
Zaterdag in Vorden voor hem zaak om
de eerste plaats in het algemeen klassement te consolideren. Sjoerd daarover: ‘Het hangt helemaal van het
wedstrijdverloop af of de Nefit ploeg
in mijn dienst zal rijden. In principe
wel, als ik in een kopgroep zit of ik zou
‘solo’ weg zijn, dan zullen mijn ploegmaten er alles aan doen om de wedstrijd te controleren. Zijn bijvoorbeeld
Arjan Smit, of Arjan Mombarg, of Cedric Michaud weg, dan worden de rollen omgedraaid. Maar laten we het er
maar ophouden dat zij zaterdag voor
mij rijden’, zo zegt Sjoerd lachend.
Ingmar Berga (22) uit Hoogeveen is
ook één van de favorieten. Vanwege
zijn, inmiddels begonnen trainingen
voor het schaatsseizoen, heeft Ingmar
dit seizoen slechts een paar skeelerwedstrijden kunnen rijden. Afgelopen
week was hij duidelijk aanwezig tij-

dens de NK op de baan in Heerde en
werd hij Nederlands kampioen op de
15 kilometer afvalkoers en de tien kilometer puntenkoers. Voor de Univé
World on Wheels competitie pakte hij
een paar weken geleden in Steenwijk
de tweede plaats achter Arjan Smit.
Ingmar daarover: ‘Arjan Smit was die
avond in absolute topvorm, in de laatste 500 meter slaagde ik er niet in om
een gat van hooguit een meter dicht te
rijden. Hij was die avond niet te kloppen’, aldus de Hoogevener.
Vorig seizoen baarde Ingmar Berga opzien door in de etappekoers in Otterlo
het gehele peloton op een ronde achterstand te zetten! ‘Dat was mijn mooiste wedstrijd ooit’, zo kijkt hij terug.
Hoewel het schaatsen voor hem heel
belangrijk is, vindt hij skeeleren ‘een
machtig mooie sport’, zoals hij het
zelf uitdrukt. Bovendien doe je er een
enorme conditie mee op. Maar eerst
zaterdag ‘volle bak’ in Vorden.
Ik denk dat ik ga winnen, Sjoerd Huisman wordt tweede en Roy Boeve derde’, zo zegt Ingmar vol overtuiging.

Roy Boeve (22) uit Kampen is zaterdag
inderdaad één van de te kloppen mannen. Hij is momenteel in goede doen
en staat tweede in het World on
Wheels klassement. Roy: ‘ Het winnen
van deze cup is niet mijn hoofddoel. Ik
heb meer mijn zinnen op de lange afstanden gezet. Vorig jaar heb ik de
Holland Inline Cup gewonnen en dat
wil ik dit jaar graag herhalen. Vorige
week, werd ik tijdens de 75 kilometer
wedstrijd in Bantega (de eerste wedstrijd van het seizoen) tweede. Aan het
rijden in Vorden bewaar ik goede en
minder goede herinneringen.
In 2004 reed ik daar tijdens het Nederlands kampioenschap voor de eerste
keer bij de A-rijders en werd ik 5e.
Daar was ik heel blij mee. Een jaar later ging ik in Vorden in de laatste
bocht onderuit. Vorig jaar won mijn
ploeggenoot de Belg Stijn van Hove in
Vorden en daar was ik ook heel content mee. Het zou leuk zijn om zaterdag in een kopgroep te ontsnappen en
dan solo te finishen, voor mij het
meest ideale plaatje’, aldus een optimistische Roy Boeve.
Apeldoorner Roel van Hest dicht zijn
ploeggenoot Roy Boeve (Habovo-ploeg)
inderdaad goede kansen toe. ‘Het
rondje op het industrieterrein in Vorden is Roy op het lijf geschreven. Hij is
jong, hij is rap en hij is in vorm, kortom Roy rijdt heel erg goed’, zo zegt
Roel van Hest die overigens Arjan Smit
(Nefit) ook tot één van de favorieten rekent. Zelf is Roel van Hest vanwege

zijn staat van dienst ook min of meer
een beschermde rijder. Roel: ‘Dat
heeft natuurlijk wel met het wedstrijdverloop te maken. Als Roy met
een groepje weg is, rij ik natuurlijk in
het ploegbelang. Veelal mag ik gewoon mijn eigen koers rijden. De valpartij onlangs in Steenwijk ( Roel viel
de laatste ronde keihard op het asfalt)
is meegevallen. Ik was na een paar dagen weer hersteld’, zo zegt hij. Roel
van Hest, die niet alleen een goed
skeeleraar, maar ook een uitstekend
marathon- schaatser is, rijdt zaterdag
voor de zesde keer in Vorden. ‘Een podiumplaats zo mij best lijken’, zo filosofeert hij.
Mark Tuitert heeft momenteel nog
last van een kleine rugblessure, maar
hoopt op tijd fit te zijn voor de wedstrijd in Vorden.’Ik heb hier vorig jaar
ook gereden. Voor mij een heerlijk parcours, lekker snel en goed voor mij om
conditie op te doen. Toen ik een paar
jaar geleden tot de top van Nederland
behoorde, had ik liever een wat selectiever circuit. Hoewel schaatsen voor
mij het belangrijkste is, blijf ik skeeleren hartstikke leuk vinden. De komende maanden is mijn doel ervoor
te zorgen dat ik topfit geraak. Ik heb
vorig seizoen door blessures e.d. toch
wel een flinke tik opgelopen. Momenteel gaat het de goede kant op. Mijn
schaatsdoel dit jaar: kwalificeren voor
de wereldbekerwedstrijden op de 1500
meter, een top drie bij de EK en een
top vijf plaats bij de WK. Maar eerst zaterdag skeeleren in Vorden. Ik zal dan

geheel in dienst van DSB ploeggenoot
Ingmar Berga rijden. Hij rijdt zeer
sterk en ik denk dat hij in Vorden een
goede kans maakt op de eindzege’, aldus de 27-jarige Markt Tuitert.

Arjan Smit, zevenvoudig Nederlands
kampioen skeeleren, wil nog wel eventjes een appeltje met de jonge garde
schillen. ‘Hoe zo, de ‘oudjes’ afschrijven? Dat heb ik laatst in Steenwijk nog
wel even laten zien. Er is wat mij zelf
aangaat nog niks geen sprake van ‘de
macht’ overnemen. Ik zie die uitspraken meer als ‘jeugdig bravoure’, zo
zegt Arjan lachend. Een gehele competitie skeeleren is er voor de 29-jarige
sportman uit Nijeveen niet meer bij.

Arjan: ‘Ik pik er deze zomer mijn wedstrijden uit. Het skeeleren is nog altijd
hartstikke leuk om te doen, maar ik
stem voortaan alles af op het schaatsseizoen.

In de voorbereiding past skeeleren
daar perfect bij. Verschijn ik bij het
skeeleren aan de start dan wil ik wel
graag winnen. Hoe het zaterdag in
Vorden zal gaan weet ik niet. Ik heb
weliswaar meestal een vrije rol, maar
het Nefit ploegbelang staat voorop.
Sjoerd Huisman is de leider in het algemeen klassement en dat willen we
graag zo houden. En als ploeg rijden
we natuurlijk ook voor Arjan Mombarg. Het zou toch prachtig zijn wanneer hij op zijn thuiscircuit zou winnen. Ik gun het hem van harte’, aldus
Arjan Smit.

'Als skeeleraar of als Popstar'?

Erik Hulzebosch zaterdag present bij de skeelermarathon

Nederland was de afgelopen weken aan de buis gekluisterd om getuige te
zijn van de ontknoping van het programma ‘So You Wanna Be A Popstar’.
Naarmate de beslissing in zicht kwam werd het duidelijk dat Sascha Visser (het idool bij de meiden in Nederland) of Erik Hulzebosch (‘ik heb
blijkbaar toch ook wel een brede doelgroep’, aldus de populaire sportman) zou worden uitgeroepen tot Popstar van het jaar. Het werd uiteindelijk Erik Hulzebosch die vrijdagavond met de vertolking van het rocknummer ‘We will Rock you’ en het nummer ‘De Clown’ van Ben Cramer, de
harten van TV kijkend Nederland veroverde. Erik kreeg een platencontract aangeboden en binnenkort verschijnt zijn eerste singel getiteld
‘Zonder jou’.
Nadat hij onder de gelukwensen was
bedolven, inclusief een ferme knuffel
van echtgenote Jenita, vertelde hij
doodleuk aan een verslaggever: ‘Eigenlijk heb ik helemaal niets met het TV
volk en het TV wereldje. Ik heb altijd
op het platteland tussen de koeien gewoond. We hebben, waar ik woon
geen strepen over de weg en geen verkeerslichten. Heerlijk toch’, zo reageerde Erik. Op de dag van de laatste
uitzending van ‘So You Wanna Be A
Popstar’ was Erik Hulzebosch met het
oog op de skeelerwedstrijd van aanstaande zaterdag in Vorden, best wel
even bereid om ‘Contact’ te woord te
staan.
‘Maak het wel kort, want ik moet zo
dadelijk naar Hilversum om te repeteren. Of ik zelf mee doe zaterdag? Ik
durf het nog niet met zekerheid te
zeggen. Het zou wel moeten want
door al die TV opnames en het zingen
ben ik de afgelopen weken 8 kilo aangekomen en die kilo’s moeten er zo
snel mogelijk weer af. Aan de andere
kant, heb ik die weken ook niet kunnen trainen, dus op dit moment eigenlijk geen conditie genoeg. Ik kom in ieder geval zaterdag wel’, zo sprak hij.
Overigens wil Erik Hulzebosch wat het
skeeleren betreft dit jaar wel gaan afbouwen. ‘Schaatsen blijf ik de komende paar jaar nog wel doen’, aldus de
37-jarige sportman.

v.l.n.r. Arjan Mombarg, Michael Byrne (Australië, winnaar in Vorden in 2005), Sjoerd Huisman, Carlo Timmerman, Geert Plender en Roy Boeve

Op onze vraag of ook hij vindt dat de
‘oudjes’ plaats gaan maken voor de
jongere garde heeft de man uit Gramsbergen een duidelijke mening. Erik:
‘Jongens als Sjoerd Huisman, Roy Boeve en Ingmar Berga zullen de komende tien jaren het skeeleren in Nederland gaan beheersen. Dat ze er zelf

van overtuigd zijn dat ze de ouderen
gaan verslaan vind ik hartstikke mooi.
Toen ik zelf destijds 20 jaar was zei ik
tegen Jan Eise Kromkamp (die toen 40
jaar was), ‘man ie könt er better mee
stoppen, ik rie oe d’er straks zo af’’, zo
zegt Erik Hulzebosch. Voor hem zaterdag in Vorden één duidelijke favoriet:
Sjoerd Huisman.

Arjan Mombarg is, hoewel hij de jeugd
hoog inschat, wat gereserveerder ten
aanzien van de prestaties van de ‘jonkies’. Zegt hij: ‘Och het zijn allemaal
babbels, ik moet het zaterdag eerst
nog zien. Maar zonder gein, jongens
als Berga, Boeve en Huisman doen het
natuurlijk hartstikke goed. Zelf start
ik zaterdag absoluut niet als favoriet.
Een podiumplaats zit er voor mij niet
in. Afgelopen zondagmiddag in Wolvega ging het ook niet bijster goed. De
conditie ontbreekt op dit moment.
Hoewel, in de sport weet je het maar
nooit. Wellicht dat ik op karakter nog
tot een goede prestatie kan komen. Ik
rij tenslotte voor eigen publiek en dat
geeft toch een extra stimulans.

Ik heb mij trouwens wel voorgenomen
om niet als ‘een gek’ van start te gaan.
En als het niet lukt dan moet Erik Hulzebosch maar een liedje zingen en
speel ik wel voor cheerleader’, aldus
Arjan Mombarg. En dan weer serieus:
‘Ploeggenoot Sjoerd Huisman heeft
zondag in Friesland zijn leidende positie in het ‘Unive World on Wheels klassement verder uitgebouwd. Aan ons
als ploeg de taak dat hij zaterdag na de
wedstrijd in Vorden nog steeds aan de
kop van de ranglijst staat’, zo zegt Arjan op de vooravond van de zesde
skeelerjaargang in Vorden.
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De enige echte

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 26 mei.
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Vakantiekrant

Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiend
spektakel

Aktiviteiten-aanbod in de Achterhoek,
in samenwerking met
het Achterhoeks Bureau voor Toerisme.
In het voor- hoog- en naseizoen
gratis af te halen bij alle VVV-kantoren in de
Achterhoek

Vraag naar de

informatiefolder
met daarin gegevens over:
- advertentieformaten
- advertentietarieven
- voorbeeldadvertenties
en voorwaarden

De BBQ-bink, een stoere zomerse verrassing. Een pittige spies met
varkenshaas, venkel, rode ui afgemaakt met sinaasappel. Om u op weg
te helpen bij het barbecuen ontvangt u bij aankoop van twee spiesen
alleen deze week het Keurslager BBQ-boekje, helemaal GRATIS.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

drukkerij Weevers

Dahliacorso van Beltrum
Het 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met
het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden
kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming
begint te raken vanwege het volksfeest.

De tiende september is het weer de
jaarlijkse corsodag in Lichtenvoorde. Dit bloemencorso heeft meer
dan een regionale uitstraling. De
organisatoren claimen zelfs, dat
het bloemencorso van Lichtenvoorde het op één na grootste corso ter
wereld is. Het Lichtenvoordse bloemencorso bestaat al 77 jaar en zet
ieder jaar tienduizenden bezoekers uit heel Nederland en de rest
van Europa aan tot enthousiaste
reacties.
Uit onderzoek is gebleken, dat wie
eenmaal het corso te Lichtenvoorde
bezocht heeft, het jaar daarop terugkeert. Vele duizenden trouwe bezoekers zullen ook dit jaar op de tweede
zondag van september weer kunnen
genieten van een b(l)oeiend spektakel,
waarvoor bijna twaalf maanden voorbereiding noodzakelijk waren.
Iedere inwoner van Lichtenvoorde
wordt wel op één of andere manier betrokken bij het bloemencorso.
De honderdduizenden dahlia’s moeten gekweekt worden en er moeten
adresjes elders in ons land of in Duitsland gezocht worden waar ook nog enkele tienduizenden dahlia’s gepoot
kunnen worden. Daarover moeten

Oldtimers
ploegen
Oldtimertractoren, die de landbouwgronden in wedstrijdverband gaan ploegen. Op 9 september is het vanaf 10.00 uur te beleven aan de Stubbelderweg 3 in
Westendorp.

Ta

Het corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens
vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken
kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle
details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nogmaals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken.

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ

I n St a p e n D ra f d o o r
o m ge v i n g va n p a a rd e n d o r p
duidelijke en betrouwbare afspraken
worden gemaakt. Dan moeten de wagens worden ontworpen en vervolgens
worden uitgevoerd. Dit alles vergt veel
maanden van voorbereiding en werk.
Organisatoren en Lichtenvoordse bevolking slagen er nog steeds in om het
corso ieder jaar nog te laten groeien.
Behalve het corso zelf wordt er eveneens voor een omvangrijk en aantrekkelijk voor- en naprogramma gezorgd.
Daardoor krijgt het bloemencorso van
Lichtenvoorde een extra accent. De
corsodag van Lichtenvoorde is dan

Deze ploegwedstrijden met oldtimers worden voor de vijfde keer gehouden. Het terrein heeft een grootte
van 9 hectaren.
Er wordt geploegd in vier categorieën: rondgaand aangebouwd, rondgaand getrokken, heen- en weergaand en tweewieltractoren. Een deskundige jury beoordeelt de ploegresultaten. Leuk om te zien en te beleven en de sfeer van het echte platteland te proeven.

ook al diverse malen geloofd, geprezen en bekroond.
Het corso wordt ook dit jaar ‘begeleid’
door diverse muziekkorpsen en showorkesten. De CorsoKids openen de grote optocht door Lichtenvoorde. Zij krijgen deze eervolle plek in de grote stoet
omdat deze jeugdige corsobouwers de
toekomst van dit wereldberoemde
bloemenfestijn in Lichtenvoorde garanderen.
Het voorprogramma met theater, muziek en kermis begint om 12.00 uur.
De corsostoet start om 14.00 uur.
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rieven en festival op ’s-Gravenhof
Kunst op IJsselkade

Het Gelderse Hengelo is al vele eeuwen het paardendorp van deze regio en zelfs van ons land, want in
vroeger eeuwen kwam men uit
heel Nederland en zelfs vanuit
Duitsland naar de bekende Hengelose paardenmarkten.
Van die paardenmarkten is niet veel
meer over, alleen dan misschien de vele cafés, die Hengelo nog telt. Een halve eeuw geleden waren er dat echter
nog veel meer. Hengelo spreekt echter
op het gebied van paardenkeuringen
nog een geducht woordje mee. Op 26
augustus is er de dag van het Lippizaner-paard. Verder is er op deze dag
naar alle waarschijnlijkheid ook een
keuring van het Dartmoor Pony Stamboek op het terrein De Hietmaat aan
de Zelhemseweg. Op 2 september is er
een premiekeuring van het Friesche
Paard.
De twee paardenbeeldjes in Hengelo
tonen de relatie van Hengelo en het
paard duidelijk aan. Die relatie wordt
op zondag 3 september eveneens goed
zichtbaar. Op deze dag houdt de vereniging van het aangespannen paard
In Stap en Draf een klassementsrit.
Deze rit telt mee voor het Nationale
Kampioenschap. De jurering van de
authentieke aanspanningen wordt
verzorgd door de Nationale Vereniging Traditioneel Gerij. Om 9.00 uur
beginnen de juryleden hun werk op

en in
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oen 20
07

Zutphen bruist in het laatste weekeinde van augustus. Er is volop
kunst op de IJsselkade op 27 augustus en gedurende dat hele weekeinde is er een festival rond het ‘s-Gravenhof. Een festival met veel muziek en theater.

tige decor van statige kade en romantische IJssel.

Veel vormen van kunstige creativiteit
komen op deze dag op de IJsselkade
‘aan de orde’. En duizenden mensen
komen er jaarlijks van genieten. De
sfeer en gezelligheid van het kuieren
Op de zondag 27 augustus is dit een langs de kraampjes en de gesprekjes
mooie combinatie met de Kunst op de met de kunstenaars zijn heel apart.
IJsselkade, die de Rotary Club Zutphen
dan voor de veertiendeDe
keer organi- Daarbij is er voldoende mogelijkheid
Achterhom even te zitten, te genieten en alles
seert. Meer dan tachtig kunstenaars
oek
latenVak
inwerken.
tonen hun werken in hetvan
schilderach- te
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terrein De Hietmaat. Een groot aantal
aanspanningen zal hier om 10.00 uur
starten voor een rit door de mooie omgeving van Hengelo. Tijdens de ochtendrit is er om ongeveer 11.15 een
sherry-stop.
Vanaf 12.30 uur verzamelen de aanspanningen zich weer op De Hietmaat
voor de middagpauze en de bekendmaking van de prijzen en de juryrapporten. Dan kunnen de paarden en
hun koetsen van dichtbij bewonderd
worden. De middagrit vertrekt om
13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sherry-stop op het Booltinkplein in Keijenborg. Daarna voert de rit weer naar De
Hietmaat, waar de deelnemers om
15.15 uur zullen arriveren.
Tijdens de klassementsrit door de omgevong van Hengelo wordt er op De
Hietmaat een wedstrijd gehouden
voor Dressuur en Vaardigheid. Het
paard staat op 3 september in Hengelo
weer helemaal op de voorgrond.

Trouwen in een echt Kasteel?

Versp
reiding

De Ach
terhoek
gratis
Vakant
vers
de Ach preid via iekrant
terh
400 afh wordt
bungalo oek zoa
aalpunt
ls
en in
en attr wparken, alle VVV
actiepa campin ’s, hotels,
gs, rest
rken.
aurant
s

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: acquisitie@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

150 g + GRATIS 100 g komkommersalade
Special
100 gram

€

Kookidee
4 stuks

€

1.30
3.98

Keurslagerkoopje
Aanbiedingen geldig van 21 mei t/m 26 mei 2007

EERSTE PINKSTERDAG
naaimachinespecialist

Boterhamworst

Kip cordonbleu

:FEESTEN !

Info@kasteelvorden.nl
www.kasteelvorden.nl
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Vleeswarenkoopje

Pizzette

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

Zijn wij nu zo goedkoop? of die anderen zo duur .....?

WITTE
KADETJES

BBQ-Bink met gratis
BBQ-boekje 2 stuks €

5.95

Maaltijdidee

Asperge beenham
schotel
300 gram €

3.98

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

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.

GROEI en BLOEI afdeling Lochem viert:
40-JARIG JUBILEUM
2 + 3 juni a.s.
op Landgoed Verwolde te Laren (Gld.)
Het jubileum vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2007
op het terrein van Landgoed Verwolde te Laren (Gld.).
Op deze dagen kunnen belangstellenden van 10.00 uur tot
17.00 uur ongeveer 120 bloemstukken bewonderen die met de
regionale kampioenschappen bloemschikken gemaakt zijn op
vrijdag 1 juni.
Er worden op deze beide dagen diverse activiteiten georganiseerd op het voorterrein van Kasteel Verwolde. Onder andere
is er een grote groenmarkt met kramen van diverse exposanten. Het aanbod is zeer divers: planten, kwekers, tuindecoraties en verenigingen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot
bezichtiging van het prachtige monumentale kasteel en de
tuinen rondom. In deze tuinen bevinden zich eeuwenoude
bomen en bijzondere coniferen. Onder leiding van een gids
kunt u de route: “De Bijzondere Bomen Wandeling” volgen.
Info: 0573 – 430800.

OCCASIONS
Kijk ook op: www.auto-voorhuis.nl
Daihatsu Terios 1.3 SXE Aut. 2005 zilver met. € 17.500,—
VW Bora 1.6 16V + clima. 2005 zilver met. € 17.500,—
Opel Vectra 1.8 Comfort + airco 2003 zilver met. € 15.450,—
Daihatsu Cuore 1.0 Nagano Sporty 2006 zilver met. € 10.000,—
Opel Astra 1.6 Pearl Station 2000 zilver met. € 8.500,—
Daihatsu YRV 1.3 XTI + airco 2001 groen met. € 8.250,—
Opel Vectra 2.0 Sport Station 1999 zilver met. € 7.950,—
Peugeot 206 1.4 Ambiance 2002 zilver met. € 7.950,—
Mitsubishi Space Star 1.3 Diamond 2001 blauw € 7.750,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 rood/zilve met. € 7.500,—
Toyota Avensis 1.6 L.T. Station 1998 zwart met. € 7.450,—
Daihatsu Applause nieuw model 1999 groen met. € 7.250,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 groen met. € 7.000,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 groen met. € 7.000,—
VW Golf 1.4i 16V 5-drs 1998 blauw € 6.950,—
Daihatsu Cuore 1.0 Nag. + airco 5-drs
2004 champagne met. € 6.950,—
Nissan Primera 1.6 GX 5-drs 1998 blauw met. € 6.750,—
Toyota Corolla 2.0 Diesel HB L. Terra 1999 groen met. € 6.000,—
Seat Arosa 1.4 Stella 2001 geel € 5.750,—
Daihatsu Gran Move 1.5i CS 1998 rood/zilver met. € 5.500,—
MCC Smart Pulse Softtouch 1999 zwart/oranje € 4.950,—
Daihatsu Applause Tokyo 1997 groen/grijs met. € 2.950,—
Mazda 121 1.3i GLX 1997 blauw met. € 2.950,—
Mitsubishi Colt 1.6 Aut. 1992 zilver met. € 1.650,—

TOP Selectie
KLEIN EN ZUINIG
Kia Picanto 1.1 LXE 5-drs
Kia Picanto 1.0 M-bition 5-drs spoilers
Kia Picanto 1.0 M-bition 5-drs
Kia Rio 1.3 GS 5-drs
Kia Rio 1.3 Visto Navigatie Airco 5-drs
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco
Ford Fiesta 1.3 Forza 5-drs
Ford Fiesta 1.3 Polar 5-drs
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs
Suzuki Swift 1.3 GX Airco 3-drs
Hyundai Accent 1.5 LS Airco 5-drs
RUIMTE / MPV / SUV
Kia Carens 1.6i LX Airco
Kia Carnival 2.7V6 EX Automaat, Navi
Kia Sportage 2.0 CVVT M-bition + pakket
Kia Sorento 2.5 CRD Adventure 4WD
Kia Sorento 3.5 V6 Adventure 4WD
Kia Carnival 2.5 V6 LS Airco 7-pers.
Toyota Corolla 1.3i 16v Wagon Terra
Subaru Legacy II 2.0 station GL AWD
Renault Scenic 1.6 Aida
Chrysler Voyager 3.3 V6 ATM 7-pers.
Mitsubishi Space Wagon 2.0 GLXi 7-pers.

2004
2004
2006
2002
2004
2001
2000
2000
1998
2001
2003
1999
2001

7.650,7.900,9.700,5.750,9.250,8.750,5.250,5.950,4.450,6.150,6.750,4.500,6.000,-

2005
2006
2007
2003
2005
1999
2000
1999
1999
1996
1996

14.900,35.900,29.295,22.900,32.950,8.950,9.250,10.500,5.750,6.975,5.250,-

TIJDELIJK GRATIS
KODAK
DIGITALE CAMERA
bij aankoop van een Occasion

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555*
Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl

Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

Gouden paar Theo en Annie Leisink

Beestenboel op landgoed Hackfort!

Met in hun hart een warm plekje
voor de Zelhemse Paardedagen!

Op zondag 27 mei organiseert Vereniging Natuurmonumenten een
speurtocht voor (groot-)ouders met
(klein-)kinderen in de leeftijd van
4 t/m 12 jaar.
Tussen 10.00 en 15.00 uur kan je bij de
watermolen van kasteel Hackfort starten met de tocht 'Beestenboel'. Aanmelden is niet nodig! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
BezoekerscentrumVeluwezoom, tel.
026 49 79 100.

REEËNKEUTELS
Waarom heeft een muis een grijzige
of bruinige kleur en zit een buizerd
vaak op een paaltje? Hoe glibberig is
de huid van een kikker? En hoe zien
de keutels van een ree eruit?

