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De tennisleraren Bernd Dullaert en
Coen Jonker ontvingen steeds groepen
van 25 leerlingen en brachten de kin-
deren spelenderwijs, maar ook met
wedstrijdelementen, de basisvaardig-
heden van de tennissport bij. 

Daarmee hoefde het voor de kinderen
nog niet afgelopen te zijn. VTP heeft
de leerlingen de mogelijkheid gebo-

den vier proeflessen te volgen voor in
totaal € 10,-. Hiervan is boven verwach-
ting veel gebruik gemaakt. 

Dat alleen al geeft aan dat het een suc-
cesvol initiatief is geweest en niet al-
leen bij de kinderen, ook een aantal
ouders werd hierdoor geïnspireerd.
Onder de goedkeurende blikken van
onderwijzeres Maria Rietbergen was

een vrijdagmorgengroep vol enthousi-
asme bezig met de oefeningen.  "Zeker
voor deze groep (combinatieklas 6/7)
van rond de tien jaar is het goed een
keer les te krijgen van een professione-
le specialist. Zelf lukt het niet om tij-
dens de gymles zoiets te doen, terwijl
er nu via een confrontatie met vak-
mensen wat dieper op de materie kan
worden ingegaan. Bovendien zijn an-
dere ogen ook wel eens goed voor zo'n
groep. Eigenlijk zouden meer sport-
clubs zo'n initiatief ter hand moeten
nemen", aldus Maria Rietbergen. 

Ook een aanwezige moeder, Margriet
Steenbreker, reageert erg enthousiast
en ziet het als een goede afwisseling.
Dochter Maureen zit weliswaar op vol-
leybal, maar het uitproberen van een
andere sport is ook leuk. Maureen zelf
had zichtbaar genoten van de les,
vooral van het overspelen van de bal
naar een medespeler met een heuse
tennisracket. Overigens riepen de
meeste kinderen in koor dat het ze het
lijnenspel en dan vooral het wedstrijd-
element daarvan toch wel het aller-
leukste hadden gevonden. Al met al,
aan enthousiasme geen gebrek.

Ouders, tennistrainers en schoolperso-
neel waren het er over eens: een ge-
slaagd evenement en zeker voor her-
haling vatbaar. 

Meer inlichtingen? Dat kan!, Marieke
van Loo, tel. 55 15 47, is gaarne bereid
uw vragen te beantwoorden.

VTP heeft schooljeugd laten 
kennismaken met tennissport

Evenals vorig jaar heeft de tennisclub VTP de schooljeugd de gelegenheid
geboden kennis te maken met de tennissport. Van deze mogelijkheid is
door de Vordense scholen op grote schaal gebruikt gemaakt. In plaats van
de wekelijkse gymnastiekles werd nu een bezoek aan het tenniscomplex
van VTP gebracht.

Maartje Epema is al meer dan tien
jaar actief als zangeres in diverse rock-
en popbands. In 2003 startte ze haar
opleiding aan de popacademie in En-
schede. Daar leerde ze de fijne kneep-
jes van het zang- en muzikantenvak
en heeft ze zich voorbereid op een toe-
komst als professioneel zangeres en
zangdocente. 

Maartje en haar vriend, gitarist Frank
de Haan, zijn in dat kader al langere
tijd bezig met het opzetten van een
muziekboerderij aan de Deldense-
broekweg in Vorden. 

MEER INFO DAAROVER OP 
www.muziekopvenhorst.nl

Het speciale optreden in 't Olde Lettink
is één van de afstudeeropdrachten voor

de popacademie. Niet alleen is Maartje
verantwoordelijk voor het muzikale ge-
deelte, oftewel de band en het reper-
toire, ook wordt ze door de examen-
commissie beoordeeld op presentatie,
geluid, licht en aankleding. In haar be-
geleidingsband zitten muzikanten uit

bekende regionale groepen als Kas
Bendjen, The Avalanche en Poundcake. 

Interessant is daarbij onder meer dat
Maartje vocaal wordt bijgestaan door
een ijzersterk backingkoor, bestaande
uit Jacko Kreukniet (onder meer Pound-

Vordense zangeres bijna klaar met opleiding Popacademie

Maartje Epema studeert af
met speciaal concert
Zangeres Maartje Epema uit Vor-
den rond deze zomer haar vierjari-
ge opleiding zang aan de popaca-
demie in Enschede af. Belangrijk
onderdeel van haar afstuderen is
een optreden dat Maartje gaat ge-
ven met een speciaal samengestel-
de, achtkoppige gelegenheidsband
met gerenommeerde muzikanten
uit de regio. Het optreden vindt
plaats op woensdagavond 4 juni in
't Olde Lettink in Vorden en is voor
iedereen toegankelijk.

Van links naar rechts: Marieke Besselink, Ard Schouten, Maartje Epema, Han Neijenhuis, Le-
on Venderbosch, Daniel Winkeler, Frank de Haan (Jacko Kreukniet ontbreekt).

cake, Branko) en de Vordense zangeres
Marieke Besselink (….). 
De rest van de band bestaat uit Leon
Venderbosch (gitaar), Frank de Haan
(gitaar), Daniel Winkeler (toetsen), Ard
Schouten (bas) en Han Neijenhuis
(drums).

Het repertoire dat Maartje in 't Olde
Lettink brengt is gevarieerd met het
accent op rock. 

De ongeveer een uur durende set be-
vat covers van onder meer Aerosmith,
Red Hot Chili Pepers en Skunk Anan-
sie, maar ook het illustere Happiness
is a warm gun van The Beatles en Nu
dat jij er bent van Trijntje Oosterhuis
en Carel Kraayenhoff.

Het speciale optreden van Maartje
en band in 't Olde Lettink begint op
4 juni om 21 uur. De toegang is gratis.

Galerij Amare te Vorden heeft de ex-
positie van werk van Trix Zapf (water-
verfschilderingen) en Marthy Jansen
(keramiek, veldoven en raku) verlengd
tot 9 juni. De galerij is geopend op
zaterdag, zondag en maandag van
14.00-18.00 uur en volgens afspraak,
tel. (0575) 55 57 83, 
e-mail nautilus-creatief@hetnet.nl

Verlenging expositie

galerij Amare
Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

WIN EEN E.K. BARBECUE-
FEEST VOOR 20 PERSONEN!
U krijgt een kanskaart bij aankoop van:

Warsteiner € 8.99 + Plus minihapjes € 1.99
Schnitzels 750 gram € 5.49
El Descanso Rosé 2 halen, 1 betalen € 4.79
Grolsch beugels € 8.49

Deze week speciaal voor u! Alleen bij

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



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

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

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

Dagmenu’s
28 mei t/m 3 juni 2008 

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

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

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

Woensdag 28 mei  
Groentesoep / Babi Pangang met rijst en kroepoek en
rauwkostsalade.

Donderdag 29 mei
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen,
groente/Bavarois met slagroom.

Vrijdag 2 mei
Champignonsoep / Pangafilet op Oostersewijze, aard-
appelen en groente. 

Zaterdag 3 mei
Varkenshaassaté met pindasaus met aardappelen
en rauwkostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 2 juni Gesloten.

Dinsdag 3 juni
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 juni 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, Avondmaal

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 juni 10.00 uur ds. R.H. Boiten, Dieren

Hervormde Kerk Wichmond
Zondag 1 juni 10.00 uur Marianne Benard

R.K. Kerk Vorden
Zondag 1 juni 10.00 uur Viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 31 mei 17.00 uur Woord- en communieviering,
volkszang. Zondag 1 juni 9.00 uur Eucharistieviering H.
Communie, dames/herenkoor

Tandarts
31 mei/ 1 juni G.Wolsink, Laren tel 0573 40 21 24.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
zaterdag 10.00-12.30 uur.

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

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

�Gewoon gezond!Herbalife
NieskePohlman,0654326669

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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

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

Alleen op afspraak.

�Gezocht betrouwbare
schoonmaakhulp voor 1 och-
tend in de week (in overleg)
buitengebied Vierakker. Brie-
ven onder nummer 11-1 Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden

�Te koop: Renault Laguna
Break bj.'95. Blauw. 213.000
km met trekhaak, elec. ra-
men, 2x sunroof, goed onder-
houden. Vraagprijs € 1500,=
Info. Jan Knoef, Brinkweg 22,
Zelhem. Tel. 0314-621266.

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

Lente in je bol

Vlaai v/d week

Appel-speciaalvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,65

Weekend-aanbieding

Aardbeienslofje € 6,95
met slagroom voor ca 5 personen

Loop voor Hoop Appelcake 
€ 3,85 

De opbrengst komt volledig 
ten goede aan het KWF

�TE HUUR in KEYENBORG
Zeer ruime (500m3) jaren 30-
stijl helft van dubbel, bj 2000.
Parkeergel. op eigen terrein.
Nabij park in rustige straat.
Maandhuur: € 965,- 06-
54714174

�Gevraagd: hulp in de huis-
houding, morgen of middag
in de week. Brieven onder
nummer N12-1, Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden

�Een onvergetelijke wandel-
week ? GEA VOETTOCH-
TEN biedt zorgeloze wande-
lingen in Tsjechisch Natuur-
park. Eenvoudig te bereiken
met auto of trein. Vertrekdata
2 aug - 6 sept - 14 okt. Gezel-
lige pensions met goede keu-
ken HP week(trek)tocht €
320(€ 350).  www.voettoch-
ten.net 0575-451718 -
0651254578 - 0649244698

�Gevraagd: hele flinke hulp
voor huish. werkzaamheden,
zeer goede beloning voor
een uitstekende hulp. Tel.
0575 - 51 90 51

�Aangeboden gras(hooi)
gratis 3ha, zelf maaien tel.
0653 37 91 32

GEVRAAGD:
Wie vindt het leuk
om parttime in een
tuin, kadootjes- en

zijden bloemenwinkel
te werken?

Bent u die handige en
gedreven verkoopster?
Tel. (0575) 51 90 51

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767



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

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Aangezien het ons onmogelijk is u allen persoonlijk
te bedanken, wil ik u mede namens mijn kinderen
hartelijk danken voor de vele fijne reacties die er
waren in de vorm van uw bezoekjes, telefoontjes of
een kaart en de vele bloemen, tijdens zijn ziek zijn
en na het overlijden van mijn man

Jan Willemsen

Het doet ons goed te weten dat Jan niet alleen voor
ons zo bijzonder was.

Frida Willemsen-Vriezekolk

Toldijk, mei 2008

“We are such stuff 
As dreams are made on, and our little life 
Is rounded with a sleep.”

Shakespeare

Pieter Jop Venhuis 

integer - trouw - zorgzaam 

Oranjewoud, 4 juni 1932 Vorden, 24 mei 2008 

An Venhuis-van der Graaf 

Jacco en Steffi 

Bastiaan en Corrine 
Tamar 

De Steege 45 
7251 CL Vorden 

De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op
woensdag 28 mei om 12.45 uur in crematorium
Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem. 

Na de bijeenkomst ontmoeten wij elkaar in de
koffiekamer. 

Liever geen bloemen.

Toch nog vrij overwacht overleden onze dochter

Tiny

getrouwd met Jan Jonkman, zus van Martin en
Dedy, schoonzus van Cor Karelse. 
Ze was pas 53 jaar en had nog zoveel plannen. 
Bedankt voor alles.

Moeder en vader Maalderink

De Bongerd 20
7251 CD Vorden

De begrafenis heeft 26 mei in Vorden plaatsgehad.

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Maria Aleida Pardijs-Pardijs

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te
schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte
dank.

Uit aller naam,
Fam. Pardijs

’t Lange End
Vorden, mei 2008

De geboorte van een kind
is steeds opnieuw een wonder
Maar twee wonderen tegelijk

dat is wel heel bijzonder

Soms komen dromen uit...
Op 13 mei 2008 zijn geboren

onze dochter en zoon

Brit   &   Niek
3100 gram        3600 gram

Rik & Marieke Vaartjes-Eijsink

Broekweg 9a
7234 SW  Wichmond

0575-442856

Geboren op 14 mei 2008

Jonneke Rossel

52 cm en 4180 gram

Gerrit Rossel, Nanda van der Hulst en Frederieke

Koekoekstraat 13 - 7233 PB  Vierakker
0575 - 431054

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en
overlijden van onze tante 

Aleida Gerritdina 
Korenblik-Hulshof

betuigen wij onze hartelijke dank.

familie Hulshof
familie Ruiterkamp         

Vorden, mei 2008

Keurslagerkoopje

Houthakkersteaks
4 stuks € 5.50

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram gebraden rollade
GRATIS 100 gram hamsalade

Tip van uw keurslager

Gehakt
Cordonbleu 4 stuks € 3.98

Special

Mixed-Grill
per stuk € 1.59

Maaltijdidee

Aspergeschotel
300 gram € 3.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Terug op de markt”

Onze Mixed-Gill moest er even tussenuit om op adem te komen,
maar is weer als gewilde Special bij ons terug. De Mixed-Grill, 

gemaakt van stukjes varkensfilet , biefstuk en kipfilet, steelt de show. 
Laat u verleiden en neem ‘m mee !!

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

In de plaats van kaarten

Op woensdag 4 juni zijn wij

Willem en Zientje 
Kok-Versteege

60 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met u te vieren. Wilt u ons
hiermee feliciteren, dan bent u van harte welkom
op onze receptie van 14.30 uur tot 17.30 uur in
café-restaurant ’t Wapen van Medler, Ruurlose-
weg 114, Vorden.

De Houtwal 1
7251 MK Vorden

Op zaterdag 7 juni om 14.00 uur gaan wij trouwen
in de kapel in Bronkhorst.

Arjan Demers
&

Joanne Hendriksen
Slotsteeg 8
7255 LH Hengelo (Gld.)

Op mijn teentjes kijk ik,
over het randje van de wieg.
Dag klein broertje,
ik vind je lief.

Jochem
Benjamin

Jochem is geboren op 21 mei 2008,
weegt 3900 gram en is 53 cm lang.

Zoon van Leon & Ilona Sessink-Raben
Broertje van Maud

Teubenweg 25
7256 AH  Keijenborg
Tel. 0575 - 46 51 40

Judolessen 
van judoschool 

Leo Buitink
3 gratis proeflessen!
Leeftijd vanaf 4 jaar.

Elke dinsdag 
vanaf 15.45 uur.

Sporthal ‘t Jebbink
Vorden.

Info: 
www.judoschool-leobuitink.nl

Wat was je sterk en arbeidzaam.
Steeds heb je voor een ieder klaar gestaan.
Flink was je, je hele leven.
Moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je, dat ook wij zullen zijn.
Maar het afscheid nemen doet zo’n pijn.

Bedroefd om haar heengaan, maar intens dank-
baar dat haar verder lijden bespaard is gebleven,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder en oma

Marietje 
Nieuwenhuis-Klein Heerenbrink

in de leeftijd van 63 jaar

Karel Nieuwenhuis

Esther en Chris
Rik, Bo

Mark en Nilva

21 mei 2008 
Brinkerhof 75
7251 WX Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels op maan-
dag 26 mei plaatsgevonden in het crematorium te
Dieren.

Lieve Oma,

Nooit meer samen zwemmen,
Nooit meer samen spelletjes doen,
Nooit meer samen naar de speeltuin,
Nooit meer samen naar de paardjes,
Nooit meer samen op vakantie,
Oma, wat zullen we je missen!

Kusjes van Rik en Bo

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 

avk@weevers.nl

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

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nlErwin Koeman, ambassadeurErwin Koeman, ambassadeur

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl



ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Te koop

grote partij Siertegels en bestrating

Tegen zeer scherpe prijzen

Weegerink’s Sierbestrating
Westsingel 6 - Haaksbergen

053 - 5721856

Interieurverzorg(st)ers m/v
Bij verschillende opdrachtgevers zijn wij op zoek naar personeel. 

Vorden; vrijdag 17.00 tot 19.00 uur.
Zutphen; maandag en woensdag 15.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur.
Lochem; maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur.
Lichtenvoorde; dinsdag / donderdag 2 personen van 17.00 tot 18.15 uur.
Lochem; woensdag 14.30 tot 17.00 uur en op zaterdag 09.30 tot 12.00 uur.
Groenlo; maandag / woensdag / vrijdag van 17.30 tot 19.45 uur.

We Take Care!

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

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

kwaliteit, klantvriendelijkheid, heldere communicatie en een uitgebreid dienstenpakket.

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

opdrachtgevers.

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

Poets jij mee aan ons imago?

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

Geintereseerd of vragen over de werktijden? Neem dan snel contact met ons op.
Bij voorkeur via e-mail: info@unicoschoonmaak.nl

Daarom zijn wij van maandag 2 juni
t/m woensdag 4 juni gesloten.

Excuses voor de overlast

Heropening: donderdag 5 juni om 8.30 uur

Super de Boer 
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

A4 Vorden w21.indd    1 19-05-2008    10:55:03

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

APPELCITROEN-
VLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 
€ 11.95

PANDA-
BROOD

DEZE WEEK

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 27 t/m 31 mei.

TARWE 
BOLLEN 

6 VOOR

€ 1.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept
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OPEN HUIS
De opening van de nieuwe opslaghal
en de ingebruikname van een nieuwe
4-kleurenpers met lakunit en de plaat-
sing van een nieuwe vouw-hechtstraat
bij drukkerij Weevers in Vorden is een
mooie gelegenheid deze vernieuwin-
gen te bekijken. 
Zaterdag 31 mei a.s. is er dan ook van
10.00 tot 13.00 uur gelegenheid om
achter de schermen te komen kijken
hoe drukwerk wordt gemaakt. Deze
mogelijkheid is op de vestigingen,
drukkerij Weevers in Vorden, Weevers

Elna in Lichtenvoorde en Meer Com-
municatie in Zutphen. Voor meer in-
formatie zie ook 
www.openhuisweevers.nl.

DEMONSTRATIES EN 
ACTIVITEITEN
Naast het bekijken van de normale be-
drijfsactiviteiten tijdens het Open
Huis zijn er in de vestiging te Vorden
ook activiteiten van het Grafisch Mu-
seum uit Zutphen. Papierleverancier
BührmannUbbens verzorgt een de-
monstratie papierscheppen.

Het Deltion College en het Cibap uit
Zwolle hebben stands ingericht over
de grafische vakopleidingen.
Een aantal kunstenaars die kunstwer-
ken beschikbaar hebben gesteld voor
de goede doelen zijn ook aanwezig om
meer van hun artistieke creaties te la-
ten zien.

ZONNEPANELEN OP HET DAK
VAN HET NIEUWE MAGAZIJN
Burgemeester Aalderink heeft bij de
opening uitleg gekregen over de in-
stallatie van zonnepanelen op het dak
en aan de zuidgevel van het nieuwe
magazijn. Vooral de Solarmatten op
het platte dak zijn bijzonder en zijn
door deze fabrikant voor het eerst in
Nederland toegepast. De Solarmatten
zijn geïntegreerd in de dakbedekking
en zijn geen zware belasting voor de
constructie.

Burgemeester Aalderink opende nieuwe papiermagazijn

Op ludieke wijze werd afgelopen vrijdagmiddag het nieuwe magazijn van
drukkerij Weevers geopend.
Onder toeziend oog van de familie Weevers, medewerkers van drukkerij
Weevers en aannemers doorbrak burgemeester Aalderink met aan de
hand Lucas en Dominique Weevers een wand van Contacten waarna men
toegang verkreeg tot de nieuwe opslaghal.
Ter gelegenheid van deze opening is de hal omgetoverd tot een feesthal en
zelfs voorzien van een kunststofijsbaan. De heer Aalderink, met aan de
hand Dominique Weevers, kon het niet laten ook een rondje te maken.

Eén telefoontje naar PSV, Willem II en
FC Twente/ Heracles en ook deze ploe-
gen waren enthousiast en bereid om
naar Vorden te komen. Ook Bayer 04
Leverkusen zegde toe om vandaag
naar ons af te reizen. We hebben be-
wust geen elftal van onze eigen club
Vorden uitgenodigd. Dan zou tijdens
een halve competitie het doelsaldo
een te grote invloed op de einduitslag
kunnen hebben. Nu waren de teams
vrijwel aan elkaar gewaagd, dat zie je
wel aan al die kleine uitslagen’, aldus

Gerard Greven. Vrijdag kwam Brom-
mapojkarna uit Stockholm in Vorden
aan. Dezelfde dag werd een bezoek
aan Bayer 04 in Leverkusen gebracht
en werd daar tevens een wedstrijd te-
gen de Duitsers gespeeld.( uitslag 1-1 ).

De directie van Star Balm met produc-
ten ‘voor soepele spieren en gewrich-
ten’, bleek bereid om het toernooi te
sponsoren, vandaar ook de naam het
Star Balm toernooi. De organisatie
had bij het organiseren van deze halve

competitie een vooruitziende blik,
want uiteindelijk moest de beslissing
in de laatste twee wedstrijden vallen te
weten bij de wedstrijd FC Twente/ He-
racles tegen Willem II en Bayer 04 Le-
verkusen tegen Brommapojkarna.

Doordat deze laatste wedstrijd in 1-1
eindigde en FC Twente met 2-1 van
Willem II verloor, mocht de overwin-
ningsbokaal zondagavond vanaf
Schiphol in de bagage van Bromma-
pojkarna mee naar Stockholm. 
De strijd tussen Bromapojkarna en
Bayer 04 Leverkusen was een wedstrijd
tussen een fysiek sterk Duits team en
een uiterst vaardig en technisch beter
spelend Brommapojkarna. Weliswaar
kwamen de Duitsers al snel op een 1-0
voorsprong, vlak voor rust werd het 1-
1 toen de keeper van Byaer 04 een ho-
ge bal verkeerd beoordeelde. Willem II
en FC Twente maakten er eveneens
een leuke wedstrijd van. Verdedigings-
fouten in de defensie braken de Tuk-
kers uiteindelijk op. Tijdens beide
wedstrijden technisch goed voetbal en
voor de ware voetballiefhebber om
van te smullen ! Na afloop van het
toernooi reikte Dick van Tintelen, di-
recteur van Star Balm de prijzen uit. 

Eindstand 1 Brommapojkarna 7 pun-
ten, 2 Bayer 04 Leverkusen 6 punten 3
PSV 5 punten, 4 Willem II - 4 punten, 5
Fctwente/ Heracles 4 punten.Uitslagen
van de gespeelde wedstrijden: Brom-
mapojkarna- FC Twente/ Heracles 0-1,
Willem II- PSV 0-0-, Brommapojkarna-
PSV 2-1, Willem II- Bayer 04 Leverkusen
0-2, FC Twente/ Heracles- PSV 0-1, Bayer
04 Leverkusen- FC Twente/ Heracle 0-0,
Brommapojkarna- Willem II 2-1, PSV-
Bayer 04 Leverkusen 1-2, FC Twente/
Hercles- Willem II 1-2 en Bromma-
pojkarna- Bayer 04 Leverkusen 1-1.

Brommapojkarna uit Zweden wint internationaal mini
jeugdvoetbaltoernooi
Het team van Brommapojkarna
uit Zweden heeft zondag het inter-
nationaal (mini) jeugdvoetbaltoer-
nooi voor D1 spelers ( leeftijd circa
12 jaar ) in Vorden gewonnen. Dit
toernooi is min of meer bij toeval
ontstaan. De toernooicommissie
in Vorden, tevens organisator van
het befaamde internationale Wim
Kuijpertoernooi dat altijd in au-
gustus wordt gehouden, kreeg het
verzoek van Brommapojkarna of
ze in Vorden een trainingsweekend
mochten beleggen. Tevens zou de
Zweedse ploeg dan een wedstrijd in
Leverkusen tegen Bayer ’04 spelen.
Gerard Greven toernooivoorzitter: ‘
We hebben gelijk tegen de Zweden
gezegd dat ze welkom waren. We
hebben ze ook gevraagd of ze inte-
resse hadden dat wij nog enkele
ploegen zouden uitnodigen om er
op die manier een toernooi van te
maken. En dat wilde Bromma-
pojkarna wel.

Gevecht om de bal.



Het thema van de bloemstukken was
dit jaar ‘Humor’. Voor dit thema was
gekozen omdat Oldenzaal ook wel de
‘glimlach van Twente’ wordt ge-
noemd. De schikkingen waren zeer di-
vers en kleurrijk. Het bloemwerk be-
stond uit twee opdrachten, een ver-

plicht- en een themastuk. In de Ere-
klasse moesten de deelnemers drie
bloemstukken maken. 