Als je dit wilt weten, kom dan op 3 september naar Hackfort. Het is daar een
echte Beestenboel!
MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Seniorensoos
Vierakker/Wichmond
Op woensdag 30 mei komt Fons Rouwhorst uit de Kranenburg met zijn bijzondere voorstelling door middel van
een prachtig klankbeeld: "Alles geet
veurbiej" over het boerenleven van
vroeger. U zult regelmatig "O ja" zeggen, het is heel herkenbaar, regelmatig zelf ontroerend om te zien hoe het
vroeger op het platteland toeging. Een

prachtige weergave door middel van
muziek, beeld en tekst waarvan u zult
genieten. Deze middag mag u niet
missen, dus kom allemaal en neem
ook uw vrienden en buren mee.
Graag tot ziens namens het bestuur.
Zoals gewoonlijk beginnen we om
14.30 uur in het Ludgerusgebouw in
Vierakker/Wichmond.

Compliment voor Sparta-meiden

Gouden echtpaar
De Zelhemse Paardedagen, tegenwoordig ook wel de Achterhoekse
Paardedagen genoemd, hebben voor
altijd een warm plekje in de harten
van Theo ( 76 ) en Annie ( 73 ) Leisink
veroverd. Op 29 mei vieren ze met een
receptie hun gouden huwelijksfeest in
hotel Bakker. Zo’ n 52 jaar geleden
leerden zij elkaar kennen. Theo met
vrienden om een kijkje te nemen bij
de Paardedagen in Zelhem. En toevallig dezelfde dag ook Annie met vriendinnen in Zelhem. Beiden genoten
van het paardenspektakel, geen wonder want wanneer je geboren en getogen bent op de boerderij dan leer je leven en omgaan met paarden. ‘Och
zegt Theo terugkijkend op die bijzondere dag in Zelhem, ‘je weet hoe dat
gaat, je komt elkaar tegen, je maakt
een praatje en van het één komt het
ander, ha, ha’!
Bruidegom Theo Leisink werd in 1931
in Warnsveld geboren. Daar hadden
vader en moeder in de Ooyershoek
een boerderij, dicht bij de plek waar
thans het ziekenhuis Spittaal staat.
Theo: ‘ Ik heb in Zutphen de Mulo bezocht, eigenlijk wilde ik graag dierenarts worden. Mijn ouders gaven daarvoor geen toestemming, die vonden
dat ik na de school thuis op de boerderij moest komen werken. Nee, het was
voor mij niet echt een teleurstelling,
ik vond werken op de boerderij ook
prachtig. Tijdens de schooljaren, altijd
wel hard werken. Toen ik op de Mulo

zat moest ik dikwijls tussen de middag nog even snel meehelpen met
hooi opladen. Of voor schooltijd stikstof zaaien. Hartstikke zwart en behoorlijk ‘boenen’ om weer schoon op
school te verschijnen’, aldus Theo Leisink die na de Mulo de landbouwschool in Didam bezocht.
‘Ik was de gehele week in Didam in de
kost, met het weekend kwam ik thuis
en dat betekende gelijk weer vol aan
de bak’ zo zegt Theo. Na de militaire
dienst weer thuis op de boerderij werken. Vlak daarna leerde hij zijn ‘liefde
voor het leven’ kennen! Bij Annie ( van
geboorte Mullink ) hadden ze thuis in
het buurtschap Mossel ook een gemengd bedrijf. Annie: ‘ Ik kom uit een
gezin met twaalf kinderen, ik was de
oudste van de dochters en dan weet je
het wel, al heel jong meehelpen. Toen
ik 12 jaar was ging onze dienstbode
weg en moest ik thuis werken. Wel
ging ik twee dagen in de week naar de
huishoudschool in de Keyenborg. Ook
heb ik nog bij verschillende families
in de huishouding gewerkt’, zo zegt
Annie, de bruid van toen en de gouden bruid van ‘nu’!
Intussen nam in Warnsveld een broer
van Theo het bedrijf van zijn ouders
over. Theo: ‘ Ik kreeg toen van mijn vader de mogelijkheid om in Vierakker
een boerderij te beginnen. Kort daarna zijn Annie en ik getrouwd. We hebben daar ongeveer 34 jaar een bedrijf
gehad, eerst een gemengd bedrijf, la-

AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-, wo- en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
• Openstelling Museum voor Heiligenbeelden met speciale tentoon-

stelling" Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag en zondag 11.00-17.00
uur.
MEI
23 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 Bejaardenkring Vorden
30 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
30 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme
30 HSV de Snoekbaars seniorwedstrijd
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

ter hadden we uitsluitend fokzeugen.
In 1973 hebben we daar nog een fikse
brand gehad, boerderij afgebrand, alleen de bedrijfsgebouwen bleven
staan. In 1990, ik was toen 60 jaar zijn
we met de varkenshouderij gestopt.
Geen van de kinderen had interesse
om het over te nemen en hebben wij
alles verkocht’, zo zegt hij. Theo en Annie hebben toen aan de Schuttestraat
in Vorden een huis gekocht waar ze
veertien jaar hebben gewoond. Toen
de tuin (ca. 1000 m2) te groot voor hun
werd, hebben ze aan de Pieter van Vollenhovenlaan een huis gekocht, waar
ze zich tot op de dag van vandaag prima thuis voelen.
Vervelen doen ze zich geen moment,
fietsen, autoritje maken, computeren,
Theo vermaakt zich wel. Annie houdt
daarnaast ook van lezen en puzzelen.
Samen met anderen een kaartje ( jokeren ) leggen, klootschieten bij de plaatselijke Anbo, binnenkort nog een vakantie naar Tsjechië en zie de dagen
vliegen om. De rest van de tijd gaat namelijk op aan de familie. Dat kan ook
niet bijna anders, want het gouden
paar heeft zes kinderen: twee zonen
Jan en Henk, vier dochters Ria, Ans,
Andrea en Renate. Verder 14 kleinkinderen. Hoe ze heten? Wel oma Annie
lepelt de namen achter elkaar op:
Chantal, Marie, Rick, Stephan, Daniël,
Simone, Tessa, Irene, Sofie, de tweeling Maurits en Floris, Julia, Niek en
Tijn.

Avondvierdaagse
Sparta
De gymnastiekvereniging Sparta
organiseert vanaf 11 juni tot en
met 14 juni, voor de 40e keer de
Avondwandelvierdaagse.
De start is elke avond tussen 18.30 en
20.30 uur vanaf school Het Hoge. De
eerste dag wordt tevens een ballonnenwedstrijd georganiseerd. Tijdens de
slotdag mag iedere wandelaar/ ster verkleed aan de start verschijnen. Voor degenen die het leukst zijn verkleed worden prijzen beschikbaar gesteld. Men
kan zich op 4, 5 en 6 juni alvast inschrijven bij Jolande Loman, Het Jebbink 22.
Voor nadere informatie kan men terecht bij jolandeloman@hotmail.com

Boven v.l.n.r.: Britt Radema, Meike Heyenk, Sifra Oevering, Eline Heyink, Gerrie Kappert.
Onder: v.l.n.r.: Aster Taken, Phoebe Schipper, Anne Peters, Renske Tragter (Tecula Rabelink
ontbreekt op de foto).

Zaterdag 12 mei werden er regio-finalewedstrijden (7de divisie) gehouden
in Sporthal 't Rikkenhage in Ruurlo. De beste meiden uit het rayon hadden zich geplaatst voor deze regio-finalewedstrijd. Ook van gymnastiekvereniging SPARTA mochten er 9 meiden aan meedoen.
De jongste meisjes van SPARTA kwamen als eerste aan bod op deze finaledag. Eerst even een warming-up, dan 5
minuten per toestel inturnen en
dan……..de wedstrijd. Renske Tragter
(Instap 16) behaalde een 12de plaats
met 34,05 punten. Phoebe Schipper
(Instap 16) behaalde op ditzelfde niveau een 8ste plaats met 35,15 punten.
Helaas waren Anne Peters en Sifra Oevering verhinderd.
Rond de middag kwamen Britt Radema, Tecula Rabelink, Aster Taken en
Meike Heyenk aan bod. Allen Pupil 2.
Britt werd 9de op niveau 15. Tecula
behaalde een 8ste plaats op niveau 14.

Aster behaalde een zilveren medaille
met 34,90 punten op niveau 16 en Meike behaalde maar liefst een zilveren
medaille met 35,6 punten op niveau
14.

In de laatste wedstrijd was Eline Heyink de enige van SPARTA op de turnvloer in Ruurlo. Maar daar had het
resultaat niet onder te lijden. Ze liet
zien dat SPARTA ook met 1 deelnemer
het podium wel zou bereiken. Een
bronzen medaille haalde ze binnen.
Kortom: Een prima resultaat voor de
SPARTA-meiden. Dit resultaat is tevens
een compliment waard voor de trainster, Gerrie Kappert.

40-jarig jubileum Groei en Bloei afd. Lochem
Het jubileum vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juni a.s. op het
terrein van Landgoed Verwolde te
Laren (Gld.).
Op deze dagen kunnen belangstellenden van 10.00 tot 17.00 uur ongeveer
120 bloemstukken bewonderen die
met de regionale kampioenschappen
bloemschikken gemaakt zijn op vrijdag 1 juni.

Er worden op deze beide dagen diverse activiteiten georganiseerd op het
voorterrein van Kasteel Verwolde. Onder andere is er een grote groenmarkt
met kramen van diverse exposanten.

Het aanbod is zeer divers: planten,
kwekers, tuindecoraties en verenigingen. Tevens bestaat de mogelijkheid
tot bezichtiging van het prachtige
monumentale kasteel en de tuinen
rondom.

Noren en Zweden dansen er lustig op los
De mensen die zaterdagmorgen een kijkje op de Pleinmarkt kwamen nemen, waren toch wel even verbaasd
toen ze op het voorterrein van de voormalige Havo
borstelfabriek een aantal dansgroepen in actie zagen.
De afgelopen dagen kregen de leden van de folkloristische dansgroep De Knupduukskes uit Vorden namelijk bezoek van De Gamaldansen uit Oystese uit Noor-

wegen en Vissefjarda folksdanslag uit Emmaboda uit
Zweden. Met deze groepen worden al jarenlang vriendschappelijke banden onderhouden. Ina Eskes, secretaresse van De Knupduukskes: ‘De Noren en de Zweden
zijn hier het gehele weekend te gast en het leek ons
leuk om hier vanmorgen samen op te treden’.

De Noorse dansgroep.

De Vordense dansers, ondersteund
door de accordeonisten Nelleke van
Hardeveld en Wim Dolphijn kregen
met onder ander de Voorjaarsbode,
Hakke Toon en De Olde Step, de handen van de toeschouwers al snel op elkaar. De Noren en Zweden, beiden in
fleurige kledij gestoken werden muzikaal op viool en accordeon begeleid.
Zij dansten vooral walsen en polka’s.
Ina Eskes: ‘De dansen uit die landen
lijken veel op elkaar. Folkloristische
dansen zijn eigenlijk ‘overleveringsverhalen’ in dansen omgezet. De mensen vertellen elkaar over vroeger, dingen die later weer generaties lang worden doorverteld. De folkloristische
dansen ontstonden zo omstreeks
1900. Wat zo leuk is, als de Noren, de
Zweden en wij plat praten, kunnen we

elkaar redelijk goed verstaan. Veel
woorden lijken namelijk op elkaar.
Voor de rest praten we ‘met handen en
voeten’, zo zegt Ina Eskes lachend. Zelf
is zij heel erg aan Noorwegen verknocht. ‘Mijn man en ik gaan daar
binnenkort op vakantie naar toe en
dan bezoeken wij tevens een aantal
mensen van deze Noorse groep’, zo
vertelt ze enthousiast. De buitenlandse dansgroepen verzorgden zaterdag
ook nog een optreden bij Villa Nuova
en De Wehme. Zaterdagavond kwamen de drie groepen in het Ludgerusgebouw in Vierakker bij elkaar om er
een gezellig ‘verbroederingsfeest’ van
te maken en vanzelfsprekend, om heel
veel te dansen! Zondag stond er een
puzzeltocht en een barbecue op het
programma.

Parkeerplaats bij sporthal De Pol wordt strand

De Zweden in actie.

3700 euro voor Vordense Dorpskerk

NK Beachsoccer wordt
spectaculair evenement
Het parkeerterrein bij sporthal De
Pol in Zelhem wordt op zaterdag 2
en zondag 3 juni omgetoverd tot
een zonnig zandstrand. Dan worden hier de voorronde gehouden
van het NK Beachsoccer. Naast het
voetballen op het losse zand is er
dit jaar voor het eerst ook een beachvolleybaltoernooi en een beachparty. Het hele evenement
wordt omlijst met muziek en vertier voor jong en oud en de toegang
is gratis.
Zelhem is de enigste plaats in Gelderland waar een voorronde wordt gehouden. Er wordt gespeeld om twee finaleplaatsen voor het NK in Scheveningen op 28 en 29 juli. Vorig jaar
werd de voorronde gehouden in Hengelo met als winnaar Pax 2. Op de parkeerplaats komt een laag zand van minimaal twintig centimeter. Het speelveld heeft een afmeting van veertig bij
dertig meter. Een team bestaat uit vijf
spelers waarvan er één de doelman is.
Een wedstrijd duurt twaalf minuten.
Beachsoccer is spectaculair en een
snel spelletje. Elke halve minuut is er
wel een schot op doel en elke twee minuten een treffer. Elke vrije trap is direct en er mag geen muurtje worden
opgesteld. “Iedere vrije trap is dus een
soort penalty. Voor de spelers is het
best zwaar op het zand. Voor het publiek is Beachsoccer bijzonder aantrekkelijk om naar te kijken”, zegt
Bart Thüss van sportcentrum AeroFitt
die samen met Marco Jansen van eetcafé De Groes het evenement organiseert. Het duo organiseert voor de
tweede keer het evenement. Nieuw dit
jaar is het beachvolleybaltoernooi en
de beachparty op zaterdag. “Zaterdagavond zijn er bij het beachvolleybaltoernooi twee dj’s die muziek draaien
en AeroFitt verzorgt demonstraties. Er
ligt niet alleen zand op het veld, maar
óók er om heen. Het wordt een mooi

decor met palmbomen en cocktails.
Eetcafé De Groes zorgt ervoor dat er
een perfecte ambiance in Caribische
sfeer gaat ontstaan”, zegt Thüss enthousiast. Voor het NK Beachsoccer op
zondag kunnen zich geen teams meer
aanmelden. Thüss: “We zitten aan het
maximum van zestien. Voor de zaterdag kunnen zich nog wel enkele
(jeugd) teams aanmelden. Ook voor
het beachvolleybal is er nog plaats
voor enkele teams”. Aanmelden kan
bij AeroFitt. Telefoon: 0575-465001. Bij
de deelnemers zitten veel teams uit de
regio, maar ook ver daarbuiten. VVOP
komt uit Utrecht en speelt hoofdklasse. Een publiekstrekker is RKC Waalwijk. Wanneer het programma van de
betaalde voetbalclub uit Waalwijk het
toelaat, komt het team naar Zelhem
met onder meer de spelers Jurgen
Weevers, Patrick van Diemen, Hans
van de Haar en Tim Bakens. Een ander
opvallend team dat zich heeft ingeschreven is Jovink & De Voederbietels.
“De bandleden zijn aan het bekijken
of het haalbaar is om Klaas-Jan Huntelaar ook mee te laten doen”, zegt Bart
Thüss. Verder heeft de organisatie ook
de jeugdteams die vorig jaar meededen, opnieuw benaderd. Het deelnemersveld is op zondag sterk bezet met
gerenommeerde voetbalclubs. Een
combinatie van spelers van de Winterswijkse clubs WVC en Trias, doen
mee onder de ludieke naam De Ideale
Schoonzonen. Het NK Beachsoccer
krijgt op zaterdag 2 juni een winnaar
en op zondag 3 juni. De twee winaars
gaan meedoen op het NK in Scheveningen.
Zondag begint de finale in Zelhem om
ongeveer 16.00 uur. Na afloop is er de
prijsuitreiking met aansluitend een
gezellig feest waarbij de muziek wordt
verzorgt door de band Real Time. Voor
meer informatie over de voorronde
NK Beachsoccer in Zelhem: kijk op
www.aerofitt.nl

Groot assortiment.
De plakkaten die aangaven dat de Pleinmarkt dit keer in de voormalige
Havo borstelfabriek zou plaats vinden hebben hun uitwerking niet gemist. Een uur voor de aanvang van de markt stond er al een rij potentiële
kopers vol ongeduld te wachten. De enthousiastelingen gingen vervolgens ‘door het lint’ en bestormden de volgepakte kramen. De gedurende
het gehele jaar ingezamelde spullen werden met behulp van tientallen
vrijwilligers aan de man c.q. de vrouw gebracht! Het aanbod was divers:
kinderstoelen, kampeerspullen, klein meubilair, glas- en aardewerk etc.
Het speelgoed en de stoffen bleken ook zeer gewild. Boeken, LP’s en CD’s
werden grif verkocht. De gezellige koffiehoek had deze dag evenmin over
klandizie te klagen.
Doordat de veilingcommissie op deze
locatie tevens een meubelopslag
heeft, werden ook heel wat meubels
verkocht. De Noorse en Zweedse dansgroepen die in Vorden te gast waren,

bleken ook zeer gelnteresseerd in de
artikelen die op de pleinmarkt werden verkocht. Menig stukje glas- en
aardewerk ging dan ook richting Scandinavië. De grote belangstelling van

het kooplustig publiek zorgde voor
een record opbrengst van 3700 euro.
Het bestuur was dan ook zeer tevreden, mede doordat thans dit jaar met
de restauratie van de kerkramen van
de Dorpskerk begonnen kan worden.

De veilingcommissie blijft actief, zo is
er elke 1e en 3e zaterdagmorgen van
de maand (dus ook weer 2 en 16 juni)
meubelverkoop bij boerderij ‘De Bonekamp’ aan de Schuttestraat in het
buurtschap Linde. Op 26 augustus
wordt daar ook een boedeldag gehouden. Aanmelding van verkoopbare
spullen kan via telefoon 55 14 86 of
55 17 87.

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

Strada Sports steunt
Wishmoor Racing
“Geen snelle rondes zonder goede conditie”

U kunt iets voor
een ander doen!
Een klein beetje van uw tijd kan
veel betekenen voor een ander. De
Stichting Vrijwillige Oppas en
Thuishulp (St. V.O.T.) zoekt hulp
voor een tweetal gezinnen in de gemeente Bronckhorst.
Het 1e gezin telt meerdere kinderen,
waarvan een aantal met een beperking. Vader en moeder zouden het fijn
vinden als iemand eens speciaal iets
komt doen met hun zoontje van drie
jaar die autistische kenmerken heeft.
Dan hebben de ouders even tijd voor
de andere kinderen. Het andere gezin
zoekt oppas voor hun zoon van tien
met een beperking. Wie wil eens een
avondje in het weekend op hem passen zodat de ouders even iets anders
kunnen doen? Zij zullen u zeer dankbaar zijn. De St. V.O.T. ondersteunt ouders/verzorgers van mensen met een
beperking, door een vrijwilliger in te
zetten die even de zorg overneemt.
WAT BIEDT DIT WERK U?
Behalve veel voldoening kunt u een
gratis basisopleiding volgen bij de koepelorganisatie de VIT Oost-Gelderland.
Verder is er regelmatig contact tussen
de vrijwilligers en zijn er specifieke
thema-avonden. Én u bent tijdens het
werk verzekerd.
Wilt u meer weten belt u dan met Ekie
Voorburg, VIT Oost-Gelderland, tel.
0573-43 84 00 of reageer via e-mail
e.voorburg@vitoost-gelderland.nl

GGD Gelre-IJssel
sponsort 4.000
avondvierdaagsedeelnemers
Het logo van Strada Sports zal dit jaar prominent prijken op de motor van
wegracecoureur Arie Pieter van Wensveen van Wishmoor Racing tijdens
zijn deelname aan de races in de ZAC wegracecompetitie.
“Ik ben zeer gelukkig met de samenwerking. Strada Sports biedt mij alles
wat ik nodig heb om met een optimale conditie aan de start te verschijnen”
aldus Van Wensveen. “Ik reed al enige
jaren circuitdagen en merkte dat ik,
naarmate de snelheden omhoog gingen, meer problemen kreeg met concentratie en uithoudingsvermogen.
Mijn gebrek aan conditie brak mij op.”
In overleg met Sander Siebelink van
Strada Sports werd een uitgekiend
schema van cardiofitness en krachttraining in elkaar gezet waardoor flinke verbeteringen in de conditie mogelijk bleken. De resultaten van deze
aanpak waren direct terug te zien op
het circuit. Een beter conditie leidde
tot betere concentratie, een groter uithoudingsvermogen en uiteindelijk
snellere rondetijden.
Sander Siebelink:”Strada Sports werkt
graag aan het realiseren van duidelijke doelen. Met onze klanten stellen

wij die doelen vast en zorgen voor een
persoonlijk trainingsprogramma om
die doelen te bereiken. Het is de richtlijn waar de klant en de Strada begeleiders houvast aan hebben en waaraan
het resultaat van uw en onze inspanningen gemeten wordt. Ambitie motiveert, dus uw prestatie is onze grootste uitdaging.”
In de aanloop naar zijn eerste seizoen
in wedstrijdverband is Van Wensveen
meerdere malen per week terug te vinden op de spinningfiets. “Spinning is
ideaal. De trapweerstand is eenvoudig
af te stemmen op het trainingsniveau
en met een groeiend uithoudingsvermogen en toenemende kracht neemt
ook de intensiteit van de training toe.
Zo kan ik constant naar een hoger niveau blijven streven.”
Meer informatie over Strada Sports is
te vinden op www.stradasports.nl, alle
informatie over de ZAC Wegracecompetitie vindt u op www.zacmotoren.nl

De GGD Gelre-IJssel deelt de komende maanden een groot aantal
goed gevulde rugzakjes uit aan basisschoolleerlingen die meedoen
met de avondvierdaagse.
Scholen in de regio reageerden massaal op een oproep van de GGD om
hun leerlingen te laten 'sponsoren' tijdens de avondvierdaagse. 4000 leerlingen van 55 scholen krijgen een GGDrugzakje, gevuld met enkele gezonde
versnaperingen, informatie over voeding en beweging, een wedstrijdformulier en een folder over tekenbeten.
Vanwaar deze avondvierdaagse-actie?
Beweging én verantwoord eten zijn belangrijk om gezond op te groeien. Die
boodschap wil de GGD graag overbrengen. Bovendien willen we kinderen en hun ouders in de regio laten
weten dat je bij de GGD Gelre-IJssel terecht kunt voor informatie over gezond zijn en gezond blijven. Bijvoorbeeld op de website van de GGD:
www.ggdgelre-ijssel.nl. Maar ook de
schoolarts en schoolverpleegkundige
staan klaar met een luisterend oor en
een goed advies. Vorig jaar is de avondvierdaagse-actie van de GGD Gelre-IJssel voor het eerst gehouden. Het was
een groot succes. Een goede reden om
de 'sponsoring' voort te zetten!

Uitstapje mantelzorgers
Voor mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst staat op dinsdag 12 juni een uitstapje op het programma. Vanaf de Mantelzorgsalon Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 te Hengelo,
wordt een bezoek gebracht aan Landgoed de Wiersse.
Onder begeleiding van een deskundige gids wordt hier een rondleiding gemaakt door de tuinen van het landgoed. Buitenplaats de Wiersse is een
historisch landgoed en is sedert 1678
inhet bezit en beheer van aanverwante families.
De ‘wilde tuin’ met zijn beek en vijvers, hooiland en bos, heemplanten en
varens,bruggen, fonteinen en beelden
biedtom iedere hoek een nieuwe ver-

rassing. Rondom hetfraaie landhuisbevinden zich de rozentuin, demoestuin en de verdiepte ‘lage tuin’ met
zijnborders en pergola.
De ontvangst is om 13.30 uur bij de
mantelzorgsalon,van waaruit men gezamenlijk vertrekt. Om 16.00 uur is
men hier weer terug. Deelname aan
deze middag is gratis. Wel dient u zich
op te geven voor 7 juni bij de VIT OostGelderland.

De mantelzorgsalon is een ontmoetingplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden.
Mensen die voor iemand uit hun omgeving zorgen die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is.
De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 te Hengelo Gld. en is een initiatief van de VIT Oost-Gelderland.
Voor meer informatie of opgave bel de
VIT Oost-Gelderland 0573-43 84 00 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl

POTSA ACTIE Een geweldige actie
Ja, dat was het, “de Potsa actie”tijdens de 40 dagentijd zowel in de Rooms
Katholieke Kerk en in de Protestante kerk. In beide kerken 7 zondagen
lang aandacht aan dit project voor meervoudig gehandicapte kinderen in
Roemenië. Steeds een nieuw verhaal over dit huis, steeds collectes in de
Prot. Kerk en de Vastenactie in de R.K. kerk.
En natuurlijk die Anders Dan dienst op zondag 18 maart. Waarbij de
jeugdsoos haar medewerking verleende, door posters te maken, en met
muziek. Een jonge groep enthousiaste mensen, die vast in de toekomst
veel kunnen betekenen voor de jongelui in Roemenië, hartverwarmend.
En wat dacht u van het gezamenlijk fietsen in de kerk op hometrainers,
waarbij de diaconie elke kilometer met ¤2,00 beloonde. Jong en oud,
rooms katholiek en protestant, één grote gemeenschap, samen voor het
goede doel. Heel spontaan geholpen door Aerofitt en Slotboom.
Menige zweetdruppel werd er gelaten, maar de mensen van Aerofitt hielden letterlijk de vinger aan de pols. Nu nadat alle inkomsten zijn geteld
weten we precies wat dit spektakel heeft opgeleverd.
Collectes ook tijdens de Vespers, Vastenactie en het fietsen samen de
mooie som van ¤3.228,70 Dit bedrag is naar Wilde Ganzen gegaan, die
dit vermeerderde met 70 % zodat het totaal 5.500 EURO heeft opgebracht.
Iedereen die hier aan heeft meegedaan, ontzettend bedankt. Ook weten
we dat er nog individuele giften rechtstreeks op het actienummer van
Wilde Ganzen zijn gestort. Dus het geheel is nog meer, hoeveel meer is
nog niet bekend, omdat we het totaal bedrag bij Wilde Ganzen wel weten, maar omdat er meer plaatsen meedoen, is dit slechts na specificatie
te achterhalen. Deze specificatie kan 2 keer per jaar.
En dan de vervolgactie, heel spontaan aangeboden door Aerofitt. Tijdens
de Anders Dan Dienst stelden ze voor om gedurende de nationale sportweek aan de weg te timmeren met het Potsahuis. Er waren een aantal
“sponsor-dansmarathons” en de collectebus stond de hele week op de balie. Totaal het geweldige resultaat van ¤1.000,00 En jawel ook dit bedrag
is door Wilde Ganzen weer gehonoreerd met 70 %.
Het laatste bericht is dat er heel hard gewerkt wordt in Roemenië om het
huis dit jaar klaar te krijgen. En het ministerie van buitenlandse zaken
wil dit duurzame ontwikkelingsproject ondersteunen met ¤46.000,00 via
het NCDO. Dit wordt alleen gedaan als er door de gemeenschap veel inzet wordt getoond, dus mede dankzij u is dit allemaal tot stand gekomen.
Wij zullen u betreffende de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.
Bovenstaand stukje is vermeld in Klokgeluiden van de Protestantse gemeente, maar zoveel mensen hebben hieraan meegedaan dat dit door iedereen gelezen moet kunnen worden, vandaar nu hier in het Contact.
Bovendien bereiken ons wel vaker giften, zoals onlangs weer een goede
gift van iemand die niet genoemd wil worden.
Heeft U belangstelling om ons werk ook te steunen, weet dan:
Bij ons blijft er niets aan de strijkstok hangen.
Bij ons geen directeuren met grote salarissen, maar enthousiaste vrijwilligers die vaak zelf ook regelmatig een duit in =het zakje doen.
Dus als U weer eens geld over wilt maken aan een goed doel denk dan ook
eens aan de Commissie Oost Europa Hengelo os rekeningnummer bij de
Rabo bank is: 3274.52.714.
Namens alle mensen in Roemenie, van harte bedankt!