In totaal namen ruim 60 deelnemers
deel aan de wedstrijden die plaatsvon-
den in museum het Palthehuis.

Joke Klein Tiessink en Ina Postel kampioen

Successen voor regionale
bloemschikkers

Voor leden van Groei en Bloei afdeling Berkelland-Haaksbergen waren
afgelopen weekeinde in Oldenzaal diverse successen weggelegd tijdens de
Oost Nederlandse bloemschikkampioenschappen. Joke Klein Tiessink uit
Barchem werd eerste in de A- selectieklasse. In de Ereklasse behaalde
evenals vorig jaar Ina Postel uit Wichmond het kampioenschap.

Naast een vrij stuk moesten de deelnemers ook een verplicht bloemstuk maken. Hier het
verplichte stuk met als thema 'Humor' van Joke Klein Tiessink uit Barchem.

Men kan kennismaken met leerlingen
en begeleiders of rustig met een kopje
koffie of thee boeken of een video be-

kijken. Voor kinderen zijn er activitei-
ten zoals volleybal, schminken, papier
vouwen en koekjes bakken. 
Het adres is Ganzensteeg 7 in Vorden
(Kranenburg). Een routebeschrijving
en meer informatie kan men vinden
op www.schooldeparadox.nl of via
(0575) 55 91 40.

Open middag

School De Paradox
Woensdagmiddag 4 juni is er een
open middag op school De Paradox
in Vorden, een streekschool voor
leerlingen van 4 tot 18 jaar.

Afgelopen zaterdagmorgen hebben de
meisjes in de nieuwe shirts nog de be-

kerfinale Regio Oost gespeeld.
Deze werd wel met 3-0 verloren maar

om in de finale te komen was toch al
een hele prestatie, ook de competitie
werd afgesloten met een zeer verdien-
stelijke 2e plaats. "

Nieuwe shirtsponsor Dash

Welkoop Vorden is de nieuwe shirtsponsor van Dash D5

De jeugd kan bijvoorbeeld een ritje op
een pony maken, men kan zich laten
schminken. Verder kunnen de jon-
gens en meisjes zich uitleven tijdens
een spellencircuit. Er kan op een ‘su-
per gaaf’ springkussen. gesprongen
worden, terwijl intussen de ranja
klaar staat. Om 12.00 uur is er een bal-
lonnenwedstrijd, waarbij leuke prij-
zen zijn te winnen. De organisatie
heeft het voor papa en mama heel

simpel gemaakt: zij kunnen tijdens de
ochtend een strippenkaart kopen,
waarna de kinderen aan alle activitei-
ten kunnen meedoen. Daarnaast zijn
er deze morgen lekkere versnaperin-
gen te koop. 
De open dag is vooral bedoeld als heer-
lijke speelochtend voor alle kinderen,
maar ook voor ouders om kennis te
maken met de peuterspeelzaal Ot en
Sien. De medewerkers zijn graag be-
reid om eventuele vragen te beant-
woorden.

De opbrengst van deze speelochtend
komt geheel ten goede aan de peuters
van Ot en Sien.

Zaterdag 31 mei open dag
peuterspeelzaal Ot en Sien
De peuterspeelzaal Ot en Sien orga-
niseert zaterdagmorgen 31 mei
van 10.00 tot 12.00 uur bij de school
(Kerkstraat 17) een open dag. Daar
is van alles te doen.

Bij de onderstaande deelnemers aan de Actie Berendpad kunnen meters worden gekocht

Stand van Zaken Berendpad
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 van Hackfort

ABN-AMRO Bank
Administratiekantoor Oudenampsen & Barends
Ami Kappers
Antony's Country Store
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V.
Autobedrijf Groot Jebbink
Bakkerij Joop
Barendsen Doe Het Zelf Vorden B.V.
Bistro De Rotonde
Bruna
Café Feestzaal "De Herberg"
De Vordense Tuin
Drukkerij Weevers B.V.
DutchPC Electronics
Echte Bakker Van Asselt
Etos Barendsen B.V.
Euro Planit B.V.
Fa. Martens
Fashion Corner
Firma ten Kate
Free-wheel
Giesen Schoenmode
Heersink Haarmode
Helmink BV
Hotel Restaurant Bakker
Hotel Restaurant Gravin van Vorden
IJsbuffet "Kerkepad"
Installatiebedrijf Wiltink BV
Kettelerij Bloembinderij
Keurslagerij Vlogman
Het Klavier
Tiny Koning Travel Counsellors
M.D. Meubelen
Meeks Meubelen
Mitra
Notariskantoor Hulleman
Restaurant Olde Lettink
Pizza Shoarma Rest. Asya
Plaza Vorden "food for all"
Praktima
Profile Bleumink
Rabobank Graafschap-Noord
Roosenstein Quality Wear
Schildersbedrijf Peters
Sfeer van Josephine
Siemerink Opticiën
Strada Sports
Sueters Speelgoed-Huishoud-Kadoshop
Super De Boer
Tuunte Fashion B.V.
Van Zeeburg & Visser Assurantien VOF
Van Zeeburg Makelaardij O.G.
Visser Mode
VVV Vorden
HEMA
Welkoop Vorden
Weulen Kranenbarg en Zn. B.V.
Woninginrichting Lammers
Yvonne Jeugdmode
Den 4Akker
Fysiotherapie Jansen van den Berg
De Slof



Toch zal de naam Bart Swings binnen
niet al te lange tijd een ‘ grote mijn-
heer’ zijn in de internationale skeeler-
wereld. Het supertalent is bij de junio-
ren de huidige wereldkampioen op de
puntenkoers en Europees kampioen

op de marathon. ‘De overwinning van
vandaag, heb ik te danken aan mijn
ploegmaats, die hebben op een gewel-
dige manier de eindsprint voor mij
aangetrokken’, zo sprak hij na afloop
bescheiden. Even later wist de jonge
Belg helemaal niets meer te zeggen,
toen hij voor de ere- ronde in de ‘kever’
van Dick Buunk mocht plaatsnemen
tussen de rondemissen Barbara de
Loor en Michelle ( laatstgenoemde be-
kend van het TV programma Tempta-
tion Island ) Bart zat nog stilletjes na
te genieten van de kussen die hij zo-
juist op het podium van de missen
had gekregen!

Het was zaterdagavond bij de heren
een aantrekkelijke wedstrijd, veel de-
marrages en dat alles in een zeer hoog

tempo ( gemiddelde snelheid bij vla-
gen 43 kilometer per uur ) Voor de
Belg Frank Fiers overigens een zeer
emotionele marathon. Een paar we-
ken geleden verongelukte zijn zus en
toch was hij naar Vorden gekomen

omdat hij het fijn vindt om hier te rij-
den ! De koers zelf. Na een paar ron-
den ( de heren reden 40 kilometer- 30
ronden ) ondernamen Ingmar Berga
en Cedric Michaud een poging om
weg te komen. Ook Arjan Smit, tegen-
woordig rijdend voor DSB, de ploeg
van Dirk Scheringa, mengde zich in
de strijd. De poging strandde door een
fel rijdend peloton. Na twaalf ronden
leek een ‘coupe’ van Arjan Smit, Ing-
mar Berga, Cedric Michaud, Sjoerd
Plender en Ferne Spruyt wel te slagen.
De vluchters werd wederom een halt
toegeroepen.

Toen een enthousiaste kreet van spea-
ker Jannes Mulder: ‘ Mensen, mensen
pas op ‘het beest van Gramsbergen’ is
ontsnapt, daarbij liefkozend doelend

op Gary Hekman. De man die het
skeeleren waarschijnlijk heeft ‘ ge-
leerd’ van zijn plaatsgenoot Erik Hul-
zebosch, is ontzettend sterk. Hij ver-
wierf met zijn lange machtige slagen
15 seconden voorsprong op het pelo-
ton. Inmiddels was Arjan Mombarg
met in zijn kielzog de Belg Wannes
Van Praet, in de achtervolging gegaan.
De Vordenaar leverde op dat moment
een geweldige prestatie door het gat
met Hekman in slechts één ronde
dicht te rijden. Het toen ontstane kop-
groepje van drie hield nog een paar
ronden stand, maar werd toen weer
door het peloton opgeslokt. 

Arjan Mombarg over die fase in de
wedstrijd: ‘ We mochten als Nefit-
ploeg gezien het klassement, Gary
Hekman natuurlijk niet laten gaan.(
daarin staat Arjan’ s ploegmaat Sjoerd
Huisman op de tweede plaats, red ) .
Daar komt bij dat ik mij op mijn eigen
thuiscircuit ook wilde laten zien. Die
inspanning bleek achteraf toch teveel
van het goede, het schoot mij prompt
weer in de rug. Toch ben ik niet onte-
vreden ( Arjan eindigde in het peloton
). Vrijdag was ik van plan om niet van
start te gaan, te veel last van de rug.
Toch gaan trainen, echter na vijf hon-
derd meter was ik al weer thuis. Toen
naar de fysiotherapeut gestapt om
vandaag toch te kunnen starten. Wan-
neer ik dit allemaal bekijk toch tevre-
den, alleen jammer dat Sjoerd Huis-

man niet heeft gewonnen’, aldus Ar-
jan Mombarg.

Overigens vlak voor tijd wederom een
kopgroep en zo leek het, een beslissen-
de groep met de rijders Ingmar Berga,
Cedric Michaud, Geert Plender, Roy
Boeve, Gerwin Smit, Tristan Loy en
Ted Ooievaar. Toch werd de groep
weer teruggepakt. In de laatste ronde
ontsnapte de zeer sterk rijdende Ing-
mar Berga.. Hij nam 30 meter voor-
sprong. Zou hij dan gaan winnen ?
Ingmar: ‘ Ik heb niet meer om geke-
ken, volle bak, alles uit de kast ge-
haald. In de laatste bocht werd ik toch

wat gehinderd, niet door rijders die
voor eigen succes gingen, maar door
rijders die alleen maar wilden voorko-
men dat ik zou gaan winnen. Ik baal
als een stekker dat het vandaag niet is
gelukt’, aldus de man uit Hoogeveen.
Favoriet Sjoerd Huisman was na af-
loop niet teleurgesteld. Door als derde
te eindigen, net voor de nummer vier
Gary Hekman, was hij op laatstge-
noemde ( Hekman is leider in het alge-
meen klassement, een paar punten in-
gelopen. Overigens rijdt Sjoerd nog
steeds in het groene pak ( leider van
het puntenklassement ) 

Dit seizoen, drie keer tweede en van-
daag in de Vorden derde, wacht de
man uit Andijk nog steeds op zijn eer-
ste seizoensoverwinning. Sjoerd: ‘ Na
vandaag in Vorden, begint voor mij de
victorie. Het was hier een harde wed-
strijd. Hoog tempo en ik denk dat het
publiek volop heeft genoten. In de
laatste bocht was het voor mij al dui-
delijk dat het moeilijk zou worden om
de wist te grijpen. Nogmaals ik ben
niet teleurgesteld, ik voel mij goed en
begint nu de competitie voor mij pas
echt’, zo sprak een zelfverzekerde
Sjoerd Huisman. Intussen liep de hui-
dige Nederlandse kampioen Geert- Jan
van der Wal op krukken langs het par-
cours. ‘ Ik ben deze week geopereerd,
helaas daardoor een poos uit de run-
ning’, aldus een toch opgewekte Geert-
Jan. Maar dat was meer door de fraaie

derde plaatst die zijn vriendin Anniek
ter Haar, deze avond bij de dames had
behaald !

Net als bij de heren, ook bij de dames
een levendige strijd, niet in het minst
door het goede rijden van Gretha Smit
die zich menigmaal van voren liet
zien. In de 9e ronde leek Gretha zelfs
een beslissende slag te slaan. Zij pakte
vijf seconden voorsprong, echter hulp
ontbrak, dus weer terug in het pelo-
ton. Ondanks de afwezigheid van de
Belgische Hilde Goovaerts ( leider in
het algemeen klassement en dit sei-
zoen bijna niet te kloppen ) speelden

de wel aanwezige Belgische dames de
hoofdrol in de koers. Alle tussen-
sprints gingen naar onze zuiderburen
met daarbij een hoofdrol voor Britta
Vantournhout die op weg naar de fi-
nish met een meter verschil door Bian-
ca Roosenboom uit Kampen werd ge-
klopt. Bianca na afloop: ‘ Wat een zwa-
re wedstrijd zeg en wat een geweldig
rijden van Gretha Smit. Ik was blij dat
het peloton bij elkaar bleef zodat ik
het in de sprint kon afmaken’, zo
sprak ze nog na – hijgend .
De zevende skeelermarathon in Vor-
den, veel publiek, ideale weersomstan-
digheden, volop strijd en een voortref-
felijke organisatie. Dat laatste werd
nog het beste verwoord door Harm de
Boer, sinds vele jaren de ‘vaste’ foto-
graaf bij alle skeelerevenementen in
Nederland. Harm: ‘ Ik heb heel wat
marathons gezien. Bij de meeste wed-
strijden zie je na afloop trouwens wei-
nig sponsors meer. Hier in Vorden is
het gezellig, blijven ze nog een poos
napraten en om na te genieten van de
ambiance. Wel een bewijs dat de orga-
nisatie hier bij de sponsors precies de
gevoelige snaar weet te raken’, zo
sprak Harm de Boer. Jaap Hesselink,
voorzitter van het skeelercomité in
Vorden, was na afloop ook een zeer te-
vreden man. ‘Veel strijd, veel publiek,
het is allemaal met dank aan ieder-
een, prima verlopen. Een geslaagde
dag dus’, aldus Jaap.

Veel strijd en veel publiek tijdens de skeelermarathon in Vorden

Jonge belg Bart Swings (17) troeft Nederlandse top af !

De naar hoofdsponsor ( Thoma Makelaars ) vernoemde skeelermarathon
is zaterdagavond bij de heren ( A rijders ) verrassend gewonnen door de
hier in Nederland nog vrijwel onbekende zeventienjarige Belg Bart
Swings. Hij versloeg in de eindsprint in deze 6e etappe van de Megapool
World on Wheels competitie, Mark Horsten uit Haulerwijk en favoriet
Sjoerd Huisman uit Andijk. De jeugdige Belg rijdt bijna nooit in Neder-
land. Hij had tot zaterdag ook nog nooit van Vorden gehoord. ‘Weet je dan
wel wie Arjan Mombarg is’? zo vroeg microfonist Jannes Mulder. ‘ Nou nee,
niet echt, hoe was de naam ook weer’ zo sprak Bart . Arjan Mombarg een
eindje verderop nog napratend over de wedstrijd kon er wel om lachen!

Start A- rijders.

Bart Swings geflankeerd door de rondemissen.

Sjoerd Huisman toch nog fraaie derde plaats.

UITSLAGEN VAN DE ZATERDAG
IN VORDEN GEREDEN SKEELER-
MARATHON:
Heren : 1 Bart Swings België, 2 Mark
Horsten Haulerwijk, 3 Sjoerd Huis-
man Andijk, 4 Gary Hekman Grams-
bergen, 5 Arjan Smit Nijeveen, 6 Koen
Verwey Alkmaar, 7 Emiel Blauw Ro-
den, 8 Stijn van Hove België, 9 Durk
Fabriek Heerenveen, 10 Klaas de
Weerd Staphorst.

Dames: 1 Bianca Roosenboom Kam-
pen, 2 Britta Vantournhout België, 3
Suzanne Van Praet België, 5 Foske Ta-
mar van der Wal Grijpskerk, 6 Jannit-
ta Spigt Apeldoorn, 7 Margo v.d. Mewe

Wolvega, 8 Annelies van Miert België,
9 Nienke Stenekes Damwoude, 10 Car-
la Zielman Steenwijkerwold.

Beloften: 1 Jochem Uithoven Babylo-
niënbroek, 2 Michel Mulder Zwolle, 3
Martijn Otten Heerenveen, 4 Sjaak
Schipper Medemblik, 5 Klaas van der
Wal Kootstertille.
Veteranen: 1 Rene van der Meulen
Kampen, 2 Geert Kruins Een, 3 Henk
Lankhof Aalten, 4 Bauke Thijsseling
Sint Nicolaasga, 5 Jan Hubert Amster-
dam.
Sprintwedstrijden over 200 meter: 1
Ronald Mulder, 2 Sjoerd Huisman, 3
Michel Mulder, 4 Ferne Spruyt.

Uitslagen skeelermarathon



Eerst was er een soort theatervoorstel-
ling. Het mooie hiervan was, dat de
leidsters er zelf ook wat van geleerd
hebben en dat ze de voorstelling in de
toekomst nog weer eens kunnen her-
halen en, als ze willen, kunnen aan-
passen. 

Aan het eind van de ochtend waren de
kleuters van basisschool de Kraanvo-
gel uitgenodigd om mee te doen aan
een workshop die ook weer met deze
theatervoorstelling te maken had. Ze
hebben samen veel plezier gehad. Het
is mooi om te zien dat de samenwer-
king tussen de peuterspeelzaal en de
basisschool een steeds concretere
vorm krijgt. De overtuiging van beide
partijen van de waarde van een door-

lopende ontwikkelingslijn voor kinde-
ren van 2 1/2 tot 6 jaar wordt hiermee
weer duidelijk. Tevens geeft het wer-
ken met de methode "Startblokken
voor basisontwikkeling" naar ons idee
een zeer goed resultaat.

De afgelopen 15 jaar is er veel veran-
derd in ons "peuterspeelzaal-landje".
Zo'n 5 jaar geleden hebben de 2 peu-
terleidsters van 't Kraankuikentje de
volledige opleiding "Startblokken voor
Basisontwikkeling" met goed resultaat
afgerond. Tevens is er het laatste jaar
toenadering gezocht tot de basis-
school en daarmee zijn kortere lijnen
van samenwerking gewaarborgd. Er is
nu zeer intensief contact tussen de
peuterleidsters en de juffen van groep

1 en 2.  Ook als de peuters de leeftijd
hebben om door te gaan naar de kleu-
tergroep, dan gaat dat als vanzelf. Me-
de dankzij deze samenwerking met de
basisschool kunnen we het beste aan
onze peuters bieden.

's Avonds was er voor ouders en geno-
digden een feestelijke avond georgani-
seerd. Een informele bijeenkomst
waar van alles te zien en te doen was.
Zo was er een powerpoint-presentatie
met foto's van toen en nu. Er was een
doorlopende diavoorstelling van ver-
schillende activiteiten die het afgelo-
pen jaar met de peuters zijn onderno-
men. En men kon een tentoonstelling
van documenten en foto's bekijken.
Deze collage-reeks gaf een beknopt
overzicht van de wapenfeiten van de
afgelopen 15 jaar. 

Het was een zeer gezellige reünie,
waar door alle gasten de nodige herin-
neringen zijn opgehaald.

15 jarig jubileum!

Peuterspeelzaal Het Kraankuikentje

Dinsdag 20 mei was een feestelijke dag voor de peuters van peuterspeel-
zaal 't Kraankuikentje in Kranenburg. Die dag werd namelijk het 15-jarig
bestaansjubileum gevierd. De peuterleidsters Joke ten Have en Marjon
Jansen hadden voor de peutertjes een feestelijk ochtendprogramma geor-
ganiseerd.

‘Je moet een dergelijke reis naar India
ook meer als een studiereis zien. In-
drukken opdoen die ik weer kan ge-
bruiken om reizigers die dat land wil-
len bezoeken, van goede adviezen te
kunnen voorzien. Mensen die naar In-
dia gaan doen dat niet zozeer om va-
kantie te vieren, maar meer om hun
blik op de wereld te verruimen. Het is
wel aan te bevelen om daar de periode
tussen oktober en maart voor te kie-
zen, in de zomermaanden is het in In-
dia namelijk veel te warm. Ik ben trou-
wens zeer onder de indruk geraakt
van het land.

Wij waren onder meer in Jaipur, een
wereldstad met een buitengewoon
straatleven, brommers, vrachtwagens,
taxi’ s en tussen al die ‘bedrijvigheid’
door in alle rust kamelen en niet te
vergeten de ‘heilige koe’. Wat mij het
meest zal bijblijven, de wijze waarop
de Moslims, de Christenen en de Hin-
does door elkaar en naast elkaar leven.
Daar kan menig land een voorbeeld
aan nemen. Wij hebben ook kleine
dorpen bezocht, daar heerst in som-
mige delen van het land armoede,
maar is er geen honger. De bewoners
daar zijn ook heel erg vriendelijk, wil-
len ook graag met je op de foto. Het
communiceren gaat met ‘handen en
voetenwerk’. De vrouwen, voor 44 pro-
cent analfabeet, maken gestoken in
fleurige kledij een gelukkige indruk.
Verwondering overheerst en dat is bij
mij meestal het geval wanneer ik an-
dere culturen leer kennen. Neem bij-
voorbeeld de Tajmahal in Agra, één
van de zeven wereldwonderen. Een ko-
lossale graftombe. Verder tempels de
één nog mooier dan de ander. Groot-

heidswaanzin van de koningen en de
keizers die ze ooit gebouwd hebben. Ik
zeg altijd : ‘verwondering is de kunst
van het reizen’, aldus Tiny Koning. Als
ze op reis gaat bezoekt ze veelal lan-
den waar ze nog niet eerder is ge-
weest. ‘Wanneer ik van aanstaande
reizigers een aanvraag binnen krijg
om een vakantiereis voor hun uit te
stippelen, neem ik er alle tijd voor.
Niet een handvol gidsen meegeven,
maar persoonlijk wijzen op de bijzon-
derheden van het betreffende land.
Wat kunnen ze daar verwachten. Wil
men in groepsverband reizen, een au-
to huren, een auto met chauffeur?
Welk soort hotel wil men? Noem het
maar een reisadvies ‘ op maat ‘, dat wil
zeggen precies afgestemd op de ver-
wachtingen van de klant vooraf.

Voor mij zelf ook het leukste wat er is,
een reis plannen van ‘begin tot eind’.
Daar ben ik met name bij reizen naar
verre landen, soms wel dagen mee be-
zig. Het geeft grote voldoening wan-
neer je van de reizigers bij terugkomst
hoort dat ze het naar de zin hebben
gehad. Overigens doe ik dat altijd, is ie-
mand terug dan bel ik een paar dagen
later op om naar de bevindingen te
vragen. Dikwijls voor mij ook weer
leermomenten wanneer ze dingen
hebben gezien of meegemaakt waar ik
dan weer bij volgende adviezen mijn
voordeel kan doen’, zo zegt Tiny Ko-
ning die zelf is aangesloten bij Travel-
lor Counsellors.

Na jaren bij een reisbureau te hebben
gewerkt, is Tiny eind november 2006
voor zich zelf begonnen. “Dat had ik
veel eerder moeten doen, ik ben heel
tevreden over de resultaten tot nu toe.
Door de persoonlijke benadering heb
ik in Vorden en omliggende plaatsen
al een bepaalde klantenkring opge-
bouwd. Ik moet het hebben van
mondreclame, tevreden klanten die
door hun verhalen andere toekomsti-
ge reizigers enthousiast maken om
een reis ( let wel reizen voor elke beurs
) bij mij te boeken’, zo zegt ze.

Travel Counsellor Tiny Koning:

'Verwondering is de kunst
van het reizen'
Tiny Koning is net terug van een
reis door een deel van India. En-
thousiast vertellend, laat ze ons
een aantal van de circa 600 ‘gescho-
ten plaatjes’ zien. Iedere foto met
een verhaal en vertellen kan ze, de
Travel Counsellor, wonend aan de
Schuttestraat, waar ze haar eigen
reisbureau runt.

Afgelopen vrijdag zijn Bert Hissink en
Sandy van Elswijk onder grote
belangstelling in het huwelijksbootje

gestapt. Echter, het bleek geen bootje
te zijn, maar werd het bruidspaar in
een oude mestkar van hun oude

buurman Goos Winkels en thans hun
nieuwe buurman ‘aan de overkant’
(De Steege) vervoerd!

Huwelijk

In een oude mestkar naar het kasteel.