Zomermarkt Dorpshuis
Drempt en X-factor
Er zijn nog enkele kramen te huur
voor de zomermarkt in Drempt rondom het Dorpshuis op zondag 10 juni.
De markt begint om 10.00 uur en
duurt tot 16.00 uur en het hele festijn
tot ongeveer 19.30 uur.
Je kunt je ook nog opgeven om mee te
doen aan de X-factor. Dus ben je ergens heel goed in laat het ons weten
en laat het zien op 10 juni. Bel naar
Angela Booltink, voor telefoonnr. zie
verderop in dit artikel.
ZOMERMARKT MET EEN DEBUUT
VAN PLANKE
Op 10 juni wordt voor de zevende keer
de zomermarkt gehouden. Elk jaar
met andere artiesten.

Dit jaar blijven we in de buurt met de
artiesten want ons eigen dweilorkest
Boerekeppel speelt en er is een optreden van de Silvershadows. Ook is er
een buikschuifwedstrijd en kunnen
mensen hun talenten laten zien in de
x-factor. Als klap op de vuurpijl de
band Planke die een tijdje is weggeweest bij ons, het debuut-optreden
heeft.
De band Planke heeft een eigen repertoire en speelt onder meer covers van
The Scene, Van Dik Hout en: ze hebben er erg veel zin in! Dus tot zondag
10 juni in Drempt.

Voor meer informatie: Angela Booltink, tel. (06) 51 93 57 93.
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Sanitiem nu ook in hengelo
Eindelijk één adres !
Voor badkamers en tegels tot en met volledige
wellnessruimte. Modern of klassiek,van tegelvloer
tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.
Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler
maakt,nu bij u in de buurt.

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
www.hetkacheltje.nl

Een uniek installatiebedrijf

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

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

Aan u de keus

HERBERG

DE GOUDEN LEEUW

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

Openingstijden: ma 13.00-17.30 di t/m vrij 8.00-17.30
vrijdag koopavond Za 8.00-16.00
Winterswijk is op zaterdag gesloten

Mon’amour,
welke tegel
of plavuis
leggen we op
onze vloer?

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

www.sanitiem.nl

www.ryans.nl
wonen baden koken

Familierestaurant Spieserij

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

Heegt Hengelo Molenenk 6 7255 AX Hengelo Tel:0575-465258
Heegt Winterswijk Tinbergenstraat 42 7102JL Winterswijk Tel:0543-518474
www.heegt.nl

de Leeuwendeel

iedere zaterdag en zondag
geopend vanaf 17.00 uur.

Hoefsmederij W. de Groot
(Warnsveld.)
Bel voor een afpraak
of informatie:

De hele maand mei voor iedere gast

een gratis drankje

Telefoon:

Reserveren voorkomt teleurstellingen

06-30 458 456

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

..vakkundig g ebouwd!

Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.

Ongelooflijk veel

U wilt een nieuwe woning, maar u heeft
geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.
Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten
voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie
vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

MATERIALEN tegen

scherpe prijzen
en ook nog eens
per stuk verkrijgbaar

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering
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Het adres voor onkruidbestrijding in:
- Grasland
- Maisland
- en op verharding
(met detectie machine,
minimale milieubelasting)

Levering van:
- Ophoogzand
- GFT Compost
- Tuinaarde
- Grind
- Bestratingsmateriaal

Voor deskundigheid en of teeltbegeleiding bent u bij ons op het juiste adres.

“Medo geeft de landbouw een karakter!”
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Knallend Herwers Hemelvaart
Occasion Spektakel groot succes

Bronckhorst kunst&cultuur; Natuurlijk

Kunstproject: schitterend
beeld als eindresultaat

De eerste Bronckhorst Kunst10Daagse werd gehouden van 11 t/m 20 mei
2007. Na de officiële opening op 11 mei door burgemeester Henk Aalderink, directeur VVV Bronckhorst Rick Hulshof en Beeldhouwer Anne
Brouwer werd een start gemaakt met het Kunstproject. Aan de flinke cobaltstone werd elke dag door verschillende inwoners van de gemeente
Bronckhorst gewerkt en het resultaat mocht er zeker zijn! Tijdens de veiling in Kasteel Vorden op zaterdag 19 mei, bracht dit kunstwerk, ‘Samenwerking’ een aardig bedrag op voor het doel: kunsteducatie op de basisscholen in de gemeente.

Afgelopen weekend vond het Knallend Herwers Hemelvaart Occasion
Spektakel weer plaats. Bezoekers konden onder genot van een hapje en
drankje ruim 400 occasions bekijken bij Herwers in Hengelo.
Naast het grote aanbod aan auto's was
er ook het nodige entertainment. Peter Douglas zorgde ervoor dat de kopers van een nieuwe auto in het zonnetje werden gezet. Een mooie bos
bloemen en een 'Gefeliciteerd' song

zorgden voor een gezellige sfeer. 'We
zaten er al langer over na te denken
om een andere auto te kopen. Nu tijdens de show staan er zoveel auto's,
dat we dachten dat er vast wel iets
voor ons tussen zou zitten', aldus een

koper van een auto. 'Normaal heb je
één of twee auto's die voldoen aan je
eisen, nu hadden we keuze uit tien
auto's.'
Dankzij het mooie weer, veel bezoekers en een groot aantal verkochte auto's, was het Knallend Herwers Hemelvaart Occasion Spektakel weer een
groot succes.

Voetbal

Jeugdtoernooi SBC’05

In het weekend van 19 en 20 mei 2007 werden de eerste twee jeugdtoernooidagen gevoetbald, georganiseerd door SBC’05. Veel verenigingen hadden zich opgegeven en de jeugdige voetballers speelden op ‘De Lankhorst’
in Wichmond en ‘De Baakermat’ in Baak. Op zaterdag 26 mei is de laatste
toernooidag in Baak.
SBC’05 is een samenwerkingsverband
tussen de jeugdafdelingen van S.V. Socii en V.V. Baakse Boys. Het is een voetbalvereniging, afdeling Jeugd, zonder
leden. De spelers die zijn ingedeeld in
de verschillende teams blijven lid van
hun eigen vereniging. Wordt een wed-

strijd gespeeld op het terrein van S.V.
Socii wordt in rode shirts gespeeld, bij
V.V. Baakse Boys gespeelde wedstrijden
in groene shirts.
Op zaterdag 19 mei werden op locatie
‘De Lankhorst’ in Wichmond de wedstrijden gespeeld van de E-pupillen,

poule A, B, C en D en de D-pupillen,
poule A, B en C. Op zondag 20 mei waren de B-junioren aan de beurt.
Op zondag 20 mei werden op locatie
‘De Baakermat’ in Baak de wedstrijden
gespeeld van de A-junioren.
Op zaterdag 26 mei worden op ‘De
Baakermat’ in Baak de wedstrijden gespeeld van de F-pupillen, poule A, B, C
en D, aanvang 9.00 uur en de C-junioren poule A en B, aanvang 13.30 uur.

Het gezamenlijke kunstproject ‘Samenwerking’.
Bij Beeldhouwatelier Baak was het de
hele week een komen en gaan van verschillende (gelegenheids)kunstenaars.
Daarnaast werden de workshops goed
bezocht. Burgemeester Aalderink
maakte op 11 mei een eerste aanzet
door de onderkant van de steen af te
slaan. Zaterdag 12 mei werd door André Kaper, landschapbeheerder Gelderland, de cobaltstone opengewerkt
Op zondag 13 mei zette Alfonso Wolbert, architect/beeldend kunstenaar
een duidelijke lijn in de steen uit.
Schilder en galeriehouder Henk Hulshof gaf maandag de 14e met verdere
verfijning in het hakwerk en hier en
daar al wat raspen en schuren, het
kunstwerk meer vorm. Dinsdagochtend 15 mei kwam Liesbeth Oukes,
correspondent weekblad Contact, enthousiast aan het beeldhouwwerk
hakken en raspen. In de middag werkte Henk van der Wende, voormalig
burgemeester van Zelhem en voorzitter VVV Bronckhorst aan het beeldhouwwerk. De eindvorm van het
kunstwerk kwam in zicht, maar er
moest nog veel worden gedaan.
Woensdag 16 mei was het weer, in tegenstelling tot eerdere dagen wisselend. Regen en zon maakten het Rick
Hulshof, directeur VVV Bronckhorst
niet makkelijk. Vooral vijlen en schuren was op deze dag een belangrijke
en serieuze klus. Ook deze fase in het
proces is essentieel voor de kwalitatieve afwerking van het beeldhouwwerk.
Arno Wolsink, radioprogrammamaker van RTV Ideaal, kwam op donderdag 17 mei. Hij werkte verder aan het
beeld: hobbels wegwerken, lijnen
strakker maken en kraswerk wegwerken. Vrijdag 18 mei was de afwerking
van het kunstwerk in handen van de
beeldhouwers Marja Evers en Anne
Brouwer van Beeldhouwatelier Baak.
Zij legden de laatste hand aan het
kunstproject. Het laatste schuurwerk,
van grove naar fijne korrel en tenslotte de kroon op het werk van iedereen:
het in de was zetten van het beeld,
waardoor de structuren en in het bijzonder de diverse kleuren van de
steen tot uitdrukking kwamen.
Voor het in de was zetten werd het
beeld eerst heel goed verwarmd met
een gasbrander. Daarna werd de was
opgebracht met een kwast, waarna er

heel goed moest worden gepoetst. Tot
slot werd het beeld voorzien van een
fraaie hardhouten sokkel.
Alle deelnemers aan het kunstproject
werden door de kunstenaars Anne
Brouwer en Marja Evers hartelijk bedankt voor hun tijd, creativiteit, inzet,
passie en noeste arbeid. “En niet te vergeten de hele prettige sfeer, het was allemaal echt geweldig!”
Zaterdag 19 mei was het dan zover!
Het unieke beeldhouwwerk werd op
Kasteel Vorden geveild. ’s Morgens was
er gelegenheid om te kijken naar alle
veilingstukken die voor de Kunst- en
Antiekveiling ter gelegenheid van de
Kunst10Daagse werden ingebracht.
Vanaf 13.30 uur werden deze geveild.
Er werden circa 30 biednummers uitgegeven en eens zoveel belangstellenden bleven geboeid toekijken.
Veilingmeester was Richard Hessink,
bekend van het Tv-programma Schatgraven. Deze probeerde voor elk kavel
de beste prijs te krijgen. “Het gaat om
de kunst!” aldus de goedbespraakte
kunstkenner. Hij werd bijgestaan door
notaris mr. A. Pera en kandidaat-notaris mr. J.A. Blankestijn.
Vele kristallen gebruiksvoorwerpen
gingen voor 5, 10, 20 euro of meer
weg. Daarnaast echter gingen olieverfschilderijen van A.M. Gorter weg voor
ruim 1000 euro. “Het is voor het goede
doel,” vulde de heer Hessink steeds
aan. Ook zeefdrukken van Jan Sierhuis, Ada Breedveld en Jan Cremer
wisselden van eigenaar. Slechts enkele
kavels bleven achter.
Het gezamenlijk kunstproject ‘Samenwerking’ werd als laatste geveild. Veilingmeester voor dit kavel was VVV directeur Rick Hulshof. Hij vertelde een
en ander over de totstandkoming van
dit beeld. “Ik heb ervaren dat het maken van een beeldhouwwerk veel tijd
kost,” legde hij uit. Na het bieden ging
het kunstwerk voor 750 euro naar de
notaris uit Zelhem. Het zal in de tuin
voor het kantoor een mooie plaats
krijgen. De opbrengst van ‘Samenwerking’ komt geheel ten goede aan
kunst- en cultuureducatie op de basisscholen van de gemeente Bronckhorst. Op de website, www.beeldhouwatelierbaak.nl kunnen de vorderingen van het kunstproject van dag tot
dag worden gevolgd.
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Omloop van de Graafschap,
al fietsend langs Kastelen
en Landgoederen
ken hoeft te worden. Tijdens deze
tocht zult u zien waarom de provincie
Gelderland op nummer één staat als
meeste geliefde fietsprovincie. U fietst
langs diverse kastelen en landhuizen
die omringt zijn door landgoederen
met prachtige lanen, bossen, velden
en boerenhoeves.

Op 2e Pinksterdag, 28 mei kunnen
fietsliefhebbers hun hart ophalen
vanuit Keijenborg, Doetinchem en
Gaanderen en genieten van de
prachtige Achterhoek. Op deze dag
organiseert Toerclub Keiaosers de
11e Omloop van de Graafschap die
ditmaal in het teken zal staan van
Kastelen en Landgoederen. Naast
de uitgepijlde fietsroutes van 23,
30, 45 en 60 km, staan ook de pauzeplaatsen in een Kasteel en een
Herberg helemaal in dit teken.
Deze fietsdag, zal dit jaar onderdeel
uitmaken van de landelijke Meimaand Fietsmaand, en trok vorig jaar
1000 deelnemers. Dit succes is niet onopgemerkt gebleven bij De Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU) en FietsenScoort.nl van het COS.
Deze twee organisatie zullen tijdens
deze dag een aantal activiteiten bij de
lokaties organiseren om het recreatief
fietsen in Nederland te promoten.
Zo kunt U bij Kasteel de Kelder uw
fiets af laten stellen en meedoen aan
een quiz. De kinderen kunnen na afloop deelnemen aan een fietsparcours
op hobbelfietsen en andere rare fietsen waarmee er een aantal prijsjes te
winnen zijn. De routes zijn volledig
uitgepijld waardoor er niet voortdurend op een routebeschrijving geke-

De routes voeren door prachtige natuurgebieden rond Doetinchem en de
Slangenburg. De tocht van 60 kilometer maakt hiernaast nog een ommetje
door het glooiende Montferland met
het indrukwekkende Kasteel "Huis
Bergh", dat 's middags te bezichtigen
is.
Op de kortere afstanden kan er tevens
deelgenomen worden aan een fotopuzzel. Onderweg zijn er voldoende
controleplaatsen om op een terrasje
van de omgeving te genieten. De jeugd
wordt tijdens de route van een traktatie voorzien.
Voor de toerfietsers zijn er fietsroutes
van 85 en 110 kilometer uitgezet,
waarvoor men uitsluitend vanuit Keijenborg kan starten. Deze routes voeren door de bosrijke Graafschap en de
Veluwezoom, waarbij de fietsers door
het Dommerholtseveer de Ijssel overgezet worden.
Inschrijven voor de familietochten
kan op 2e Pinksterdag van 10.00 tot
13.30 uur bij café Winkelman in Keijenborg , Kasteel de Kelder in Doetinchem en café Het Onland in Gaanderen.
De racefietsers kunnen alleen voor afstanden van 85 en 110 km. starten vanuit Keijenburg en wel van 8.00 tot
10.00 uur.

Uitstapje voor mantelzorgers Bronckhorst
Voor mantelzorgers uit de gemeente
Bronckhorst staat op dinsdag 12 juni
a.s. een uitstapje op het programma.
Vanaf de Mantelzorgsalon Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 te Hengelo,
wordt een bezoek gebracht aan Landgoed de Wiersse. Onder begeleiding
van een deskundige gids wordt hier
een rondleiding gemaakt door de tuinen van het landgoed. Buitenplaats de
Wiersse is een historisch landgoed en
is sedert 1678 in het bezit en beheer
van aanverwante families. De 'wilde
tuin' met zijn beek en vijvers, hooiland en bos, heemplanten en varens,
bruggen, fonteinen en beelden biedt
om iedere hoek een nieuwe verrassing. Rondom het fraaie landhuis bevinden zich de rozentuin, de moestuin en de verdiepte 'lage tuin' met
zijn borders en pergola. De ontvangst
is om 13.30 uur bij de mantelzorgsalon,van waaruit men gezamenlijk vertrekt. Om 16.00 uur is men hier weer
terug. Deelname aan deze middag is
gratis. Wel dient u zich op te geven
voor 7 juni a.s.bij de VIT Oost-Gelderland. De mantelzorgsalon is een ontmoetingplek voor mantelzorgers van
alle leeftijden. Mensen die voor iemand uit hun omgeving zorgen die
chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. De mantelzorgsalon is
gevestigd in Partycentrum Langeler
aan de Spalstraat 5 te Hengelo Gld. en
is een initiatief van de VIT Oost-Gelderland. Voor meer informatie of opgave
bel de VIT Oost-Gelderland (0573) 43
84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

Raymond Terink zilver met turnen

Raymond op het podium

Raymond (Zutphen) heeft zich zaterdag 12 mei j.l. in Prinsenbeek verzekerd van een plaats in de finale. Door de laatste wedstrijd met een zilver
medaille en een puntentotaal van 64.150 huiswaarts te keren mag Raymond zich melden op 2 juni a.s. in Varseveld voor de finale N.K. turnen.
Ook Nico van Ast(Warnsveld) die een
wedstrijd later zijn opwachting mocht
maken had een plaats bij de eerste 14
nodig om zich te plaatsen. Door met
een fantastische vloeroefening af te
sluiten met 12.40 punt verzekerde Nico zich van een 9de plaats en zo ook

naar Varseveld. De uit Steenderen afkomstige Paul Verheul werd wederom
1ste en kan zich optimaal voorbereiden voor het N.K turnen.
Via deze weg wensen we ze alvast veel
geluk en hopen op een goede afloop.

135

Voor nadere informatie kan men bellen met Bert Jansen. tel. (0575) 46 10 15
of surfen naar www.keiaosers.nl

Expositie Annie Elissen
Vanaf 26 mei a.s. is er weer een
week lang een bijzondere expositie
in de kapel van Bronkhorst.
Na 20 jaar schilderen haalt Annie Elissen-Groot Tjooitink nog steeds haar inspiratie uit de natuur en de mensen
om haar heen. Haar werk is door de jaren heen steeds vrijer geworden:
kleurrijker of juist alleen zwart/wit,
fantasievoller. Zij schept er plezier in
om speels om te gaan met het gene
dat zij schildert , waardoor het aan de

kijker/bezoeker soms een glimlach
ontlokt. Ondanks dat zij gebruik
maakt van diverse materialen (het is
niet in één hokje te plaatsen), toevoegingen van stoffen/schilderen op glas
enz., is haar werk/penseelstreek toch
duidelijk herkenbaar. Haar werk is
lichtvoetig, verrassend, sprankelend
maar straalt ook kracht uit.
Tel. 0575-563696 of 06-50880639
annie@elissen.com /
www.annie.elissen.com

Eerste voorjaarskermis
bij Heezen Steenderen
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni
wordt bij Cafe Heezen in Steenderen voor de eerste maal een Voorjaarskermis georganiseerd. De organisatie is geheel in handen van de
uitbaters van Heezen. Locatie is het
terrein voor dit horecabedrijf, te weten het terras en het Marktplein.
Hier komt een tent te staan waar
een deel van de festiviteiten zich afspelen. Op en rond het Marktplein
zullen tevens diverse kermisattracties staan, voor jong en oud.

gewijs op kleiduiven geschoten. Het is
een activiteit waar iedereen aan kan
deelnemen, ongeacht de leeftijd. De
muzikale omlijsting wordt op vrijdagavond vanaf 21.30 verzorgd door Crystal Dream.
Zaterdag 2 juni start het programma
met om 15.00 uur het laser-kleiduivenschieten. Tot een half uur voor aanvang kan men zich nog opgeven. Voor
de allerkleinste bezoekers van de kermis is er vanaf 14.00 uur een springkussen.

Op vrijdag 1 juni wordt 's avonds het
startschot gegeven. Vanaf 21.00 uur
kan een ieder, dus ook deelnemers
van buiten Steenderen (inclusief dames), zich opgeven voor een competitie laser-kleiduivenschieten.

Ook kunnen zij zich laten schminken.
's Avonds zal vanaf 21.00 uur de locaal
bekende band Dw@rz optreden. Het
wordt weer een gezellig weekend bij
Heezen!

Deze heeft plaats op zaterdag 2 juni
vanaf 15.00 uur. Met speciaal omgebouwde jachtgeweren wordt groeps-

Voor beide dagen is de entree vrij.
Info: Cafe Heezen, Steenderen, tel.
0575 451204 / www.hotelheezen.nl

‘En dan is er koffie’ Hendrik en
Riek schudt zik as natte poedels. In
Gerrie eur keuken is het warm en
dreuge. Wat kan nattigheid toch
rap vervelen. Ze laot zik gemakkelijk rond de keukentaofel zakken
Hendrik: ”Wat hebbe wie toch een
luuzenleaven tegenswoordig. Wie
komt vanmorgen uut ’t bedde en
zet de kachel een tandjen hoger,
een lekker kupken koffie, ons ontbijt en dan stappe wiej in unzen
auto. Hij steet veur de deure, koop
wat kleine dinge en zit hier no uut
te rusten zonder dat wie meu
bunt. Ai toch bedenkt ho ons veurgeslacht sappelden umme an de
kost te kommen. Zelfs de riekste
Baronnen hadden neet zo’n best
leaven as wiej tegenswoordig. Ik
schat dat een kwart van onze volk
neet mear hooft te warken.” De andern knikt wat zuunig en Gerrie
zeg richting Hendrik:” In oew geval heb iej nog wark zat. Hovulle
tied in de wekke dooi wel vriejwilligers wark? De zonnebloem, wandelvierdaagse, jullie werden knap
nat en die busreize van de oldern
uut Zelhem was ok een mooi gebeurn. Zuk soort dinge geet neet
zonder vrijwilligers. Wat maakt ze
toch mooie bussen tegenswoordig.
Van alle gemakken voorzien. En ok
al die V.V.V. busreizen die iej begeleid . “Gert zit onrustig op zien
stoel te schoeven. Hij krig altied de
kriebels wanneer ziene Gerrie,
Hendrik zo vulle mooie vearn in de
start stekt. Hij Gert, krig altied kritiek en hier Hendrik is in Gerrie
eur oogne vulle better en dut vulle
mear veur de medemens. Och iej
mot maor denken ok in oewen

trouwdag is het grus biej de buurman no eenmaol altied greuner.
Hij, Gert, hef gewoon gin zin umme achter zonne rolstoel te lopen
drukken en de leu oet en in zonne
busse te helpen met zon reisjen.
Hij is neet zonne praotebuul en
kan neet met alleman opslaon.
Zonnen Hendrik hef as boekholder
in Zelhem nooit anders gedaon as
praoten met de leu. Boern volk is
as regel allenig met het eigen bedrief drok Van olds was het boernbedrief een koninkriek op zik zelf.
Een of ander bestuursbaantjen in
de karke, het schoolbestuur of de
boerenbond dat was wel wat.. Er
mot toch wel een klein betjen eer
mee te behalen wezzen. Het wark
as boer wat iej dood mot ok veural
nuttig wezzen. De burgemeister
van ons Bronckhorst kreeg laatst
in Hengel een hele zale vol volk
biej mekaar, allemaol leu die zik
echt, net as hier Hendrik, veur de
gemeenschap hadden ingespannen. Allemaol vrijwilligers.. Gerrie
zit hem dan op de butte. Hij mot
ok is wat doon veur andern..
Hendrik:” Het is mooi dankbaor
wark. Achteraf, thuus kommend,
heb ik een heel goed gevuul. Kreeg
ik er veur betaald dan was het
mien altied te weinig wat krege. Ik
komme met vulle leu an de praot
die ik van vrogger good kennen.
Wat iej vriejwillig dood, zonder
dai d’r wat an verdeent , is vake
mear bevredigend. Dan is het wark
echt oew hobby. De gelukkigste
mensen bunt zij, die warkt, neet
veur geld, maor het wark beleaft as
hun hobby. Toch is het onder onze
leaftiedgenoten al moeilijk umme

mensen te vinden. Mensen wilt
veural gin verplichtingen. Wel effen een klusjen, moar iej mot er
neet an vaste zitten. De jongeren
hebt dat nog starker. Die bunt zo
drok met z’n beiden om een eigen
huus biej mekare te scharrelen en
het eigen gezin an ’t dreien te hollen dat er al helemaols gin tied oaverschut veur vrijwilligers arbeid.”
Gert met instemming: “Vake dat
de olde leu dan ingeschakeld mot
worden. Soms vraog ik mien af of
dat altied wel zo spontaan geet. Is
het gin verplichting? Kindere oppassen veur oma en een huus verbouwen. Met behulp van opa.?”
Riek as tuinprintses:” Ik bun bliej
met zonne gratis greune tonne
van de gemeente. En ik wil ok naor
zonne cursus hoe ik afval tut mooien compost kanne maken. Ik begriepe dat het vrijwilligers bunt
die ons dat compost maken wilt learn. Misschien kunt ze later in de
zommer een wedstried hollen wie
of de mooisten tuin van Bronckhorst hef? Wie mot er langzamerhand an wennen dat wie ne grote
gemeente Bronckhorst bunt. Met
een heleboel buurten en kleine
dorpen. Pas was er zo’n uutstapjen
met die groep olde leu umme de
eigen plaatse te learn kennen.. Een
hele bus vol leu deur ons Bronckhorst . Dat mot ze vulle vaker doon
en dan met ieder kear een ander
persoon in de bus . Eentje die mooi
kan vertellen van de eigen- aardigheden van de eigen woonplek. Wie
mot mekaar in het eigen Bronckhorst nog learn kennen en waardeern.
De Baron van Bronckhorst
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Kinderboerderij

FELTSIGT

PINKSTERACTIVITEITEN
27 en 28 mei
beide dagen van 13.00-18.00 uur geopend

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



Op deze dagen kunnen kinderen zich laten rijden op een ouderwetse bokkenkar voortgetrokken door onze pony van 14.00-15.00 uur en van
16.00-17.00 uur. Beide dagen is er ook een
luchtkussen aanwezig waarop de kinderen zich
onder toezicht kunnen vermaken.
Bekveldseweg 5 7255 KG Bekveld
Tel./ fax. 0575- 462828
e-mail: info@feltsigt.nl / website: www.feltsigt.nl









draai- en valramen
hefschuifpui
serres
dakkapellen
kozijnen
ramen
deuren
schuren
montage









vensters en luiken
trappen
glas
hang- en sluitwerk
(volgens politiekeurmerk)
verbouwen en onderhoud
metselwerk
verder alle machinale
en ander timmerwerk

Binnenkort
leest u
meer!

H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40
www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Knufing Transport is actief op het gebied van goederenvervoer, met als
werkgebieden Nederland, BelgiÎ en Duitsland. Het transport wordt uitgevoerd door kraanwagens en tautliners met meeneemheftrucks, waarbij
het vervoer van bouwmaterialen een belangrijk onderdeel is.
Binnen ons bedrijf zijn we op zoek naar:

Kraanwagenchauffeur(s)

Meer
dan alleen
schadeherstel

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

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

I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Binnen de functie is zelfstandigheid vereist en ben je het visitekaartje van ons familiebedrijf.
We hebben plek voor zowel parttimers (2-4 dagen) als fulltimers.
Mocht je geen kraanervaring hebben, dan kun je intern worden opgeleid.
Wij vragen:
Rijbewijs C+E met chauffeursdiploma
Rijervaring is een pré
Kraanervaring is een pré
Wij bieden:
Betaling volgens cao beroepsgoederenververvoer met goede secundaire arbeidsvoorwaarden
en een informele werksfeer.
Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Rob Knufing (0544-372936)
of stuur een brief naar: Knufing Transport, James Wattstraat 4, 7131 ME Lichtenvoorde.
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je onze website www.knufing.nl raadplegen.

Reikicursus
Wilt u deelnemen
aan een Reikicursus
in Vorden?
Neem dan contact op
met Rianne Leijten,
tel.: 0575-553528
(na 17.30 uur).

Een ramp komt
altijd onverwacht.
U kunt zich nu
voorbereiden.
Typ uw postcode in op
www.crisis.nl

Jaargang 3
Nr. 21, 22 mei 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.
(B en w, directie, bouwen en milieu,
APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken
en de afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Financiën en belastingen, Openbare werken, Bestuursen managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en
Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00
uur), vr 8.30 -12.30 uur

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

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

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

Gemeente werkt mee aan haalbaarheidsonderzoek
uitbreiding Zorgbad Zonnewater in Hoog-Keppel
Op het terrein van het gemeentelijke Hessenbad in Hoog-Keppel is
sinds 2004 het particuliere Zorgbad
Zonnewater gevestigd. Bij het
Zorgbad kunnen mensen terecht
voor therapeutisch bewegen in
warm water. Zonnewater heeft
onlangs bij de gemeente aangegeven dat het bestaande bad
inmiddels te klein is. Er zijn lange
wachtlijsten. Bovendien wil het
Zorgbad graag komen tot een
verbreding van de doelgroep(en)
en een uitbreiding van het aanbod
aan faciliteiten. Hiervoor zou de
bestaande voorziening op het
terrein van het Hessenbad
uitgebreid en aangepast moeten
worden. Omdat het terrein waar het
Zorgbad gevestigd is en het Hessenbad eigendom zijn van de gemeente
Bronckhorst heeft Zonnewater de
gemeente gevraagd gezamenlijk de
mogelijkheden op een rij te zetten.
B en w hebben besloten mee te

eventuele uitbreiding van het
Zorgbad, waarbij het één geheel
gaat vormen met het Hessenbad,
dat het les- en schoolzwemmen,
verenigingszwemmen door DWL
en vrij zwemmen (recreatie)
gewaarborgd blijven. De exploitatie
van het Hessenbad in z'n huidige
vorm is in combinatie met het
Zorgbad wellicht meer kostendekkend te realiseren.
Bij gebleken haalbaarheid kan de
gemeente het Hessenbad en het
terrein overdragen aan Stichting
Zonnewater.
werken aan een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van
het Zorgbad. Dit moet de komende
periode plaatsvinden.
De gemeente wil meewerken aan
het onderzoek om verschillende
redenen. Zo is Zonnewater met zijn
activiteiten een zorgaanbieder die,
gezien de grote vraag, in een

Op 30 mei kunnen er
geen spoedaanvragen
worden gedaan voor
paspoorten en
identiteitskaarten
i.v.m. wijziging van de
apparatuur.

De Dag van het Park wordt op 27 en
28 mei a.s. gehouden op de buitenplaats de Wildenborch in Vorden.
In de parkachtige omgeving van het
voorterrein is een kleine markt,
waar genoten kan worden van
ambachtelijke producten uit de
buurt. Dit in aansluiting op het
landelijke thema van 2007 'eten en
drinken'.

Onkruidbestrijding op verhardingen
Binnenkort start de gemeente met
de jaarlijkse onkruidbestrijding op
verhardingen. De eerste ronde start
in week 21, de tweede ronde start
eind september 2007.

Wij passen de Select Spray methode
toe. Om deze methode succesvol
uit te kunnen voeren moeten de
onkruiden ontkiemd zijn. De
spuitmachine zoekt met een
sensor de straat af naar onkruid.
Vervolgens spuit het apparaat de
benodigde hoeveelheid op het
gedetecteerde onkruid. Het
spuitmiddel wordt hierdoor tot een
minimum beperkt.

In het haalbaarheidsonderzoek is
ook het binnenhalen van externe
financiering (RUP, provinciale en
Europese gelden) een belangrijk
aandachtspunt. De kosten van het
onderzoek bedragen € 15.000,-.
De gemeente en Zonnewater nemen
allebei de helft voor hun rekening.

Dag van het Park 2007 in de gemeente
Bronckhorst

Publiekszaken

Chemische onkruidbestrijding
Per 1 januari 2007 is het wettelijk
gebruiksvoorschrift voor het door
ons toegepaste onkruidbestrijdingsmiddel (Round up) gewijzigd. Aan
de toepassing zijn verschillende
restricties verbonden. Het middel
mag alleen toegepast worden
volgens het concept Duurzaam
onkruidbeheer op Verhardingen
(DOB) of een vergelijkbaar systeem.
Door de invoering van de DOB
systematiek wil de overheid de
afspoeling naar het oppervlaktewater beperken. De gemeente Bronckhorst gaat dit jaar volgens de
richtlijnen van het DOB systeem
werken.

belangrijke behoefte voorziet. De
gemeente ziet het als taak voor
haar inwoners zorgaanbieders te
huisvesten en te faciliteren. Verder
geeft Zonnewater aan met de
uitbreidingen ook een verbreding
van de doelgroep te willen bereiken,
waaronder grotendeels het publiek
van het huidige Hessenbad. Voor de
gemeente is voorwaarde voor een

Onkruidbestrijding d.m.v. branden
In de wijken waar het regenwater
afgekoppeld is, wordt het onkruid
met een onkruidbrander bestreden.
Dit om te voorkomen dat er
spuitmiddel rechtstreeks in het
oppervlaktewater terecht komt.
U kunt helpen!
Vorig jaar hebben wij u gevraagd een
steentje bij te dragen om het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen
te beperken. Veel inwoners hebben
daar gehoor aan gegeven. Wij hopen
dat ook dit jaar weer veel inwoners
de handen uit de mouwen willen
steken en de stoep voor hun woning
schoon willen houden (niet
chemisch). Zo werken we samen aan
een beter milieu.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Openbare
werken (vakgroep Groen),
tel. (0575) 75 02 50.

Programma op 27 en 28 mei 2007
De Dag van het Park duurt van
10.00 – 17.00 uur. Het voorterrein
van het kasteel is gratis toegankelijk. Op het voorterrein zijn in het
kader van het thema eten en drinken
de volgende verkopers van streekgebonden producten aanwezig:
• de Vijfsprong (Urtica) met kaas en
andere biologische producten
• Wijngoed Kranenburg met diverse
Achterhoekse wijnen
• imker uit Brummen met honing
• mevrouw Schotsman met huisgemaakte jams en chutney
• Suzanne van der Schoot e.a. met
koffie, thee, limonade, taart en
koek
Verder is er buiten tuinmeubilair te
koop, is een rozenkweker aanwezig
en vindt verkoop van vaste planten
plaats. Ook worden spulletjes van de

zolders en uit de kelders van de
Wildenborch verkocht. Tenslotte
is de heer Kemingk met paard en
wagen aanwezig, zodat een ritje
gemaakt kan worden.
Opening tuinen van het kasteel
Voor het eerst zijn de tuinen van de
Wildenborch op 27 en 28 mei 2007
opengesteld voor publiek. U kunt
dan in uw eigen tempo deze schitterende tuinen bewonderen. De tuinen
zijn open van 10.00 – 17.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 3,50
per persoon, kinderen onder de
12 jaar gratis. Honden zijn niet
toegestaan.
Wilt u meer weten over de tuinen,
het kasteel en de Staringroute waar
de Wildenborch deel van uitmaakt,
kijkt u dan op onze website
www.bronckhorst.nl, onder nieuws.

Gewijzigde afvalinzameling in verband
met 2e Pinksterdag
Tijdens 2e Pinksterdag, maandag
28 mei a.s., wordt in de betreffende
wijken in de gemeente Bronckhorst
geen afval ingezameld. In plaats
daarvan vindt de lediging van de
grijze containers plaats op zaterdag
26 mei a.s. Op de gewijzigde dagen
start de inzameling ook om
07.00 uur. Mogelijk wordt op deze
inhaaldag een afwijkende route

gereden. Uw container kan dus
eerder aan de beurt zijn dan
normaal. Zorg daarom dat deze op
tijd aan de weg staat. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met de Afval-Informatie-Lijn, tel.
(0575) 75 03 10, op werkdagen van
09.00 – 12.30 en van 13.00 – 16.00
uur, of kijk op www.bronckhorst.nl
 afvalsite.

Inloopavond aanleg fietspad tussen Veldhoek en Ruurlo
(N315)
Het onderwerp van deze avond is de
aanleg van een fietspad langs de
Veldhoekseweg en de Zelhemseweg
in Veldhoek en Ruurlo, gelegen in
de gemeenten Berkelland en
Bronckhorst.

De provincie Gelderland nodigt u uit
voor een inloopavond op 7 juni 2007.

Tijdens deze avond wordt informatie
gegeven over het ontwerp.
Vertegenwoordigers van de
provincie en de gemeente
Berkelland en Bronckhorst zijn
aanwezig om uitleg te geven en
vragen te beantwoorden. De
inloopavond vindt plaats in

sportcomplex De Veldhoek,
Varsselseweg 55, 7255 NR Hengelo
Gld. tussen 18.00 en 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Wanneer is het gebruik van een kinderzitje en autogordel verplicht?
Voorin

Kinderzitje is verplicht als dit
aanwezig is.

Van 3 tot 12 jaar
en kleiner dan
1,50 meter

Kinderzitje verplicht.

Kinderzitje of zittingverhoger is
verplicht, indien aanwezig.

Grotere kinderen
een zittingverhoger

Anders moet de autogordel
gebruikt worden (mits aanwezig).

Ouder dan
12 jaar en 1,50
meter of groter

Ik leef op je autogordel achterin
Dus klik ‘m er maar snel in
Want als jij zelf je gordel om doet
Vind ik jou echt giga goed

Veldhoek worden omgeleid. De
omleiding voor het fietsverkeer
loopt via de Kroezekampweg,
Baaksekampweg, Aaltenseweg,
Oude Ruurloseweg en Varsselseweg naar Veldhoek en weer terug.

Hiermee maak je mij super blij
En dan pas kom ik uit mijn ei
Want ik ben hier gekomen
Zodat jij veilig thuis zal komen
Dus kom je me tegen dit seizoen
Wil je mij dan om jouw gordel doen

Of we nu naar Groningen rijden of Maastricht
Je gordel om achterin is verplicht

Ik verheug me op een lange autorit
Waarbij ik gezellig op je schouder zit
Kijk op:

Verkeershinder is helaas niet uit te
sluiten.
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Fietsers
Tijdens de aanleg van het fietspad is
het bestaande fietspad afgesloten
voor het fietsverkeer.
De fietsers tussen Zelhem en

Je zal wel denken: wie hebben we hier?
Nou, ik ben Goochem het gordeldier

em

Verkeersmaatregelen
Autoverkeer
Het verkeer op de Ruurloseweg
(N315) wordt met behulp van
verkeerslichten langs het werkvak

geleid. Voor het doorgaand verkeer
tussen Zelhem en Ruurlo wordt een
adviesomleidingsroute ingesteld.
De adviesroute loopt vanaf Zelhem
via de N330 en de N316 naar Vorden
en de N319 naar Ruurlo en weer
terug.

Autogordel verplicht
Autogordel verplicht als deze
als deze aanwezig is. aanwezig is.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u
desgewenst contact opnemen met
de projectsecretaris Wilma Weeber,
tel. (026) 359 85 98, email:
w.weeber@prv.gelderland.nl of met
de projectmanager Kees van
Heteren, tel. (026) 359 94 64, email:
c.v.heteren@prv.gelderland.nl.

Aanleg fietspad Zelhem-Veldhoek (N315)
Verkeershinder vanaf 29 mei 2007
De provincie Gelderland begint op
dinsdag 29 mei met de aanleg van
het fietspad langs de Ruurloseweg
tussen Zelhem en Veldhoek (N315).
Naar verwachting zijn de
werkzaamheden in oktober 2007
klaar.

Achterin

Jonger dan 3 jaar Kinderzitje verplicht

Meer informatie
www.gelderland.nl/werkenaandeweg

Uit de raad
Raadsvergadering
31 mei 2007
Op 31 mei a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan de volgende
onderwerpen:
• de Jaarstukken 2006
• de Eerste voortgangsrapportage
2007
• de Perspectiefnota Bronckhorst
2008-2011
• Jaarstukken 2006
Burgerjaarverslag
De raad heeft van de burgemeester
het burgerjaarverslag 2006
gekregen. In dit verslag legt hij
verantwoording af over de kwaliteit
van de dienstverlening van de
gemeente en de wijze waarop de
gemeente u als inwoners betrokken
heeft bij de besluitvorming. Het
geeft ook een overzicht van allerlei
activiteiten waar de gemeente vorig
jaar mee bezig is geweest.

Jaarverslag/-rekening 2006
In deze jaarstukken leggen b en w
verantwoording af aan de raad over
het vorig jaar gevoerde beleid en
het financiële beheer van de
gemeente (de inkomsten en
uitgaven/investeringen die de
gemeente in 2006 heeft gedaan en
een overzicht van de bezittingen
en schulden). Het is één van de
functies van de raad om te
controleren of b en w haar taken
goed heeft uitgevoerd en het
jaarverslag/-rekening 2006 geven
hierin inzicht.
Op 5 juni a.s. vindt u in Contact een
speciale uitneembare bijlage met
het burgerjaarverslag en in een
notendop de jaarrekening 2006.
• Eerste voortgangsrapportage
2007
De Eerste voortgangsrapportage
2007 (periode januari t/m maart)
geeft een overzicht van hoe de gemeente in het eerste kwartaal heeft
gepresteerd. Ruim twee jaar na de
herindeling ligt de gemeente goed

op schema. Veel van wat we ons
voornamen in het raads- en
collegeprogramma is gerealiseerd
en de financiële tussenbalans ziet
er netjes uit.
• Perspectiefnota 2008-2011
Ook behandelt de raad de
Perspectiefnota 2008-2011.
Deze geeft een doorkijk naar de
(meerjaren)begroting die komend
najaar weer moet worden
vastgesteld. De Perspectiefnota
laat zien welke ruimte voor nieuw
beleid er is ten opzichte van de
huidige begroting en doorgerekend
naar de volgende jaren. Maar het
geeft ook inzicht in de gevolgen die
de (nieuwe) wensen en plannen van
raad, b en w en de organisatie
hebben op deze ruimte.
Meestal is er onvoldoende geld om
alle wensen uit te voeren. De raad
moet daarom aangeven welke
prioriteiten zij heeft en welke
oplossingen zij voorstelt om
eventuele tekorten op te vangen.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het

uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, 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
hoofdstuk 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 bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen,
voordrachten 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 uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.
Over spreekrecht en burgerinitiatief

is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en
-kantoor is af te halen.
Ook op 24 mei a.s. is een raadsvergadering. Over de onderwerpen
die hierin aan de orde komen, heeft
u vorige week kunnen lezen op deze
gemeentepagina's.

Zoals u wellicht weet, ontvangt de raad
tijdens raadsvergaderingen VIP-gasten.
Inwoners kunnen zich hiervoor opgeven
bij de griffie.

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

• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 23 juni 2007 van 13.00 tot 18.00 uur,
G.H. Dinkelman
• Vorden, Wildenborch, oranjefeest met volksspelen en vogelschieten, 23 juni 2007 van 13.00 tot
18.00 uur, Oranjevereniging Wildenborch
• Zelhem, afsluiten parkeerplaats De Pol, 5 augustus 2007, snuffel-/rommelmarkt en kofferbakverkoop, 5 augustus 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, marktorganisatie Hogebos

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

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

• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 21 juli t/m 6 augustus 2007,
marktorganisatie Hogebos
• Hengelo Gld., terras Spalstraat 40, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 t/m 15 juli
2007, R.B.W. Visser
• Hengelo Gld., tapwagen en podium voor Spalstraat 44, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 11 en 15 juli 2007, A.B. ten Barge
• Hengelo Gld., Spalstraat, afsluiten Spalstraat en warenmarkt met live-muziek, 11 juli 2007 van
08.00 tot 15.00 uur, Hengelose Ondernemers Vereniging
• Hengelo Gld., buurtfeest, 30 juni 2007 van 11.00 tot 01.30 uur en gedeeltelijk afsluiten Vloed
i.v.m. buurtfeest, 30 juni vanaf 07.00 uur tot 1 juli 2007 12.00 uur, Van de Weer
• Hengelo Gld., paarden- en ponymarkt en biologische streekproducten, 11 juli 2007 van
07.00 tot 13.00 uur, marktvereniging Hengelo Gld.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouwvergunningen
Halle, Braamhorstweg 10, veranderen dak van de woning
Halle, Stadsedijk 2b-2c, bouwen van 2 woningen
Hengelo Gld., Kreunenskamp 3, plaatsen dakkapel
Hengelo Gld., Wichmondseweg 33, veranderen gevel schuur
Keijenborg, Remmelinkdijk 9a, bouwen berging
Rha, Rhabergseweg 3, vernieuwen schuur
Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 14, gedeeltelijk veranderen woning
Zelhem, Korenweg 2, bouwen schuur
Zelhem, Velswijkweg 54, vergroten werktuigenberging
Zelhem, Zuivelweg 15, geheel plaatsen schuur

Openbare bekendmakingen - vervolg
Voorgenomen vrijstellingen
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Groeneweg 1, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Oude Maatje 4a, voor de bouw van een schuur van 120 m2 ter vervanging van een schuur
van 277 m2, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988'
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 mei t/m 4 juli
2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, de Berken 13, vrijstelling om een woning te mogen vergroten, het betreft een
vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ''t Paradijs 2003'
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 24 mei t/m 4 juli 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 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.
Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovengenoemde te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de betreffende afdeling.

• Toldijk, Schiphorsterstraat 3, verbouw woonboerderij
• Vorden, Nieuwstad 49, vergroten schoolgebouw
• Vorden, Ruurloseweg 64, plaatsen 2 vlaggenmasten
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 7, bouw hooiberg
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 11, bouwen loods en een keerwand
Verzonden op 16 mei 2007:
• Halle, Bielemansdijk 24, vernieuwen schuur/garage
• Zelhem, de Breide 7, bouwen berging, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen
Verzonden op 14 mei 2007:
• Vorden, Galgengoorweg 5, vellen van één eik. Herplant verplicht: één eik
• Zelhem, Akkerweg 3a, vellen van 23 knotwilgen. Herplant verplicht: 3.000 m2 inheems
bosplantsoen
• Zelhem, Doetinchemseweg 69, vellen van drie inlandse eiken. Geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, tijdens de sponsorloop Aktie kerkrestauratie zijn de Beatrixlaan vanaf de
Groeneweg tot de Margrietlaan, de Margrietlaan, de Stokhorsterweg vanaf de Margrietlaan tot
de Groeneweg en de Groeneweg tussen de Stokhorsterweg en de Beatrixlaan op 2 juni 2007
van 13.00 uur tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Steenderen, tijdens de rommelmarkt van muziekvereniging Nieuw Leven Steenderen geldt een
verbod om stil te staan op de Burg. Smitstraat (zijde oneven nummers) op 10 juni 2007 van
10.00 tot 16.00 uur
• Vorden, tijdens de 29e Wielerronde van Vorden op 24 juni zijn de Industrieweg, de Kerkhoflaan
vanaf de Industrieweg tot aan de Handelsweg, de Handelsweg en de Ambachtsweg op 24 juni
2007 van 11.45 uur tot 17.15 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens buurtactiviteiten van buurtvereniging Meindert Hobbemastraat is de Meindert
Hobbemastraat op 3 juni van 16.30 tot 18.30 uur en 3 juli 2007 van 16.00 tot 20.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens het muziekfestival en het Bronckhorster kampioenschap buikschuiven op
25 en 26 augustus 2007 is de Dr. Grashuisstraat, tussen de Prinses Irenestraat en de Brinkweg
van 25 augustus vanaf 12.00 uur t/m 26 augustus 2007 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Van Lennepweg 4, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Deze vrijstelling is verzonden op 11 mei 2007.

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

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, drank- en horecawet,
tijdelijke verkeersmaatregelen en bouwvergunningen), Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (verkeersbesluiten) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift
moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 21 juli t/m 6 augustus 2007, marktorganisatie Hogebos
• Hengelo Gld., paarden- en ponymarkt en biologische streekproducten, 11 juli 2007 van
07.00 tot 13.00 uur, marktvereniging Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., Spalstraat, warenmarkt met live-muziek, 11 juli 2007 van 08.00 tot 15.00 uur,
Hengelose Ondernemers Vereniging
• Hengelo Gld., tapwagen en podium voor Spalstraat 44, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 11 juli en 15 juli 2007, A.B. ten Barge
• Hengelo Gld., terras Spalstraat 40, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 t/m
15 juli 2007, R.B.W. Visser
• Hengelo Gld., Vloed, buurtfeest, 30 juni 2007 van 11.00 tot 01.30 uur, Van de Weer
• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 23 juni 2007 van 13.00 tot 18.00 uur,
G.H. Dinkelman
• Vorden, Wildenborch, oranjefeest met volksspelen en vogelschieten, 23 juni 2007 van 13.00 tot
18.00 uur, Oranjevereniging Wildenborch
• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, snuffel-/rommelmarkt en kofferbakverkoop,
5 augustus 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, marktorganisatie Hogebos

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 14 mei 2007:
• Hengelo Gld., Vordenseweg 46, vergroten woning
• Steenderen, Meidoornstraat 24, vergroten carport
• Vierakker, Kapelweg 8, bouwen dakkapel
• Zelhem, Korenbloemstraat 42, veranderen kozijn in voorgevel
Verzonden op 15 mei 2007:
• Zelhem, Ardinckhoek 50, gedeeltelijk vergroten woning
Verzonden op 16 mei 2007:
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 33, veranderen topgevel schuur
• Vorden, Komvonderlaan 6, verbouw schuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Nieuwstad 24, bouwen schuur
• Zelhem, Prinses Marijkestraat 15, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 14 mei 2007:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 4, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verkeersbesluiten
B en w hebben besloten
• Bronkhorst, een eenzijdige fysieke afsluiting in de Kapelstraat ter hoogte van kruispunt
Kapelstraat-Bovenstraat aan te brengen door het plaatsen van een parkeerpaal of
gelijkwaardige maatregel
• Bronkhorst, een geslotenverklaring voor voertuigen of samenstellingen van voertuigen die,
met inbegrip van de lading, langer zijn dan 10 meter, op de Bovenstraat ter hoogte van
kruispunt Bovenstraat – Veerweg – Bakerwaardseweg en Onderstraat ter hoogte van kruispunt
Onderstaat – Molenstraat – 't Hof in te stellen
De verkeersbesluiten liggen van 22 mei t/m 2 juli 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken via tel. (0575) 75 03 67.
Mogelijkheden tot beroep
Tegen deze besluiten kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.
De besluiten treden in werking nadat het bekendgemaakt is aan de aanvrager. U kunt van
mening zijn dat dit voor u onaanvaardbare gevolgen heeft en u gaat in beroep. Toch mag
bijvoorbeeld iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van dat besluit. Daarom
kunt u tegelijk, maar ook later in de beroepsprocedure, de voorzieningenrechter vragen om de
werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat op uw
beroepschrift is beslist. U schrijft een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft dan krijgt u het
griffierecht van de gemeente terug.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Wegwerkzaamheden
• Baak, in verband met asfalteringswerkzaamheden is de Toverstraat op 21 en 23 mei 2007 of
zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer
• Baak, in verband met asfalteringswerkzaamheden zijn de Holtslagweg en de Bakermarksedijk
tussen de Schiphorsterstraat en de Dollemansstraat op 22 en 24 mei 2007 of zoveel langer of
korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer
• Baak, vanwege bestratingswerkzaamheden is de Bobbinkstraat, tussen 't Baaken en de
Leeuwencamp en de Leeuwencamp tussen de Bobbinkstraat en de Leeuwencamp 9, vanaf
14 mei tot 1 juni 2007, of zoveel langer of korter dan wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer
• Drempt, in verband met asfalteringswerkzaamheden is de Veenweg op 22 en 25 mei 2007 of
zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Bestemmingsplannen
Inspraak ontwerp beleidsregels voor toepassing art. 17 WRO en art. 45
Ww
B en w hebben op 15 mei 2007 het ontwerp van de 'Beleidsregels voor toepassing van artikel 17
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 45 van de Woningwet ' vastgesteld.
Het ontwerp bevat voorgenomen beleidsregels voor de toepassing van tijdelijke vrijstelling en
bouwvergunning voor het tijdelijk bewonen van niet voor bewoning bestemde gebouwen.
Het ontwerp van ligt van 24 mei t/m 4 juli 2007 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2007; De Veersweg
4 in Baak' en Ontwerpbestemmingsplan 'Steenderen buitengebied 2006;
Timpweg 6'
Het plan voor De Veersweg 4 heeft betrekking op het bestemmen van een bestaande
monumentale schuur als burgerwoning.
Het plan voor de Timpweg 6 heeft betrekking op het slopen van voormalig agrarische bedrijfsgebouwen, waarvoor in de plaats nieuwbouw van seniorenwoningen zal plaatsvinden.
De ontwerpbestemmingsplannen en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen van 24 mei
t/m 4 juli 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Vaststelling wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Steenderen
2007; Hoogstraat 34 in Toldijk'
B en w hebben op 15 mei 2007 het wijzigingsplan 'Bestemmingsplan buitengebied Steenderen
2007; Hoogstraat 34 in Toldijk' gewijzigd vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn op de
plankaart ambtshalve minimale wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.
Het wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling om een agrarische bedrijf aan de
Hoogstraat 34 in Toldijk te wijzigen in een burgerwoning.
Het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van 24 mei t/m 4 juli 2007
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op 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.
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.
Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Het beroepschrift heeft geen
schorsende werking. Als er naar de mening van belanghebbende spoedeisende belangen aanwezig zijn en zij hebben een beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Hummelo en
Keppel, correctieve herziening 2006
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 26 april 2007 het bestemmingsplan 'Buitengebied
Hummelo en Keppel, correctieve herziening 2006' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.
Het plan bevat correcties van het moederplan op niet goedgekeurde planonderdelen en
onderdelen die in beroep zijn vernietigd. Daarnaast zijn enkele fouten gecorrigeerd. Ook hebben
partiële herzieningen, wijzigingsplannen en vrijstellingen, die na het van kracht worden van het
moederplan onherroepelijk zijn geworden, een vertaling gekregen in dit plan.
Bij vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

• uitbreiding van camping Jena en agrarisch bouwperceel Burg. Vrijlandweg 35 Hoog-Keppel
zijn buiten het plan gelaten
• een gewijzigde regeling voor nieuwe en bestaande agrarische bouwpercelen
• gewijzigde bouwvoorschriften voor (bedrijfs)woningen
• enkele redactionele wijzigingen
Het bestemmingsplan ligt van 24 mei t/m 4 juli 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een ieder voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn
van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Schriftelijk kan
dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail: DIS-IB@prv.gelderland.nl
(o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via tel. (026) 359
98 20.