Dinsdag 20 mei 2008 is de picknick-
tafel op de hoek Parallelweg-Ruurlose-
weg, Hamsveldseweg door het bestuur

van Kranenburgsbelang geplaatst.
Van daar heeft men een mooi uitzicht
op de kerk.

Plaatsing Picknicktafel

WEDSTRIJDUITSLAGEN RIJVER.
EN PONYCLUB DE GRAAFSCHAP

Lisette Bijenhof is met haar paard
Rolex op 24 mei naar een CH. in
Heesch geweest, daar behaalde ze een
2e prijs met 192 punten in de klasse
M2. Karin Groot Jebbink is met haar
paard Voila op 25 mei naar een CH in

Hengelo Gld. geweest. Daar behaalde
ze een 2e prijs met 191 punten en een
5e prijs met 188 punten in de klasse B.

Anke Woerts is met haar paard Spetter
ook naar Hengelo Gld. gegaan en deed
daar prima zaken. 
Ze werd 1e en 2e met respektievelijk
199 en 190 pnt in de B dress.

P a a r d e n s p o r t
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Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

Berendsen Drempt

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl
w w w.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

meubelhal

Meubels tegen echte

Ak-zie prijzen!
Alles direct leverbaar

Tevens inruil meubelen

Geopend:
Vrijdag: van 13.30 tot 21.00 uur

Zaterdag: van 09.30 tot 17.00 uur

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

Tel.: 06-54317355

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

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

2 Grohe designkranen en afvoerset

VAN: 2.307,-

Actie geldig t/m 30 juni 2008

Actie
Compleet badkamer-

meubel Thebalux

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

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

1.875,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VOOR (INCL. BTW.):

Ze zijn er weer, aardbeien!
Vers van de koude grond!!!

Malse sla 2 voor 1.00
Appels 2 kilo 1.00
Andijvie kilo 1.00

Aardappelen Nicola eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50
Iedere dag volop verse asperges

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Tiny Koning Travelcounsellor

tiny@travelcounsellors.nl
0575-559090

1973     -     2008

” Huize Sonnevanck”
Zaterdag 31 mei a.s. is het 35 jaar geleden dat wij 
onze zorgvoorziening voor ouderen zijn gestart. 
Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Graag willen wij dit heugelijke feit met u vieren.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, 
maar toch dit jubileum met ons wilt vieren 
wordt u hierbij van harte uitgenodigd op 

vrijdag 30 mei 2008 van 15.00 - 19.00 uur.

Wij stellen uw bezoek zeer op prijs.

Het team van ”Huize Sonnevanck”

Huize Sonnevanck
Bleekstraat 5
7255 XZ Hengelo Gld.
Gemeente Bronckhorst
Tel. (0575) 46 18 14

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden mei t/m augustus
ma. t/m vr. 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur

zat. 10.00-17.00 uur
Meer info: www.den4akker.nl

Noteer alvast in uw agenda
zondag 1 juni  BUITENDAG 2008

AARDBEIEN 
EN ASPERGES

Natuurlijk iedere dag vers 
van eigen land

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
31 mei

In de discotheek

D.J. Martijn

Diverse kleuren
FLEXA en

HISTOR verf

nu 50% korting

OP=OP
DECO HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo Gld.

Een ramp komt 
altijd onverwacht.

U kunt zich nu 
voorbereiden.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767



Bezoekers stonden 's morgens al gerui-
me tijd voor de officiële opening bui-
ten te wachten. Toen de klok negen
sloeg gingen de eerste enthousiastelin-
gen ‘door het lint‘ en bestormden zij
als het ware de volgepakte kramen die
in de grote ruimte stonden opgesteld.
Een groot assortiment dat het afgelo-
pen jaar bijeen was vergaard. Vele tien-
tallen vrijwilligers hielpen deze zater-

dag bij de verkoop. Het aanbod was di-
vers: kinderstoelen, kampeerspullen,
klein meubilair, tuingereedschap e.d.
het ging allemaal tegen aantrekkelijke
prijs grif van de hand. Ook het vele
speelgoed, boeken, CD’s en LP’s, ko-
pers genoeg. De koffiehoek deed bo-
vendien goede zaken. Doordat de vei-
lingcommissie op deze locatie tevens
een meubelopslag heeft, werden van

daaruit ook veel meubels verkocht.
Gitarist Thomas Raap zorgde voor een
sfeervol optreden. De Veilingcommis-
sie blijft actief. Zo is er elke eerste en
derde zaterdagmorgen van de maand
(dus ook weer op 7 en 21 juni) meubel-
verkoop bij boerderij ‘De Bonekamp’
aan de Schuttestraat in het buurt-
schap Linde en in de voormalige HA-
VO borstelfabriek aan de Burgemees-
ter Galleestraat. Op 16 augustus wordt
daar ook, zoals de laatste jaren gebrui-
kelijk, weer een grote boedeldag ge-
houden. Aanmelding van verkoopbare
spullen kan via tel. 551486 of 551787.

Pleinmarkt: ruim 2900 euro 
voor restauratie dorpskerk

De Pleinmarkt die afgelopen zaterdag in de overdekte, voormalige HAVO
borstelfabriek in Vorden werd gehouden, heeft een bedrag opgeleverd van
ruim 2900 euro. Dit bedrag wordt aangewend voor de restauratie van de
monumentale dorpskerk.

Erik Harmsen links en Gerrit Bogchelman rechts in de boekenstand.

Hoewel het zwemseizoen nog niet ten
einde is hebben, de zwemmers van de
Berkelduikers intussen mooie presta-
ties om op terug te kijken.
Zo was daar in April de laatste wed-
strijd van de spannende Landelijke
competitiewedstrijden. De promotie-
kansen waren groot en het is de Ber-
kelduikers inderdaad gelukt om te
promoveren van de Landelijke district
klasse A naar de Landelijke C klasse!
Op de Gelderse Kampioenschappen
ging het erg goed. Er deden 14 zwem-
mers mee,  er werden nieuwe zwem-
mers toegevoegd aan de Nederlandse
groep en intussen werden er drie kam-
pioenschaptitels, een zilveren en een
bronzen medaille aan de prijzenkast
toegevoegd. Spannende races voor Mi-
lou, die tot het laatst toe met de zwem-
ster van Livo (Niké Schuurmans) gelijk
opging maar toch als eerste aantikt en
voor Luuk Nijland die gewaagd hard
van start gaat om de leiding te kun-
nen nemen op de rugcrawl en dit nog
net tot de finish weet vast te houden. 
Mooie opstekers voor jonge zwem-
mers als Torben Lammerdink, Tho-
mas Luchies en Nick Bongers die goed

mee komen op de Gelderse kampioen-
schappen. Lotte Eising haalt op de
laatste dag nog een startvergunning
voor de Nederlandse kampioenschap-
pen op de 100m vrij zoals Berjan Ebbe-
kink dat in het eerste weekeind deed.
Pech voor Niels Tjoonk die weliswaar
zijn 100m schoolslag wint met een
dikke pr, maar bewoog bij de start en
zodoende gediskwalificeerd wordt, ge-
lukkig haalde hij op de rug wel een
verdiende bronzen medaille op de eer-
ste dag.. Ook wat pech voor Carmen
Seesing en Anne Carlijn bakker, die
telken net 1 seconde te kort komen
om ook op de Nederlandse kampioen-
schappen te mogen starten. Er komen
nu nog een paar belangrijke wedstrij-
den; kringkampioenschappen in Zut-
phen en landelijke kampioenschap-
pen voor zowel junioren (NJK Drach-
ten) als voor Minioren (de Jaargangfi-
nales in Dordrecht). 

Op de Gelderse Kampioenschappen
zijn mooie tijden gezwommen, nu is
het de kunst om de juiste vorm vast te
houden voor de belangrijke wedstrij-
den die nog komen gaan.

De Berkelduikers sluiten
wedstrijden prachtig af

Met het tweede weekeind van de Gelderse zwemkampioenschappen is de
Berkelduikers weer 2 Kampioenen rijker.  Milou Tjoonk en Luuk Nijland
halen beide goud op respectievelijk de 100m school en de 100m rug en
worden hiermee Kampioen van Gelderland. Milou was vorige week al
kampioen op de 200m schoolslag en Luuk haalde op de 50m vlinder een
zilveren medaille.

In de 50 CC klasse maakte Tim Tuitert
een stuurfout waardoor hij naast de
springbult terecht kwam, maar wist
hij toch beide manches afgetekend te
winnen. De klasse 65 CC leverde een
overwinning op voor Rico Radstake.
Bob Zevenbergen was de sterkste in de
klasse 85 CC. In de Recreantenklasse

was de spanning te snijden. Jan Koop
vertrok op kop, maar viel door een
trainingsachterstand ver terug. Jarno
de Boer won de eerste manche. Tjeerd
Stapelbroek won de 2e en werd uitein-
delijk ook winnaar in deze klasse.

Uitslagen:
50 CC: 1 Tim Tuitert, 2 Bjorn Wisman,
3 Thies Hellegers, 4 Mamicq Tuininga.
65 CC: 1 Rico Radstake, 2 Jan Willem
Arendsen, 3 Thijs Bulten, 4 Ismo Wol-
sink.
Superklasse: 1 Bas Klein Haneveld, 2
Marcel Bulten, 3 Niek Langwerden, 4
Harrol Wolsink, 5 Gerben Vruggink.
Recreantenklasse: 1 Tjeerd Stapel-
broek, 2 Jarno de Boer, 3 Robert v.d.
Tweel, Kees Koolen, 5 Henk Hellegers.

Tijdens motorcross VAMC De Graafschaprijders

Bas Klein Haneveld verslaat
zijn coach Marcel Bulten
Tijdens de onlangs gehouden eer-
ste onderlinge crosswedstrijd van
de VAMC De Graafschaprijders wist
de jeugdige Bas Klein Haneveld op
het Delden-circuit zijn hoofd koel
te houden. Hoewel zijn coach Mar-
cel Bulten tijdens beide manches
in de Superklasse van kop vertrok,
gelukte het Bas Klein Haneveld bei-
de keren te zegevieren.

Voor de avondwandelvierdaagse die
de gymvereniging Sparta van 9 tot en
met 12 juni organiseert kan men zich
al op woensdagavond 4 juni en don-
derdagavond 5 juni tussen 18.00 en
20.00 uur inschrijven bij Jolande Lo-

man ’t Jebbink 22 in Vorden (tel. 06-
14945936), In tegenstelling tot voor-
gaande jaren start het wandelevene-
ment dit jaar bij sporthal ’t Jebbink.
Daar is donderdag 12 juni ook vanaf
20.15 uur de intocht gepland.

Inschrijving
wandelvierdaagse 'Sparta'

Wik Wichmond deed daaraan mee
met 5 meisjes. Ze haalden alles uit de
kast om de jury van hun kunnen te
overtuigen op de balk, brug, lange
mat en de sprong. Uit  4 regio's kwa-
men de beste turnsters bij elkaar. De
strijd was daardoor heel spannend. De
resultaten bleken verbluffend:

Joanne Steenblik (pupil 1 niveau 15) 9e
v/d 21, Maloe Kleinehaar (jeugd niveau
14)7e v/d 16, Wynanda Golstein (jeugd
niveau 15)9e v/d 14, Valerie Steenblik
(junior niveau 15) 2e v/d 4 en Linda
Hendriks (junior niveau 14) 5e v/d 8.
Op de foto zijn de meiden te zien met
hun leidster Renske Ruiterkamp.

Verbluffende resultaten 
bij finale Turnen 7e divisie

Op 24 mei werden de finale wedstrijden turnen 7e divisie Gelderland Oost
gehouden in Ruurlo.

Daarna kregen de jeugdleden de op-
dracht om zelf een snoertje te maken.
Aan het slot van de bijeenkomst kre-
gen de jeugdige vissers een dobber,
snoer en onderlijn aangeboden. Ook
werd hun een informatieboekje aan-
geboden.
Een paar dagen later ging de Vordense
jeugd voor het eerste op pad, een vis-
wedstrijd in de Heeckerenbeek. In to-
taal werd er 7,2 meter vis gevangen. De
uitslag was als volgt: 1 Bas Abbink 19
stuks- 226 cm, 2 Patrick Groot Jebbink
10 stuks- 141 cm, 3 Ruben Golstein 7
stuks- 102 cm, 4 Sander Eggink 7
stuks- 89 cm, 5 Eric Waanders 5 stuks-
74 cm.

Jeugdavond 

"De Snoekbaars"
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield vorige week spe-
ciaal voor de jeugd een bijeen-
komst waarbij van alles werd ver-
teld over de hengel, de dobbers, on-
derlijnen en lokvoer.

Peter van Huffelen en Wim Wisselink
hebben in de omgeving van Vorden
een rit uitgezet met een lengte van cir-
ca 50 kilometer. De start is mogelijk
tussen 13.30 en 14.15 uur vanaf het
clubhuis aan de Eikenlaan 2A in het
buurtschap Kranenburg.
Er zijn drie klassen: 
A, B en de C- klasse voor beginners.

Zomerrit

De Graafschaprijders

De Vordense auto en motorclub
De Graafschaprijders’ organiseert
zondag 1 juni een zomerrit ( oriën-
tatierit ).



Het biologisch bedrijf De Vijfsprong
was present met producten uit eigen
tuin. John Bouwmeester uit Brummen
vertelde enthousiast over zijn grote
hobby de bijen. Belangstellenden kon-
den middels een microscoop allerlei
insecten ‘uitvergroot’ bekijken. Wilma

Stegink uit Barchem gaf toelichting
op de door haar gemaakte bloemstuk-
jes. Na de zomer begint weer haar gro-
te hobby: het geven van bloemschik
cursussen. Asperges, aardbeien, rozen,
tuingereedschap het was allemaal te
zien en te koop op het voorplein. Henk

Takken van Wijngoed Kranenburg
was ook present.

‘Tot dusver gaat het goed met de wijn-
bouw, maar wij zijn als gezamenlijke
Achterhoekse wijnboeren pas echt te-
vreden wanneer we over drie jaar ( dan
hebben we een gezamenlijke produc-
tie van 120.000 flessen ) we deze fles-
sen ook inderdaad afzetten’, zo sprak
hij. Bram van Kooy, schoonzoon van
Jennine en Evert- Kees probeerde met
de verkoop van allerlei snuisterijen,
die uit het kasteel afkomstig waren,
een duit voor de Stichting, die het
landgoed Wildenborch beheert, in het
zakje te doen. Terwijl opa Marinus Ka-
emingk met paard en wagen met kin-
deren op en neer reed, zorgden de
kleinzonen Jorim (15) op drums en
Arnan (13) op saxofoon voor wat gezel-
lige muziek tijdens de open tuindagen
bij kasteel Wildenborch.

Tuinen kasteel Wildenborch tijdens
open dagen een lust voor het oog

Dat mei qua natuur een prachtige maand is, werd het afgelopen weekend
tijdens de open tuindagen bij kasteel Wildenborch nog eens overduide-
lijk bewezen. Met name op de zaterdag (prachtige weersomstandigheden
) was het voor de vele bezoekers, waaronder een groot aantal toeristen,
een genot om de tuinen en parken te bezichtigen. Tuinen in Engelse land-
schapsstijl en prachtig onderhouden, grote grasvelden en fantastische
‘doorkijkjes’ richting het coulissen landschap daar achter. De vijvers en
de grachten rondom het kasteel dat alles bij elkaar zorgde voor een schit-
terend plaatje. Op het voorterrein een gezellige bedoening. Daar werd een
kleine markt gehouden. Jennine Staring die samen met haar man Evert-
Kees van de Plassche het kasteel bewoont, was zelf ook met een stand aan-
wezig. Daar waren de door haar geschreven kinderboeken uitgestald. De
bezoekers hadden met name ook veel belangstelling voor het boekje over
het kasteel getiteld ‘Van Ridderburcht tot Buitenplaats’, eveneens door
haar geschreven.

Zonnig geheel.

Het "Veni Creator Spiritus" van de
componist Palestrina is een lied dat
past bij de tijd rond Pinksteren. Een
bijna letterlijke vertaling van dit stuk
is te vinden in Gezang 237: "Kom
Schepper, Geest, daal tot ons neer…"
Het zanggedeelte van het concert

wordt afgesloten met het motet "Sei
Lob und Preis mit Ehren (BWV 231).
Mirjam Berendsen zal ter afwisseling
nog enkele stukken spelen.

U wordt dus van harte uitgenodigd op
zondag 1 juni a.s. om 16.00 uur in de
Dorpskerk om te luisteren naar de mu-
zikale verrichtingen van het koor dat
onder leiding staat van dirigent Wil-
bert Berendsen. Ook het orgelspel van
Mirjam Berendsen zal zeker bijdragen
aan een mooi concert. Zoals gebruike-
lijk is de toegang gratis. Wel zal bij de
uitgang een collecte worden gehou-
den.

Als u eens mee wilt zingen met Capric-
cio, neem dan even contact op met
Jan Rigterink, Het Hoge 86, 7251 XZ
Vorden. (tel. 0575-552933 - email:
jan.rigterink@hetnet.nl ) 
Het koor geeft twee concerten per jaar.
In september begint het project dat
moet leiden tot een concert in de ad-
ventstijd.

Concert vocaal ensemble
"Capriccio"
Op zondag 1 juni a.s. geeft het vo-
caal ensemble Capriccio weer een
concert in de Dorpskerk. Op het
programma staan dit keer muziek-
stukken van Johann Sebastiaan
Bach, Tomas Luis Victoria en Pale-
strina. Van Bach wordt de zoge-
naamde "Kleine Orgelmis" uitge-
voerd. Een muziekstuk bestaande
uit orgelstukken, afgewisseld met
10 prachtige koralen. Hierbij wordt
het orgel bespeeld door de vaste or-
ganist van de Dorpskerk, Mirjam
Berendsen. Van De Victoria zingt
het koor "O Magnum Mysterium".
Het is een mooi vierstemmig stuk
dat al eerder op een concertpro-
gramma heeft gestaan.

Zaterdag 24 mei mochten de F pupil-
len de aftrap geven. Er hadden zich 20
teams opgegeven waarvan er 1 helaas
niet verscheen op de dag zelf. Er werd
per wedstrijd 221/2 minuur gevoetbald
in 4 poules van 5. De kleintjes streden
er allemaal hard voor, de in grote geta-
le meegekomen bezoekers zagen leu-
ke wedstrijden. Ook het weer werkte
volop mee: droog en een goede tempe-
ratuur, zowel in als buiten het veld pri-
ma vertoeven dus. De wedstrijden be-
gonnen om 09.00 uur en om 12.15 was
de prijsuitreiking. 1e plaats, aangebo-
den door Bakker Joop: SBC '05 F1; 2e
plaats, aangeboden door Sueters speel-
goed:  Vios Beltrum F2; 3e plaats, aan-
geboden door Halfman bloemsier-
kunst: Ratti F1; 4e plaats, aangeboden
door Schuurman schoenen: Vorden F3
De sportiviteitbeker werd aangeboden
door Fashion Corner. 
De scheidsrechters hadden de spelers
en begeleiding van EGVV F1 de meeste
punten gegeven. Zij konden de beker
dus vol trots in ontvangst nemen. Met
het vertrekken van de F pupillen kwa-
men de C teams alweer binnendrup-
pelen. Deze elftallen speelden in 3
poules van 4, iedere wedstrijd duurde
221/2 minuut. Ook hier een goede sfeer
onder spelers en begeleiders. De uit-
eindelijke uitslag werd beslist door
strafschoppen.

Om 17.00 uur werden de prijzen als
volgt verdeeld:
1e plaats, aangeboden door Bleumink
Profile: VIOS Beltrum C1
2e plaats, aangeboden door Tuunte
mode:  Grolse Boys C1
3e plaats, aangeboden door Free
Wheel: Winterswijk C1
4e plaats, aangeboden door Meeks
meubelen: SBC'05 C1
De Fairplaybeker werd aangeboden
door Bulten tegelzetbedrijf en toege-
kend aan Koninklijke UD C3.

Zondag 25 mei was het de beurt aan
de dames. 4 Teams hadden zich opge-
geven. Zij speelden een hele competi-
tie, wedstrijden van elk 20 minuten.
De strijd werd stevig aangegaan, een
speelster ging zelfs zo ver over de
schreef dat ze werd uitgesloten van de
rest van het toernooi! Helaas, het
komt dus ook bij vrouwenvoetbal
voor. Gelukkig lieten de meeste overi-
ge dames een andere mentaliteit zien.
Heeten 1 was de verrassing van deze
zondag. Een jong team (14-19 jaar) dat
pas 1 jaar meespeelt in de competitie
maar erg leuk voetbal liet zien. Aan
het eind van de middag ook hier de
prijsuitreiking:
1e prijs, aangeboden door KWD sport-
artikelen:  sv Heeten 1; 2e prijs, aange-
boden door installatiebedrijf Bosman:
sv Ratti 1; 3e prijs, aangeboden door
Hovenier Kettelerij:  Ruurlo 1. De spor-
tiviteitbeker werd aangeboden door
bouw en onderhoudsbedrijf de Holt-
moat en met slechts 1 punt verschil
gewonnen door sv Ratti 1.

33e drie weekendentoernooi sv Ratti
Het is mei dus weer tijd voor de
toernooien bij de sv Ratti. Voor al-
weer de 33e keer worden er in drie
weekenden toernooien georgani-
seerd voor alle voetbalteams.

De ochtend begon met koffie en een
flink stuk appelgebak voor alle mede-
werkers van Achterhoek FM en de gas-
ten van de Hanzeborg. Daarna moch-
ten bewoners en begeleiders iets ver-
tellen over de Hanzeborg, hun bewo-
ners en de dagelijkse activiteiten.

Het enthousiasme was inmiddels zo
groot dat de presentator ter plaatse be-
sloot de gasten gedurende de uitzen-
ding regelmatig de door luisteraars
aangevraagde verzoekjes te laten voor-
lezen. Na twee uur radiouitzending
kwam er aan een fantastische zondag-

ochtend helaas een einde. De hanze-
borg-bewoners hadden daarna nog
maar één wens: Zo snel mogelijk te-
rugkomen voor een tweede bezoek
aan Achterhoek FM.

Op de foto schuift presentator Dick
Klein Geltink uit Lochem de uitzen-
ding vakkundig in elkaar. In de naast-
liggende presentatieruimte swingen
de gasten van de Hanzeborg lekker
met de muziek mee.

Hanzeborg bezoekt radiostudio

Bewoners van de Hanzeborg in Eefde brachten zondagmorgen 25 mei een
bezoek aan de radiostudio van Achterhoek FM in Vorden. Op uitnodiging
van de Lionsclub Zutphen mochten ze meewerken aan de programma's
'Op de koffie' en het platenprogramma 'Muziek op verzoek'.

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

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

gave bij de Wehme.
• Vakantie tot september; Hobbyen

voor ouderen in het Dorpscentrum.
Op ma-wo en donderdagmorgen
van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Vakantie tot september; Meer Bewe-
gen voor Ouderen: gym-sport en
spel -volksdansen-zwemmen. Infor-
matie en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

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

MEI
28 Contactmiddag Welfare Rode

Kruis
28 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+,

info tel. 55 2003

JUNI
4 ANBO klootschieten, Kleine Steege
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
11 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
11 Handwerkmiddag/Kraamverkoop

Welfare Rode Kruis de Wehme
12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 ANBO klootschieten, Kleine Steege
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 PCOB Vorden koffieochtend in ho-

tel Bakker

KUNST AGENDA VORDEN
Vanaf 11april  t/m 15 juni april a.s.
Beeldende kunst, Galerie Bibliotheek
Vorden ‘Alledaagse Gelaagdheid’.
25 april t/m 15 juni Beeldende kunst
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 Te-
keningen en schilderijen
Tot en met 9 juni expositie bij Galerie
Amara, schilderingen en keramiek



 

 

De jongeren gingen met acht bege-
leiders naar Roemenië om contacten
te leggen en te hernieuwen, iets van
het land te zien, projecten te bezoe-
ken die in het verleden zijn opgezet
en om daadwerkelijk iets op huma-
nitair gebied te doen. Er is een kleine
school in Medves, een klein dorpje
bij Ocna Mures opgeknapt en van ex-
tra leermiddelen voorzien. 