Goedgekeurd bestemmingsplan Landgoed 't Veld
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 4 mei 2007 het bestemmingsplan 'Landgoed
't Veld' goedgekeurd.
Het plan heeft betrekking op het oprichten van een nieuw landgoed tussen de Nijmansedijk en de
Stadsedijk in Halle.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 24 mei t/m 4 juli 2007
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Zelhem Velswijkweg 1 en 3'
Het bestemmingsplan 'Zelhem Velswijkweg 1 en 3' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de sloop van de bedrijfsgebouwen inclusief dienstwoning van een
voormalig transportbedrijf aan de Velswijkweg 3 en maakt de bouw van twee woningen op deze
locatie mogelijk. Op het agrarisch bedrijf aan de Velswijkweg 1 wordt intensieve veehouderij
uitgesloten en wordt zorg als nevenfunctie mogelijk gemaakt.
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
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 onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Subsidiëring Kernenbeleid
B en w hebben de beleid- en uitvoeringsregels subsidiëring Kernenbeleid vastgesteld. De regels
hebben betrekking op het subsidiëren van activiteiten van dorpsbelangenorganisaties.
De beleid- en uitvoeringsregels liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis
en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De regels treden in werking op 1 juni 2007 en
werken terug t/m 1 januari 2007.

Inspraak op peuterspeelzaalbeleid
B en w hebben op 15 mei jl. het peuterspeelzaalbeleid in concept vastgesteld. Naast deze nota is
ook een conceptverordening voor de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk vastgesteld. De nota
bevat de visie op het peuterspeelzaalwerk en de beleidsvoornemens voor de komende jaren.
Aanleiding voor het opstellen van het peuterspeelzaalbeleid is dat erverschillen waren vanuit
de voormalige vijf gemeenten en er geharmoniseerd moet worden om tot één peuterspeelzaalbeleid te komen. Op de gemeentepagina van volgende week vindt u hierover meer inhoudelijke
informatie.
Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst, liggen de stukken tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, van 23 mei t/m 20 juni 2007. Een ieder wordt in
deze periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar mening over deze nota te geven. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw R. Lenselink,
afdeling Maatschappelijke ontwikkeling, tel. (0575) 75 04 83. Een schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan b en w.

PAREL VAN DE WEEK

50 Wandelroutes in de gemeente Bronckhorst
Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Boelekeerlspad
‘t Riefelroute
Linderoute

Zelhem
Hengelo
Vorden

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden
(0575) 55 12 27
info@gravinvanvorden.nl
www.degravinvanvorden.nl

Iedere zondag

ONBEPERKT BARBECUEN
€ 19,50

Kinderen van 4 t/m 12 jaar €

12,50

INCL. GRATIS ZWEMMEN
(reserveren verplicht)

In ons restaurant heeft u een

3-GANGENMENU voor € 27,50

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

www.wittesmid.nl
Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

KONING & BUUNK REIZEN
Voor al uw reizen!

0575-559090

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen,
dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

P.B. Totaal
Velswijk

Zondag 27 mei a.s.

Disco met

D.J. Tim
aanvang: 21.00 uur

VOL=VOL
voor al uw
schilderwerk
en diverse
timmerwerkzaamheden

ALLEEN BIJ RUESINK

ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!

06-22685297

Citroën Grand C4 Picasso 1.8 16V Prestige
incl. metallic lak, airconditioning, dakrails
en aﬂeveringskosten € 29.210

Ruesink inkoopkorting € 1.220
• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.
• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties
en onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88
Fax (0573) 45 20 80
Zie ook onze website www.atc-nl.nl

OP=OP!

Meeneemprijs
€ 27.990

* Vraag naar de voorwaarden. Uit voorraad geleverd. Vraag naar de beschikbare uitvoeringen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardmodellen.

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

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

www.ruesink.nl

Dealer van:
■
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■
■
■

Jonsered
Castelgarden
Solo
Partner
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aaier
n zitm
e
e
l
a
ft
TW)
(incl. B
U hee
,5
2
4
€1
vanaf

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines
Industrieweg 13
(0575) 55 31 63

- 7251 JT Vorden
- www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl
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Met wie gaat Angelique vreemd!
Dit jaar hebben de podiumrijders wel heel veel geluk: Anglique Kruger
is onze nieuwe rondemiss!!! Gezien de titel van haar programma op tv
Gelderland: "Angelique gaat vreemd!" kunnen we heel wat taferelen verwachten op het podium.
Op 26 mei zal Angelique haar debuut
maken als rondemiss, wij van het
Skeelercomite Vorden weten nu al zeker dat de aanvragen daarna veelvuldig zullen zijn. Wij willen de heren Crijders dan ook vragen een beetje rustig aan te doen met onze Angelique
zodat ze niet te moe is voor de overige
categorieën.

Wit-Rusjes weer zes weken
in Zutphen
Henk Jansen en het team van Vesting de Bronsbergen heeft zaterdag 12 mei de hele dag klaar gestaan om dertig kinderen uit het
Tsjernobyl-rampgebied, hun begeleiders en hun gastgezinnen gastvrij te onthalen.

Overgens zijn we er niet bang voor dat
zij zich niet zal redden, snoert ze de
rijders niet met zoenen…dan is het
wel met haar verbale kwaliteiten! Wij
willen de heren uit het publiek vragen
ook een beetje aandacht te schenken
aan de skeelerwedstrijden en niet hun
gedachten af te laten dwalen richting
Angelique……

Bewoners kasteel de Wildenborch stellen tuinen open

'We willen ook anderen
van ons landgoed laten genieten'

Rotaryclub 't Kwartier van Zutphen
biedt in samenwerking met Stichting
Tsjerkin te Deventer hulp aan kinderen uit het Tsjernobyl-rampgebied.
Met de kinderen komen ook drie van
hun leraren mee die het Engels goed
beheersen. De kinderen uit Krasnapolje gaan in Zutphen naar basisschool
"De Condor".
Het Condorteam heeft een geweldig
intergratie project bedacht; "Toon je
Talent". Gedurende deze 6 weken krijgen alle kinderen een training in een
door hun gekozen onderwerp onder
auspiciën van gespecialiseerde coaches. Omdat de kinderen tussen de
middag op school blijven zorgt de nabije Super de Boer voor verse melk en
fruit.
Naast de gewone taal- en rekenlessen
krijgen ze als extraatje ook een zwemles in het Graaf Ottobad. Natuurlijk
staan er ook leuke uitstapjes op het
programma. Zo is er 18 mei een speurtocht en spelletjesmiddag en gaan zij
pizza's bakken en staat er een HappyBusday op het programma naar Safaripark de Beeksebergen.
Het kappersteam van Aljan Talens
gaat alle koppies knippen en kappen
en Pearle gaat alle ogen doormeten en
zo nodig. voorzien van een gratis bril.
Zutphen wordt bekeken vanuit de
fluisterboot!
Dit project wordt door veel mensen in
Zutphen gedragen. Het is een lange
spannende busreis geworden die niet

geheel zonder hobbels is verlopen. Het
begon al in Krasnapolje zelf. Een van
de kinderen is zo ziek geworden dat
zij helaas niet mee kon komen. Hierdoor is het aantal kinderen op 29 gekomen. Ook was het vertrek 2 uur later dan gepland doordat veel kinderen
in een nabij gelegen dorpje wonen en
lopend naar Krasnapolje moeten komen.

De hele reis heeft bijna12 uur langer
geduurd dan normaal. De bus kwam
i.p.v. 13.00 uur zaterdagmiddag, pas
zondagmorgen om 0.30 uur aan. Onze
gasten kwamen dan ook doodmoe en
hongerig aan.

Mede dankzij het organisatietalent
van Vesting de Bronsbergen konden
zij, ondanks het late tijdstip, even bijkomen onder het genot van heerlijke
warme hapjes, broodjes en koude
drankjes.

Sommige wisten niet hoe het blikje
drinken open te krijgen! Alle kinderen
kregen van de Rotary een goed gevulde rugtas mee, met daarin o.a. een
starters pakketje kleding voor de eerste dagen, een knuffel, een bal en pantoffels van Engelen. Alle gastgezinnen
en de organisatie zijn na lang wachten
blij dat hun kinderen veilig aangekomen zijn.

Maandag worden zij op "de Condor"
feestelijk onthaald en dinsdagavond is
er voor hun een kinderkledingbeurs
georganiseerd. Er is o.a. door de Kennedyschool, de Warnsveldse Boys en
door het team van het Graaf Ottobad
veel goede kleding verzameld. Zij kunnen dan zelf hun garderobe samenstellen. Maar eerst gaan zij met hun
gastouders mee naar huis om uit te
rusten in een voor hun met liefde gespreid bedje!

'Dag van het park'
bij kasteel Wildenborch

Evert- Kees v.d. Plassche: 'trots op landgoed'
Op het voorterrein staan de rododendrons in volle bloei. De gazons aan de
achterzijde kort afgemaaid. Een vergelijking met een biljartlaken zou bijna
niet misstaan. De tuinlieden zijn druk
bezig om er voor te zorgen dat het
landgoed rondom kasteel De Wildenborch er uit ziet als een plaatje. EvertKees v.d. Plassche laat ons het fraaie
natuurlandschap met terechte trots
zien. Trots dat hij en zijn echtgenote
Jennine (meisjesnaam Staring) zich de
bewoners van kasteel De Wildenborch
mogen noemen. Dat hij er ooit zou
gaan wonen kon Evert- Kees zich een
aantal jaren geleden nauwelijks voorstellen.
Tot voor kort werd het kasteel bewoond door de ouders van Jennine v.d.
Plassche- Staring. Toen haar moeder
overleed, wilde haar vader (Daam Staring) liever niet meer alleen in het kasteel wonen. Na familieberaad werd
toen besloten dat het echtpaar v.d.
Plassche (toen nog wonend in Amersfoort) zich in het kasteel zou gaan vestigen. Overigens is het landgoed (20
ha) in 1976 ondergebracht in een familie stichting. Evert- Kees v.d. Plassche:
‘Deze stichting betaalt uit eigen vermogen, de renovatie, onderhoud van
kasteel en landschap. Laat ik het anders stellen: de stichting waakt voor
het behoud van dit cultureel erfgoed.
Nogmaals wij zijn gelukkig, blij en
trots dat wij hier mogen wonen. Wij
voelen ons hier in de Wildenborch
thuis. Je moet, komende vanuit het
westen niet proberen om met alles in

het buurtschap mee te doen, maar je
moet gewoon jezelf blijven’, zo zegt de
kasteelheer. Zelf runt hij enkele dagen
vanuit het ‘Wildenborchse’ zijn eigen
coaching praktijk annex levensloop
begeleiding. Echtgenote Jennine vindt
het kasteel en het landgoed een ideale
omgeving voor het schrijven van kinderboeken. Komende Pinksteren (zondag 27 mei en maandag 28 mei) stellen de bewoners van het landgoed
voor het eerst twee dagen de tuinen
voor het publiek open. Men kan beide
dagen tussen 10.00 en 17.00 uur in eigen tempo deze schitterende omgeving bewonderen.
Evert- Kees: ‘Wij stellen ons op het
standpunt dat wij al dit moois niet alleen voor ons zelf willen houden, wij
willen ook anderen laten meegenieten. Overigens kunnen de mensen het
kasteel door het openstellen van de
oprijlaan altijd al van zeer dichtbij bekijken. Gemiddeld komen er jaarlijks
zo’n 25.000 toeristen. Het even van
‘dichtbij’ bekijken moet natuurlijk
niet tot ergernis gaan leiden. Sommigen zijn zo hondsbrutaal dat ze de
fiets tegen de muur van het kasteel
zetten en vervolgens naar binnen gluren. Daar zijn we natuurlijk niet van
gediend. Met de openstelling van de
tuinen werken we natuurlijk duidelijk
mee aan de bevordering van het toerisme in Vorden en Bronckhorst !
De middenstand, gemeente, alles profiteert mee van onze gastvrijheid. Ik
heb het zojuist al gememoreerd, het
landgoed, onderhoud e.d. alles wordt

uit eigen middelen betaald. Daarbij
gaat het om flinke bedragen. Wat ons
als familie wel pijn doet, de waardering van de locale overheid blijft uit.
Nooit een schouderklopje van de gemeente maar wel een OZB aanslag
waar je gigantisch van schrikt. Wij
hebben veel gelnvesteerd, waardoor
het landgoed fraaier is geworden en
waarvan de gemeente uit toeristisch
oogpunt flink van mee profiteert.
Steeds meer mensen bezoeken onze
open gestelde terreinen en als landgoedeigenaren profiteer je er zelf niet
van. Het kost de gemeente Bronckhorst zelfs geen ene cent, sterker nog
het levert haar geld op!
Sinds 2004, toen we met de renovatie
zijn begonnen, is de OZB met maar
liefst 426 procent gestegen!!. Wij delen
het landgoed met anderen en dan zulke belastingaanslagen. Ik heb dit nog
onlangs bij wethouder Boers aangekaart, hij zal het één en ander in het
college van B&W; aankaarten’, zo zegt
Evert- Kees v.d. Plassche. Desalniettemin worden ook op zaterdag 9 juni en
zaterdag 4 augustus onder deskundige leiding, rondleidingen georganiseerd. Ook kunnen op afspraak (info@wildenborch.nl) groepsrondleidingen worden geboekt.
Ook groepsarrangementen in combinatie met een bezoek aan de tuinen
van de Wiersse. Donderdag 26 juli en
donderdag 2 augustus zijn er weer de
bekende Staring- avonden met daarin
opgenomen, wandelingen door de tuinen van het landgoed Wildenborch.

Prachtige tuinen
Behalve dat tijdens de Pinksterdagen
de tuinen voor het publiek worden
opengesteld, staat kasteel Wildenborch ook in het teken van de ‘Dag
van het park’. Deze ‘dag’ bestaat al enkele jaren. Evert- Kees v.d. Plassche (bewoners van het kasteel): Toen de gemeente Bronckhorst hoorde dat wij
onze tuinen tijdens de Pinksterdagen
wilden openstellen, werd ons gevraagd of hier tegelijkertijd de ‘Dag
van het park’ mocht worden gehouden. Uiteraard willen wij daar graag
medewerking aan verlenen. Het wordt
wel een kleine markt, want wij willen
hier vooral geen fair, dat past niet bij
de buurt’, zo zegt de kasteelbewoner.
De ‘kleine markt’ wordt gehouden op
het voorterrein van het kasteel. Het
thema luidt ‘Eten en drinken’. Er worden onder de vlag van de familie stichting, die landgoed en kasteel beheert,
een tiental kramen geplaatst waar lokale producten verkrijgbaar zijn. Zo is
de Vijfsprong (Urtica) present met
kaas en andere biologische producten.
Mevrouw Schotsman verkoopt huisge-

maakte jams en chutney. Voor koffie,
thee, limonade, koek en taart kan
men terecht bij de stand van Suzanne
v.d. Schoot. Wijngoed Kranenburg is
er met diverse Achterhoekse wijnen.
Er is een imker met honing. De bezoekers kunnen tevens zien hoe honing
gemaakt wordt. Jennine v.d. PlasscheStaring presenteert op de kleine
markt een aantal van haar kinderboeken waaronder ‘Dank je wel kleine
muis’ en ‘Toon en Trotter’. Veel toeristen vragen bij een bezoek aan het
landgoed (bijvoorbeeld tijdens de Staringavonden) naar allerlei bijzonderheden over het kasteel en haar bewoners. Jennine v.d. Plassche- Staring
heeft, om aan die wens te voldoen een
24 pagina’s tellend boekje samengesteld met als titel ‘Van ridderburcht
tot buitenplaats’. Het boekje is tegen
betaling op de ‘kleine markt’ verkrijgbaar. De ‘Dag van het park’ duurt
(evenals de openstelling van de tuinen) beide Pinksterdagen van 10.00 tot
17.00 uur. De toegang tot het voorterrein is gratis.

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

Historische broodweging
Muldersfluite trekt veel publiek

Stevo viert haar
eerste lustrum

Dit jaar zal voor de vijfde keer het Midzomerfeest plaats vinden op zaterdag 16 en zondag 17 juni. Vijf jaar geleden vonden Ronny Kramp en Patrick Zuurveld dat er weer wat moest gebeuren in Vorden na het wegvallen van de beach-party twee jaar eerder. Zei hebben toen André Jimmink,
Robbert Schoppers, Theo Tankink, en Roelien Hilbolling benadert en samen de stichting evenementen vorden (STEVO) opgericht.
Het doel van het Midzomerfeest, dat
ieder jaar op de mooiste locatie van
Vorden wordt gehouden, is om een
feest te organiseren waar jong en oud
op afkomt om een drankje te drinken,
een hapje te eten en te dansen en hossen op de brede muzikale programmering die de STEVO altijd probeert neer
te zetten.
Om het eerste Midzomerfeest te bekostigen werden o.a. de vordense ondernemers gevraagd voor een financiële
bijdrage. Zo'n eerste jaar viel niet mee
omdat we niet wisten wat ons te wachten stond, maar gezellig en druk was
het zeker, een reden dus om door te
gaan.
Dankzij de grote inzet van het bestuur
en de geweldige medewerking van on-

De eeuwenoude traditionele broodweging bij de Muldersfluite in Hengelo leeft als nooit tevoren. Het evenement aan de Zelhemseweg, tussen Zelhem en Hengelo, trok op Hemelvaartsdag veel belangstelling.
In een mooie landauer, versierd met
groene takken en roosjes, werd het
burgemeestersechtpaar Aalderink
voorgereden. Op een grote open wagen namen vervolgens de notabelen
plaats die allen traditioneel de Goudse
pijp rookten. Onder toeziend oog van
de veilingmeester werden de aangevoerde roggebroden gewogen en geveild onder de vele toeschouwers. De
opbrengst gaat elk jaar naar een door
de kerken uitgekozen goed doel. Deze
keer is dat een schoolproject van de
stichting STEP. De totale verkoop aan
roggebroden was ongeveer 1.600 euro.
Er werd door 25 cijnsplichtigen 519
pond roggebrood geleverd. Het zwaarste brood was 30 pond en werd geleverd door R. Fokkink van boerderij
´Massink´ aan de Dunsborg 6 in Hengelo. De veilingmeester kreeg hiervoor
een bod van 160 euro. Het 2e brood
van 26 pond werd geleverd door A.
Maalderink van boerderij ´Tjoonk´

aan de Zelhemseweg 33 in Hengelo en
bracht 120 euro op. G.J. Maalderink
van boerderij ´Tankink´ aan de Steenderenseweg 1 in Hengelo, leverde een
roggebrood aan van 23 pond. En het
hoogste bod was ook hier 120 euro. De
overige roggebroden gingen vlot van
de hand. Er werd goed tegen elkaar opgeboden wat de opbrengst ten goede
kwam.
De historische broodweging trekt ieder jaar meer toeschouwers. Het evenement wordt ook elk jaar groter. Met
uitbreiding van verschillende activiteiten lijkt de organisatie, Stichting
Historische Broodweging Muldersfluite, een goede weg te zijn ingeslagen.
Het geheel werd omlijst door de vrolijke klanken van de boerenkapel van
Crescendo uit Hengelo en door de boerendansers en accordeonisten van de
dansgroep Wi´j eren ´t Olde uit de
Velswijk. Deze dansgroep lieten ouder-

met maar liefst 13 muzikanten op het
podium. En spelen wervelende hits
van de jaren tachtig tot nu. Dansgarantie is verzekerd.

Ook zal DJ Oliver weer van de partij
zijn, hij wordt inmiddels wel gezien
als de huis - Dj van de Stevo. Ook is er
een optreden van de regionale rockband Van Peelen. Zij spelen o.a. covers
van De Dijk tot en met The Red Hot
Chili Peppers.

ZONDAG 17 JUNI
Op de zondag is het dan tijd voor het
eerste gratis lustrumfeest van de Stevo. In de tent zullen dan lange biertafels staan zodat men ook kan zitten.
Tevens zal op het terrein een kinderhoek worden ingericht zodat de allerkleinsten zich ook kunnen vermaken.

wetse dansen zien uit vervlogen tijden
waarbij ook het publiek werd betrokken. Folkloristische activiteiten waren
er onder meer van St. Jan met kruisboogschieten op twee schietbanen.
De Oudheidkundige vereniging Salehem was er met ringsteken op de fiets
en gaf demonstraties midwinterhoorn
maken, kantklossen, weven en stoelmatten. Bij imkervereniging De Vooruitgang kon men terecht voor honing
en wijn. Wie een keer heel anders wilde fietsen kon deze uitproberen op
gekke fietsen met excentrische wielen
van de firma Slotboom. Verder waren
er ondermeer stands van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo, VVV
Bronckhorst, museum Smedekinck
uit Zelhem en het Oratoriumkoor uit
Zelhem met tweedehands boeken. Menigeen liet de roggebroden snijden op
een broodsnijmachine van bakkerij
Sloot.
De organisatie was zeer tevreden over
de geslaagde dag die mede mogelijk
werd gemaakt door de vele vrijwilligers en sponsoren.

ze vele vrijwilligers is er dit jaar dus
voor de vijfde keer een Midzomerfeest.
Om dit lustrum te vieren heeft de Stevo besloten om op de zondagmiddag
er een extra gratis programma neer te
zetten voor jong en oud !
ZATERDAG 16 JUNI
Het programma voor de zaterdag begint zoals gebruikelijk met de gratis
Kindermiddag. Met dit jaar o.a. een ludiek optreden van Clown Jorik. Ook
staan er weer vele attracties zoals o.a.
een grote Finding Nemo opblaasbare
glijbaan en een groot springkussen
luchtkasteel.
Ook is er een "super" draaimolen aanwezig. Tevens kunnen de kinderen
weer gratis geschminkt worden en is
er natuurlijk gratis ranja en patat en
een leuke verrassing voor alle kinderen. Op zaterdagavond is het dan tijd
voor het 5e Midzomerfeest.
Op veler verzoek heeft Stevo besloten
om de band van het eerste jaar weer
terug te laten komen naar Vorden. De
band Grandmother B is dan ook de
hoofdact van deze avond. Zij staan

's Middags om 13.00 uur zal deze middag begonnen worden met een optreden van De Edelweiss Kapelle uit Gelselaar, die garant staan voor een goede
feestsfeer. Deze band is ieder jaar o.a.
een graag geziene gast op de Keidagen, Zwarte Cross ed. Tevens is het de
organisatie gelukt om The Heinoos
weer naar Vorden te halen.

Iedereen die ze heeft zien spelen op
het Stevo Oud en Nieuwfeest van 2
jaar geleden weet nog wel dat het dak
er bijna af ging. Ze noemen zich dan
ook niet voor niets Feestband met ballen!!! Trots is de Stevo ook dat Kas
Bendjen komt spelen in hun eigen
Vorden. De band heeft in deze regio
natuurlijk géén introductie meer nodig. Gegarandeerd Feest!!

De voorverkoop voor de zaterdagavond is reeds gestart en de voorverkoop adressen zijn: Tankstation Weulen Kranenbarg, Mitra Sander Pardijs,
Fashion Corner en Kantine sportcafé 't
Jebbink allen te Vorden.

Voor verdere info kijk op onze website
www.stevo.nu
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Baakse St. Martinuskerk geopend voor bezoekers Examenkriebels?
Vorige week hebben de examens
weer een aanvang genomen. De
tijd van het eindexamen is in menig gezin een stressvolle periode.
Leerlingen zijn in die tijd vaak
kribbig, labiel of onzeker. Ouders
weten niet altijd even goed hoe ze
hiermee om moeten gaan.
Ze zijn soms geneigd om op hun eigen
examenervaringen van vroeger af te
gaan, maar eindexamens en studiestrategieën zijn flink veranderd en dat
maakt het voor ouders lastig om hun
kind goed te begeleiden in deze periode. Hoe dan ook: de omgeving van de
leerlingen probeert zo goed mogelijk
de ‘slachtoffers’ een hart onder de
riem te steken. Wanneer dat met
woorden niet goed lukt is er bij Everwennink Totaal Gemak Ruurlo voldoende keus in kleinigheden die een

en ander benadrukken. Ook wanneer
het examen weer achter de rug is en
met goed gevolg is afgesloten, dan
mag de spreekwoordelijk vlag uit (speciaal hiervoor is er een levensgrote ‘geslaagd-vlag’ binnengehaald). Bij Everwennink Totaal Gemak vindt u dan
ook speciaal voor de geslaagde kandidaten een keur aan feestverhogende
materialen. Van slinger tot vlag, van
luchtballon tot toeter, van aardigheid
tot geschenk. Ook een zeer ruim assortiment felicitatiekaarten is natuurlijk
voorhanden. Bij Everwennink Totaal
Gemak is een keur aan producten te
vinden die met dit grootse evenement
verbonden zijn. Een assortiment wat
in menige grote stad niet zou misstaan! Dus is uw student geslaagd? Geslaagd wordt het feest pas echt na een
bezoek aan Everwennink Totaal Gemak in Ruurlo.

Dierenbescherming zoekt
gastgezinnen voor kittens
Voor het nieuwe altaar van de St. Martinuskerk werden voormalige communiebanken gebruikt.
De deuren bij de nieuwe ingang van de St. Martinuskerk in Baak zijn van
24 mei tot en met 27 september 2007 elke donderdagmiddag van 13.30 tot
17.00 uur geopend voor bezoekers. De Vrienden van de Parel van Baak zullen de belangstellenden graag rondleiden.
In Baak gaat de kerkgeschiedenis ver
terug, tot de tijd dat het dorp onder de
parochie Steenderen hoorde en er kapellen waren. Een kapel was een kerkgebouw en geen parochiekerk, aan
het hoofd stond een kapelaan. Daar
mocht bij hoogwater gebruik van worden gemaakt. Er is een vermoeden dat
het eerste godshuis uit circa 1270 zal
dateren, maar mogelijk nog vroeger.
Er zijn geen afbeeldingen van deze kapel overgebleven.
De tweede kapel, toegewijd aan Sint
Nicolaas, werd mogelijk geheel of gedeeltelijk vernield tijdens de ‘oorlogen
en rampen en gesels’ tussen Heekerens en Bronkhorsters. Omdat in de
tijd van Hervorming de ‘Roomsen’
geen katholieke diensten mochten
houden in deze kerk werd deze blijkbaar niet meer onderhouden. Zo zijn
kerkje en toren langzaamaan in elkaar gestort. Van deze kapel uit de 14e15e eeuw is nog slechts de bouwval
van de gotische toren overgebleven.
Van het derde godshuis, een kerkje in
1720 gebouwd, is niks overgebleven.
Het kwam bij hoog water in het water
te staan. De hoge waterstand in 1770
werd het kerkje fataal.

Een nieuwe kerk werd gebouwd door
inzet van pastoor van Laar en de heer
Van der Heijden, die in 1771 een verzoek deed bij het Hof Provinciaal. Toestemming werd verleend, maar met
een lijst aan voorwaarden, waarvan
‘niet de vorm van een kerk hebben’ opmerkelijk was. Deze kerk werd te klein
en het vergroten en restaureren werd
met subsidiegeld uitgevoerd. Zaal
Concordia is nu in gebruik als gymzaal, fitness zaal, repetitielokaal en
dergelijke.
Het vijfde godshuis werd de grootste:
de ‘kathedraal’ van Baak. De pastoor
wilde de nieuwe St. Martinus, genoemd naar de heilige Martinus, Sinte
Maarten, aan de Zutphen-Emmerikseweg laten bouwen, maar de heer van
Baak wilde graag vanuit Huize Baak
het gezicht op de kerk hebben. Daarom staat de kerk op de tegenwoordige
plaats. Architect Alfred Tepe ontwierp
een plan. Wighers en Etmans uit Lobith werd het werk gegeven, waarna
in 1891 de kerk kon worden ingewijd
door de toenmalige aartsbisschop van
Utrecht, Mgr. Snickers.

van de St. Martinuskerk afgerond. De
kerk werd tussen 2003 en 2006 gesplitst in twee delen: een deel wordt
wekelijks voor de kerkdiensten gebruikt. Voor het tweede deel, het
schip, wordt een nieuwe bestemming
gezocht. De Vrienden van de Parel van
Baak stellen belangstellenden in de gelegenheid om in de kerk te komen, oude documenten en de resultaten van
de nieuwste restauratie te bekijken. Elke donderdagmiddag van 13.30-17.00
uur zijn vrijwilligers aanwezig. Zij geven desgevraagd een rondleiding. De
entree is 2,50 euro per persoon.

De komende periode zullen vele kittens het levenslicht zien. Dit geldt
niet alleen voor huiskatten, maar
ook de zwerfkatten in de regio zullen voor de nodige kittens zorgen.
Zonder ingrijpen zal het aantal
zwerfkatten in de regio hierdoor in
korte tijd sterk toenemen. Om de
kittens een betere start te geven en
de overlast door zwerfkatten zoveel
mogelijk te beperken is de Dierenbescherming Zutphen op zoek naar
gastgezinnen voor deze kittens.
Door de kittens uit hun zwerfomgeving weg te halen en in huiselijke kring
te laten opgroeien worden de jonge
katjes gesocialiseerd en hebben ze een

grotere kans op een toekomst als huiskat. Daarnaast wordt uitbreiding van
de zwerfkattenpopulatie voorkomen.
De afgelopen jaren hebben gastgezinnen al vele zwerfkittens opgevangen
voor de Dierenbescherming. Wanneer
de dieren oud genoeg zijn gaan ze naar
de regionale asielen en kan een baasje
worden gezocht. De kittens worden
dus slechts tijdelijk in een gastgezin geplaatst om ze een goede opvoeding
mee te geven. Wilt u graag bijdragen
aan het welzijn van zwerfkittens en
heeft u voldoende tijd en ruimte om de
dieren op te vangen? Dan horen we
graag van u! Voor meer informatie of
vragen kunt u contact opnemen met
Diny te Velthuis, tel. (0575) 55 66 68.

VTP organiseert 4e Dijkman Bouw
Open Tennistoernooi

Een jaar geleden werd de restauratie

Reikicursus in Vorden

Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie". Deze levensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziektes of problemen kunnen ontstaan.

Door jezelf (of een ander) Reiki te geven wordt het zelfgenezend vermogen
van het lichaam gestimuleerd. Met als
direct gevolg een diep gevoel van ontspanning. Door regelmatig te behandelen wordt je weerstand en vitaliteit
vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten. Bestrijdt niet alleen 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 krachtige, liefdevolle energie die je niet kunt
sturen of belnvloeden.
Iedereen kan Reiki leren. Voor een cursus Reiki heb je geen speciale voorkennis of vaardigheden nodig. Ook je opleidingsniveau speelt geen rol.
Wil je kennismaken met Reiki?
Als Reikimaster is het 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 Reikicursussen. Tijdens
een Reikicusus leer je hoe jezelf en

anderen deze universele levensenergie (= Reiki) kunt geven. Deze cursussen worden gegeven op de traditionele
wijze (Usui Shiki Ryoho).
* Ik geef Reikibehandelingen, 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 nog geen cursus hebt gevolgd, ben
je ook welkom als gast. Dus gewoon
om eens te ervaren wat Reiki is.
* Je kunt natuurlijk ook een afspraak
maken, zodat ik je informatie kan geven en al je vragen kan beantwoorden.
Eerstvolgende Reikicursus:
Ik organiseer 7, 8 en 9 juni a.s. (2 avonden van 19.30-22.30 uur en op zaterdag van 10-17 uur) een Reikicursus 1e
graad bij mij aan huis. Op mijn website staan nog meer data van reeds geplande cursussen.
Als deze data je niet schikken, neem
dan contact op met mij, dan plannen
we samen een ander moment. Informatie website: www.reiki-vorden.nl
Ook kun je mailen naar: info@reikivorden.nl of bellen met Reiki Vorden,
Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki
Ryoho), Smidsstraat 13 te Vorden, tel.
0575-553528 (na 17.30 uur).

Het organisatiecomité, hier op de foto v.l.n.r. Lobke Meekes, Ernst te Velthuis, Alexander Molendijk, Ben Korenblik en Rogier Oonk. Op de
foto ontbreken mede-organisatoren Lisette Dijkman en Christiaan Brinkhorst.
Deze week is de inschrijving geopend voor het Dijkman Bouw Open Tennistoernooi. Dit toernooi zal voor de vierde keer worden georganiseerd en
mag rekenen op een flinke belangstelling. De organisatie verwacht dat er
zo’n 200 wedstrijden gepland moeten worden.
Afgaande op de gegevens van vorig
jaar zullen de deelnemers vooral uit
Oost-Gelderland komen, maar het
toernooi is dermate populair dat er
ook spelers uit Duitsland worden verwacht. De categorieën waarin wordt
gespeeld zijn 3,4,5,6,7 en 8 voor zowel

enkel als dubbelpartijen. Het evenement vindt plaats in de week van 13
t/m 19 augustus op het VTP-tenniscomplex aan de Overweg.
De organisatie wil trachten elke avond
een Gelderse topwedstrijd te hebben.

Ook zal er op de avond van de donderdag, de traditionele sponsoravond,
live muziek plaatsvinden.

Zoals vermeld, de inschrijving is geopend en kan via een inschrijvingsformulier of via internet
www.toernooi.nl

Voor inlichtingen kan men terecht bij
Rogier Oonk, tel. (0622) 54 80 80.
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Vacature
Voor de kinderen van ons kinderdagverblijf zoeken wij op korte termijn een
enthousiaste, gedreven

Pedagogisch medewerker
voor 24 – 34 uur per week
Onze kinderen zoeken jou als je …
•
•
•
•

Het een uitdaging vindt om met 0 – 3 jarigen te werken
Creatief bent, vol zit met ideeën en beschikt over organisatietalent
Daadkrachtig en gezellig bent, vol met humor en enthousiasme
Sportief bent en de kinderen hierin weet te stimuleren

•
•

is een organisatie voor
kinderopvang met een
kinderdagverblijf met 5
groepen dagopvang en
eveneens 5 groepen
buitenschoolse opvang.
Zij verzorgt voor-, en
naschoolse opvang en
tussenschoolse opvang op
basisscholen in Ruurlo
(Gemeente Berkelland).

Daarnaast verzorgt

De ouders zoeken jou als je …
•
•
•
•

"Op zoek
naar optimaal
fiscaal
voordeel?"

Avonturijn

Avonturijn

Je bewust bent van eigen normen en waarden
Affiniteit hebt met het werken met jonge kinderen
Iemand bent die zich kan inleven in de belevingswereld van kinderen
Sociale vaardigheden hebt voor het motiveren, stimuleren en instrueren
van kinderen
Een open en sociale, daadkrachtige en communicatief sterke
persoonlijkheid bent
Een goed contact kan opbouwen en onderhouden met ouders

Avonturijn zoekt jou als je …
Je in staat bent om als spil binnen de groep te functioneren en het voortouw
durft te nemen. Werkervaring hebt opgedaan met de genoemde doelgroep en
kennis hebt van de ontwikkelingsfases van kinderen. Vanzelfsprekend voldoe je
aan de wensen van de kinderen en de ouders! Maar ook zoeken wij jou als je
professionele kinderopvang hoog in het vaandel hebt staan èn als je beschikt
over een diploma op MBO- of HBO niveau met een pedagogische richting. Is dit
jouw profiel: Schrijf dan een sollicitatiebrief!
Avonturijn biedt jou …
Een leuke en uitdagende functie met veel wisselende werkzaamheden in een
enthousiast team. We bieden je een prettige werksfeer met veel ruimte voor
eigen inbreng en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied.
De functie zal vallen in schaal 6 van de CAO-Kinderopvang met een minimum
van  1.616,= en een uitloop naar  2.264,= per maand op fulltime basis. De
inschaling zal afhangen van je opleiding en opgedane ervaring.
Je wordt opgenomen in het pensioenfonds PGGM en kunt gebruik maken van
onze secundaire arbeidsvoorwaarden.
Durf je de uitdaging aan, neem dan contact op met Avonturijn.
 (0573) 45 81 35 of via e-mail: yolanda@avonturijn-ruurlo.nl Je inhoudelijk
gemotiveerde reactie zien wij graag vóór 1 juni 2007 op het adres van
Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo, t.a.v. Yolanda Bensink,
vestigingsmanager. Zij kan je ook nadere informatie vertrekken over de
vacature.

Gastouderopvang in de
gemeente Berkelland en
omstreken en zijn
daardoor steeds op zoek
naar nieuwe
gastouders!

Avonturijn is één van de
13 gebruikers van het
Kulturhus in Ruurlo en is
volop in ontwikkeling. Door
de groei binnen onze
organisatie zijn we op zoek
naar nieuw personeel. Een
pedagogisch medewerker
draagt zorg voor de
dagelijkse opvang van
kinderen.

“Als onafhankelijk assurantie-adviseur weten
ze bij Memelink & Bergervoet waar de fiscale
voordeeltjes te halen zijn. Bijvoorbeeld met
pensioenen, lijfrentes en andere verzekeringen

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

waarbij u ieder jaar forse aftrekposten op uw

Assurantiën en financiële diensten

aangiftebiljet voor de belastingen kunt creëeren.”

Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

LICENT

Altijd al willen Paardrijden??!!

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

En nog geen kennis gemaakt met Paardensportcentrum Lichtenvoorde ?

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

In een professioneel paardensportcentrum
Sinds 2007 in het bezit van 5 FNRS sterren
wat staat voor kwaliteit en veiligheid!
Dichtbij huis
Met alle benodigde faciliteiten
Tal van activiteiten
In een natuurlijke sfeervolle omgeving
Niet duurder dan andere sporten
Voor jong en oud, dus ook voor U
De koffie staat voor u klaar.
Tot 2e pinksterdag

Familie Hendriks
Paardensportcentrum Lichtenvoorde

Programma:
13.30 officiÎle onthulling 5 sterren bord
14.00-17.30 demonstraties in o.a. carrousel,
voltige, Horseball, dressuur en springen.
14.00-17.30 Luchtkussen, sminken, balonnen
Verschillende 5 sterren acties en aanbiedingen!
Kom om kennis te maken en ervaar dit zelf op:
Maandag 28 mei, 2e pinksterdag,
van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Weijenborgerdijk 34
7134 NK Vragender
0544-373264
www.psc-Lichtenvoorde.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

PinksterWoonShow bij Helmink!
Van 28 mei t/m 2 juni

Tweede Pinksterdag op zoek naar de nieuwste woontrends? Stap dan eerst eens bij Helmink Meubelen binnen.
Onze toonzalen staan bol met de laatste collecties in
zit- en slaapcomfort, woningtextiel en accessoires.
Laat u verrassen door onze ruime collectie relaxfauteuils
met een enorme keus voor jong en oud, in diverse
uitvoeringen en verstelmogelijkheden met hand- of
elektrische bediening. Kom tijdens de pinkstershow
maar eens kijken om inspiratie op te doen
voor een sfeervolle en exclusieve inrichting
van uw woning.

2e Pinksterdag

GEOPEND
Van 11.00 - 17.00 uur

w w w.helminkmeubelen.nl
Vorden

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

Eibergen J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
H e l m i n k
m a a k t
h e t
m o o i e r

b i j

u

t h u i s
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4-de Zondagdienst

Ruesink start met concept LocalCar

Reparatie en onderhoud voor alle automerken
"LocalCar is een professioneel concept", vervolgt René Ruesink. "Wij hebben de nodige voorbereidingen moeten treffen. We hebben universele testapparatuur aangeschaft, waarmee de
elektronica van bijna alle merken kan
worden uitgelezen en waarmee storingen kunnen worden verholpen. Daarbij hebben we afspraken gemaakt met
leveranciers van universele onderdelen over scherpe prijzen en snelle leveringen. Of het nu om APK gaat of reparatie en onderhoud, alles kan in één
keer gebeuren. De klant heeft de auto
binnen een dag weer terug."
POSITIEF
Ook Henk Nijenhuis, de receptionist
bij Ruesink in Ruurlo is enthousiast.
"Vorige maand zijn we van start gegaan en ik krijg alleen maar positieve
reacties. De meest gehoorde reactie is
dat mensen het fijn vinden dat ze met
hun auto bij ons in Ruurlo terecht
kunnen. Iedereen in Ruurlo weet wel
dat we beschikken over uitstekende
monteurs en dat Ruesink vaak klantentevredenheidsprijzen heeft gewonnen. Dat diezelfde monteurs zich nu
over hun auto ontfermen, geeft een
vertrouwd gevoel."

René Ruesink (links) en Henk Nijenhuis (rechts): "Ruesink is een echte dorpsgarage."
Sinds vorige maand is Citroën Ruesink begonnen met een onderhoudsen reparatieconcept voor alle automerken, genaamd LocalCar. Niet helemaal nieuw voor Ruesink, want de vestiging in Goor werkt al sinds december met deze formule.
"Eind vorig jaar zijn wij gestart met LocalCar in Goor", vertelt René Ruesink.

"Dit was zo'n groot succes dat wij direct besloten om dit ook in Ruurlo te

gaan doen. Onze bedrijven in Goor en
Ruurlo zijn echte dorpsgarages. We
kregen van veel klanten de vraag of we
ook andere merken konden repareren. Dat kon wel, we kregen allerlei
merken op de brug. Maar de onderdelen en apparatuur hadden we niet."

De Achterhoek Spektakel Toer gaat door !!!
Dit rondtrekkend muziek- en straattheaterfestival bleek vorig jaar een
groot succes. De Pilot, die uit vier verschillende etappes bestond, werd
door meer dan 20.000 mensen bezocht en iedereen was enthousiast over
de programmering en de sfeer van dit evenement. De groei van het bezoekersaantal bij iedere volgende etappe toonde duidelijk aan, dat er draagkracht bestond binnen de samenleving.
De Regio Achterhoek plaatste de Toer
bovenin de lijst van te realiseren projecten. Het festival levert immers een
wezenlijke verrijking van het culturele leven in deze streek, (cultuur)toerisme, waardoor het wordt gestimuleerd.
Daarnaast vergroot het de leefbaarheid en draagt het bij aan de profilering in positieve zin van de Gelderse
Achterhoek, hetgeen positief werkt op
de sociale en economische context.

een tweede editie van de Achterhoek
Spektakel Toer. Daarbij willen ze een
belangrijke financiële ondersteuning
verlenen mits er vanuit het bedrijfsleven en eventueel van andere subsidiënten evenzeer wordt mee gewerkt.

De gemeenten Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en
Lochem hebben zich aangemeld om
bij te dragen aan de realisering van

De voorbereidingen zijn dan ook in
volle gang en vele groepen en individuele artiesten hebben optredensdata
in optie gezet.

De financiële omstandigheden, zo
laat het zich aanzien, ontwikkelen
zich zodanig, dat de Achterhoek Spektakel Toer 2007 een feit wordt.

DE VOLGENDE PLAATSEN
ZULLEN WORDEN AANGEDAAN:
08 juli
Eibergen
15 juli
Ulft
22 juli
Winterswijk
29 juli
Zelhem
05 augustus
Lochem
Muzikanten en acrobaten, dierentemmers en dichters, jongleurs, zangers
en performers zullen dan weer de straten en pleinen bevolken. Tussen twaalf
uur 's middags en twaalf uur's nachts
zal een non-stop programma geboden
worden met meer dan 35 voorstellingen voor oud en jong en iedereen daartussen in. Elke etappeplaats heeft weer
zijn eigen programma.
Meer informatie kunt u vinden op
www.achterhoekspektakeltoer.nl
Daar wordt u op de hoogte gesteld van
de programma's, de locaties en de verschillende artiesten.

Afvallen zonder veel moeite
kan in Wichmond en Warnsveld
Met de EGA eetwijze is het mogelijk. Dat kan met eenvoudige maaltijden,
gewoon eten wat de pot schaft. Hou je van culinaire recepten? Kan dat
ook. Elke maand krijg je een voorbeeldmenu met recepten. Met drie gezonde maaltijden per dag viel de bedenkster van de EGA eetwijze maar
liefst 50 kilo af.
Al meer dan 26 jaar zijn we in Nederland bekend met de EGA eetwijze, het
is geen dieet maar een eetwijze. Geen
spectaculaire nieuwe rage of geheimzinnige afslankproducten, maar een
echt 'oer' Hollands recept.
En dus zijn aardappelen, groenten,
vlees, vis en brood gewoon toegestaan.
Niet voor niets adviseren artsen en internisten mensen met 'voedingsproblemen' al jaren de EGA eetwijze te
volgen. 50 kilo lichter: Oprichter en directeur van EGA Nederland Annie Dis-

seldorp, heeft het afslank-programma
vanuit haar eigen ervaring ontwikkeld.
Op meer dan 700 plekken in ons land
geven EGA-consulenten cursussen. De
EGA Eetwijzer: Het draait het allemaal
om de dagelijkse maaltijdsamen-stellingen en hoeveelheden.
Uithongeren werkt averechts, juist gewoon drie maaltijden per dag eten
zorgt ervoor dat je stofwisseling op
peil blijft.

Voorwaarde is wel dat wát je eet gezond is. Daarbij kan de EGA Eetwijzer
helpen. De EGA Eetwijzer is een handig boekje daar staat in wat je mag gebruiken.Zoals gezegd staan aardappelen, rijst, groenten, vlees en brood enz
gewoon op het menu. Je kunt dus elke
dag mee-eten met je partner of gezin,
zolang je je maar aan de hoeveelheden houdt die in de eetwijzer staan.
Hou je je aan de EGA eetwijze val je af.
Klinkt de EGA je als muziek in de
oren? Bel dan voor inschrijving/informatie met Paula Sanders telefoon
0575-441801.In Wichmond kunt u terecht op maandagochtend, maandagen dinsdagavond en in Warnsveld op
maandagmiddag.
Kijk ook op www.egawichmond.nl
en www.eganederland.nl

Henk Nijenhuis ziet het niet als extra
belasting naast zijn werkzaamheden
voor Citroën. "We hebben een geautomatiseerd programma voor het opzoeken en bestellen van onderdelen. Voor
de onderhoudsbeurten, APK en vele
reparaties hanteren we vaste prijzen.
Een offerte is dus snel gemaakt. Dat
moet ook wel, want we willen de klant
altijd vooraf duidelijkheid geven over
de verwachte kosten. Maar ik kan iedereen nu wel vast vertellen dat we
scherpe tarieven hanteren. Goede
kwaliteit tegen een normale prijs."

Deze dienst valt op 1e pinksterdag (27
mei). Ds Blanken uit Hengelo gaat dan
voor. Het thema is natuurlijk het pinksterverhaal. De dienst begint om 10.15
uur in de Goede Herderkapel in de
Veldhoek.

Open dag bij
Goma

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

Sinds de laatste Open daghebbener
een aantal aanvullingen en vervangingen van machines plaatsgevonden en
is het terrein aan de westkant van Goma drastisch veranderd. Dit laatste als
voorbereiding voor een eventuele volgende uitbreiding.

Tijdens de Open dag zullen de machines in de fabriek volop draaien en is
het grootste deel van de medewerkers
aan het werk. Zij kunnen de belangstellenden tekst en uitleg geven.

De bezoekers worden op het terrein
opgevangen en begeleid naar parkeerplaatsen voor auto's en stalling voor de
fietsen. Vervolgens wordt men verwezen naar het begin van de route die
langs rood-witte linten door de fabriek
en het kantoor leidt.

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

Voor de tiende keer
Kastelentocht
op skates en skeelers
Het is al bijna zover. Maandag 28
mei, 2e Pinksterdag, organiseert
free-wheel al weer voor de 10e keer
een skeelertocht. De tocht die zowel voor pelotonrijders als recreanten is bedoeld start vanaf freewheel aan de Netwerkweg in Vorden. De allereerste pelotonstocht
van 2002 wordt bij deze jubileumeditie opnieuw gereden. Het startschot wordt om 10 uur gegeven
door Arjan Mombarg, skeelertopper en tevens nieuwe mede-eigenaar van free-wheel. De tocht laat
het fraaie Achterhoekse landschap
in al zijn facetten zien. De routes
van de vrije tochten zijn uitermate
geschikt voor families en vriendengroepen.
In Nederland worden er jaarlijks meer
dan 80 skate- en skeelertochten georganiseerd. De tocht in Vorden is de
meest bekende in Oost Nederland.
De afgelopen jaren heeft de kastelentocht veel deelnemers getrokken. Het
aantal schommelde meestal tussen de
200 en 300. Ook dit jaar verwacht de
organisatie deelnemers uit het hele
land.
Voor iedere deelnemer die de tocht
volbrengt, is er een aandenken. Het
evenement wordt gehouden onder auspiciën van de Skatebond Nederland,
waardoor veiligheid en voorzieningen
zijn gewaarborgd. Het dragen van een
helm is dan ook verplicht. Deze is
eventueel ter plekke te huur.
VOORZIENINGEN
Het evenement is ruim opgezet met
voldoende parkeergelegenheid, douches en kleedruimtes en een ont-

vangstruimte waar men zich kan inschrijven en een kopje koffie kan nuttigen.

Onderweg zijn er verzorgingsposten,
waar tevens een korte pauze wordt gehouden en de deelnemers worden
voorzien van sportdrank etc.

Het peloton wordt voorafgegaan door
2 agenten op de motor en 2 fietsers,
die het tempo en de route aangeven.
Na afloop is er de gelegenheid om gezellig na te praten onder genot van
een drankje.

AFSTANDEN
De afstanden van de vrije tocht – 20 en
30 kilometer – zijn zo gekozen dat iedereen met enige skate-ervaring mee
kan doen. Beide afstanden zijn bewegwijzerd en op drukke punten staan er
verkeersregelaars. Voor de vrije tocht
kan er tussen 10.00 en 11.30 uur worden gestart.

Bij de pelotonstocht kan men kiezen
uit 3 afstanden : 45, 75 of 90 kilometer.
De start van de pelotonstocht is om
precies 10.00 uur en het startschot zal
gegeven worden door Arjan Mombarg.

De gemiddelde snelheid waarmee
wordt gereden is 22 kilometer per uur.

INSCHRIJVING
Inschrijving kan op de dag zelf vanaf
9.00 uur in het pand van Free-wheel
aan de Netwerkweg 7 in Vorden. Meer
informatie is te vinden op www.freewheel.com

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Nicole Hemme of Raymond Mars, Tel. (0575) 55 42 28.
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Hans Smees derde in Vallelunga Italië Aanmelding voor

St. CJV Zomerkampen
Het is nog mogelijk om met ons
mee te gaan op zomerkamp. We
slaan de tenten weer op in Eibergen. Als je zin hebt kun je je nog
opgeven voor. Je moet dan wel snel
zijn want de sluitingsdatum is eigenlijk 1 juni as.
Kamp A leeftijd 8 t/m 10 jaar maandag
23 juli t/m zaterdag 28 juli.