Door het organiseren van verschil-
lende activiteiten zamelden de jon-
geren in de afgelopen maanden geld
in. Zo hebben ze onder andere een
kerstmarkt georganiseerd en kerst-
post bezorgd, snoeiwerkzaamheden
in tuinen verricht, de bingo verzorgd
op Zorgcentrum de Bleijke en er was
op 13 april jl. een groot concert. 

De heenreis verliep zeer voorspoe-
dig, te goed eigenlijk met drie busjes
en een auto, totdat er, naar later
bleek, verkeerde of niet schone
brandstof was getankt in één van de
bussen. Ondanks de telefonische
hulp van vakgarage Hans Sloot, wa-
ren ze genoodzaakt de bestelbus in
te ruilen voor een kleine Hongaarse
auto en kon het meegenomen speel-
goed niet verder mee naar Roeme-
nië. 
Via walkietalkies werd onderling
contact gehouden en zo hielden ze
elkaar op de hoogte van mooie be-
zienswaardigheden, maar ook dat er
bij een volgende parkeerplaats zou
worden gestopt. De acht chauffeurs
raakten snel op elkaar ingespeeld,
zodat ze lekker snel opschoten en de
reis verder vlekkeloos verliep. 

De eerste dag reed het gezelschap,
via Wenen en Boedapest, in 15 uur
naar Monor in Hongarije. Bij aan-
komst om acht uur ’s avonds kregen
ze heerlijke goulashsoep met brood
in het pension waar werd overnacht.
Hoewel men zeer gastvrij was, ble-
ken ze niet ingesteld op dusdanig
grote groepen. Er was te weinig ser-
vies en bestek. Gelukkig waren de
eersten vlug klaar met eten en kon
het servies snel afgewassen en weer
gebruikt worden. 

De tweede dag passeerden ze begin
van de middag de Hongaars-Roe-
meense grens en kwamen ’s avonds
na een rit van 1776 km aan bij de pas-

torie in Ocna Mures. De doorgaande
wegen waren een stuk verbeterd ver-
geleken met enkele jaren geleden.
De vrouw van de dominee bleek een
prima kokkin te zijn en er werd heer-
lijk gegeten. Daarna werden de jon-
gelui opgehaald door hun gastgezin-
nen, waar zij voor de komende vier
nachten in tweetallen onderge-
bracht werden. Ze sliepen in een
vreemd bed bij (nog) vreemde men-
sen.

De volgende dag werd duidelijk hoe
gastvrij de Roemeense gastgezinnen
zijn. Het beste wordt aan de gasten
voorgezet en het was opvallend hoe-
veel eten er was, terwijl ze zelf niet
aanschoven. Vol verhalen kwamen
de jongelui bij elkaar en verbazing-
wekkend genoeg had menigeen al
contact met het thuisfront gehad via
internet. Hoewel een aantal jonge-
ren bij arme gastgezinnen zat, ont-
brak het hen aan niets. De gastou-
ders hadden hun slaapkamer be-
schikbaar gesteld, of er lagen twee
matrassen in de woonkamer. In alle
gevallen was er een toilet in huis. Het
was soms wel behelpen met de
douche, maar ze hadden zich voor-
bereid op het feit dat er mogelijk
geen douche zou zijn. Van koud wa-
ter word je echter ook schoon, zo
bleek. De leiding was trots op hun
jongeren, want ze mopperden niet
als toiletten niet op slot konden, niet
goed doortrokken, lawaai maakten,
als er geen keuze in broodbeleg was,
de douche te koud was of dat je er al-
leen knielend onder kon. Niets van
dat alles. Wat hebben de ouders van
deze jongelui toch bijzondere kinde-
ren en daar mocht de leiding twee
weken van genieten!

De contrasten in het land zijn heel
groot. Jongelui in de steden hebben
de nieuwste snufjes, zoals mobiel-
tjes, mp3 spelers, koptelefoontjes etc.
Op het platteland is het nog heel an-
ders. In de kleine dorpjes is men met
het gehele gezin op het land aan het
werk. Bijzonder om te zien en te erva-
ren hoe mens en dier hier nog sa-
menwerken. De oude schoolplaten
van Jetses komen weer tot leven: de
man achter de ploeg, het met de
hand zaaien van de mais, een vrouw
bij de waterput die de koeien te drin-
ken geeft, een paard voor de wagen

vol hooi. Enkelen van de groep be-
werkten met een hak de wijngaard
van boer Bela. Dat een aantal dit
werk niet gewend was, bleek uit de
grote blaren op de handen van de
jongeren. 

Terwijl een aantal jongeren in Med-
ves op het land werkte, was een an-
der groepje bezig met het lakken van
de kerkbanken en weer anderen
werkten aan het opknappen van een
paar lokalen van het dorpsschooltje.
Het ging om een grote dokterskamer
en een gym-/speelzaal. Al vrij snel
werd gedacht: “Waar zijn we aan be-
gonnen!” Eerst moest de oude verf-
laag van de muur gehaald worden,
maar er kwamen soms grote stukken
stucwerk mee. Het leek wel of het al-
leen maar erger werd. Na twee uur
ploeteren kwam de Roemeense ‘des-
kundige’ Matti, die koster en metse-
laar is en bij de sodafabriek werkt,
tot de slotsom dat als de verf er niet
af wilde, dat het maar moest blijven
zitten. Hier en daar werd er nog wat
gips of cement op de muur gekwakt
en klaar was Matti. De muren wer-
den daarna goed afgenomen, gecoat
en vervolgens geverfd. In twee dagen
tijd is de complete dokterskamer en
de gym-/speelzaal onder handen ge-
nomen. Wel hadden ze nogal eens te-
genslag, want geregeld zakte de rol-
steiger door de vermolmde houten
vloer. Om de lokalen op te vrolijken

werden de muren voorzien van leu-
ke afbeeldingen. De kinderen van
het dorp kwamen aan het eind van
de tweede dag kijken naar het resul-
taat en ze waren erg verrast.
Het was die dag 30 april, Koningin-
nedag en de jongeren hadden voor
de schoolkinderen allerlei Koningin-
nedagspelletjes georganiseerd: koek-
happen, zaklopen, spijkerpoepen
etc. De dag werd afgesloten met een
gemeenschappelijke maaltijd op het
speelveld van de school. 

Na de werkzaamheden in Medves re-
den ze door naar Toplita. Daar gin-
gen ze naar een middelbare school
en ontmoetten jongeren van 18 en
19 jaar. Jammer genoeg bleek hun
kennis van het Engels gering te zijn.
Hierdoor ontstond niet echt een ge-
sprek. Hierover waren onze jongeren
erg teleurgesteld, want ze hadden
zich er meer van voorgesteld. 

Een hele andere ervaring hadden ze
die middag toen ze een bezoek
brachten aan een zigeunerkamp. On-
der leiding van Veronica, die in Top-
lita woont en daar de zigeuners
helpt, ging de groep met 50 broden
en 80 appels op pad. Er waren in het
zigeunerkamp veel volwassenen en
kinderen thuis. Pubers werden nau-
welijks gezien. Al snel bleek dat ze de
volwassenen geen appels konden ge-
ven, omdat er zó veel mensen in het
kamp waren. Elk gezin kreeg een
brood, maar de zigeuners probeer-
den van alles om meer brood te krij-
gen. Er werd bijvoorbeeld een gehan-
dicapte vrouw naar buiten gehaald,
in de hoop iets extra’s te krijgen. Bo-
terhammen werden meestal meteen
opgegeten en de klokhuizen gingen
naar de varkens. Er liepen kinderen
op schoenen met hakken waarvan
één hak was afgebroken, er liep een
jongen in een skipak met daaronder
blote voeten. Soms werden ze gastvrij
in de huisjes uitgenodigd waar geen
kasten, tafels en stoelen stonden,
vaak alleen een bed, een bank en een
fornuis. Wel zat er aan menig hutje
een schotelantenne voor de tv, maar
daar waren de mensen waarschijn-
lijk niet eerlijk aan gekomen. Ook
wordt elektriciteit afgetapt, maar
durft de politie niet in een kamp te

komen om op te treden.
In het laatste hutje troffen ze een
vrouw met een baby van vijf dagen
oud, gewoon thuis bevallen, ze had
nog 16 andere kinderen. Wel alle-
maal van dezelfde man, want ze zijn
zeer trouw aan elkaar. Je wordt ver-
stoten bij de zigeuners als je vreemd
gaat of als je niet als maagd het (zi-
geuner)huwelijk ingaat. 
Ondanks de trieste omstandigheden
wisten onze jongeren snel contact te
krijgen met de zigeunerkinderen.
Binnen een half uur hadden ze aan
ze geleerd in het Frans, Engels en Ne-
derlands tot tien te tellen. Des te
schrijnender is het te weten dat deze
kinderen waarschijnlijk nooit naar
school mogen/kunnen. Ze worden
erg gediscrimineerd. Zelfs in de gaar-
keuken, door de kerk opgezet voor
de arme mensen in Roemenie, zijn
zigeuners niet welkom en het was
pijnlijk te ervaren dat de vicieuze cir-
kel waarin men zit nauwelijks door-
broken kan worden en dat er weinig
toekomst voor hen lijkt te zijn. “Wat
zijn wij dan toch verwend!” Ondanks
alles zijn de zigeunerkinderen vro-
lijk en blij. Daar kunnen anderen
een voorbeeld aan nemen.

De terugreis verliep vlot. Onderweg
werd in Oostenrijk nog het voormali-
ge concentratiekamp Mauthausen
bezocht. Ook dit maakte op iedereen
heel veel indruk en het was goed om
daar in de verschillende auto’s nog
over te kunnen praten. Thuisgeko-
men wachtte een warme ontvangst
en waren de ouders heel blij hun
kind(eren) weer in de armen te kun-
nen sluiten. 

De belevenissen van de deelnemers
waren gedurende de reis, maar ook
nu nog te lezen op de weblog
www.jwrhengelo.nl. Er werden bij
deze teksten foto’s geplaatst om het
thuisfront mee te laten genieten.

Een ieder die alvast een bijdrage wil
leveren voor de volgende reis naar
Roemenië of om de Roemeense jon-
geren van de gastgezinnen naar Ne-
derland te laten komen, kan dit doen
op rekeningnummer 3274.52.714
t.n.v. COEH te Hengelo gld. onder ver-
melding van ‘reis JWR’.

Jongerenwerkgroep Roemenië van de Stichting 

Commissie Oost Europa Hengelo

Reisverslag Roemenië

De jongerenwerkgroep Roemenië, JWR heeft van 26 april tot en met
9 mei 2008 een reis gemaakt naar en door Roemenië. Zij bezochten pro-
jecten die voorgaande jaren zijn uitgevoerd, maar schilderden ook zelf
twee lokalen in een school. Zeventien enthousiaste jongeren tussen 14
en 17 jaar vormen sinds een paar maanden de nieuwe JWR van de Stich-
ting Commissie Oost Europa Hengelo.

De Jongerenwerkgroep met leiding in prachtig Roemenië.

In het zigeunerkamp werden appels uitgedeeld.



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

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

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

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

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

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

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

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555* 
Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

KIA DEMO
Rio 1.4 Festival Airco, LM velgen 2008
Cee’d SW 1.6 Business, Navi 2007
Carens 2.0 CVVTi X-ecutive 7-zits 2006
Magentis 2.0 CVVTi X-ecutive 2006
Magentis 2.7 V6 X-clusive Autom. 2007
Sportage 2.0 CVVTi X-ception Navi 2007
Sorento 2.5 CRDi VGT diesel Advent 2006
KLEIN EN ZUINIG
Kia Picanto 1.0 Light, nu 8.950,- nieuw
Kia Rio 1.3 GS 5-drs dakspoiler 2002
Kia Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs 2004
Toyota Starlet 1.3 XLi 5-drs 1998
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs 2001
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs 2001
Toyota Corolla 1.3 Liftback 5-d, LMV 2001
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-d, 44dkm 2000
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs, 25dkm 2003
Subaru Justy 1.3 GX AWD 3-drs 1998
Mazda 121 1.3i LX 3-drs 1999
Renault Clio 1.2 Authentique 5-drs 2002

BUDGETAUTO’s met NIEUWE APK
Kia Clarus 1.8 SLX sedan, antr.m 3.250
Subaru Legacy 2.0 GL sedan, LMV 2.500
Volvo 940 2.0i GL sedan, groen m. 2.750
Hyundai Lantra 1.6i GLS sed., rood 2.950
Honda Accord 2.0i sedan, rood m. 2.500
Volkswagen Golf 1.4 CL 44kw 3-d. 1.750
Opel Astra Wagon 1.7 TD, wit 2.250
Nissan Micra 1.3 3-drs TC, LMV 1.950
Renault Clio 1.2 16V 3-d RN, zwart 3.750
RUIMTE
Kia Carens 2.0 VGT dsl EX, roetfilter 2006
Kia Carnival 2.5 V6 EX 7-persoons 2002
Kia Sorento 2.5 CRD Adv., roetfilter 2003
Kia Sorento 2.4i Adv., RVS sidebars 2003
Chrysler Voyager 3.3 V6 SE 7-pers. 1996
Subaru Impreza 2.0 Plus GL AWD 2001 
Subaru Forester 2.0 AWD LPG-G3 1999
Toyota Corolla 1.3i 16v SW Terra 2000
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000
Renault Scenic 1.6 Aida 1999

Kicken met Kia:
win EK 2008 

kaarten!

OCCASIONS

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

Kijk ook op:  www.auto-voorhuis.nl

SPECIALE ACTIE:

Daihatsu Terios 1.5 2WD Explore 2007 rood 20.500,--

Daihatsu Materia 1.3 Rythm + airco 2006 grijs met. 15.900,--

Citroën Xsara Picasso 1.8 + airco 2002 zilver met. 11.250,--

Daihatsu Sirion2 1.3 Prestige + airco 2005 champagne met. 10.500,--

Toyota Celica 1.8 16V VVT-I + airco 2000 zilver met. 10.450,--

Daihatsu Cuore 1.0 Tokyo Aut. 2007 rood 9.250,--

Daihatsu Move 1.0 2003 zilver met. 7.450,--

Daihatsu YRV 1.3 XTI 2001 rood 7.250,--

Daihatsu Sirion 1.3 SR + airco 2002 blauw met. 6.450,--

Daihatsu Cuore 1.0 Tokyo 2005 wit 6.250,--

Daihatsu Cuore 1.0 Nagano + airco 2004 zwart mica 6.250,--

Opel Corsa 1.2 Comfort 2001 zwart 6.250,--

Daihatsu Cuore 1.0 Osaka 2004 blauw met. 5.750,--

Daihatsu Sirion 1.0 ZTI Aut. + airco 1999 rood met. 5.500,--

Daihatsu Applause 1.6 1999 groen met. 4.950,--

Daihatsu Cuore 1.0 RTI + Airco 2000 rood 4.950,--

Suzuki Alto 1.1 GL 2002 zwart 4.950,--

Daihatsu Cuore 1.0 XTI 1999 rood 4.250,--

3x Daihatsu Gran Move vanaf 1998 divers vanaf 3.750,--

Daihatsu Move 850 1997 groen/zilver met. 2.950,--

Hyundai Excel 1.5 Aut. 1995 groen met. 1.850,--

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

Franken Ondermode
Voor kwaliteit en Service!

Op de markt in
Warnsveld en Hengelo.

o.a. BEEREN TRICOT, PALMA, ELBRINA EN NATURANA.

www.franken-ondermode.nl

Wij feliciteren

Drukkerij Weevers

met de opening van

het nieuwe magazijn.

WENTINK

INSTALLATIES
B



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

Het kantoor WegWijZer is gevestigd in
sporthal De Kamp aan de Sarinkkamp
in Hengelo. Het nieuwe steunpunt ziet
er prachtig uit. Ouderenadviseur Ans
Vermeulen is iedere maandag, woens-
dag en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur
op het kantoor aanwezig voor onder-
steuning, informatie en advies. 
Voorzitter Jan Wansink van Stichting
Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH),
heette iedereen welkom. Hij was blij
met het nieuwe steunpunt. Veel waar-
dering had hij voor de vijf vrijwilligers
die SWOH nieuw leven hebben inge-
blazen. “Het kantoor ligt centraal in
het dorp en het is laagdrempelig”.
Wansink ging verder onder meer in op
het ontstaan, de oprichting van
SWOH en het zoeken naar een ge-
schikte locatie. Het uitlenen van medi-
sche hulpmiddelen vanuit het steun-
punt is een grote wens. “Blij zijn we
ook met ouderenadviseur Ans Ver-
meulen. Zij heeft een warm hart voor
alle mensen die een steuntje nodig
hebben”, zei voorzitter Wansink. 
Voorzitter Wim Enzerink van Stich-

ting Samenwerken Welzijn Bronck-
horst (SSWB), feliciteerde het bestuur
van SWO Hengelo met de nieuwe loca-
tie en hij had lovende woorden voor de
inzet van het bestuur. Enzerink ging
in op de vele organisaties in Bronck-
horst die actief zijn op gebied van wel-
zijnswerk. Belangrijk is om voor de
toekomst een visie te ontwikkelen
waarbij samenwerken gewenst is. Hij
verwees daarbij naar de Stichting Sa-
menwerken Welzijn Bronckhorst. “In
de akte is bewust gekozen voor het
woord ‘samenwerken’. SSWB doet het
niet alleen, laat dat duidelijk zijn,
maar in het samenwerken kan het
nog beter. Daar willen wij een rol in
vervullen. Een paraplu waar ook ande-
re ouderen organisaties uit de dorpen
ondergebracht kunnen worden”. Vol-
gens Enzerink zou SSWB ook graag
meer samenwerken met andere orga-
nisaties die raakvlakken hebben met
ouderen en eigen kantoren hebben.
“Wat zou het goed zijn om die kanto-
ren bij elkaar te brengen tot één ont-
moetingscentrum”. Tenslotte wenste

hij de ouderenadviseur veel succes
met het werk. 

Wethouder Ab Boers feliciteerde SWO
Hengelo namens de gemeente. “Het
was een klus om dit voor elkaar te krij-
gen. Gefeliciteerd ook met het winnen
van het vertrouwen van de ouderenor-
ganisaties”, liet de wethouder weten.
Hij verwees verder naar de coördine-
rende rol die SSWB heeft om de vijf
stichtingen in de voormalige gemeen-
ten bijeen te krijgen. “Hier kunnen we
mee vooruit in de toekomst. Ouderen
van nu en ouderen voor de toekomst
willen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven functioneren. Uit onderzoeken
blijkt dat in de toekomst ouderen zul-
len toenemen en dat ouderen ook an-
ders zullen zijn dan nu. Maar ze wil-
len wel zelf de regie in handen hou-
den. En bij hulp komen ze voor vra-
gen, advies en ondersteuning. Dan is
de WegWijZer de plek”. De taak van de
vrijwilliger wordt complexer. Een ou-
derenadviseur kan de vrijwilliger
daarbij ondersteunen. “De gemeente
kan niet alles regelen en financieren,
maar wel als regisseur optreden”. Na
de feestelijke opening van het kantoor
WegWijZer, was er onder het genot
van een hapje en een drankje een ge-
zellig samenzijn.

Steunpunt WegWijZer in Hengelo
feestelijk geopend

Onder grote belangstelling heeft Stichting Welzijn Ouderen Hengelo het
nieuwe steunpunt voor ouderen in gebruik genomen. Het steunpunt de
WegWijZer werd officieel geopend door wethouder Ab Boers van de ge-
meente Bronckhorst. Door op de knop te drukken ging de deur open
waarna de vele aanwezigen het nieuwe onderkomen konden bezichtigen.

Wethouder Ab Boers (rechts) opent het steunpunt. Jan Wansink (links) en ouderenadviseur Ans Vermeulen kijken lachend toe.

In het vergadergedeelte nam voorzit-
ter Marcel Fortuin een aantal thema's
door die in de afgelopen periode aan
de orde zijn geweest. Dit zijn onder-
meer: het voorjaarsoverleg met de Ge-
meente, het Technieklokaal, de B2B-
dag, de werkgroep Europaconferentie
en de werkgroep Revitalisering Bedrij-
venterreinen. Bij al deze thema's zijn
vertegenwoordigers van het IKB nauw
betrokken. Verder werd de financiële
verslaglegging toegelicht door de pen-
ningmeester Dick Luijendijk. Met na-
me de professionalisering van het ge-
zamenlijke secretariaat voor het IKB,
BKB en IKZ was een belangrijke stap

die in 2007 gezet is voor de intensieve-
re samenwerking tussen de diverse
kringen. 
Vervolgens werd het thema "Vinden
en binden van personeel" ingeleid
door een tweetal sprekers. Het thema
"Vinden" werd besproken door Wouter
Siemes van EuroPlanit in Vorden. Hij
informeerde de aanwezigen over de
praktijk van het werken met uitzend-
krachten, en met name over de me-
thodes die uitzendbureaus hanteren
om schaarse werknemers te vinden.
Siemes: "De uitzendbranche kan op ve-
le manieren flexibiliteit leveren op
personeelsgebied." De praktische voor-
beelden die hij vervolgens noemde
maakte het voor de leden duidelijk.
Maar nog belangrijker dan het vinden
van goede mensen is het binden van je
medewerkers. Hierover sprak Geert
Teunissen van DOC*Stap te Doetin-
chem. Op een zeer enthousiaste ma-

nier gaf hij aan hoe personeel te bin-
den is door hen op een positieve ma-
nier te benaderen. "Medewerkers blij-
ven als zij het prettig hebben bij een
bedrijf": aldus Teunissen. En met de
uitspraak "Ieder bedrijf krijgt het per-
soneel dat het verdient" kreeg hij de
aanwezigen goed aan het nadenken.
Het was een boeiend betoog waarbij
de aandacht van de leden geen mo-
ment verslapte.
Dat bleek nog eens te meer tijdens de
daarop volgende zeer geanimeerde
discussie. Het was dan ook moeilijk
voor Fortuin om de vergadering te
sluiten.

De volgende bijeenkomst is op 17 sep-
tember met het thema onderhoud.
Deze bijeenkomst zal worden gecom-
bineerd met een bedrijfsbezoek bij
VIV-Vreeland in Zelhem.

"Vinden en binden van personeel" 

Thema op bijeenkomst Industriekring (IKB)

Afgelopen woensdag was alweer de
13-de bijeenkomst van de Industri-
ële Kring Bronckhorst. De vergade-
ring werd gehouden bij Hotel
Leemreis in Hengelo en was goed-
bezocht.

Voorzitter Fred Midden heette de aan-
wezigen namens het bestuur van de
PCOB afdeling Vorden van harte wel-
kom.

De reden dat we de kerk op de berg in
Heelsum bezochten, was dat Fred daar
20 jaar als koster heeft gefungeerd,
met vele activiteiten die hij daar ver-
vulde. Toen de bus achter de kerk was
gearriveerd, kon iedereen het mooie
kerkje, daterend van1517 bewonde-
ren. We werden welkom geheten met
orgelmuziek, gespeeld door organist
Sjouke. De kerk telt 4 glasinlood ra-
men, die het volgende uitbeelden: de
Woordverkondiging, de Heilige Doop,
het Heilig Avondmaal en de uitstor-

ting van de Heilige Geest met Pinkste-
ren. Door het invallende zonlicht wa-
ren de ramen goed te bewonderen.
Fred vertelde ons van de geschiedenis
van de kerk en daarna was het tijd
voor koffie met gebak in gebouw Re-
hoboth, waar ook veel kerkelijke acti-
viteiten plaatsvinden.

Hierna toog het gezelschap naar het
Kijk-en Luistermuseum te Benne-
kom.Daar vertelde ons een gids over
de vele interessante collecties op mu-
ziekgebied. De collectie mechanische
muziekdozen bestaat o.a. uit cilinder-
en schijvenspeeldozen, bewegende en
muziekmakende figuren, straatpia-
no's en pijporgels, alsmede een draai-
orgel. Alle wetenswaardigheden op
technisch muziekgebied werden uit
de doeken gedaan, wat de aanwezigen
erg interesseerde.

Daarna was het tijd voor het smullen
van heerlijke pannekoeken met des-
sert in de Panoramahoeve in de bos-
sen van Bennekom. Een prachtig inte-
rieur en een prachtig uitzicht maakte
het geheel tot een levendig schouw-
spel. Rond half negen keerde iedereen
weer in Vorden terug, druk nakwebbe-
lend over de mooie busreis en beziens-
waardigheden. Het geheel was te dan-
ken aan de organisator Fred Midden.