Kamp B leeftijd 10 t/m 12 jaar zaterdag
28 juli t/m zaterdag 4 augustus.
Kamp C leeftijd 6 t/m 8 jaar zaterdag 4
augustus t/m dinsdag 7 augustus.
Survivalkamp leeftijd 13 t/m 15 jaar
zaterdag 21 juli t/m zaterdag 28 juli.

Voor informatie kun je contact opnemen met Mimi Garrits, tel. (0575) 46
35 68.

Antoinette Hennink pakt
zilver in zwaar bezet Lyon!
De ruurlose Antoinette Hennink
,pupil van judoschool Leo Buitink
stond te knallen in Lyon. Ze stoomde in een hoog tempo door naar de
halve finale. In de eerste ronde
kwam ze een Italiaanse tegen en
besliste de wedstrijd voortijdig met
Ippon.

Donderdag 17 mei (hemelvaartsdag), vrijdag 18 en zondag 20 mei werden
er in het Groningse Eemshaven wedstrijden gereden voor het Open Nederlands Kampioenschap.De rijdende leden van de HAMOVE, Mile Pajic en
Bob Withag kenden op het circuit van Eemshaven geen geluk.Beide heren
gingen onderuit in hun klasse en gingen zonder punten voor het kampioenschap naar huis.

Fabian Heusinkveld pakte met een zevende plaats wel de nodige punten in
de supersport 600 klasse.Jarno Onstenk reed naar een vierde plaats in de
Classics. Jeugdig talent Joey Den Besten had een druk weekend met twee
races,een in Eemshaven en een in het
Duitse Ochsersleben. Den Besten, die
uitkomt in de 125-cc junior cup, viel
op donderdag in een duel met zijn
teamgenoot van zijn motor. Op vrijdag
revancheerde hij zich met een tweede
plaats achter Jaap Kingma rijder Jerry

v.d. Bunt die tevens een teamgenootje
van Hans Smees is. Vrijdagavond vertrok hij richting Ochsersleben waar
hij op zaterdag moest trainen voor de
race van zondag. De concurrentie in
Duitsland is vele malen groter dan in
Nederland.Tijdens de trainingen reed
hij zich naar een 12e plaats en in de
race behaalde hij na een felle strijd
met verschillende rijders een mooie
10e plaats. Swen Ahnendorp, die niet
het gehele ONK programma rijdt omdat hij gekozen heeft voor het Duitse

kampioenschap, behaalde in Ochsersleben op zaterdag een achtste plaats
en pakte met zijn tweede plek op zondag zijn eerst podiumplek van het jaar
in de supersport 600.
HAMOVE lid Hans Smees reed niet in
Eemshaven, hij reed in Italie op het
circuit van Vallelunga een wedstrijd
voor het EK 250 cc. Hier behaalde de
Performance Racing rijder een goede
3e plek ondanks het feit dat hij na de
start als 11e de eerste bocht inging.
Hans had zelfs nog zicht op een 2e
plaats maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de 3e. De race was
zwaar vanwege de warme weersomstandigheden. Winnaar van de race
werd de Spanjaard en meervoudig Europees kampioen Alvaro Molina.

Jeugdbiljarter Luke Arends
met zijn team tweede bij EK
zich goed concentreren. Als voorbereiding liep hij een rondje in de natuur
waar ook veel water was.
Bij terugkomst in Doetinchem werd
het jeugdteam gehuldigd waarbij ook
de Doetinchemse sportwethouder
Koos Kuiper aanwezig was.
Luke zegt van zichzelf, dat hij een rustige biljarter is die zich goed kan concentreren. “Vooral als het er écht omgaat. Ik ben ook niet zo snel zenuwachtig en speel altijd mijn eigen ding”.
Luke begon met biljarten toen hij tien
jaar was. Hij speelt nu vier seizoenen
bij De Veemarkt in het topteam in de
hoogste landelijke jeugdcompetitie.
Gerrit Boer is zijn persoonlijke trainer.
Eén keer in de twee weken krijgt hij
les. Luke traint verder elke dag twee
uur in het café van zijn opa en oma,
Jan en Lenie Wolbrink, waar twee biljarts staan.

Jeugdbiljarter Luke Arends.
“Het spel van mij en ook van mijn team was goed”, zegt Luke Arends. Vorige week werd het jeugdteam van biljartvereniging De Veemarkt uit Doetinchem tweede op het Europees kampioenschap in Oostenrijk. Het
jeugdteam dat het zilver pakte bestaat uit: Luke Arends (14) uit Hengelo,
Koen Workel (20), Danny Zwoferink (17), Martijn Ebbers (21) en reserve Tim
Ratelband (17), allen uit Doetinchem.
Het Hengelose talent wist alle partijen
te winnen. “Het was spannend en een
groot toernooi. Dat maak je niet vaak
mee”, kijkt Luke terug op het EK dat
vrijdag begon. Zondag was de finale.
Bij het EK werd gespeeld om de jeugdtitel ‘libre grote hoek’. De finale werd
gewonnen door het team Litjens uit
Oss.

In Oostenrijk werd gespeeld in een gebouw dat tot een biljartarena was omgebouwd. “Ik vond de vloer glad en
daar had ik veel last van. Vooral als ik
wat moeilijk bij een bal kon, gleed ik
wel eens uit”, zegt Luke. “Maar het
was goed georganiseerd en ik speelde
een goed gemiddelde”. De Hengeloër
speelde zijn eigen spelletje en kon

De Havo-scholier is daar dagelijks te
vinden. “Ik ben altijd op de achterste
biljart en doe het scherm dicht. Dan
kan ik me goed concentreren”.
Luke droomt ervan om later nog eens
beroepsbiljarter te worden. “Maar dan
moet ik nog héél lang trainen”.
Op 9 en 10 juni doet het jeugdteam
van De Veemarkt mee aan het NK biljarten voor B-jeugd in Ameide. Luke
Arends vormt dan samen met zijn
broertje Kay (12) en Tim Ratelband (17)
het team. “Misschien worden we eerste”, blikt Luke al optimistisch vooruit.

De tweede partij won ze van de Franse
Audrey Muller ook met een Ippon. In
de derde partij stond ze tegenover de
Hongaarse Abigal Joo en ook hier wist
ze met een ippon de wedstrijd in haar
voordeel te beslissen.
De halve finale werd bereikt en daar
stond Valeriena Ettiene die ze op het
E.K. vorig jaar ook al tegenkwam. Toen

kon Antoinette nog niet van haar winnen , maar nu wist ze deze partij ook
in haar voordeel te beslissen!

In de finale tegen de Japanse Kane Abe
kwam ze achter met een Koka, in de
laatste 10 seconden wist ze nog een
mooie Uchi-mata Sutemi te maken ,
maar hiervoor kreeg ze geen score.

Een mooie en welverdiende plaats nemen Antoinette en trainer/coach Leo
Buitink mee terug naar Nederland
morgen. Een deelname aan het E.K. in
het Tsjechische Praag van 5 tot 7 oktober is nu verzekerd. Maar voordat het
zover is mag ze eerst nog op 25 augustus naar Turkije voor een laatste Atoernooi en een trainingsstage.

Ook 25 jaar:

Zilveren toertocht
"Rondom Steenderen"
Toerclub Steenderen viert haar jubileum; dit jaar is het 25 jaar geleden dat de club is opgericht en dat
wordt gevierd. In de afgelopen periode heeft u hierover al het een en
ander kunnen lezen; van hoe het
allemaal begon, wat we nu zijn en
hoe we het jubileum (gaan) vieren.
Voor de leden is het (fiets) uitstapje
naar Engeland een hoogtepunt van
het jubileumjaar en we merken dat
ook in het animo tijdens de trainingsritten die we wekelijks op het programma hebben staan. Er wordt dus
goed gefietst door onze leden om dadelijk in juni volop te kunnen genieten van de Yorkshire Moors en de
Yorkshire Dales, de streek waar Steve
Gamage, 1 van onze clubleden, zijn
'roots' heeft.
Iets meer dan 40 leden van de club
gaan de tocht meemaken en dat is
niet alleen om de sportieve uitdaging;
we hopen op een gezellig (club)feest.
Natuurlijk willen we ook u mee laten
vieren met ons jubileum; dat kon al
tijdens de receptie begin februari
waar aan de hand van foto's, film en
verhalen herinneringen zijn opgehaald aan vroeger. Binnenkort kan het
ook op een geheel andere manier en
wel door zelf samen met ons op de
fiets te stappen.
Op 3 juni a.s. wordt de 25ste editie van
Rondom Steenderen georganiseerd en
u wordt allen van harte uitgenodigd
om met ons mee te fietsten. Traditie
getrouw is er de 100 km voor de (snelle) fietser die uitdaging zoekt, de 50
km voor de langeafstandsfietser die
wel wat meer van de omgeving wil
zien en de 25 km voor de fietser die
wel wil fietsen maar vooral ook wil genieten.
Met deze laatste tocht richten we ons
ook op de gezinnen met kinderen die
het leuk vinden om op een andere manier de omgeving van Steenderen te
ontdekken.

Traditie getrouw wordt de 25 km
tocht afgesloten met een pannenkoek
bij "de Seven Steenen" waar het vaak
nog lang gezellig is; echt een leuk dagje uit voor het hele gezin!

De routes worden al vanaf het begin
uitgezet door Wim Reintjes, een ervaren en door de wol geverfde toerfietsleider van onze vereniging.

Hij kent na al die jaren de omgeving
van Steenderen als geen ander en ook
dit jaar heeft hij weer een aantal verassende routes uitgezet die u "Rondom
Steenderen" brengen; waar u kunt genieten van onze prachtige omgeving.

De 100 km route gaat heel even de gemeentegrens over maar de beide andere routes blijven op Bronckhorster
grondgebied.

Op de zondag 27 mei gaan we als vereniging zelf de 100 km tocht fietsen
om op 3 juni allemaal aanwezig te zijn
op en rond de route. Wij hopen u dan
ook te ontmoeten, bij de inschrijving
in café de "Seven Steenen" en daarna
langs de routes en op de pleisterplaatsen waar er gelegenheid is om van een
versnapering te genieten.

Net als elk jaar kunnen de fietsers die
de 25 km tocht hebben afgelegd na afloop een pannenkoek eten; dit jaar is
er ook onderweg nog een extra verassing. Nu nog mooi weer en ons feest
kan niet meer stuk!
U bent van harte uitgenodigd om op 3
juni met ons mee te komen fietsen.

Café de "Seven Steenen" in Steenderen
is start en finish van alle tochten, u
kunt starten tussen 8.00 en 10.00 uur
voor de 100 km tocht en tussen 8.00 en
12.00 uur voor de 50 km.

Om het nog voor u allen nog aantrekkelijker te maken om het rondje van
25 km mee te fietsen kan er dit jaar,
voor deze afstand, zelfs tussen 10.00
en 14.00 uur gestart worden.
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Harmonie is het sleutelwoord in een mooie tuin.
Alles is goed in balans en het geheel sluit aan op
uw woning. Bij het leggen van sierbestrating let u
daar dus op. Bij BouwCenter HCI kunt u precies
de juiste keus maken uit een ruim en gevarieerd
aanbod bestratingsmateriaal, natuursteen en
tuinafscheidingen. Met onze sierbestrating is uw
tuin helemaal af.

Tuinwonderen...

HCl. Helemaal mijn idee.

Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Tuinhout - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

www.bouwcenterhci.nl

 Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
 Zevenaar
Ampèrestraat 3
tel. 0575 46 81 81
 Ulft
Ettenseweg 39
tel. 0575 46 81 81

73912 PROFILERS

bestaan nog!

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

2e Gerrit van de Vliege Open dag Paardensportcentrum start
stratenvoetbaltoernooi met onthulling 5 sterrenbord
Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22
Fax (0575) 46 47 82 • www.groot-roessink.nl
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Maandag 2e Pinksterdag
vind op sportpark 'De
Lankhorst' het stratenvoetbaltoernooi plaats.
Dit sport gebeuren is vorig
jaar voor het eerst gehouden mede door het 60-jarig jubileum.

Volop  perkplanten
 kuipplanten
 groenteplanten
 terraspotten

Door de vele inschrijvingen
van de diverse buurten/vrien-

De Snoekbaars
Tijdens de seniorenwedstrijd van de hengelaarsvereniging, welke in de
Heeckerenbeek werd gehouden, werd 5970 gram
vis gevangen.

Viva la donna day
Op 29 mei a.s. openen wij de deuren van onze Voetverzorgingssalon
Podi en Praktijk voor natuurgeneeswijzen de Zonnehof en geven
vrouwen met kanker of zij die
daarvoor behandeld zijn een gratis
verwenbehandeling.

ELLEN IS 35 JAAR EN HEEFT
BORSTKANKER
Na 3 chemokuren is haar haar uitgevallen, heeft ze diepe wallen onder
haar ogen en is zij 20 kilo aangekomen. Het is voor haar moeilijk om
naar de sauna te gaan. Zij schaamt
zich vanwege haar geamputeerde
borst. Eigenlijk zou ze heel graag naar
de sauna, schoonheidsspecialiste of
masseur willen om zich beter te voelen, maar zij ziet er enorm tegen op.
Voor vrouwen zoals Ellen, is er na de
behandeling van kanker geen aandacht voor persoonlijke verzorging. Alle behandelingen zijn er op gericht om
je beter te maken en niet om je beter te
voelen. Viva La Donna organiseert
Wellness- beauty en relaxprojecten om
vrouwen met kanker, of zij die daarvoor behandeld zijn, zich weer beter te
laten voelen en te laten stralen. Jaarlijks organiseert Viva la Donna op 29
mei de Viva la Donna Day, als ode aan
al die moedige vrouwen met kanker.
Ook Voetverzorgingssalon Podi en de
Zonnehof doen mee met Viva la Donna Day op 29 mei a.s. Wist u dat een op
de drie vrouwen kanker krijgt? Ook u

heeft waarschijnlijk wel iemand in uw
naaste omgeving die deze ziekte heeft
of heeft gehad. Iemand die na een
moeilijke tijd graag weer aandacht
aan zichzelf wil besteden, wij helpen
deze vrouwen graag verder. Omdat
ook wij vrouwen zoals Ellen graag willen steunen stellen we op 29 mei onze
salons geheel belangeloos open voor
Vrouwen met kanker of zij die daarvoor zijn behandeld. Wij geven deze
dag GRATIS verwenbehandelingen.
Voetverzorgingssalon Podi
Jacqueline Emmanouil - ter Huerne
Dorpsstraat 8 Vorden
Tel.nr. 0575-551141 / 0627355382
www.podi.nl
Praktijk voor natuurgeneeswijzen de
Zonnehof
Jolanda Wabeke
Ruurloseweg 13 Vorden
Tel.nr. 0575-555213
www.dezonnehofvorden.nl
Viva la Donna ontvangt geen subsidie
van de overheid, maar besteedt uitsluitend de bijdragen van de bevolking.
Van de opbrengst organiseert Viva la
Donna beauty- en verwendagen en ondersteunt vrouwen met kanker tijdens
of na de behandeling met informatie
over wellness en welzijn. Behandeling
is erop gericht om je beter te maken,
Viva la Donna laat vrouwen zich beter
voelen.

dengroepen lijkt het een blijvertje te worden. Dit toernooi met zijn naam herinnerd een ieder aan een man
die zich op vele verschillende
manieren
verdienstelijk
heeft gemaakt voor Socii.
Het zal voor De Vogelzang gezien het deelnemersveld een
hele klus worden de beker
weer te veroveren.
De uitslagen waren als volgt:
1 A. Golstein 1000 gram; 2 R.
Eijkelkamp 720; 3 H. Golstein
620; 4 J.W. Golstein 540; 5 J.
Besselink 420 gram. De eerstvolgende wedstrijd vindt
plaats op 30 mei in de Berkel
bij Lochem.

Muziek examens
Concordia
Ook dit jaar is door 8 leerlingen van
Concordia deelgenomen aan de Hafaexamens, die eind april door de Muzehof waren georganiseerd in het Dorpscentrum. Na ong. drie jaar hard studeren en toonladders oefenen was het
dan zover en kon men zijn of haar beste kunnen laten horen. Het waren
spannende half uurtjes en menigeen
kwam met rode wangen uit de examenzaal. Maar de inspanning van de
afgelopen jaren was niet voor niets geweest want alle leerlingen legden het
examen met goed gevolg af.
VOOR HET A-DIPLOMA SLAAGDEN:

Dennis Cai (saxofoon), Leila Bunkers
en Saskia Gudde (klarinet), Joske Yben
en Annick Tuller (dwarsfluit). B-diploma slaagden: Annelie de Graaf (dwarsfluit). C-diploma; Ariet Kieskamp en
Listte Arfman (klarinet)
NIEUWE LEERLINGEN:

Nieuwe leerlingen voor blaasinstrumenten kunnen zich tot 1 juni opgeven bij onze vereniging. De lessen
voor trompet, klarinet, dwarsfluit en
saxofoon worden gegeven in het
Dorpscentrum door docenten van de
Muzehof. Wil je trommel of blokfluit
lessen gaan volgen dan is opgave mogelijk tot vlak voor de grote vakantie
of vlak erna. Deze lessen worden gegeven door Mike de Geest (drumband instructeur) en Karolien Huetink (blokfluit) op donderdag avond.

Andere tijden in de Wereldwinkel Vorden
Op veler verzoek is met grote meerderheid van stemmen in de medewerkersvergadering van de Wereldwinkel Vorden besloten de winkeltijden aan te passen aan de VVV
Vorden en de vakantiegangers.

Dit betekent dat de Wereldwinkel met
ingang van 21 mei tussen de middag
open is en dat de openingstijden op
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 17.00 uur zijn en dat op maandag de
winkel vanaf 13.00 geopend is. Op zaterdag blijft de openingstijd van 10.00

- 16.00 uur. Voor de vrijwilligers van de
ochtendploeg betekent dit een half
uur langer doorwerken en de middagploeg begint dan een half uur eerder.
De Wereldwinkel hoopt op deze manier haar klanten nog beter van dienst
te kunnen zijn.

De jaarlijks terugkerende Open
Dag bij Paardensportcentrum
(PSC)Lichtenvoorde start op Tweede Pinksterdag met het onthullen
van het 5 sterrenbord. Het PSC ontving eind maart een 5 sterren kwalificering van de brancheorganisatie Federatie Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS).
Vijf sterren is net als bij hotels het geval is, de hoogst haalbare kwalificering die het paardensportcentrum
aan de Weijborgerdijk in Vragender na
een strenge keuring kreeg toegekend.
Tijdens de Open Dag kan behalve kennis worden gemaakt met de 5 sterren
accommodatie ook met de verschillende facetten van de paardensport:
o.a Carrousel rijden, horseball, voltigeshow, dressuur Pass de Deux, ponyvoetbal en nog veel meer.
In Nederland zijn een kleine 20 maneges met een 5 sterrenkwalificatie. De
strenge keuring vooraf heeft betrekking op alle facetten binnen het bedrijf. Er wordt gekeken naar de gehele
accommodatie, management, veiligheidsbeleid, stallen, binnen- en buitenrijfaciliteiten, harnachementen,
paarden en pony's en de kwaliteit van
de instructies. De kwaliteitstoetsing
van de FNRS staat garant voor een optimale kwaliteit en veiligheid voor zowel ruiter, paard als publiek.

Regelmatig worden er in het PSC grote veilingen gehouden voor klassepaarden. De veilingen worden vanwege de grote opzet bezocht door mensen uit binnen- en buitenland. Onlangs waren Anky van Grunsven en
Hans Peter Minderhoud op visite. Ze
gaven een clinic waarvoor de plaatsen
vooraf per opbod waren verkocht. De
opbrengst was bestemd voor de Stichting Paardrijden Gehandicapten in
Lichtenvoorde. Anky van Grunven
sloot die avond de clinic af met het rijden van een kür op de muziek. Bij het
paardensportcentrum worden regelmatig grote wedstrijden gehouden.
Er kunnen bij PSC ook paardrijlessen
worden gevolgd voor groot en klein,
op ieder gewenst niveau. Dit gaat altijd onder begeleiding van gediplomeerde instructie. PSC: "Hoewel we
ontzettend blij zijn met de 5 sterren
blijven wij rijlessen geven tegen de
normale prijzen. Met de 5 sterren hopen we dat mensen eerder de stap
naar ons nemen voor rijlessen."

Er zijn rijlessen op recreatief en prestatiegericht niveau te volgen. Alle ruiters komen in het bezit van FNRS ruiterpaspoort wat gebruikt kan worden
voor het behalen van een ruiterrijbewijs en voor de FNRS wedstrijden.
Naar aanleiding van het behalen van 5
sterren biedt het PSC de komende tijd
leuke 5 sterren acties.

Frank Schotman sterk
in Benelux Cup
Frank Schotman, lid van RTV Vierakker Wichmond en rijdend voor
het Merida Mountainbike team
heeft de afgelopen weken goede resultaten behaald in moutainbike
wedstrijden voor de Benelux Cup.
Vorige week zondag (13 mei) werd
de tweede wedstrijd van deze competitie verreden in het Belgische
Ronse. Hier behaalde hij op een
zwaar en modderig parcours een
mooie vijde plek.
Op zondag 20 mei werd in Apeldoorn
de 3 wedstrijd voor de Benelux Cup
verreden. Hier probeerde Frank zijn
prestatie van Ronse te verbeteren en
zich zodoende ook te kwalificeren
voor de Europese kampioenschappen.
De start verliep goed en kon lang met
te kop mee. Echter het vele draaien en
keren en de korte maar venijnige klimmetjes eisten uiteindelijk toch zijn tol.

Na 5 van de 9 ronden moet Frank
Schotman de kop laten gaan. Uiteindelijk eindigde hij als 10. De overwinning in Apeldoorn ging naar de Belgische top veldrijder Sven Nijs. Tweede
werd Bart Brentjens voor zijn ploeggenoot Rudi van Houts.

Peter Makkink uit Hengelo (gld) reed
in Didam een criterium op de weg. Hij
behaalde hier bij de Amateurs A een
16e plek. De overwinning ging naar
Patrick Somsen, voor Arjan Ribbers en
Leon Essink.

DIKKE BANDEN RACE
WICHMOND
In de uitslagen van de Dikke banden
race in Wichmond vorige week was
een foutje geslopen. Bij de categorie
11+12 jarigen is Judith van de Berg eerste geworden in plaats van Bas ten Have die derde werd.

Wedvlucht P.V. Vorden
Uitslagen wedvlucht vanaf Reims over
een afstand van ruim 350 kilometer:
T.J. Berentsen 1, 20; H.A. Eykelkamp 2;
Comb. J. Meyer 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16;

F.T. Hummelink 4, 13, 15; H.J. Stokkink
5, 19; Comb. A en A Winkels 7; M.M.
Tiemessen 11; E. Bruinsma 17; D.J. Gotink 18.
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2e Pinksterdag geopend
van 9.00 tot 17.00 uur
Volop rijkbloeiende zomerbloeiers.

Eef
f Jansen
O rthom oleculair Therapeut M .B.O .G .
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
C onsult op
p afspraak
Lid van Cellcare Health Group
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i
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s
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Smidsstraat 7-9 • 7021 AB Zelhem • Tel. (0314) 62 37 62 Volop parkeergelegerheid

Terracotta

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m

BEZOEK ONZE STAND
OP DE ACHTERHOEKSE
PAARDENDAGEN.

2

vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16 Halle T (0314) 63 21 98

Mei
*GAZELLE

Alles weten over
Smoks Hanne?

Orange lim-ed met N8 versn.

NU

• Onderhoud
• APK
• Banden en
Velgen
• Uitlaten

799,=

*BATAVUS

Bezoek: www.zelhem.org
Het digitale hart van de Achterhoek.

Weekend met N8 versn.

NU

Voorr eenn kleinee beurt
betaaltt u bijj ons
geenn arbeidsloon.

799,=

*GAZELLE

Airco-checkk € 19,=

Next met n7 versn.

NU

r
e
e
t
i
f
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nu !!

699,=

op
=
op

FIETSWERELD KAPPERT
Stationsstraat 22,
Zelhem tel. 0314 - 62 13 79

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

BRANDENBARG V.O.F.
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem

tel: 0314-622267
fax: 0314-620066

APK
K € 19,-(benzineauto)
APK
K € 38,-(dieselauto)
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

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

Willibrordusschool actief

De Willibrordusschool in Drempt is een actieve basisschool. Afgelopen week werd deelgenomen aan het
IJsselgraaf volleybaltoernooi. Jong en oud was meegereisd om de spelers aan te moedigen en de leerlingen van
groep 7 en 8 brachten onlangs een bezoek aan het Afrika-museum in Nijmegen om inspiratie op te doen voor
het Afrika project. Geïnspireerd gingen ze vervolgens aan de slag en op 14 mei konden de zelfgemaakte ‘maskers’ aan de ouders worden gepresenteerd.
Een uitgebreide serie foto’s van deze presentatie zijn te vinden op de website van de school,
www.willibrordusdrempt.nl.

Achterhoekse Paardedagen

In het Pinksterweekeinde van 1927 vond voor het eerst een regionaal
concours hippique plaats in het buitengebied van Zelhem in de
Gelderse Achterhoek. Sindsdien is het concours uitgegroeid tot het
grootste en meest veelzijdige paardensportevenement in de open lucht
in Nederland. In de eerste jaren was het een wedstrijd op tweede pinksterdag. Nu begint het eerste onderdeel al op de vrijdag voor Pinksteren
(25 mei) en staat het programma op maandag 28 mei, 2e Pinksterdag, vol
met finales voor de diverse spring- en dressuurrubrieken, alsmede de
prijsuitreiking aan de nieuwe Nederlandse kampioenen in het mennen
van enkel- en tweespannen. In deze vier dagen kan het publiek genieten
van nationale en internationale topsport en zijn er daarnaast allerhande andere activiteiten te beleven.

Op sportief gebied is een nieuw onderdeel van het programma één van de
hoogtepunten. Het is de FEI
Wereldbekerwedstrijd mennen voor
vierspannen. Hiervoor hebben zich
naast nationale grootheden als
IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en
Mark Weusthof en nog negen andere
Nederlandse koetsiers, ook internationale topmenners ingeschreven. Uit
Zweden komt oud wereldkampioen
Tomas Eriksson, uit Hongarije Jozsef
Dobrovitz, uit Argentinië Wolf von

Buchholtz en uit Australië Boyd Exell.
Duitsland levert zes deelnemers, waaronder Max Dangel en Rainer Dün, de
Nederlandse Antillen twee (Co van
Hoof en Bert Brans) en er is een deelnemer uit Groot-Brittannië. Het
belooft een zeer spannende strijd te
worden.
Deze FEI Wereldbekerwedstrijd werd
in vorige jaren in Breda (Breda
Hippique) gehouden, maar kon daar
dit jaar niet doorgaan. Zelhem heeft
enthousiast het stokje overgenomen.