Geslaagd middaguitstapje
van PCOB Vorden
Donderdagmiddag jl. om precies
13.00 uur vertrok een bus van Gel-
deresch Reizen met 40 leden en
gasten van de PCOB afdeling Vor-
den vanaf het Dorpscentrum rich-
ting Heelsum. Henk Luijmes was
onze chauffeur en reed langs
mooie toeristische weggetjes en
vertelde onderweg vele leuke be-
zienswaardigheden en anekdotes.
In het gezelschap bevonden zich
niet minder dan 4 dames boven de
90 jaar; zij genoten evenals de an-
dere busreizigers van de mooie na-
tuur en bezienswaardigheden.

De sportdag wordt georganiseerd van-
uit de samenwerkende sport/turnver-
enigingen uit de gemeente Bronck-
horst. We krijgen gelukkig hulp van
het Graafschapcollege opleiding sport
en beweging en veel moeders die wil-
len helpen. Het weer was prima en de
kinderen hebben zich met kogelsto-
ten, speerwerpen, verspringen, horde-
lopen, sprinten, hoogspringen uitste-
kend vermaakt, de duurloop 500 me-

ter was toch wel erg zwaar voor de
meesten en toch waren er veel kinde-
ren die nog een rondje extra liepen,
erg Sportief. De middag werd afgeslo-
ten met een zakje chips gesponsord
door de PLUS ELAND uit Hengelo 

Er zijn die middag veel foto's gemaakt
die binnenkort te vinden zijn op de
gezamenlijke website  www.turnsport-
bronckhorst.nl

Geslaagde Sportmiddag
Turnsport Bronckhorst

Afgelopen Woensdag 21 mei jl waren er ruim 150 kinderen vanuit Turn-
sport Bronckhorst te vinden op de atletiek baan te Doetinchem De jon-
gens en meisjes hangen doorgaans aan de rekstokken of brug, maar
speerwerpen en kogelstoten vinden ze ook heel spannend!

Er komt een band T.H.T (ten minste
houdbaar tot), een dweilorkest, een
countrydanceclub en een Hollandse
zanger. Voor iedereen die het wil pro-
beren staat er een rodeostier en je
kunt sumi-worstelen. Het wordt een
gezellige middag en voor iedereen is
er wat te doen. Kom zondag 8 juni

naar het Dorpshuis Drempt. Voor
meer informatie: Angela Booltink, tel.
06-51935793.

PROGRAMMA 
13.00 uur -15.00 uur Kindermarkt
14.00 uur Countrydance
14.30 uur T.H.T (muziek)
15.00 uur Rodeostier en sumi-worste-
len
16.00 uur T.H.T (muziek)
16.30 uur Dweilorkest (Boerenkeppel)
17.00 uur Rodeostier en sumi-worste-
len
18.00 uur Hollandse zanger
18.45 uur Dweilorkest (Boerenkeppel)
19.15 uur Eigen muziek

Zomermarkt wordt
Zomerfeest
Na vele jaren een gezellige zomer-
markt, wordt dit jaar een Zomer-
feest georganiseerd op zondag 8 ju-
ni. Het feest wordt omlijst met mu-
ziek. De laatste jaren is de animo
voor markten teruggelopen. Wel is
er nog de kindermarkt in samen-
werking met de speeltuinvereni-
ging.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De gemeente overlegt regelmatig
met de dorpsbelangenverenigingen
in Bronckhorst. Op 13 mei jl. spraken
b en w met de Dorpsraad Drempt,
Hummelo en Keppel. Onder meer
kwam de besluitvorming rond de
bredeschool in Hummelo aan de
orde. De Dorpsraad gaf aan dat er 
op dit moment onrust onder de
inwoners van Hoog-Keppel bestaat.
Voor b en w is dit aanleiding om op

Gemeente organiseert op 4 juni informatieavond
voor inwoners van Hoog-Keppel

Groeten uit Bronckhorst
Voorzieningen voor ouderen

Bedrijvigheid Cultuur en verenigingsleven

Monumentaal erfgoed  Landelijke omgeving Veilig verkeer

Scholen Starterswoningen

Recreatie en toerisme

korte termijn een informatie-
bijeenkomst te beleggen voor de
inwoners van het dorp. Doel van de
bijeenkomst is u de gelegenheid te
geven  b en w vragen te stellen en te
discussiëren over actuele onderwer-
pen die bij u leven. De bijeenkomst 
is op 4 juni a.s. om 19.30 uur in de
kantine van de Hessenhal aan de
Monumentenweg 30 in Hoog-Keppel.
Wij begroeten u graag!

2030 de ver-van-je bed-show? 
Niet voor de gemeente. Die wil goed
voorbereid de toekomst tegemoet
treden en stelt daarom een toe-
komstvisie op. U kunt hieraan een
bijdrage leveren door de onder-
staande ansichtkaart in te vullen 
en aan ons toe te sturen. Dit kan 
nog tot 1 juni a.s.! 

Groeten uit………Bronckhorst
Met deze speciale ansichtkaarten-
actie vragen we u als inwoner om
mee te denken over de Toekomstvisie
Bronckhorst 2030. Vertel ons door
het invullen van de ansichtkaart
waar u trots op bent in Bronckhorst

en wat volgens u nog meer aandacht
nodig heeft in onze gemeente! 
Onder alle inzenders verloten we
vijf cadeaubonnen van € 25,-. 
De resultaten van de ansichtkaarten-
actie presenteert de gemeente
tijdens de zomertour die we organi-
seren tussen 30 juni en 4 juli a.s.
Hierover vindt u binnenkort meer
informatie op deze gemeentepagina's
en de website www.bronckhorst.nl.  

Wat doen we met uw inbreng?
De resultaten van de ansichtkaarten-
actie vormen onder andere de input
voor een zogenaamde sterkte-zwakte-
analyse van Bronckhorst, die de

gemeente gaat maken. Deze analyse
geeft ook inzicht in de voornaamste
kansen en problemen voor onze ge-
meente, gezien de ontwikkelingen
en trends die op ons af komen. 
De gemeente bespreekt de sterkte-
zwakte-analyse met de dorpsbelangen
organisaties en de gemeenteraad.
Met de analyse als leidraad, stellen
we vervolgens eind dit jaar drie toe-
komstscenario's voor Bronckhorst
2030 op. De raad beoordeelt deze
scenario's, waarna begin 2009 een
keuze uit de drie wordt gemaakt.
Dan is duidelijk waar we ons als
gemeente Bronckhorst de komende
jaren op gaan richten.

Vul de ansichtkaart in en denk mee over de toekomst 
van Bronckhorst
Het kan nog t/m 1 juni a.s.

De gemeente is samen met de Biblio-
theek West-Achterhoek bezig met
het opstellen van een bibliotheek-
beleid. Aanleiding hiervoor zijn onder
meer (rijks)bezuinigingen en het
mogelijk afschaffen van de provin-
ciale subsidie op de bibliobussen. 
De drie bestaande bibliotheken in
onze gemeente in Hengelo, Vorden
en Zelhem staan niet ter discussie.
Om te kunnen (blijven) zorgen voor
een zo goed mogelijke spreiding van
de bibliotheekvoorzieningen in heel
Bronckhorst willen de gemeente en
de Bibliotheek West-Achterhoek
onder andere goede alternatieven 
in kaart brengen om de spreiding
van de bibliotheekvoorzieningen in
de kernen te behouden en mogelijk
te verbeteren. Alle alternatieven om
een invulling te geven aan de biblio-
theekvoorziening zijn bespreekbaar.
Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheek
in school of dorpshuis, een breng-
en haalpunt in een supermarkt of
een virtueel loket. Hierover gaan zij
nog voor de zomervakantie in gesprek
met onder meer dorpsbelangen-
organisaties, schoolbesturen en
zorginstellingen. Maar ook als u als
individuele inwoner ideeën heeft,
horen wij die graag. U kunt deze
mailen naar mevrouw Els Pierik 
van de afdeling Maatschappij en
organisatie van de gemeente, 
via e-mail: e.pierik@bronckhorst.nl.

Gemeente vraagt 
suggesties om biblio-
theekvoorzieningen in
Bronckhorst zo goed
mogelijk te kunnen 
(blijven) spreiden

Op 28 mei is de afdeling Maatschappij
en organisatie vanaf 13.30 uur niet
meer bereikbaar. Op 29 mei zijn wij u
graag weer van dienst. Onder de
afdeling vallen onder meer de taken
welzijn (o.a. jeugd-, ouderen-, sport-
en kernenbeleid), onderwijs (o.a.
leerlingenvervoer en onderwijshuis-
vesting), communicatie en juridische
zaken.

Afdeling Maatschappij 
en organisatie 28 mei 
beperkt open



Ik ben trots op:

1. 

2.

3.

Dit verdient nog extra aandacht:

1.

2.

3.

Naam:

Adres:

Postcode: 

Plaats:

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Stuur de kaart in een envelop zonder postzegel

naar:

Gemeente Bronckhorst

Mevrouw K.E. Pijnenburg

Antwoordnummer 2519

7255 ZX Hengelo (Gld)

Onder alle inzenders verloten we vijf cadeau-

bonnen van € 25,-. De resultaten van de

ansichtkaarten-actie presenteren we tijdens 

de zomertour.

Een dezer dagen ligt hij bij u in de
bus, of misschien heeft u hem
inmiddels ontvangen: de spiksplinter-
nieuwe gemeentegids Bronckhorst
2008/2009. Een ideale wegwijzer
voor alle inwoners van de gemeente.
Ook dit keer is de gids weer in een
opvallend jasje gestoken. Zo ziet u 
in de gids bijvoorbeeld de foto's van
de winnaars van de fotowedstrijd
'Kinderen in Bronckhorst' die we
vorig jaar organiseerden, zijn onze
bijzondere trouwlocaties mooi uit-
gelicht en hebben we enkele zaken
waar we ons in 2008/2009 speciaal
mee bezig houden voor u op een
rijtje gezet. 

Zoals u gewend bent, staan in de
gids verder natuurlijk de gegevens
van verenigingen, scholen, stichtingen,

bedrijven en instellingen in Bronck-
horst. En veel informatie over de
gemeente (gemeentebestuur,
ambtelijke organisatie, gemeentelijke
diensten en producten, telefoon-
nummers, adressen en openings-
tijden van het gemeentehuis, maar
ook de geschiedenis en beziens-
waardigheden van Bronckhorst). 
De gids is een samenwerkingsver-
band tussen de gemeente en uitgever
FMR Producties uit Den Helder.

Let op
Het kan zijn dat de gegevens van uw
vereniging of instantie onlangs zijn
gewijzigd of binnenkort veranderen.
U kunt dan het reactieformulier
achterin de gemeentegids invullen
en rechtstreeks toesturen aan FMR
Producties. Op de website van de
gemeente vindt u ook de digitale
gemeentegids met alle gegevens
van verenigingen en instanties,
inclusief een handige routewijzer.
Deze gegevens worden door FMR-
producties bijgehouden en regel-
matig ververst. Uw vereniging kan
dan binnenkort wel met de juiste,
nieuwe gegevens op de website van
de gemeente staan. 

Inwoners met een ja/nee adressticker
ontvangen de gemeentegids wel in
de bus. Inwoners met een nee/nee
sticker niet. Zij kunnen deze even-
tueel afhalen bij de afdeling
Publiekszaken van de gemeente.

De nieuwe gemeentegids Bronckhorst
2008/2009 is uit!

De gemeente is weer gestart met
de jaarlijkse onkruidbestrijding 
op verhardingen. De eerste ronde
startte eind mei, de tweede ronde
start eind september 2008. 

Chemische onkruidbestrijding
Per 1 januari 2007 is het wettelijk
gebruiksvoorschrift voor het door
ons toegepaste onkruidbestrij-
dingsmiddel (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 oppervlakte-
water beperken. De gemeente werkt
dit jaar volgens de richtlijnen van
het DOB systeem. 

Bestrijdingsmethode
Wij passen de Select Spray-methode
toe. Om deze methode succesvol 
uit te kunnen voeren moeten de
onkruiden ontkiemd zijn. De spuit-
machine 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. 

Onkruidbestrijding door branden
In de wijken waar het regenwater
afgekoppeld is, wordt het onkruid
met een onkruidbrander besteden.
Dit om te voorkomen dat spuitmiddel
rechtstreeks in het oppervlakte-
water terecht komt. 

U kunt helpen!
Vorig jaar vroegen wij u een steen-
tje 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), telefoon
(0575) 75 02 50.

Onkruidbestrijding op verhardingen

De gemeente wil sporten en bewegen
bij jeugd en jongeren stimuleren en
heeft hiervoor sportbuurtwerker
Robbert Bonsink voorlopig voor een
jaar ingehuurd. Robbert is vorige
week aan de slag gegaan. In samen-
werking met sportverenigingen,
scholen en jongerenorganisaties
gaat hij de komende tijd actief 
sport- en beweegactiviteiten voor
jeugd en jongeren organiseren in
Bronckhorst. Te denken valt aan
clinics door sportverenigingen of
sportbonden en het organiseren 
van toernooien. Robbert is nu nog 
te vinden in het gemeentekantoor,
waar hij zich deze eerste weken
inwerkt in onze gemeente en haar
sport- en beweegwereld, maar 
krijgt binnenkort z'n vaste werkplek
in sporthal De Kamp in Hengelo. 

Heeft u goede ideeën of suggesties
voor Robbert? Of wilt u in uw buurt
een activiteit voor de jeugd in

Bronckhorst organiseren en zijn
hulp inroepen? U kunt Robbert
bereiken via tel. (06) 20 95 24 90  of
e-mail: r.bonsink@bronckhorst.nl.
Aarzel niet! Hopelijk tot ziens bij één
van de sport- en beweegactiviteiten
die hij gaat (mede)organiseren.

Sportbuurtwerker Robbert Bonsink aan de slag
Ook u kunt een beroep op hem doenRuim 130 geïnteresseerden bezoch-

ten de inloopdagen voor de nieuwe
bestemmingsplannen Zelhem Dorp
en Buitengebied van 13 t/m 16 mei.
De bezoekers konden hun (agrarische)
bouwperceel controleren en eventuele
onjuistheden doorgeven. Veel boeren
benutten de kans om hun specifieke
wensen voor de vorm of een kleine
uitbreiding van een bouwperceel toe
te lichten en in te dienen. Ook kon men
via de gemeentelijke website de inven-
tarisatiekaarten inzien. De gemeente
is blij met alle reacties, want dankzij
deze reacties  kunnen eventuele on-
juistheden in de bestemmingsplannen

tijdig worden hersteld. Tevens sluit
het bestemmingsplan Buitengebied
straks beter aan bij de wensen van de
beheerders van het landelijk gebied,
waardoor tijdens het vervolg van de
procedure waarschijnlijk minder
inspraakreacties en zienswijzen
worden ingediend. 

Verwerken reacties
De ontvangen reactieformulieren
worden de komende tijd door de ge-
meente samen met het stedenbouw-
kundig bureau beoordeeld. Door de
grote hoeveelheid reacties kiezen we
er voor om niet iedereen persoonlijk

op de hoogte te brengen. De aanpas-
singen verwerken we  op de plan-
kaarten van het voorontwerp bestem-
mingsplan voor respectievelijk het
Buitengebied van de voormalige
gemeente Zelhem of Zelhem Dorp.
Naar verwachting liggen beide bestem-
mingsplannen na de zomervakantie
ter inzage t.b.v. de inspraak. In deze
plannen staat wat wel of niet is toe-
gestaan binnen de voor uw perceel
geldende bestemming. Via deze
gemeentepagina's en de website
www.bronckhorst.nl houden wij u 
op de hoogte van de vorderingen van
beide plannen.

Inloopdagen Zelhem groot succes

Iedere eerste maandag van de maand
om 12.00 uur zijn sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in de
gemeente Bronckhorst. De sirenes
geven dan één luid alarm dat 1 minuut
en 26 seconden te horen is. Omdat
het om een test gaat, hoeft u geen
actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft tot
doel het landelijke waarschuwings-
en alarmeringsstelsel te testen. 
Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid en
weet wat u moet doen als de sirene
gaat in geval van een ramp: 

'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze om-
roep wordt u op de hoogte gehouden
van de ramp en ontvangt u zonodig
instructies. Op maandag 2 juni a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Met ingang van deze week zijn de
openingstijden van het WMO-loket
gewijzigd. Het loket is geopend op
ma t/m wo van 08.30-15.00 uur, op
do van 08.30-17.00 uur en op vr van

08.30-12.30 uur. Het telefonische
spreekuur is vervallen. 
Het WMO-loket is iedere dag tij-
dens de openingstijden bereikbaar
onder tel. (0575) 75 02 50.

Openingstijden WMO-loket gewijzigd



Raadsvergadering 22 mei 2008
Op 22 mei jl. vergaderde de ge-
meenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door zeven spe-
ciale gasten van de raad. Zij kregen
voor aanvang van de vergadering van
enkele raadsleden een uitgebreide
uitleg over de raad, het raadswerk
en de komende vergadering. 

Vragenkwartier
De VVD fractie vroeg tijdens het vra-
genkwartier wat de gemeente gaat
doen met inkomsten uit de verpak-
kingstax die gemeenten binnenkort
krijgen. Wethouder Baars antwoord-
de dat gemeenten € 367 per ton
ingezamelde kunststof krijgen. Om
dit afval in te kunnen zamelen moet
eerst een keus gemaakt worden
of dit afval huis-aan-huis of via de
milieuparkjes ingezameld zou moe-
ten worden. Waarschijnlijk worden
dat ondergrondse containers in de
milieuparkjes. In hoeverre de inves-
tering daarvan van de opbrengst
betaald kan worden, is nog niet dui-
delijk. Wel zijn afspraken gemaakt
met de raad dat afvalinzameling
kostendekkend moet zijn. Of de af-
valstoffenheffing voor huishoudens
naar beneden gaat, kon de wethouder
nog niet zeggen. “We gaan het eerst
organiseren en dan kijken we hoe-
veel dit scheelt”, zei de wethouder.

Tijdens de raadsvergadering is
verder onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan

'Buitengebied, herziening
Bronksestraat 2 in Drempt'
De raad ging unaniem accoord
met dit bestemmingsplan,
wat de uitbreiding van de woning
Bronksestraat 2 in Drempt met
een landschappelijk ingepaste
minicamping mogelijk maakt. 

• Delegatie vrijstellingsprocedure
art. 19, lid 1 WRO, Beekstraat 8A
in Toldijk 
De raad verleent medewerking
aan een vrijstellingsprocedure
voor het omzetten van een tweede
bedrijfswoning naar een burger-
woning op dit perceel

• Delegatie vrijstellingsprocedure
art. 19, lid 1 WRO, Ruurloseweg
72A in Hengelo (Gld)

De raad besloot het college de
mogelijkheid te bieden een ver-
klaring van geen bezwaar aan te
vragen bij de provincie om de
bouwvergunning voor de herbouw
van een schuur en hooiberg tot
woning op het perceel Ruurlose-
weg 72A in Hengelo mogelijk te
maken 

• Vrijwilligerswerkbeleidsplan
2008-2010 'Sterk vrijwilligers-
werk in Bronckhorst'
De raad stemde in met het vrijwil-
ligerswerkbeleid. Wel gaven de
VVD en D66 een stemverklaring
af over punt 3 op bladzijde 17. 
Zij zijn het met dit punt over ver-
zekeringen niet eens. Zij denken
dat het mogelijk moet zijn om
vrijwilligers WA te kunnen verzeke-
ren. De andere fracties waren het
daar niet mee eens en stemden
voor het beleidsplan, wat aldus
werd aangenomen. 

• Burgerparticipatie en evaluatie
van beleid in de beleidscyclus
De raad legde met dit agendapunt
de uitgangspunten uit de werk-
conferentie van 24 januari jl. ten
aanzien van bugerparticipatie en
evaluatie van beleid vast. Wel
werd nog duidelijk gezegd dat
burgerparticipatie aan het begin
van een proces moet plaats vinden,
niet als het raadsvoorstel al ge-
schreven is. De afspraak werd
dan ook gemaakt om voor in een
proces helder te maken hoe je
met burgerparticipatie omgaat.

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

Raadsvergadering 29 mei 2008
Op 29 mei a.s. vergadert de gemeen-
teraad in een speciale vergadering
in de raadszaal van het gemeente-
huis. 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 2007 
• de Eerste voortgangsrapportage

2008 
• de Perspectiefnota Bronckhorst

2009-2012 

• Jaarstukken 2007
Burgerjaarverslag 
De raad heeft van de burgemeester
het burgerjaarverslag 2007 gekregen.
In dit verslag legt hij verantwoording
af over de kwaliteit van de dienst-
verlening 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 2007
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
2007 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 hebben uitgevoerd en
het jaarverslag/-rekening 2007
geven hierin inzicht. 

Op 3 juni a.s. vindt u in Contact 
een speciale bijlage met het burger-
jaarverslag en in een notendop de
jaarrekening 2007. 

• Eerste voortgangsrapportage
2008 

De Eerste voortgangsrapportage
2008 (periode januari t/m maart)
geeft een overzicht van hoe de ge-
meente in het eerste kwartaal heeft
gepresteerd. In hoeverre zijn de
doelen die de raad in haar raads-
programma, het college in haar
collegeprogramma en in de ge-
meentelijke programmabegroting
2008 zijn aangegeven, behaald.
Het overzicht maakt duidelijk dat
het meeste van wat de gemeente
zich voornam, inmiddels is gereali-
seerd. Zo zijn onder meer de recrea-
tienota, het klimaatbeleidplan,
minimabeleid, WMO-beleidsplan 
en het groenstructuurplan in
2007/begin 2008 klaargekomen, 
is het jeugd- en onderwijsbeleid
geactualiseerd, het nieuwe afval-
systeem ingevoerd en zijn de con-
venanten over de wijze van samen-
werking met de dorpsbelangen-
verenigingen getekend. Verder aan
de slag moet de gemeente bijvoor-
beeld nog met de oprichting van een
WMO-raad die de huidige WMO/Wvg
Cliëntenraad en WWB Cliëntenraad
vervangt, het actualiseren van de
gemeentelijke bestemmingsplannen,
de voorbereidingen en het bestem-
mingsplan voor de Rondweg Hum-
melo en het vervangen van de
gemeentelijke website om u meer
digitale mogelijkheden te bieden. 

• Perspectiefnota 2009-2012
Ook behandelt de raad de Perspec-
tiefnota 2009-2012. Deze geeft een
doorkijk naar de (meerjaren)begro-
ting die komend najaar weer moet
worden vastgesteld. De Perspectief-

nota laat zien welke ruimte voor
nieuw beleid er is ten opzichte van
de huidige begroting en doorgere-
kend naar de volgende jaren. Maar
het geeft ook inzicht in de gevolgen
die de (nieuwe) wensen en plannen
van raad, b en w en de organisatie
hebben op deze ruimte. 
Meestal is er onvoldoende geld om
alle wensen uit te voeren. De raad
moet daarom aangeven welke priori-
teiten zij heeft en welke oplossingen
zij voorstelt om eventuele tekorten
op te vangen. Het algemene beeld is
dat onze financiële positie gezond is! 

B en w stellen de raad voor om in
2009 voor € 280.000 aan nieuw
beleid te reserveren, waarmee de
begroting voor dat jaar sluitend is.
De gemeente investeert flink om
haar website te verbeteren (€ 34.000).
Eind 2008 komt er een nieuwe web-
site met mogelijkheden om een
aantal gemeentelijke producten via
de elektronische snelweg te regelen.
Voor extra onderhoudswerkzaam-
heden aan de gemeentelijke sport-
velden willen b en w  € 25.000 uit-
trekken in 2009. In dat jaar moet de
gemeente ook verkiezingen voor
het Europees parlement organise-
ren. Dit is een wettelijke taak en de
kosten hiervoor bedragen  € 40.000.
Ook moet de gemeente in 2009 een
anti-discriminatiebeleid vaststel-
len, investeert de gemeente in zo-
genaamd realistisch oefenen voor
haar brandweerlieden en is  € 80.000
gereserveerd voor het vervangen en
herinrichten van verschillende
stukken openbaar groen. Daarnaast
reserveerden b en w bedragen voor
het vervangen van brandweermate-
rieel, waaronder een tankautospuit,
en automatiseringssytemen. 

Bestemmingsreserve
Verder stellen b en w voor om een
zogenaamde bestemmingsreserve
van 5,9 miljoen euro in het leven te
roepen om de komende jaren grote
incidentele (eenmalige) projecten
mee te financieren. Ab Boers, wet-
houder van financiën, zegt hierover:
“Onze vrij besteedbare reserve is
zodanig dat dit bedrag hieruit geput
kan worden en onverwachte risico's
met de overige, bestaande reserves
opgevangen kunnen worden.” B en w
willen hiermee jaarlijks afwegen
welke eenmalige zaken uitgevoerd
kunnen gaan worden. Zo zullen in
de nabije toekomst grote projecten

als de rondweg om Hummelo en het
masterplan voor het centrum van
Hengelo aan de orde komen. Voor
2009 willen b en w met geld uit deze
pot onder meer enkele gevaarlijke
verkeerssituaties die zijn opgenomen
in het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan aanpakken (€ 660.000),
projecten uit het landschapsont-
wikkelingsplan (€ 200.000) en de
ontwikkelingsvisie voor het stadje
Bronkhorst (€ 92.000) realiseren.
“Maar ook de kosten voor de inrich-
ting van een Centrum voor Jeugd en
Gezin moeten hieruit komen”, geeft
de wethouder tot slot aan.   

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 ge-
meentebestuur

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

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten 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.

De volgende raadsvergadering is op
26 juni a.s. Hierover leest u medio
juni meer op deze gemeentepagina's
en vindt u de informatie op
www.bronckhorst.nl.

Uit de raad

In het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP) is onder andere
beleid opgenomen over verkeer dat
over zandwegen rijdt. Al bij de inven-
tarisatie voor het GVVP bleek dat op
een fors aantal zandwegen problemen
ervaren worden door aanwonenden.
Deze problemen bestaan in hoofd-
zaak uit stofoverlast, slechte toestand
van de zandweg en overlast door
sluipverkeer. De gemeente heeft nu
besloten om zeventien zandwegen
te sluiten voor motorvoertuigen, met

uitzondering van bestemmings-
verkeer. Voor één weg geldt dat ook
een uitzondering voor landbouwver-
keer wordt gemaakt. De maatregel
wordt na twee jaar geëvalueerd.
In het GVVP hebben zandwegen een
doodlopende functie voor gemotori-
seerd verkeer gekregen. Zandwegen
hebben geen autoverbindende maar
slechts een landschappelijke en
recreatieve functie voor fietsers,
wandelaars en ruiters. In het GVVP-
uitvoeringsprogramma 2007 en 2008

is onder leefbaarheid in verblijfs-
gebieden (één van de onderwerpen
waar de raad prioriteit aan geeft)
een aantal zandwegen opgenomen
waar een oplossing voor gezocht
moet worden. Eind 2007 zijn de inge-
diende knelpunten met betrekking
tot zandwegen geïnventariseerd. 

In totaal gaat het om 17 (delen van)
zandwegen waar bewoners/perceel-
eigenaren hinder ondervinden van
onder meer stof, gaten in de weg en

sluipverkeer. Tijdens de inventari-
satie van de knelpunten heeft de
gemeente gevraagd aan buurtbewo-
ners/perceeleigenaren oplossingen
aan te dragen om de problematiek
weg te nemen cq. te verminderen. 

Welke zandwegen
Voor een opsomming van de zand-
wegen en de te volgen procedure
verwijzen wij u naar de publicatie
onder openbare bekendmakingen,
elders op deze pagina's.

Verbod voor motorvoertuigen op aantal zandwegen 
in de gemeente



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. 

Het EK staat voor de deur.
Sommige gastoeters,
die veel gebruikt worden
door de oranjesupporters,
blijken zeer brandgevaar-
lijk. Als men een aansteker

bij de toeter houdt en hierna toetert,
kan dit een enorme steekvlam ver-
oorzaken. Onderzoek wijst uit dat
nog steeds enkele merken toeters
hebben gevuld met het gas propaan,
wat licht ontvlambaar is. Er is echter

ook een aantal merken dat de toe-
ters vult met een niet brandbaar
drijfgas. Deze zijn wel veilig in het
gebruik. 

De brandweer adviseert om van een
vrolijk feest ook een veilig feest te
maken. Zij raadt gebruikers van
toeters daarom dringend aan om
voor het gebruik de aanwijzingen
op de bus te lezen. U bent dan op de
hoogte van de soort vulling die de

toeter bevat. Is deze vulling brand-
baar, dan is het raadzaam de toeter
niet binnen te gebruiken. Uiteraard
is het buiten ook oppassen geblazen
bij het gebruik in de buurt van open
vuur, sigaretten of hete voorwerpen.

Meer informatie:
Voor vragen of meer informatie kunt
u contact opnemen met brandweer
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 22 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl

Brandweer Bronckhorst adviseert: let op bij gebruik gastoeters!

In verband met een personeelsdag
is het gemeentehuis (en gemeente-
kantoor) op 6 juni a.s. de gehele dag

gesloten. Op 9 juni zijn wij u graag
weer van dienst.

Gemeentehuis gesloten op 6 juni

Ook tijdens het EK 
wordt uw afval ingezameld…
Op dit moment zijn veel voetbalfans bezig met straatversiering
in het kader van het EK 2008. Een leuk idee! Behalve als 
de versiering zo laag hangt dat onze inzamelwagens er niet
onderdoor kunnen. Daarom een vriendelijk verzoek aan alle
voetbalfans: hang de versiering hoger dan 4,2 meter. Dan
kunnen wij uw huishoudelijk afval gewoon ophalen. 

Alvast onze dank!
Website

Heeft u al eens een kijkje genomen
op www.bronckhorst.nl? 

Bijvoorbeeld om meer te weten 
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de 
gehandicaptenparkeerkaart? 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, oogstdag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 27 juli 2008

van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 9, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. huwelijksfeest,

31 augustus 2008, G.J.W. Beunk
• Hummelo, Keppelseweg 30, 27 juni 2008 van 18.00 tot 24.00 uur, fancy fair, O.B.S. De Woordhof,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, J.W. Addink 
• Hummelo, Zelhemseweg 16, aanvraag drank- en horecavergunning, G.E.J. Oosterink
• Toldijk, Wolfsstraat 5, concours hippique, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 

19 en 20 juli 2008 van 08.00 tot 18.00 uur, PC en RV Bronckhorst
• Vorden en omgeving, hardloopwedstrijd, 6 september 2008 van 13.30 tot 16.30 uur, A.V. Hanzesport
• Vorden en omgeving, wandelvierdaagse, 3 t/m 6 juli 2008, stichting Barchemse4daagse
• Vorden, afsluiten de Stroet, tussen de huisnummers 10 t/m 26, vanaf 27 juni 18.00 uur t/m 

29 juni 2008 10.00 uur, buurtvereniging de Stroet
• Vorden, Dorpsstraat 34, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 15 juni t/m 

31 december 2008, R. Hilbolling
• Vorden, Kerkstraat, innemen standplaats met rijdend informatiekantoor, 1 september t/m 

31 december 2008 op dinsdagen van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis
• Vorden, Nieuwenhuisweg, buurtfeest met toneelavond, vogelschieten, feestavond en klootschiet-

marathon, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 
2 juli van 19.30 tot 23.00 uur, 4 juli van 19.30 tot 24.00 uur, 6 juli 2008 van 10.00 tot 15.00 uur,
afsluiten Nieuwenhuisweg, tussen de Deldensebroekweg en de Horst, 4 juli 2008 van 19.30 tot
24.00 uur, Deldense buurtvereniging

• Vorden, Oude Zutphenseweg, open dagen, 12, 13 en 14 september van 10.00 tot 18.00 uur,
stopverbod Oude Zutphenseweg, tussen de Kerkhoflaan en de Zeltsweg, ontheffing Winkeltijden-
wet, 14 september 2008, pompoenerie Tonda Pandana

• Vorden, Ruurloseweg 110, touwtrektoernooi, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 
22 augustus van 19.00 tot 24.00 uur en 24 augustus 2008 van 10.00 tot 19.00 uur, touwtrek-
vereniging Vorden

• Vorden, wijziging van aangewezen koopzondag 28 december 2008 in zondag 24 augustus 2008
als koopzondag, Vordense ondernemersvereniging

• Vorden, Zutphenseweg 1, aanvraag drank- en horecavergunning, A. Armut
• Wichmond, afsluiten Dorpsstraat, tussen de Hackforterweg en de Baron van der Heijdenlaan,

i.v.m. besloten straatfeest, 4 oktober 2008, Dorpsstraat Wichmond
• Zelhem, afsluiten Koeriershoek i.v.m. besloten buurtfeest, 5 en 6 juli 2008, buurtvereniging de

Koeriertjes

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Veldweg 24, gedeeltelijk veranderen woning/boerderij in woning
• Halle, Lankerseweg 3, plaatsen tunnelkas
• Halle, Lankerseweg 3, veranderen paardenschuilplaats
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 35, gedeeltelijk vernieuwen schuur
• Hengelo (Gld), de Heurne 28, gedeeltelijk vergroten berging
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 7, verbouw woning
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 20, plaatsen carport
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 80A, verbouwen schuur tot recreatieruimte
• Vorden, Insulindelaan 23, plaatsen dakkapel 
• Vorden, Netwerkweg 3A, gedeeltelijk vergroten bedrijfsruimte
• Vorden, Ruurloseweg 112, bouwen kapschuur
• Vorden, Strodijk 25, verbouw woning

Aanvragen

• Vorden, Wildenborchseweg 9, verbouw woning
• Vorden, Wilhelminlaan 11, veranderen garage
• Vorden, Zutphenseweg 71, bouwen dubbele woning
• Zelhem, Bergstraat, Orchideestraat, Irisweg, Hyacintweg, Fresiaweg, Tulpweg, Crocusweg,

Lisweg en Papaverstraat, renoveren 76 woningen
• Zelhem, Doetinchemseweg 79A, plaatsen tuinhuis
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 44, uitbreiden woning met slaapruimte
• Zelhem, Hummeloseweg 74, bouwen woning met bijgebouw
• Zelhem, Hummeloseweg 75, plaatsen schoorsteen 
• Zelhem, 't Soerlant fase 4, bouwnrs. 1 t/m 10, bouw 10 woningen
• Zelhem, 't Soerlant fase 4, bouwnrs. 11 t/m 24, bouw 14 woningen
• Zelhem, 't Soerlant fase 4, bouwnrs. 25 t/m 51, bouw 27 woningen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Baak, Schooldijk 4, vergroten ligboxenstal, voor het overschrijden van de maximaal toegestane

goothoogte. Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 4, lid 2 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

• Hoog-Keppel, Prinsenweg 14, bouwen woning met bijgebouw, om de herbouw mogelijk te maken,
voor het overschrijden van de maximaal toegestane nokhoogte en de inhoud van de woning 
en voor het overschrijden van de maximaal toegestane oppervlakte wat betreft het bijgebouw.
Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in respectievelijk de artikelen 13, lid 3,
sub c; mogelijkheid herbouw en 5, lid 1, sub c van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied Hummel en Keppel' 1998 en 'Buitengebied Hummelo en Keppel,
correctieve herziening 2006'

De bouwplannen liggen vanaf 29 mei t/m 9 juli 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Komvonderlaan 3, vernieuwen en vergroten garage annex bergruimte, om het mogelijk

te maken de aangebouwde garage annex bergruimte vóór de gevel van het hoofdgebouw te
bouwen die grenst aan de bestemming 'Openbare ruimten'. Het betreft een vrijstellings-
bevoegdheid opgenomen in artikel 5, lid 5.8., sub d van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

• Vorden, aan het Spoorpad, bouwen woning, betreft procedure vaststellen nieuw hoofdgebouw
Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid die opgenomen is in artikel 5, lid 5.8., sub a van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

De bouwplannen liggen vanaf 29 mei t/m 25 juni 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, bouwen ligboxenmelkstal, voor het overschrijden van de

maxiaal toegestane nokhoogte. Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel
4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

• Halle, aan de Halle-Nijmanweg, bouwen drie woningen, volgens voorschriften moeten voorgevels
in of maximaal drie meter achter voorste bebouwingsgrens worden gebouwd. De woningen
worden op 4,5 meter uit deze grens gebouwd. Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opge-
nomen in artikel 16, lid 3 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buurt-
schappen' 

De bouwplannen liggen vanaf 29 mei t/m 11 juni 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Ruurloseweg 112, vernieuwen veranda, voor het overschrijden van de maximaal toege-

stane totale oppervlakte aan bijgebouwen. Het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 29 mei t/m 9 juli 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Varsseveldseweg 8, voor het uitvoering van het inrichtingsplan 'plangebied Vlaswinkel'

op de percelen, kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie AC, nummer 1833, 1947 en 1949,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988'

• Hummelo, Zelhemseweg 37, voor het vergroten van het woongedeelte in de boerderij, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 mei t/m 9 juli 2008
tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

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

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Voor al deze vrijstellingen geldt dat het gaat om planologisch een aantal kampeermiddelen
mogelijk te maken:
Verzonden op 27 mei 2008:
• Halle, Jolinkdijk 6, bestaande minicamping De Heidenhoeksevloed, 15 mobiele kampeer-

middelen, geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem' 
• Halle, Nicolaasweg 7, bestaande minicamping Hofshoeve, 15 mobiele kampeermiddelen,

geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem'
• Laag-Keppel, IJsselweg 5, bestaande minicamping Siebieverden, 15 mobiele kampeermiddelen,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied van de gemeente Hummelo en Keppel'
• Steenderen, Emmerstraat 12, bestaande minicamping van de fam. Breukink, 15 mobiele

kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993/2000'
• Toldijk, Beekstraat 13, bestaande minicamping De Bult, 15 mobiele kampeermiddelen/campers,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993/2000'
• Wichmond, Lankhorsterstraat 34, bestaande minicamping Warnstee, 15 mobiele kampeer-

middelen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993/2000'
• Zelhem, Schooltinkweg 2A, bestaande minicamping Het Hoegen, 15 mobiele kampeermiddelen/

campers, geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem'
• Zelhem, Michelstraat 10, estaande minicamping De Toevrught, 15 mobiele kampeermiddelen,

geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem'
• Zelhem, Keijenborgseweg 26, bestaande ANWB Camping Coen Evers, 15 mobiele kampeer-

middelen/campers, geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buiten-
gebied Zelhem'

• Zelhem, Aaltenseweg 12, bestaande minicamping Bartelshoeve, 15 mobiele kampeermiddelen,
geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem'

• Zelhem, Everhardinkweg 3A, bestaande minicamping 't Bosch, 15 mobiele kampeermiddelen,
geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem'

• Zelhem, Meeneweg 29, bestaande minicamping Het Bosland, 15 mobiele kampeermiddelen,
geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem'

• Zelhem, Wittebrinkweg 3A, bestaande minicamping De Platwever, 15 mobiele kampeermiddelen,
geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem'

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten 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 een van deze besluiten aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 15 mei 2008:
• Halle, motocrosswedstrijden op circuit De Kappenbulten, op 21 en 22 juni van 09.00 tot 17.30 uur

en op 12 en 13 juli 2008 van 09.30 tot 17.30 uur, HALMAC, artikel 35 Drank- en Horecawet, 
H.J. Vosmeijer, 

• Hengelo (Gld), loterij op terrein golfclub 't Zelle, 26 mei 2008, Rotaryclub Keppel en omstreken
• Keijenborg, Kerkstraat/Hogenkampweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m.

kermis, 20 en 21 juni van 20.00 tot 01.00 uur, 22 en 23 juni 2008 van 12.00 tot 24.00 uur, 
H.J.A. Winkelman 

• Keijenborg, verkoop loten, 6 juli 2008 van 09.00 tot 16.00 uur, R.K. drumfanfare St. Jan
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, voorjaarskermis, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 mei van 20.00 tot 01.30 uur, 31 mei van 12.00 tot 01.30 uur
en 1 juni 2008 van 12.00 tot 20.00 uur, café Heezen

• Steenderen, innemen standplaats voor verkoop vis en aanverwante artikelen, dinsdagen van 
1 juni t/m 31 december 2008, vishandel Hengel

• Vorden, Oude Borculoseweg 1, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten bruiloftsfeest,
23 augustus 2008, T. Nadari

• Zelhem, Heidenhoekweg, buurtfeest met volksspelen en vogelschieten, tijdelijke gebruiks-
vergunning aan C. Hitpass, 27 juni van 19.00 tot 01.00 uur, 28 juni van 10.00 tot 01.00 uur en 
29 juni 2008 van 11.00 tot 19.00 uur, buurtvereniging Heidenhoek

• Zelhem, innemen standplaats met demobus op Stationsplein, 24 mei van 11.15 tot 14.15 uur,
afzetten gedeelte Stationsplein op 24 mei 2008 van 08.00 tot 16.00 uur, Mobycon

Verzonden op 21 mei 2008:
• Bronckhorst, Achterhoek wandeltocht op 28 juni, avondwandeltochten op 24 juli en 14 augus-

tus 2008, wandelsportvereniging Y.M.C.A.

Verleende vergunningen

• Hengelo (Gld), parkeerplaats sporthal De Kamp, rommelmarkt, 21 juni 2008 van 10.30 tot 14.00 uur,
Christelijke muziekvereniging Crescendo

• Steenderen, Covikseweg, feest met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw, 28 juni 2008
van 20.00 tot 01.30 uur, Coviks tuinfeest

Verzonden op 22 mei 2008:
• Halle, overnachten in sportzaal De Meisterkamp, 13 t/m 16 juni 2008, sportvereniging Halle
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, paarden- en ponykeuringen, 21 juni, 12 en 26 juli en 6 september 2008

van 08.00 tot 17.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens wegraces,

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

1 juni 2008 van 11.00 tot 17.00 uur, S. Dorrestijn
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 19 mei 2008:
• Halle en Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor rommelmarkt, mei en juni 2008, S.V. Halle
Verzonden op 21 mei 2008:
• Hengelo (Gld), tijdelijke reclameaanduidingen voor rommelmarkt, 1 t/m 22 juni 2008, Christelijke

muziekvereniging Crescendo

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 16 mei 2008:
• Zelhem, Prinses Beatrixstraat 85, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Troelstrastraat 23, plaatsen dakkapel  
Verzonden op 22 mei 2008:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 40, geheel vernieuwen garage/berging, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Rozegaarderweg 3, veranderen keuken en maken dakopeningen op de woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 16 mei 2008:
• Halle, Dorpsstraat 1, vergroten garage, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van 

de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 20 mei 2008:
• Hengelo (Gld), Mokkinkdijk 3, gedeeltelijk vergroten mestkelder binnen in de schuur
• Toldijk, Hoogstraat 19, bouwen opslagloods, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Waarlerweg 4, vernieuwen woning en vervangende bouw (aangebouwd) bijgebouw,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Slangenburgweg 1, verbouwen woning
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 5, veranderen en inpandig uitbreiden woning
Verzonden op 21 mei 2008:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 4, bouwen schuur ter vervanging van diverse schuren
Verzonden op 22 mei 2008:
• Drempt, Tellingstraat 2, gedeeltelijk verbouwen/vernieuwen woonboerderij
• Hengelo (Gld), Menninkweg 2, bouwen schuur
• Keijenborg, Teubenweg 3, gedeeltelijk vergroten garage
• Vorden, Waarlerweg 2, gedeeltelijk vernieuwen garage

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 20 mei 2008:
• Hummelo, Groeneweg 6, veranderen huisartsenpraktijk tot woning 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 22 mei 2008:
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 24, bouwen van een woning, garage en loods, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimteljke Ordening

Sloopvergunningen 
Verzonden op 19 mei 2008:
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 7, gedeeltelijk slopen woning
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 18, geheel slopen fabriek voor aardappelverwerking, komt asbest-

houdend afval vrij

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 23 mei 2008:
• Hummelo, Rozegaarderweg 3, voor de verbouw van de keuken en het plaatsen van drie licht-

stroken in het dakvlak

Kapvergunningen
Verzonden op 22 mei 2008:
• Hengelo (Gld), Kervelsweg 36, vellen van één eik, herplant verplicht: één inlandse eik of

kastanjeboom
• Hengelo (Gld), Singel 17, vellen van één beuk, geen herplantplicht
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 9A, vellen van één inlandse eik, herplant verplicht: één boom

naar keuze
• Vorden, Lieferinkweg 3, vellen van vier berken, geen herplantplicht
• Zelhem, Halseweg 35, vellen van twee esdoorns, geen herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 23 mei 2008:
• Vorden, Hengeloseweg 15, voor verbranding nabij de Zomervreugdweg 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens een buurtbarbecue is de Molenweg op 28 juni 2008 van 10.00 tot 22.00 uur

afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens de paarden- en ponykeuringen op 26 juli en 6 september 2008 geldt van

07.00 tot 17.00 uur een stopverbod op de Zelhemseweg, tussen de Molenenk en de Oosterwijkse
Vloed, en op de Winkelsweg, vanaf huisnummer 3 tot de Zelhemseweg

• Hengelo (Gld), tijdens de rommelmarkt van Christelijke muziekvereniging Crescendo op de
parkeerplaats van sporthal De Kamp is de parkeerplaats, Sarinkkamp 7, van 20 juni 18.00 uur
tot 21 juni 2008 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een besloten buurtfeest is de Hofstraat, tussen de Schoolstraat en 
De Heurne op 5 juli 2008 van 09.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Middenweg, tussen huisnummer 40 en de Torenzicht
(rotonde), van 28 juni 2008 10.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer
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• Steenderen/Toldijk, tijdens het Coviks Tuinfeest op 28 en 29 juni 2008 geldt een stopverbod op
de Covikseweg in Steenderen (zijde van de oneven nummers) en de Wolfsstraat in Toldijk 
(zijde van de oneven nummers)

• Vorden, tijdens een buurtfeest is het Biesterveld, tussen de huisnummers 43 t/m 57, vanaf 5 juli
08.00 uur t/m 6 juli 2008 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met het Langste Ontbijt van de Achterhoek is de Bergstraat op 5 juli van
06.00 tot 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het buurtfeest van buurtvereniging De Zonnebloem is de Zonnebloemstraat vanaf
13 juni 18.00 t/m 15 juni 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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

Rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 20 mei 2008:
• Vorden, Almenseweg 49, historische buitenplaats Den Bramel, voor de interne verbouw van

het woonhuis

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 het
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

In verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer zijn de volgende zandwegen tijdelijk
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 
• Vorden, Schutteweg, vanaf de Sarinkdijk tot aan de Maandagweg, van 20 mei tot eind septem-

ber 2008 of zoveel langer of korter als wenselijk is
• Halle, Landeweerweg, vanaf de N330 Varsseveldseweg tot aan de Zanddijk, en de Aaltenseweg,

vanaf de Fortstraat tot aan de Zieuwentweg, van 22 mei tot eind september 2008, of zoveel langer
of korter als wenselijk is

Verkeersbesluiten diverse zandwegen in de gemeente Bronckhorst
B en w hebben op 20 mei 2008 besloten inspraak te verlenen op het voornemen om op de volgende
zandwegen in de gemeente Bronckhorst een verbod voor motorvoertuigen met uitzondering van
bestemmingsverkeer in te stellen:
• Halle, Neijenkampweg, tussen Nijmansedijk en Stadsedijk
• Halle, Schoolpad, tussen Kerkstraat en Pluimersdijk
• Halle, Zandweg (naamloos) tussen Varsseveldseweg en Spiekermanweg
• Hengelo (Gld), 2e Berkendijk, tussen Rijnweg en Roessinkweg
• Hengelo (Gld), Hagendijk, tussen Sarinkdijk en Blekweg
• Hengelo (Gld), Wassinkweg, tussen Sarinkdijk en Beunksteeg
• Vorden, Bekmansdijk, tussen Kostedeweg en Schuttestraat
• Vorden, Bergkappeweg, tussen Schuttestraat en Bekmansdijk
• Vorden, Enzerinckweg, tussen Ruurloseweg en Wildenborchseweg
• Vorden, Giezenkampweg, tussen Mosselseweg en Wildenborchseweg
• Zelhem, Hengeloseweg, insteekweg naar huisnr. 60
• Zelhem, Schovenweg, tussen Terborgseweg en Lageweg
• Zelhem, Stadsedijk, tussen Brunsveldweg en Nijmansedijk
• Zelhem, Zandvoortweg (Meeneweg), tussen Meeneweg 4 (de Boerderij) en de Zandvoortweg
• Zelhem/Hengelo (Gld), Wisselinkweg/Boeyinkweg, tussen Kolkstuikweg en Heerinkdijk 

En een verbod voor motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer en landbouw-
verkeer in te stellen op:
• Zelhem, Priesterinkdijk, tussen Halseweg en Pluimersdijk

Betrokkenheid aanwonenden
De reacties van de betrokkenen/aanwonenden zijn gebundeld in de reactienota 'Aangedragen
oplossingen door aanwonenden/perceeleigenaren'. De reactienota ligt, samen met de concept-
verkeersbesluiten, tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor,
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling van 28 mei tot 9 juli 2008. 
Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan de
medewerkers van deze afdeling. Na de inspraaktermijn neemt het college een definitief besluit.
De inspraak kan aanleiding zijn de conceptverkeersbesluiten aan te passen. Als het definitieve
besluit genomen is, volgt nog een beroepstermijn en worden de maatregelen uitgevoerd.