De bouwploeg is al weken bezig om de
hindernissen gereed te maken voor de
wedstrijden op het meer dan 45 ha
grote terrein, zoals elk jaar beschikbaar gesteld door een groep trouwe
supporters. Alle hindernissen bevinden zich op het hoofdterrein, zodat
het voor het publiek geen grote
inspanning hoeft te zijn om alles van
dichtbij mee te maken. Een tribune
met ruim 3200 zitplaatsen staat klaar
om velen een blik te gunnen op de
belangrijkste wedstrijden en diverse
shows en demonstraties.
Meer dan 3000 deelnemers komen
daarnaast naar Zelhem voor de nationale spring- en dressuurwedstrijden
voor paarden en pony’s. Zij zullen, verdeeld over 20 ringen, hun wedstrijden
rijden. In diverse onderdelen gaat het
daarbij om kwalificatiewedstrijden
voor nationale competities en er zijn
finales voor de Van de Boogaard-Cup
en de Roelofsen Raalte Trophy voor
pony’s (junioren t/m 16 jaar en Young
Riders t/m 21 jaar).
Daarnaast zijn er speciale internatio-

Maaltijdservice Yunio
Kraamzorg & Food Connect
Op 10 mei start Yunio kraamzorg met
een nieuwe service voor kraamgezinnen in Midden- en Oost-Gelderland.
Dankzij samenwerking met Food
Connect Maaltijdservice kunnen mensen tijdens de kraamtijd maaltijden
bestellen.
Tegenwoordig wordt het aantal benodigde uren kraamzorg vastgesteld aan
de hand van het landelijk indicatieprotocol voor de kraamzorg. Een
kraamverzorgende heeft daardoor
niet altijd meer tijd om een aantal
huishoudelijke taken doen. Eén van
de zaken die er daardoor bij in kan
schieten is het maken van een gezonde en lekkere maaltijd.
Yunio kraamzorg biedt een uitstekende oplossing voor dit probleem. Sinds
maart van dit jaar kunnen klanten
van Yunio kraamzorg in het zuidelijke
deel van de provincie Utrecht kraammaaltijden bestellen, die door thuiszorgorganisatie Vitras worden geleverd. Dankzij samenwerking met Food
Connect Maaltijdservice is deze service nu ook beschikbaar in Midden- en
Oost-Gelderland. Kraammaaltijden
zijn lekkere, gezonde maaltijden die

aan huis worden geleverd. De samenstelling is door diëtisten en kraamzorgdeskundigen bepaald en is speciaal gericht op een spoedig herstel van
de kraamvrouw en op het geven van
borstvoeding.
Naast kraammaaltijden zijn er ook
maaltijden voor de andere gezinsleden: lekkere, en vooral ook gezonde
maaltijden.
Bestellen
De maaltijden worden met zes tegelijk
geleverd. Er is één pakket met zes
kraammaaltijden en één pakket met
zes maaltijden voor de andere gezinsleden. De prijs voor een pakket van zes
maaltijden is normaal gesproken ?
30,75, maar klanten van Yunio kraamzorg krijgen 10% korting en betalen ?
27,95 per pakket. Per bezorging komt
daar € 1,95 bezorgkosten bij.
Om te bestellen kunt u bellen met
Food Connect Maaltijdservice, tel.
0546-629898. U kunt ook bestellen via
de website www.kraammaaltijden.nl.
Deze service is beschikbaar in Middenen Oost-Gelderland. Yunio is bezig
deze service uit te breiden naar andere delen van haar werkgebied.

nale springwedstrijden voor jonge
paarden (6 en 7 jaar) met een finale op
maandag. Die dag wordt ook de Grote
Prijs gehouden, een internationale
springwedstrijd over hindernissen
van 1.50 m max. hoogte. Tijdens deze
rubriek kunnen de ruiters en amazones punten verzamelen voor de FEI
wereldranglijst. Er komen deelnemers
uit Rusland, Egypte, USA, Noorwegen,
Zweden, Finland, Turkije, Duitsland,
Mexico en natuurlijk Nederland aan
de start.
Een opkomende tak van paardensport
onder het zadel is de endurance, een
lange afstandwedstrijd in vier categorieën: 30, 60, 90 en 120 km. Deze
afstanden worden zaterdag 26 mei,
gereden. Dierenartsen bewaken door
middel van diverse controles het welzijn van de paarden. Dit geldt ook
voor de mendurance, waaraan spancombinaties, zowel met pony’s als
paarden, over een afstand van 29 km
deelnemen op zondag 27 mei.
Voor menners is het evenement elk
jaar weer een uitstekende gelegenheid ervaring op te doen en hun kunnen te meten met andere topkoetsiers
uit den lande, in 2007 voor het eerst
ook met buitenlandse tegenstanders.
De marathon, het traject door het bos
met hindernissen op zaterdag 26 mei,
is daarbij een Wereldbekerwedstrijd.
Er zijn ook samengestelde menwedstrijden in de klassen 3 en 4. Hier zie
je, naast vierspannen, ook één- en
tweespannen en tandems van pony’s
en paarden aan de start. Klasse 4 rijdt
de marathon op zondag 27 mei en
klasse 3 op maandag 28 mei. Tijdens
de Achterhoekse Paardedagen worden
de Nederlandse Kampioenschappen
voor één- en tweespannen gehouden.
Onder de deelnemers bevinden zich
de oud-wereldkampioenen Mieke van
Tergouw en Rinie Rutjens. De laatste
proef, het zogenaamde kegeltjes rijden, is maandag 28 mei, waarna de
kersverse kampioenen bekend zullen
zijn en zullen worden gehuldigd.

Het andere Nederlandse kampioenschap dat tijdens de Achterhoekse
Paardedagen zal worden beslist, is het
open NK voor hoefsmeden. Voor deze
titel strijden naast Nederlanders ook
deelnemers uit België, Duitsland,
Zweden en Finland. Zij zullen op drie
de dagen actief zijn. De beste tien deelnemers van zaterdag komen op zondag uit in de finale. Daarin moeten ze
een paard beslaan. Maandag is er een
duo-wedstrijd.
Het
gemaakte
(sier)smeedwerk zal zaterdagavond
worden geveild. De opbrengst gaat
geheel naar een goed doel.
Het programma naast de paardensport wordt op vrijdag 25 mei om
18.00 uur geopend met de start van 66
uur paalzitten. De deelnemers kunnen financieel worden ondersteund
en aangemoedigd. De gehele
opbrengst komt ten goede aan manege Zandewierde in Nieuw-Wehl. Deze
manege organiseert paardrijden voor
gehandicapten. ’s Avonds is er een speciaal PINK-feest voor de jeugd van 12
tot 18 jaar. Ook zaterdag- en zondagavond is muzikaal onthaal in de feesttent.
Elke dag een Achterhoeks gezellig promodorp, een kinderdorp met trekpaard rijden en diverse andere attracties. Verschillende demonstraties en
shows door leerlingen van AOC-Oost,
Jack Russelraces, PushBall wedstrijd
en een presentatie door het
Nederlands Welshpony en Cob
Stamboek. Zaterdag wordt de
JippiHippi middag voor de jeugd
gehouden
en
vinden
TrekkerTrekwedstrijden plaats. Zo is
er voor iedereen wat te beleven en van
te genieten.
Het terrein is geschikt voor rolstoelgebruikers en er is vervoer geregeld tussen de gratis parkeerplaats en het
hoofdterrein. Voor nadere informatie
en tijdsplan kunt u de website
www.achterhoeksepaardedagen.nl
bezoeken.
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Pinksteroptredens
Deo Juvante en Room4Joy

The Police & Golden Earring
tributes op Radstake
De ouderavonden, die jaarlijks in De
Radstake worden gehouden, zijn een
groot succes. Ouders worden in de
gelegenheid gesteld te komen kijken
hoe hun kinderen zich in het weekend vermaken. De livemuziek wordt
speciaal voor de ouderavond uitgezocht en zijn dan ook een feest van
herkenning voor de vaders en moeders, die ook nog eens gratis met de
discobussen naar De Radstake kunnen
reizen.
Op zaterdag 2 juni komen The Police
tributeband ‘Synchronicity’, The
Golden Earring tributeband ‘Bloody
Buccanneers’ en de band ‘Fragment’
een optreden verzorgen. De groep

‘Synchronicity’ staat al jaren bekend
als Nederlands beste coverband van
het werk van The Police. Alle grote hits
van Sting en consorten zullen de
revue passeren. Extra actueel omdat
de The Police in de originele bezetting
aan een nieuwe wereldtournee is
begonnen waarin ook Nederland
wordt aangedaan.
Traditioneel geldt op de ouderavond
de spelregel ‘Op vertoon van Va en/of
Moe gratis naar de dancing toe’. Een
ander vast item is Johans vragenuurtje. Voor ouders de perfecte gelegenheid om de stamvader van De
Radstake te spreken over het wel en
wee van hun kinderen.

Fietsen voor Roemenië

Zaterdag 26 mei zal het koor Deo Juvante uit Kesteren, samen met haar
eigen kinderkoor op onder begeleiding van dirigent John Porpitius, een
optreden verzorgen. Opvallend is dat het Deo Juvante koor een grote
aantrekkingskracht heeft op jonge mensen. André de Jager, organist bij
doelenconcerten, verzorgt het orgelspel. Zondag 27 mei is het Deense
gospelkoor ‘Room4Joy’ te gast op de Zelhemse camping.
Deo Juvante heeft al veel bekendheid
opgebouwd en al een aantal concerten
op haar naam staan. Ook werd
inmiddels een eerste officiële cd uitgebracht met de titel ‘Onpeilbaar diep is
Zijn genâ’. Verder treedt deze avond
het trompetduo Arjan en Edith Post
op. Dit duo heeft optredens verzorgd
voor Nederland Zingt en heeft een aantal solo cd’s gemaakt.
Speciaal voor dit concert wordt een
kerkorgel naar De Betteld gehaald.
Hierop zal André de Jager het koor

begeleiden. Het pinksterconcert
begint om 19.30 uur en de entree is
gratis. Wel wordt er gecollecteerd om
de kosten te kunnen dekken.
Zondag 27 mei verzorgt het Deense
koor ‘Room4Joy’ een optreden bij De
Betteld. Het koor zal ’s middags vanaf
15.00 uur een mix van Amerikaans
‘black Gospel’ en ‘Oslo Gospel’ ten
gehore brengen. Room4Joy is een koor
dat vreugde uitstraalt. De meeste liederen zijn Engelstalig en bekend,
zodat ze door het publiek kunnen wor-

den meegezongen. ‘s Avonds spreekt
ds. P. Vermaat over het thema ‘Geloven
is toch een feest!’ waarbij hetzelfde
koor ook zal optreden.
De Hervormde predikant ds. Vermaat
spreekt al 42 jaar. Tot 2006 werkte hij
bij de Christelijke Hogeschool Ede,
onder andere als voorzitter van de
Raad van Toezicht. Verder verzorgt hij
voor de Evangelische Omroep de
geestelijke en pastorale bijdrage bij
activiteiten als het TV-programma
‘Nederland Zingt’. Dit jaar is hij voor
de jarenlange inzet bekroond met een
hoge koninklijke onderscheiding. De
toegang is ‘s middags en ‘s avonds gratis, maar er wordt wel gecollecteerd
om de kosten te kunnen dekken.
Nadere informatie over activiteiten die
op De Betteld plaatsvinden kunnen
worden gevonden op de website
www.betteld.nl.

Zondagmiddag 3 juni verzorgt de
werkgroep ‘Bouwen over grenzen
Halle-Bonchida’ van de Protestantse
Gemeente Halle een fietstocht om
daarmee geld in te zamelen voor het
project. In de omgeving van Halle is
het prachtig om te fietsen en het doel
van deze fietstocht is dan ook naast de
opbrengst voor het project, een stuk
gezelligheid en genieten van de omgeving.
Deelnemers kunnen kiezen uit een
tocht van circa 18 of 30 km. Er wordt
geen inschrijfgeld gevraagd, maar er
staat wel een busje voor een vrije gift.
U kunt tussen 13.30 en 14.00 vertrek-

Rondom De Hessenweg (12)
Dat een reis van Zelhem naar Doesburg in vroegere jaren niet altijd
zonder gevaren was, vertelt het volgende verhaal. De Zelhemse landbouwer Berent Sevalkink ging zo’n 2 en halve eeuw geleden met paard
en wagen via de oude handelsweg naar Doesburg maar kwam niet
levend terug op zijn boerderij in ‘de Oosterwijk’. Ergens tussen
Hummelo en Zelhem is hij op een merkwaardige manier aan z’n einde
gekomen

Jan Ligthart wint handbaltoernooi
SV Quintus

Zaterdagmiddag 12 mei hield handbalvereniging SV Quintus haar eerste
schoolhandbaltoernooi voor scholen uit Hengelo (G) en Zelhem. De finale in
sporthal ‘de Kamp’ in Hengelo (G) tussen de St. Bernardusschool uit Hengelo
(G) en de Jan Ligthartschool uit Zelhem werd, na een spannende strijd,
gewonnen door de Zelhemse school. De wisselbokaal ging dus mee naar
Zelhem en zal volgend jaar verdedigd moeten worden tijdens de tweede editie, die er zeker komt.
Het toernooi was zorgvuldig voorbereid.
Quintus-trainer Ton van Huffelen van
was in de afgelopen maanden te gast op

een aantal basisscholen in de regio om
handbalclinnics te verzorgen. Daarnaast
konden de kinderen ook nog op speciale

trainingsavonden oefenen voor
het schoolhandbaltoernooi in
Sporthal De Kamp.
Na al die voorbereiding waren de
teams er helemaal klaar voor. De
wedstrijd om de 3e en 4e plaats
was er eentje om op het puntje
van je stoel te gaan zitten. Zelfs
na twee keer vijf minuten verlenging was er geen beslissing
gevallen. De eindstand was 8-8
en dus moesten strafballen de
winnaar van de 3e plaats bekend
maken. School Bekveld bleek
hier beter in dan het team Jan
Ligthart 2.
De finale ging tussen de St.
Bernardus school uit Keijenborg
en de Jan Ligthartschool 1. In de
laatste minuten werd de wedstrijd beslist in het voordeel van
de Jan Ligthartschool 1. Het werd
uiteindelijk 5-3 in het voordeel
van de Zelhemse basisschool.
S.V. Quintus hoopt dat met het
jaarlijkse toernooi de belangstelling voor handbal groter wordt
en nodigt de jeugd in de regio
uit om in het nieuwe seizoen
eens een training bij te wonen.
De trainingen starten na de
vakantie op donderdag 30
augustus. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met
Anita Lahuis, tel. 0575-520695 of
de website www.svquintus.nl
bekijken.
Op de foto de winnaars van
het handbaltoernooi,
Jan Ligthartschool 1 met hun
coach Jasper Jolink
van SV Quintus.

ken bij de Grote Kerk in Halle. De eindbestemming is de woning van de fam.
Wijnands aan de Pluimersdijk 18. Ook
als u niet meefietst bent u hier vanaf
15.30 van harte welkom voor een
hapje en een drankje dat verkocht
wordt voor het goede doel.
Door het invullen van een deelnameformulier in de Grote Kerk in Halle of
te bellen met Eric Legters, tel. 0314622230 of Wim de Jong, 0314-631220,
kunt u de organisatie laten weten dat
u meefietst of komt. De organisatie
weet dan ongeveer op hoeveel personen er moet worden gerekend.

De Richter van Zelhem schreef op 10
januari 1740 het volgende:
“Erschenen Jan Velts, Giesebert
Hemink en Gaert Gielinck, te kennen
gevende dat haeren naebuer Berent
Sevalkink gisteren nae Doesborgh
geweest met seinen wagen en paerde
en heeft onderwegens een piepe te
baeck (tabak) aan een huijs omtrent
een half uijer van zijn huijs aangestocken en hadde gesegt tegen sijn

soon dat hij maar wegh sou vaeren,
dat hij soude volgen. Sijn soon te huijs
koemende en sijn vader uijtblieft gaet
bij die voorgeschrevenen naebueren
en segt het selve aen haer, waar op sij
uijt gaan om hem te soeken, maer
kosten hem niet vienden waar op sij ’s
morgens weer nieuw uijt sijn gegaan
om hem te soecken en hebben hem
vinden liggen bij Willem Vrogten sijn
huijs dood en hebbe hem met mijn
bijhebbende gerichtsluijden ook aldaer so vinden liggen, en hebbe het
doode lighaem door die voorschreven
naeburen nae sijn huijs doen brengen.
De chirurgijn Jan Plante kon op 12
januari niets anders doen dan konstateren dat Berent van kou was gestorven”.
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Profiteer nog Op monturen
2 weken van

met stip

50% KO RTIN G

onze
H O G E KO RTIN G EN

Markt 27, Postbus 1,
7020 AA Zelhem
Telefoon (0314) 62 31 37

wH

ONINGSTOFFEERDERIJ
ENK VELS

H

ENGELO
Openingstijden:
Vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur
Of na telefonische afspraak

Showroom, Molenenk 20
Hengelo Gd.
Tel. (0575) 46 40 09
Tel. prive (0314) 63 15 17

www.henkvels.nl
Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt

Vitrage

Gordijnen Laminaat Zonwering

Vrijwilligers gezocht
De vrijwilligers van de Bleijke in Hengelo (G) verzorgen verschillende activiteiten, maar zijn dringend op
zoek naar nieuwe collega-vrijwilligers. Vooral voor de
activiteiten koffie/thee schenken, tuinonderhoud en
verstelwerkzaamheden zijn de vrijwilligers van harte
welkom. Vindt u het belangrijk om mee te werken
aan een plezierige leefomgeving voor de ouderen,
waarbij persoonlijke aandacht centraal staat, dan is
de organisatie op zoek naar u. Locatie de Bleijke,
onderdeel van Markenheem, biedt u een gezellige
sfeer, begeleiding door een betaalde kracht, inwerken door ervaren vrijwilligers, vergaderingen, workshops, jaarlijks vrijwilligersfeest, verzekeringen en
de onbetaalbare waardering van zowel Markenheem
als de bewoners. Voor nadere informatie kunt u
terecht bij mevr. Trix Klompjan, coördinator vrijwilligerswerk, tel. 06-30719582 of via de email op
t.klompjan@markenheem.nl.

Verkeershinder door
aanleg fietspad Zelhem Veldhoek
De provincie Gelderland begint op dinsdag 29 mei
met de aanleg van het fietspad langs de Ruurloseweg
tussen Zelhem en Veldhoek (N315). Naar verwachting zijn de werkzaamheden in oktober 2007 klaar.
Om het werk te kunnen uitvoeren zijn een aantal
verkeersmaatregelen noodzakelijk. Verkeershinder is
daarbij niet uit te sluiten.
Autoverkeer
Het verkeer op de Ruurloseweg (N315) wordt met
behulp van verkeerslichten langs het werkvak geleid.
Voor het doorgaand verkeer tussen Zelhem en
Ruurlo wordt een adviesomleidingsroute ingesteld.
De adviesroute loopt vanaf Zelhem via de N330 en de
N316 naar Vorden en de N319 naar Ruurlo en vise
versa.
Fietsers
Tijdens de aanleg van het fietspad is het bestaande
fietspad afgesloten voor het fietsverkeer. De fietsers
tussen Zelhem en Veldhoek worden omgeleid. De
omleiding voor het fietsverkeer loopt via de
Kroezekampweg, Baaksekampweg, Aaltense-weg ,
Oude Ruurloseweg en de Varsselseweg naar
Veldhoek en vice versa.
Nadere informatie
Nadere informatie over de werkzaamheden kunt u
vinden op www.gelderland.nl/werkenaandeweg.

Maak van uw huis een thuis!

Euraudaxwandeling vanaf
‘de Tol’
Euraudax, een organisatie, die wandeltochten van verschillende lengtes volgens een vast tempo en patroon, onder
leiding van een zogenaamde ‘baankapitein’ verzorgt, heeft voor 9 juni een wandeltocht van 25 kilometer vanuit café de
Tol in de Wittebrink op haar programma
staan. De start zal om exact 11.00 uur
plaats vinden. Er wordt gezamenlijk en
met een tempo van 6 km per uur
gelopen. De ‘baankapitein’ zorgt voor dit
tempo en zorgt er dan ook voor dat de
juist route wordt gelopen. Op
www.euraudax.nl kunt u nalezen wat de

ideeën achter deze wandeltochten zijn.
Onderweg zijn twee wagenrusten, waar
de wandelaar iets te eten en te drinken
krijgt en er is een caférust, waar de wandelaar voor eigen rekening een consumptie kan nuttigen.
De finish is om 16.00 uur. In totaal wordt
er 50 minuten gerust.
De route gaat vanuit café de Tol door de
bossen en landerijen richting LaagKeppel dan naar Hoog-keppel om vervolgens via Hummelo weer bij café de Tol te
finishen.

Mooi resultaat eerste jaar
Actie Kerkrestauratie

Het eerste jaar van de Actie
Kerkrestauratie Hummelo heeft ruim
36.000,-- opgeleverd. De Commissie Actie
Kerkrestauratie is heel tevreden met dit
resultaat en verwacht over 3 jaar het
voor de restauratie benodigde bedrag bij
elkaar te hebben.
Ondanks het mooie resultaat waarschuwt de commissie ervoor dat het doel
op dit moment zeker nog niet is bereikt.
In de opbrengst over 2006 zijn namelijk

belangrijke bedragen begrepen die als
éénmalig moeten worden beschouwd.
Het gaat hier om een bedrag van bijna
6.000,-- aan eenmalige giften, die zijn
ontvangen in het kader van de actie voor
werving van donateurs, begunstigers en
sponsors. Ook de mooie opbrengst, ruim
12.000,--, van de beide Kerkconcerten
in november met onder meer Bennie
Jolink, moet als éénmalig worden
beschouwd.
De actie voor werving van donateurs,
begunstigers en sponsors heeft veel
weerklank gevonden. Er konden 196
donateurs, begunstigers en sponsors
worden ingeschreven. Vooral dankzij de
door hen toegezegde bijdragen verwacht de commissie aan het eind van de
rit de
100.000,-- bij elkaar te hebben
gebracht.
De commissie Actie Kerkrestauratie wil
verder de sponsors bedanken, voor de
belangrijke bijdrage die ze aan het resultaat hebben geleverd.

HELMENND
WEEKE

vr.pr. q 395.000,- k.k.

STEENDEREN

Koningin Wilhelminastraat 62 - Royaal VRIJSTAAND
WOONHUIS met vrijstaande garage op ruime kavel,
gelegen aan dorpsrand. Begane grond: entree, hal met
vide en garderobe, toilet, kantoorruimte, slaapkamer met
aansluitend een prachtige complete badkamer, zonnige
woonkamer met schouw, luxe inbouwkeuken, ruime berging
met provisiekelder. 1e Verdieping: overloop met toegang
tot balkon, 2 slaapkamers (voorheen 3), separaat toilet en
badkamer met wastafel en douche, stookruimte boven
de berging. Inhoud ± 560 m3. Perceelsoppervlakte 678 m2.
Prachtige aangelegde tuin met veel privacy.

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

DE MAKELAARS

VA N

BRONCKHORST

Weten wat er
speelt in Zelhem?
Bezoek: www.zelhem.org
Het digitale hart van de Achterhoek.
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STOPVERBOD IN DE RAADHUISSTRAAT!!!

Tja, het wordt steeds drukker bij Albert Heijn! Geen wonder met onze prijzen,
maar rondom de winkel is nog parkeerruimte genoeg.

AH
KIPGEBRAAD
25% EXTRA KORTING EXCELLENT
verpakt
99
op veel huismerken! kilo van 9.99 voor
Deze week

6.

AH
WIJNMARKT

KALMOES
Berenburg of Zachtbitter

o.a. Pinot Blanc Prestige
fles 0,75 liter
van

5.49

voor

3.

99

1 liter nu
ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

AH
STOKBROOD
99

9.

HENGELO (G)

vers gebakken
stuk

TEL (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

van

1.09

0.

82

voor

pakkers
Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 mei 2007

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels
De beste kwaliteit tegels,

Hertog
IJs

tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 40.000 m2.

875 ml.

1.

99
Diverse smaken
Bak 875 ml.
ELDERS 3.25

u
Goedkoper kunt
zelfs
nergens kopen,
ns.
niet over de gre

Betting & Ressing

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

Tegels-Natuursteen

Varkensfiletrollade

N18
Eibergen
Enschede

Den Sliem 85 - GROENLO

Naturel of gekruid

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

Eibergseweg

Ve l d

B &R
Den Sliem
STURKO

Vredenseweg

Den Sliem

Lichtenvoorde
Doetinchem

Twente-route
N18

kilo

6.

98

of

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes

Kilo
ELDERS 10.99-12.98
50% korting

0.89

30 jaar Passchier Haarmode. Dat betekent dat we de hele maand mei trakteren op aantrekkelijke kortingen, voordelige arrangementen en verrassende geschenken in onze krasloten-aktie.

meimaand jubileummaand
gratis krassen voor leuke prijzen
iedere week voordelige aanbieding

0.99

Campina
Echte
slagroom

Ananas
Extra zoet

Bus 250 gram
ELDERS 1.29

Per stuk
ELDERS 1.98
3 pakken

1.

1.

39

99

Deze week ontvangt
iedere klant een bon voor:

=hWj_icWa[#kf

PLUS
Korenlanders

Geldig van 23 t/m 29 mei 2007

Dubbelfrisss

Maïs of Pompoen
Vers uit eigen oven
Zak ca. 800 gram
NORMAAL 1.69

Diverse smaken
3 pakken à 11/2 liter naar keuze
ELDERS 3.09
krat

49
8.99
7.

6.99
PLUS
Lentevlaai perzik

Spalstraat 17 Hengelo Gld. tel (0575) 464017

Berendsen Drempt

Grolsch Pils

Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 8.99

verkoop en plaatsing
van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Krat 16 beugelflesjes à 45 cl.
of 24 flesjes à 33 cl.
*Wij verkopen geen alcohol
ELDERS 9.39-10.79
aan personen onder de 16 jaar.

Elektrische afrastering

21/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

www.plussupermarkt.nl

Zondag 27 mei a.s.

PLUS Eland - Hengelo Gld

Disco met

Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777 F: 0575-461766

D.J. Tim

Openingstijden:

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

aanvang: 21.00 uur

Wat een verschil.

VOL=VOL

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen •
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