Verkeer en vervoer

Wijzigingsplan 'Roomstraat 29 Drempt' 
Het ontwerpwijzigingsplan 'Roomstraat 29 Drempt' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 29 mei t/m 25 juni 2008 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.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van het bouwvlak zoals op de bestemmings-plankaart
staat aangegeven voor de bestaande woning aan de Roomstraat 27 in Drempt.
Het is de bedoeling het bouwvlak zes meter in westelijke richting te verplaatsen om een uitbreiding/
verandering van de woning en/of bijgebouwen mogelijk te maken. Het voornemen is dat de
bestaande woning op de Roomstraat 27 na vernummering het adres Roomstraat 29 krijgt.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008
Zutphenseweg 99 Vorden'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008 Zutphenseweg 99 Vorden' is onherroepelijk
geworden. Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van bestaande voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen zodat een (fijn)timmerbedrijf gevestigd kan worden op het perceel
Zutphenseweg 99 in Vorden.

Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
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 wijzigingsplan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Landgoed Elsmaten Zelhem'  
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 13 mei 2008 het bestemmingsplan 'Landgoed
Elsmaten Zelhem' goedgekeurd.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van Landgoed Elsmaten op percelen gelegen in de
omgeving van de Akkerweg/Wittekbrinkweg/Kruisbergseweg in Zelhem.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 29 mei t/m 9 juli 2008
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 'Buitengebied herziening Tellingstraat 7
Drempt'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Tellingstraat 7 Drempt' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de vestiging van een wijnboerderij op het perceel Tellingstraat 7 
in Drempt. Het bedrijf omvat een wijngaard, een wijnmakerij, een winkel die tevens dienst doet
als ontvangstruimte en wijnproeverij, alsmede een terras voor passerende recreanten. In het
hoofdgebouw is beperkte gelegenheid voor bed & breakfast.

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.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 29 mei
t/m 9 juli 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Nieuwenhuisweg 1, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 10 juli 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having, tel. (0575) 75 02 87.

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

Wet milieubeheer
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Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaringen tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Baak, Dollemansstraat 8, voor het realiseren van een opslag en bergruimte
• Hengelo (Gld), Baaksevoetpad 7, voor het plaatsen van een opslaggebouw voor de zuuropslag 
Deze verklaringen zijn op 27 mei 2008 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen ingevolge de vergunning en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden
niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot
toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
b en w van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. 

Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van
de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerking-
treding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening
worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de

Het college heeft op 13 mei 2008 een concept beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. In de
beleidsvisie zijn de veiligheidsrisico's vastgelegd voor bedrijven die werken met gevaarlijke
stoffen of gevaarlijke stoffen opslaan. Binnen de gemeente Bronckhorst bevindt zich een beperkt
aantal risicobronnen: negen LPG tankstations, drie grote ammoniakkoelinstallaties, één grote
propaanopslag en één groot gasdrukregel- en meetstation.

Door de beleidsvisie vast te stellen krijgen de veiligheidsrisico's een prominente plek bij besluit-
vorming rondom bestemmingsplannen en milieuvergunningen. Gekozen is voor een benadering
met twee gebiedstypen. Op deze wijze wordt voorkomen dat nieuwe onveilige situaties ontstaan
terwijl bedrijfsactiviteiten niet onnodig worden gefrusteerd.

De beleidsvisie externe veiligheid inrichtingen ligt gedurende zes weken vanaf de dag na deze
bekendmaking ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving en is tegen betaling van kosten verkrijgbaar. In deze periode kan een ieder daartegen
bij b en w schriftelijk of via de e-mail (milieu@Bronckhorst.nl) zienswijzen inbrengen. Ook kunt u
het beleidsstuk inzien via onze website www.bronckhorst.nl onder plannen en projecten.

Beleidsvisie externe veiligheid inrichtingen

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
verzoeken om een voorlopige voorziening.

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarisch vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48
www.stradasports.nl

De temperatuur 

van de dag is uw 

korting op het 

inschrijfgeld

De laatste 
(ki)loodjes?!

September is BENFIT maand bij Strada Sports.

www.benfi t.nl

Ze wegen het allerzwaarst maar met de steun
van Strada Sports ga je gegarandeerd lichter

en fitter de zomer in!

Start in juni of juli met sporten bij Strada Sports
en ontvang:

3 maanden sporten3 maanden sporten 
voor de prijs van 2voor de prijs van 2

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

JOKERS PLAKKEN, KORTING PAKKEN! GEWOON AH HENGELO

BAILEY’S
IRISH CREAM LIKEUR
fles 1 liter

van 19.49
voor15.99

PEPSI, PEPSI MAX OF 7-UP
multipack

set 4 flessen à 1,5 liter

van 4.87
voor 3.33

MET JOKER 2.84

LOTUS ROYAL
TOILETPAPIER
pak 16 rol van 8.35

voor 6.49

MET JOKER 5.65

PERSIL WASMIDDEL
div. var. o.a. Powergel of colorgel

flacon 1,5 liter

van 6.03
voor 4.22

MET JOKER 3.61

AH WITTE
ASPERGES
500 gram 2.69

MET JOKER 2.42

ANDRELON
SHAMPOO
flacon 300 ml van 2.41

voor 1.50

MET JOKER 1.25

AH RUNDERVINKEN
OF SLAVINKEN
voord.verp.

kilo van 8.99
voor 6.49

MET JOKER 5.59

  

  

  
  

 

 

  
 

 
 

  
 

 

IN ONS RESTAURANT

Asperge 3-gangenmenu

€ 17,50
ZONDAG 1 JUNI

High Tea
van 14.00 tot 16.00 uur

€ 8,50 p.p.
Een tafel gevuld met de meest smakelijke
lekkernijen: scones, sandwiches, taartjes.

Je kan het zo zoet of hartig niet bedenken.

Reserveren noodzakelijk.

IJSSEL & CO
Eekstraat 18, Doesburg.Tel. 0313-475282.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Voortvaring.

B. Fosselen.

C. Rommelestommelen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De Dierenbescherming is volop in be-
weging. De nieuwe afdeling, die ont-
staat uit de fusie van vier afdeling, is
actief in twaalf gemeentes rond de
Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer
en Zutphen. Deze afdeling zet zich in
voor het welzijn van dieren in de re-
gio, door onder meer Dierenasiel De
Kuipershoek, dat nu een regiofunctie
krijgt, en de Regiodierenambulance.
De afdeling zorgt onder voor dieren-
noodhulp, toezicht op dierenwelzijn
en sterilisatie- en castratieacties voor
(zwerf)katten. Ook maatschappelijke

en politieke beïnvloeding, het geven
van voorlichting op scholen en het
lobbyen bij politieke partijen zijn be-
langrijke taken. Hierbij wordt het be-
stuur geholpen door een groot aantal
gemotiveerde vrijwilligers en beroeps-
krachten. 
De nieuwe vereniging is financieel
gezond en kent een sluitende begroting.

PENNINGMEESTER
De nieuwe afdeling is voor het bestuur
met name op zoek naar een penning-
meester. Zijn of haar taken zijn het
voeren van financieel beheer, het ma-
ken van begrotingen en het verzorgen
van de jaarrekening in samenwerking
met de accountant. De ledenadmini-
stratie valt niet onder de taken van de
penningmeester.

Mensen die belangstelling hebben
voor een bestuursfunctie bij de Dieren-
bescherming kunnen contact opnemen
met Henk Leentvaar (0575) 56 24 42.

Dierenbescherming op zoek
naar bestuurders
De Dierenbescherming in de regio
Stedendriehoek is op zoek naar be-
stuursleden voor enkele gelieerde
stichtingen, zoals het dierenasiel
De Kuipershoek en de Regiodieren-
ambulance. Vier afdelingen van de
Dierenbescherming fuseren en
met de invulling van de besturen is
de organisatie een stap verder in
de professionaliseringsslag.

Van Bach staat de zgn Kleine Orgelmis
op het programma. 10 koralen, gezon-
gen door het koor en gespeeld op het
orgel. Van De Victoria diens prachtige
'O Magnum Mysterium' en van Da Pa-
lestrina: 'Veni Creator Spiritus'. Beide
werken zijn schitterende staaltjes van
polyfonie uit de Renaissance. Een en
ander wordt omlijst door Bach's Tocca-

ta, Adagio en Fuga in C voor orgel. Het
concert wordt afgesloten met het
motet 'Sei Lob und Preis mit Ehren'
ook weer van Bach.  

Het fraaie Lohmanorgel in de Dorps-
kerk van Vorden wordt bespeeld door
de vast organiste van de kerk, Mirjam
Berendsen, echtgenote van de dirigent
van het koor Wilbert Berendsen. Aan-
vang om 16.00 uur. Kerk is open om
15.30 uur. De toegang is vrij. Wel is er
aan de uitgang de mogelijkheid om
uw waardering om te zetten in een
vrije gift.

Concert Vordens Vocaal
Ensemble 'Capriccio'
Op zondag 1 juni 2008 geeft het
Vordens Vocaal Ensemble 'CAPRIC-
CIO' haar voorjaarsconcert, met
muziek van J.S.Bach, T.L. de Victo-
ria en G.A. da Palestrina.

Tonnie Wassink die aan de kant moest
blijven i. v. m.  een blessure werd ver-
vangen door Frank Van Der Dragt. In
de 125-cc die Assenaar Patrick v. d.
Waarsenburg de snelste tijdens de trai-
ningen. Bas Winkel was de snelste
man van de dag in de 3 Landen-Cup.
De racende HAMOVE leden Gert Bosch
en Olaf Romijn reden zich respectieve-
lijk naar een 11e en 16e tijd. De Belgen
Hughes en Louwette waren de snelste
mannen in de zijspanklasse voor Be-
vers en Vermeer. Ian Simpson uit En-
geland eiste de pole op in de 350-cc In-
ternationale Classic Grand Prix. Ex
Grand-Prix rijder Eric Saul was opper-
machtig in de 250-cc. Er werd ook ge-
reden voor het Belgisch kampioen-
schap en daar was de spectaculaire rij-
der Sebastien Le Grelle oppermachtig. 

De warming-up die zondagochtend
gehouden werd waren deels op een
natte baan. Gelukkig kwam er geen
water meer naar beneden zodat alle
wedstrijden op een droog circuit kon-
den worden verreden. De wedstrijd-
dag begon met het Belgische kampi-
oenschap supersport 600. In deze klas-
se reden geen coureurs uit andere lan-
den mee. Sebastien Le Grelle was heer
en meester en was ruim 23 seconden
sneller over 14 ronden dan Danny Lan-
noo. 

Na de BK race was de 3 Landen-Cup
aan de beurt. De 3 Landen-Cup zijn
races die gehouden worden in Henge-
lo, Oostende Belgie en Frohburg Duits-
land. Deze drie races worden over

twee manches verreden. De eerste
manche was spannend en er werd
voortdurend van koppositie gewisseld
door de Belg Alex Verleye en de Duit-
ser Didier Grams. Bas Winkel kon in
het begin ook goed meekomen maar
hij schakelde zichzelf uit door een val-
partij. Zo ging de overwinning naar
Verleye voor Grams en derde man Ste-
fan Demeulemeester die ook uit Bel-
gie afkomstig is. De tweede manche
werd verpest door een olie lekkage van
Verleye zodat Gram zijn tweede race
kon winnen voor MRTT-Hugen rijder
Bas Winkel. In deze wedstrijd werd De-
meulemeester eveneens derde en hij
deed met Grams dan ook zeer goede
zaken voor het kampioenschap. De
250-cc kende weinig deelnemers maar
was wel een van de beste races van de
dag. De heren Ferry Stoffer, Frank Bak-
ker en Ronald Beitler gaven elkaar
geen duimbreed toe. Ze wisselden dan
ook voortdurend van koppositie. He-
laas ging Stoffer in de Molenbocht on-
deruit zodat er nog maar twee man
voor de overwinning gingen. Beitler
en Bakker konden het niet eens wor-
den wie er moest winnen en het duur-
de dan ook tot de laatste meters dat
Beitler de wedstrijd naar zich toe trok.
Mark Bezemer werd derde voor Frank
v. d.  Dragt die zichtbaar genoot van
zijn eenmalige optreden als vervanger
van HAMOVE bestuurlid Tonnie Was-
sink. In deze klasse reden ook 125-cc
coureurs mee en die race werd gewon-
nen door Henk De Ruiter. In de super-
sport categorie was Raymond Schou-
ten oppermachtig en reed zich ruim

acht seconden los van favoriet Swen
Ahnendorp. Hartelman rijder Jurjen
Uiterdijk reed zich naar de laatste plek
op het podium en hij was er zichtbaar
blij mee. Mile Pajic viel uit en Fabian
Heusinkveld werd 16e . Hij was enorm
teleurgesteld en liet weten dat hij was
aangereden door een mede coureur
en dat daarna de snelheid in zijn ma-
chine weg was. 

In de pauze kwam oud GP coureur
Bruno Kneubuhler in de baan met zijn
oude Honda vier cilinder. Het publiek
genoot van de harde sound die deze
motor maakte en menigeen verlangde
naar de oude tijden van het motor-
racen. Een aantal mensen mocht ook
meerijden met een Ferrari, voor die
mensen kon de dag niet kapot.  De
ICGP werd gewonnen door de Engels-
man Ian Simpson die in vroegere ja-
ren ook al races heeft gereden op de
"Varsselring". De Engelse rijder Lea
Gourlay maakte een spectaculaire
highsider in de Molenbocht, hij vloog
door de lucht voordat hij op het asfalt
kwam. Dat was zijn tweede val van het
weekend want op zaterdag ging hij er
bijna op de zelfde manier vanaf in de
eerste bocht na start en finish tijdens
de trainingen. 

De ONK superbike werd door HAMO-
VE rijder Bob Withag gewonnen voor
de Belgische rijder Sepp Vermonden.
Allard Kerkhoven werd derde en Bas
Winkel maakte het feest compleet
door 7e te worden. Arie Vos, misschien
wel de snelste man op twee wielen in
Nederland, moest zijn Ducati motor
aan de kant zetten door mechanische
pech.  Bevers en Vermeer wonnen de
zijspan klasse. Dit was een saaie race
en de verschillen onderling zijn
enorm groot. De Denen Johansen en
Cristiansen werden tweede voor de
goed rijdende Streuer en Endeveld. 

Joey Den Besten maakte zijn debuut in
de supersport runner-up klasse. De
vijftienjarige scholier genoot van elke
meter die hij mocht rijden op de su-
persport Suzuki.

Bob Withag wint thuisrace op de "Varsselring"

Afgelopen weekend werd er op het circuit "Varsselring"in Hengelo de tra-
ditionele motorraces verreden. Op zaterdag werden de trainingen gehou-
den onder zonnige weersomstandigheden.  In de superbike klasse zette
Arie Vos een nieuw baanrecord neer. Hij reed een rondje van 1:47, 867 op
het circuit dat een lengte kent van 4878 meter. Dat was een dikke 2, 50 se-
conde sneller dan het oude record. Tijdens deze training werd Bob Withag
vierde achter de Belgische rijder Sepp Vermonden en Ron van Steenber-
gen. HAMOVE rijders Bas Winkel en Gert v. d.  Bosch reden zich naar de
10e en 23e positie voor de race. Raymond Schouten was heer en meester
tijdens de trainingen en reed zich een seconde los van de lokale held Swen
Ahnendorp. Mile Palic werd 12e en Fabian Heusinkveld bezette de 16e tijd
in deze trainingen. In de 250-cc was Ronald Beitler de snelste coureur voor
Performance Achterhoek rijder Frank Bakker.

Op de parkeerplaats bij sporthal
De Pol in Zelhem wordt op zondag
8 juni het NK Beachsoccer gehou-
den. Hiervoor kunnen zich geen
teams meer aanmelden. “We zitten
helemaal vol”, zegt organisatielid
Bart Thüss van sportcentrum Aero-
Fitt die samen met Marco Jansen
van sportcafé De Groes het evene-
ment organiseert. 

Alleen voor het Beachsoccer voor seni-
oren en bedrijven op zaterdag 7 juni
en voor het beachvolleybal op vrijdag
6 juni, zijn nog enkele plekken vrij. Be-
langstellende teams dienen zich zo
spoedig mogelijk aan te melden. Opge-
ven kan via e-mail: bart@aerofitt.nl 

Nieuw dit jaar is het beachsoccer-be-
drijventoernooi op zaterdagavond 7
juni. Dit is een businesstoernooi waar
ook een team van businessclub De
Graafschap aan mee doet. ’s Avonds is
er een drive-in-show. Bij het NK Beach-
soccer op zondag 8 juni doet ook een
team van de Superboeren mee. Het he-
le terrein bij sporthal De Pol wordt in
tropische sferen aangekleed. De grote

parkeerplaats wordt bedekt met een
dik laag zand. Er komt een podium,
bar, terras en met de palmbomen
wordt Zelhem een sfeervolle ‘bad-
plaats’. Rondom het evenement is er
van alles te doen. Sportcentrum Aero-
Fitt geeft demonstraties en voor kinde-
ren zijn er diverse attracties. Het week-
endevenement wordt mede mogelijk
gemaakt door diverse sponsoren. 

HET PROGRAMMA:
Vrijdag 6 juni begint om 18.00 tot
22.00 uur het beachvolleybaltoernooi. 

Zaterdag 7 juni is er van 9.00 tot 12.00
uur een beachsoccertoernooi voor de
jeugd en van 12.00 tot 17.00 uur ko-
men de senioren in actie. Aansluitend
is er van 17.00 tot 22.00 uur een beach-
soccertoernooi voor bedrijven. 

Zondag 8 juni begint het NK Beachsoc-
cer om 9.00 uur en het einde is onge-
veer 17.00 uur. Vanaf ’s middags tot on-
geveer 20.00 uur treedt Part 2 op. Deze
rockband speelt muziek uit de jaren
60, 70 en 80 en zorgt voor een gezel-
lige sfeer.

Een weekend beachsoccer en beachvolleybal in Zelhem

Veel animo voor NK Beachsoccer
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Het is mooi om te kijken naar jonge
dieren en zoals nu een net geboren
ezeltje. Feltsigt had al twee ezels,
genaamd Koko en Kiki, moeder en

dochter. Nu heeft de dochter Kiki weer
een veulentje gekregen, wat betekent
dat er drie generaties zijn. Koko is
oma, Kiki is de kersverse moeder van

Nicki, het nieuwe ezeltje. Als je Nicki
wilt bekijken ben je welkom op woens-
dag t/m zondag van 13.00-18.00 uur,
Bekveldseweg 5, Bekveld, telefoon
(0575) 462828.

website: www.feltsigt.nl.

Geboren bij Feltsigt: ezelveulen

Op dinsdag 20 mei 2008 werd bij kinderboerderij Feltsigt een ezelveulent-
je geboren. Moeder Kiki beviel ’s nachts van een mooi, gezond merrie-ezel-
tje. ’s Middags liepen moeder en dochter al rond in de wei.

Moeder Kiki en dochter Nicki.

Vele spullen die een tweede kans krij-
gen om van eigenaar te wisselen, zul-
len die dag worden aangeboden. Dat
zijn onder andere boeken, langspeel-
platen, elektra, kinderspeelgoed, di-

verse meubels, huishoudelijke artike-
len, antiek en nog veel meer.
Ook aan de inwendige mens zal wor-
den gedacht. De welbekende wafels
worden gebakken door de leden en

vrijwilligers van de vereniging. Daar-
naast is er een stand met verfrissingen
en warme snacks.
Voor de gezelligheid zal er muziek
aanwezig zijn. Dus iedereen die op
koopjes uit is, maar ook houdt van een
stukje gezelligheid is van harte wel-
kom in Steenderen op zondag 8 juni.
Aanvang van de rommelmarkt is pre-
cies om 11.00 uur.

Rommelmarkt Nieuw Leven in
Steenderen

Als elk jaar organiseert Muziekvereniging Nieuw Leven een rommel-
markt. Deze zal worden gehouden op zondag 8 juni 2008 op de parkeer-
plaats van Super de Boer Aalderink aan de Burg. Smitstraat in Steende-
ren.

De plaats van vertrek, de parkeer-
plaats van Den Bremer, is ruim en de
bus kan er gemakkelijk parkeren.
Daarnaast zijn de voorzieningen die
het café-restaurant biedt voortreffe-
lijk, het invalidentoilet is goed bereik-
baar en de koffie is heerlijk.
De medewerking van Johan en Gerrie
Wunderink van Den Bremer is gewel-
dig. “Zij zijn zeer Zonnebloemgezind
en daar zijn we heel blij mee,” zegt Jan
Visser, hoofd Zonnebloem Vakantie-
week regio IJsselstreek. “En ze zijn al-
tijd bereid te helpen met het leveren
van stoelen en andere spullen voor bij-
voorbeeld de Zonnebloem hobby-
beurs”.

Vakantiegangers van de regio IJssel-
streek komen uit Hengelo Gld., Vor-
den, Keijenborg, Wichmond, Vierak-
ker, Steenderen, Warnsveld en Zut-
phen. Naast de ondersteunende leden,
een soort donateurs, zijn de vrijwilli-
gers de leden. De Vereniging De Zon-
nebloem heeft in Nederland 30.000 le-
den, vrijwilligers dus, die zijn onder-
verdeeld in provinciale afdelingen. De-
ze werden onderverdeeld in regio’s.

De landelijke afdeling organiseert lan-
delijke vakantieweken. “Dat zijn vaak
mensen die met de boot meewillen en
zwaar gehandicapt zijn. Die kunnen
eigenlijk niet meer met ons mee,” legt
Jan Visser uit. “Wij hebben de mensen
met een lichte tot redelijke handicap,
waarvoor wij de juiste medische zorg
kunnen bieden.” Op de Zonnebloem-
boot zijn meer verpleegkundigen aan-
wezig, om de zwaar gehandicapte,
vaak bedlegerige gasten te kunnen
verzorgen.

De Zonnebloem regio IJsselstreek or-
ganiseert jaarlijks diverse activiteiten,
waarvan de Vakantieweek er een van
is. Dit jaar is het de twintigste editie.
“Het is voor het eerst dat we een excur-
sievakantie doen. We hebben altijd
een vakantie naar een Centrum ge-
had, maar we gaan nu voor het eerste
naar een hotel in Duitsland: in Trier,
aan de Moezel. Voor het eerst naar het
buitenland,” vertelt Jan Visser enthou-
siast. “Dat is hartstikke leuk. Onze va-
kantiegroep verandert en de generatie
die voor jaren terug zelf op vakantie
ging, die komt er nu aan. Voor tien,
twintig jaar terug kregen we gasten
mee die nooit op vakantie waren ge-
weest. De mensen van nu zijn wat ge-
wend, maar raken gehandicapt of
hulpbehoevend. En dan willen ze ook
wel eens naar het buitenland”.

Voor de Zonnebloemgasten die in
Stadtwaldhotel Gillenbach verblijven
is een boeiend programma opgesteld,
met onder andere stadswandelingen
in Trier en Echternach, een bezoek
aan het museum van de Villeroy &
Boch fabrieken en een boottocht vanaf
Traben-Trarbach naar Bernkastel.

Het is heel belangrijk dat de regio ach-
ter de vakantie blijft staan. “Veel geld
komt uit de regiokas, want datgene
wat de gasten betalen dekt niet hele-
maal de lading. Maar ook wordt door
middel van onder andere een loterij
wat extra geld verzameld. Je wilt de
mensen toch eens iets extra’s aanbie-
den en we gunnen die mensen een
pleziertje,” legt Jan uit. “We hebben er
heel veel zin in, want het is een prach-
tige omgeving”.

Maandag 2 tot en met zaterdag 7 juni 2008

Twintigste regionale
Zonnebloem
Vakantieweek

De eerste week van juni wordt de jaarlijks georganiseerde Zonnebloem
Vakantieweek gehouden van de regio IJsselstreek. Het vertrek is maandag
2 juni bij de parkeerplaats van Café-restaurant Den Bremer in Toldijk.
Voor het eerst in twintig jaar is een buitenlands reisdoel gekozen: Trier.

POSTDUIVENVERENIGING 
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD.

Duiven werden gelost op zaterdag 24
mei om 08.45 uur in Pommeroeul (250
km). Aankomst eerste duif 12.18 uur,
snelheid 1172 mpm.

Uitslag:
1. A. Kamperman
2. L. te Stroet
3. G. Duitshof
4. G.R. Borneman
5. Chr. te Stroet  

Duiven gelost in Ablis (502 km) om
08.50 uur. Aankomst eerste duif 17.30
uur, snelheid 964 mpm.

Uitslag:
1. Chr. te Stroet
2. G.R. Borneman
3. G. Duitshof
4. R. Koers
5. H. Hekkelman

D u i v e n s p o r t
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Bij de aanvang van de competitie
stond het team er niet te goed voor
en het was zeker niet voorzien dat
ze nog zouden promoveren. “In de
loop van het seizoen kwamen ze
goed te voorschijn en hebben ze er-
naartoe gewerkt,” aldus voorzitter
Wim Kornegoor. “Het kampioen-
schap was duidelijk voor Doesburg.
Maar de nacompetitie kwam een
wedstrijd ofvijf geleden wel in
beeld. En dat hebben de jongens
waargemaakt.”

“Het team was een van de laatste
drie clubs en er moesten twee wed-

strijden gespeeld worden,” legt
Wim Kornegoor uit. De eerste wed-
strijd in de nacompetitie werd op de
eigen Baakermat verloren van Stok-
kum. Een week later werd er wel ge-
wonnen, uit tegen GWVV. En toen
was het afwachten, want de uitslag
van de wedstrijd tussen Stokkum en
GWVV was bepalend. 
Baakse Boys 1 regelde een bus om
de belangrijke wedstrijd mee te ma-
ken. Stokkum won de wedstrijd en
promoveerde, GWVV verloor weer
en behaalde geen punten. Omdat
Baakse Boys de eerste wedstrijd had
gewonnen, werd de promotie reali-

teit. Dankzij dit succes speelt Baak-
se Boys 1 volgend jaar in de 5e klas-
se tegen teams zoals Keijenburg,
Zelhem en Steenderen.
De reis terug was uitstekend, de
sfeer zat er goed in. Na de ereronde
in de bak van een vrachtwagen van
Masselink stapten de voetbalhelden
bij de Bierkaai uit. Daar werd al een
klein feestje gevierd. Een etentje
van Baakse Boys in Herfkens was
een cadeautje van het bestuur. Het
team regelde het daaropvolgende
grotere feest dat werd voortgezet in
de Bierkaai.

“Ik zei in de tweede helft van het
seizoen ‘jongens als jullie promove-
ren kom ik schoenen poetsen,’ en
dat heb ik vanmiddag gedaan,”
lacht voorzitter Wim Kornegoor.

Baakse Boys promoveert via de
nacompetitie!

Het eerste team van Baakse Boys is weer terug in de vijfde klasse. Na
het behalen van een vierde plaats in de competitie, mocht worden
deelgenomen aan de promotiewedstrijden naar de 5e klasse. De kans
was groter omdat twee van de drie clubs zouden promoveren.

Baakse Boys 1 promoveert naar de vijfde klasse.

Waar de meubelen
nog betaalbaar zijn!

Kom, Kijk en Vergelijk

Openingstijden:
Vrijdag: 13.30-21.00 uur
Zaterdag: 9.30-17.00 uur

Tot ziens bij:
Gerrit Onstenk Meubelen
Molenenk 20, Hengelo Gld

Tel.: 0575-463153 / 06-54317355

Voor meer informatie: www.onstenkmeubelen.nl

Nu bij uw dealer:

Voor een perfect vlak resultaat.

MB 545 V 
Grasmaaier met benzinemotor 

NU € 689,00 
cat. € 719,00

Zelftrekkend en uitgerust met het 
ReadyStart- en vario-aandrijvingsysteem. 
Opvangbox met comfort-design. 
Om middelgrote tot grote gazons 
snel de baas te kunnen.
Vermogen 5,5 pk 
Gewicht 34 kg
Grasopvangbox 60 liter 
Snijhoogte 25-80 mm
Maaibreedte 43 cm

ACTIE!
�geldig t/m 30 juni 2008

Fa. PELGROM - HUMMELO

MASSEY-FERGUSON L A N D B O U W M E C H A N I S AT I E B E D R I J F

Broekstraat 1 • 6999 DE Hummelo • Tel.: 0314-381842 • Fax: 0314-381057

www.pelgrom.nl

... zon, zon en nog eens zon ...

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

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit) + 7016 antraciet

Breedte (cm)  Uitval (cm)          Prijs nú

250
300
350
400
450
500
550
350
400
450
500

200
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300

  914,-
  1110,-
  1139,-
1217,-
1249,-
1326,-
1356,-
1180,-
1271,-
1303,-
1388,-

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

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

Diverse kleuren
FLEXA en

HISTOR verf

nu 50% korting

OP=OP
DECO HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo Gld.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 

avk@weevers.nl



‘Drie hectische dagen, waarbij het per-
soneel vrij- af heeft om daarna in de
‘vernieuwde zaak’ vanaf donderdag 5
juni tot en met zaterdag 8 juni weer
vol aan de bak te gaan. Ik verwacht in
die drie dagen een flinke omzet te
draaien. Geen ‘fingerspitzengefühl’,
maar voorspellingen die gebaseerd
zijn op situaties na eerdere verbou-
wingen’, aldus Wilbert Grotenhuys,
die intussen het klappen van de ‘su-
permarkt- zweep’ al jarenlang kent.

Zegt hij: ‘ Een supermarkt runnen be-
tekent dat je continu bezig bent en
vooral niet stil zitten en tevreden zijn
met behaalde omzetten. Luisteren en
inspelen op wat er bij de klanten leeft
en ook voortdurend op de hoogte blij-
ven van plaatselijke ontwikkelingen.
De beslissing om te gaan verbouwen is
ook niet zomaar uit de lucht komen
vallen, maar is wel overwogen geno-
men. Wij houden om de drie jaren een
onderzoek in de winkel. Wij vragen de
klanten wat hun wensen zijn, wat hen
eventueel niet aanstaat en welke sug-
gesties er leven. Daarnaast houden wij
enquêtes en geven we de klanten vra-
genlijsten mee. De laatste verbouwing
van ons pand vond in 2002 plaats.
Toen hadden we onder meer een flink
aantal onrendabele ‘loopmeters’. Om
de oppervlakte beter te benutten, heb-
ben we de winkel toen een kwartslag
gedraaid. Ook hebben we het assorti-
ment uitgebreid en hebben we ook
meer koelinstallaties aangebracht.

De feitelijke aanleiding dat wij thans
gaan verbouwen is toch wel de opmer-
king van klanten dat het te koud is in
de winkel. De afdeling AGF ( aardappe-
len, groenten, fruit red. ) gaat hele-
maal ‘op de schop’. Er komt een nieuw
fel lichtplan op de producten. Het as-
sortiment wordt uitgebreid, er komen
meer ‘exoten’ waarbij wij bij deze pro-
ducten het land van herkomst vermel-
den. 

De koeling wordt met 7,5 meter uitge-
breid, d.w.z. ook uitbreidingen van
‘kant- en klare’ maaltijden, verse sala-
des en meer verse sappen. Van heel
groot belang toch wel het feit dat alle
koelingen en vriezers met deuren wor-
den afgedekt. Dat bespaart niet alleen
energie, maar voor de klant belangrijk
dat de kou die de winkel binnen trekt,
thans achter de deuren blijft. Trou-
wens dit wordt door de overheid bin-
nen drie jaar verplicht gesteld, dus lo-
pen wij nu al een paar jaar voor’, zo
zegt Wilbert Grotenhuys.

En, zo vervolgt hij, ‘de broodafdeling
wordt na de verbouwing eveneens uit-
gebreid. Dagvers gebak, zeg maar de
top 25 van alle soorten gebak zijn
s’morgens al vanaf de opening van de
winkel verkrijgbaar. Om ook meer
dagverse broodjes, brood e.d. te kun-
nen aanbieden, hebben wij twee com-
puter gestuurde bakovens aange-
schaft. Ook wordt het assortiment uit-
gebreid met een meter gluten vrije

producten. In de winkel treft men ver-
der een ‘wijn- eiland’ aan. Veel exclu-
sieve wijnen, afkomstig uit alle delen
van de wereld. Het is mij de laatste ja-
ren opgevallen dat Vorden een echt
‘wijndorp’ aan het worden is. Om aan
de toenemende vraag te voldoen, dus
meer soorten, meer variatie en wijnen
in verschillende prijsklassen’, zo zegt
hij.

Wilbert Grotenhuys is wat de slagerij
betreft gestopt met het ambachtelijke
werk, dus geen tijd meer besteden aan
het ‘draaien’ van gehakt, geen karbo-
nades die ‘afgehakt’ worden. ‘Het
vlees wordt elke morgen al heel vroeg
vers aangeleverd om vervolgens al
voor de winkelopening ingepakt te
worden. 

Daarnaast vinden er de komende da-
gen enkele andere interne veranderin-
gen plaats, zo komen er bijvoorbeeld
nieuwe kassa’s, terwijl ook de buiten-
kant van het pand onderhanden
wordt genomen’, zo zegt Wilbert Gro-
tenhuys die als motto van modern on-
dernemersschap de leuze hanteert :
‘Kijk niet teveel naar anderen maar
kijk naar je zelf’. De komende weken
wil hij graag dat de klanten ook naar
andere dingen in zijn zaak gaan kij-
ken bijvoorbeeld naar producten die
met de EK, dus met Oranje te maken
hebben. Als liefhebber van de voetbal-
sport en als fan van Oranje zou hij het
prachtig vinden dat de Oranjekoorts
bij de klanten ook ‘vertaald’ wordt
naar ‘koopkoorts’ , want bij het ko-
mende voetbalfestijn wil ook de
supermarktbranche maar al te graag
inspelen op de talrijke Oranje-produc-
ten!

Wilbert Grotenhuys van Super de Boer:

'Verbouwing haalt de kou uit de lucht'

Vanaf maandag 2 juni tot en met woensdag 4 juni zal de parkeerplaats
achter Super de Boer van Yvonne en Wilbert Grotenhuys een verlaten
indruk maken. Geen geparkeerde auto’s , wellicht alleen een paar auto’s
van installatiebedrijven waarvan medewerkers in het pand druk bezig
zijn met tal van verbouwingen.

Wilbert temidden van de vaklui

BIBLIOTHEEKACTIE! 
40% KORTING NS
Wanneer u in juni een spannend boek
leent bij uw bibliotheek krijgt u een
NS-Voordeelbon cadeau. Daarmee
kunt u eenmalig met 40% korting een
treinreis maken (2de klas, ook Syntus))
in Nederland. Reizen voor bijna half
geld! Een gebaar van NS, hoofdsponsor
van Juni - Maand van het Spannende
Boek. Op = op, dus wees er snel bij. Ga
naar uw openbare bibliotheek! U kunt
al lid worden voor 10 euro per jaar.

SPANNENDE BOEKEN: 
U VINDT ZE IN DE BIBLIOTHEEK!
Tegenwoordig zijn de speurders in
misdaadromans academisch ge-
vormd. Ze zijn toxicoloog, patholoog-
anatoom of ballistisch expert. Ze we-
ten alles van DNA, bloedsporen en ko-
gelinslagen. Niet het pistool is hun wa-
pen maar de scalpel. Ze bedrijven fo-
rensisch onderzoek en zetten hun we-
tenschappelijke kennis in om misdrij-
ven op te lossen.
Dit genre is ook terug te vinden bij
Britse tv-series zoals Silent Witness,
Cold Case and Waking the Dead. CSI is
in Nederland zelfs het best bekeken
Amerikaanse televisieprogramma van
de afgelopen. Naar aanleiding van de
tv-serie is een reeks boeken versche-

nen. De populariteit van de forensi-
sche thrillers is nog altijd groeiende.
Reden genoeg om dit genre centraal te
stellen tijdens Juni - Maand van het
Spannende Boek 2008 onder het mot-
to: Knappe koppen, harde bewijzen -
wetenschappers tegen de misdaad.
In uw bibliotheek heeft u keuze uit
meer dan duizend titels. Niet alleen
boeken maar ook dvd's.

AVOND VAN HET SPANNENDE BOEK
Het spannendste feest van Nederland
is The Power of Plots - Avond van het
Spannende Boek op dinsdag 3 juni.
Deze festivalavond vindt plaats in alle
vier de zalen van de Melkweg in Am-
sterdam. Het is de feestelijke start van
de campagne Juni - Maand van het
Spannende boek. Niet te missen voor
liefhebbers van het spannende boek
en alles wat daarmee te maken heeft.

CADEAUTJE VAN UW BOEKWINKEL
Wat is er heerlijker dan ontspannen
met een lekker spannend boek? Vanaf
de eerste pagina niet meer kunnen op-
houden… Onaanspreekbaar zijn voor
de omgeving, want het boek moet
eerst uit! Breng in juni een bezoekje
aan uw boekhandel. Wanneer u voor
ten minste € 12,50 aan Nederlandstali-
ge boeken koopt, krijgt u de nieuwe
Karin Slaughter cadeau. 
Zij schreef speciaal voor Juni - Maand
van het Spannende Boek het ge-
schenkboekje Onbegrepen. Een nieuw
verhaal, humoristisch met onver-
wachte wendingen. Slaughter laat ons
een nieuwe kant van haar schrijvers-
schap zien.

Meer informatie is te vinden op de site
van de bibliotheek, www.bibliotheek-
westachterhoek.nl of op www.maand-
vanhetspannendeboek.nl. NS is hoofd-
sponsor van Juni - Maand van het
Spannende Boek.

Bibliotheken geven NS-Voordeelbonnen cadeau

Tijdens Maand van het 
spannende boek
Juni is de Maand van het spannen-
de boek! Een maand lang is de
schijnwerper gericht op thrillers
en andere spannende boeken.  Elk
jaar heeft de actie een ander the-
ma. In 2008 is dat Knappe Koppen,
Harde Bewijzen - Wetenschappers
tegen de misdaad. Daarmee wordt
het brede aanbod aan kwalitatief
hoogstaande misdaadboeken on-
der de aandacht gebracht. Tijdens
de maand van het spannende boek
heeft de bibliotheek een leuke ver-
rassing voor u in petto!

Ruim 250 bezoekers kwamen een kijk-
je nemen.Uiteraard waren de noabers
blij verrast met de geslaagde renovatie
van de doorrijdschuur uit 1850.En wa-
ren  er ook herinneringen bij mensen
die de doorrijdschuur en het erf ken-
den van grootouders of ouders en
zelfs van de periode waarin de galerie
nog toebehoorde aan  kasteel het Med-
ler." Een mooi stukje vakwerk door
vakkundige handen verricht", waren
veel gehoorde opmerkingen. Of :"wij
hebben de metamorfose van doorrijd-
schuur tot galerie gevolgd tijdens on-
ze fietstochtjes over de Mosselseweg". 

Bezoekers uit de directe omgeving,
maar ook uit het hele land, zagen de
bronzen beelden van Henny Zand-
jans.Zijn Lot en Daphne oogsten grote
bewondering, maar ook zijn kleine
bronzen beeldjes als de wasvrouw, de
droom, icarus of amazone werden
aandachtig bekeken.
Schilderes Gabriella Willekens toonde
haar gevoelsleven en innerlijke wereld
in olieverf en gemende technieken op
doek en papyrus. Haar werk is in diver-
se formaten in de galerie te zien. Het
schilderij " Le moi zen", een doek in
een schakering van drie prachtige
blauwe tinten olieverf werd door het
publiek langdurig bekeken. .
Beide exposanten hebben op tweede
pinksterdag en dinsdagavond velen te
woord gestaan.
De nieuwbakken galeriehouders zijn
op vrijdag, zaterdag en zondag van
1300 -1700 geopend. De expositie
duurt nog tot 22 juni. In de maanden
juli en augustus zijn er een fijnschil-
der en keramiste aanwezig. Onder het
genot van een kopje koffie of thee is
het in de weekenden goed toeven in
Galerie A-quadraat.

Galerie A-quadraat na de
openingsweek!
Aansluitend op de opening van
Galerie A-quadraat aan de Mossel-
seweg in Vorden kijken Ad en Ad
Borest terug op een zeer geslaagde
openingsweek. De zon bracht, sa-
men met de openingsspeech  door
Prof.dr.Anne van der Meiden tij-
dens de opening voor een stralende
galeriesfeer. De  bezoekers van de
galerie hebben in de afgelopen da-
gen genoten van de hedendaagse fi-
guratieve kunst in combinatie met
het Mosselse coulisselandschap.

Op het programma, genaamd "Hemels
en Aards", stonden werken van ver-
schillende Oost-Europese componis-
ten uit de twintigste eeuw. Begonnen
werd met "Triodion" van Arvo Pärt,
een drietal a capella gezongen odes

aan Jezus, Maria en Sint Nicolaas. De
odes, die elk eindigen met meditatief
aandoende herhalingen, werden door
het koor mooi ingetogen neergezet. 

Hierop volgde Ot?enáš, het Onze Va-
der, van de Tsjechische componist
Leos Janá?ek. Daarbij werd het koor
begeleid door Wim Roelfsema op
het orgel en Anouk Platenkamp op
de harp. In dit stuk volgden rustige
en uitbundige delen elkaar op. De
tenorsolo's werden prachtig gezon-
gen door Emile van der Peet. 

Na de pauze zong het koor drie psal-
men van de Estse componist Cyrillus
Kreek. De psalmen werden in het
Ests gezongen. Heldere vrouwenpar-
tijen en donkere mannenpartijen
wisselden elkaar af, waardoor een
heel bijzondere sfeer ontstond.

Bijzonder mooi was de uitvoering
van het werk Totus Tuus, van de
Poolse componist Henryk Górecki. 

Mede door de interpretatie van de
dirigente was dit a capella gezongen

stuk het indrukwekkende en ontroe-
rende hoogtepunt van het concert.
De afsluiting van het concert was
een lofzang op het orgel, Laudes Or-
gani.

Bij dit stuk van de Hongaar Zoltán
Kodály konden zowel het koor als or-
ganist Wim Roelfsema alle registers
opentrekken. 

Het was een sterk einde van een con-
cert van hoog niveau, waarvan het
publiek duidelijk heeft genoten.

Collegium Vocale Zutphen geeft concert op hoog niveau
Op zaterdag 17 en zondag 18 mei
gaf het Collegium Vocale Zutphen
onder leiding van Saskia Regtering
twee concerten in respectievelijk
de St. Willibrorduskerk in Vierak-
ker en de Hervormde Kerk in
Bathmen.

Wedvlucht vanaf Pommeroeul over
een afstand van circa 260 kilometer:
T.J. Berentsen 1, 2, 13, 18; H.A. Eykel-
kamp 3, 14, 19; Marc Tiemessen 4, 6,
12; M.Schuerink 5; Comb. A en A Win-
kels 7, 8, 9, 17; Rick Wuestenenk 10; C.
Bruinsma 11, 16; comb. J. Meijer en
Zoon 15.
Wedvlucht vanaf Ablis over een af-
stand van circa 500 kilometer. Comb. J.
Meijer en Zoon 1, 14, 15; H.A. Eykel-
kamp 2, 5, 8, 12, 13, 18; T.J. Berentsen
3, 6; C. Bruinsma 7; Comb. A en A Win-
kels 9, 10, 17; M. Schuerink 11.

P.V. Vorden
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Wij beschikken over een goede dosis
vakmanschap en enthousiasme en
staan graag voor u klaar. Wij  bieden u
een kleine menu kaart tot 17:00 uur of
een heerlijk 3 gangen keuze menu
voor maar € 18.50. Wij kunnen op

aanvraag ook uw catering verzorgen
bv salades en/of BBQ pakketten. Wij
werken uitsluitend met verse produc-
ten het liefst ook nog uit de streek.
Onze wijnen van de wijnkaart komen
uit Dieren. Geteeld en gebotteld in on-

ze eigen streek. Wijngaard domein hof
te dieren.  

Heeft u iets te vieren? Wij beschikken
over zalen voor grote en kleine gezel-
schappen. Wist u al dat we een hele
mooie speeltuin voor de deur hebben?
De kinderen kunnen hier heerlijk spe-
len terwijl u onder het genot van een
drankje en/of een hapje toezicht kunt
houden. Verder organiseren wij ieder
eerste zondag van de maand een High
Tea, U kunt genieten van een gevulde
tafel met de meest smakelijke lekker-
nijen, scones, sandwiches en taartjes.
Je kunt het zo zoet of hartig niet be-
denken. Deze middag begint om 14:00
uur en duurt tot 16:00 uur, u dient
hiervoor uiterlijk een dag van te voren
te reserveren de prijs bedraagt € 8,50
per persoon. De eerste high Tea is as
zondag 1 juni.  

Bent u een voetbalfan, bij ons kunt u
dit op een groot scherm kijken en ge-
nieten van de happy game aanbieding
tijdens de wedstrijden, bier en fris
voor € 1,25. Heeft u verder nog wen-
sen bel gerust en wij vervullen ze
graag op uw verzoek. 

Ter versterking van ons team zoeken
wij nog een echt duizendpoot! Voel jij
je aangesproken neem dan snel con-
tact met ons op. Wij zien u graag bij
IJssel en CO Eekstraat 18 0313-
475282/06-10648348
info@ijsselenco.nl

IJssel en CO

Mogen wij ons even voorstellen, Gina en Patrick Spruit,  sinds 25 april run-
nen wij het horeca gedeelte op camping IJsselstrand te Doesburg. We
doen dat onder de naam IJssel en CO. Na een frisse wind door alle ruim-
tes,  een nieuwe menukaart en een nieuw team openden wij op vrijdag 25
april jl. onze deuren.

Meedoen kost niets anders dan de
nachtrust. De consumpties zijn voor
eigen rekening, maar catering is aan-
wezig zodat er voldoende eten en drin-
ken is om wakker te blijven! Ook staat

er een bus voor ‘n vrijwillige bijdrage
voor de KWF Kankerbestrijding.
De organisatie is in handen van leden
van de Bridgeclub Bronkhorst en de
uitslag wordt berekend met behulp
van bridgemates. 
Er hebben zich twintig mensen opge-
geven, dus er kan al met vijf tafels ge-
bridged worden. Maar er kunnen er
nog meer bij. 
Doe mee, dan wordt het samen een
mooie bridgenacht!
Opgeven zo spoedig mogelijk bij Theo
en Erica Schut, telefoon (0575) 451822
of e-mail erica.schut@planet.nl.

Samenloop voor Hoop Bronckhorst 2008

15 juni NachtBridge
In de nacht van zaterdag 14 juni op
zondag 15 juni 2008 wordt vanaf
01.00 uur tot ongeveer 05.00 uur in
Sporthal De Lankhorst, Lankhor-
sterstraat 3b in Wichmond een
bridgewedstrijd gehouden van zes
ronden, met vier spellen per ronde.
Na elke twee ronden zal een flinke
pauze worden ingelast.

Voor de jongste bezoekers zal er een
luchtkussen zijn en die is gratis. ’s
Middags kan van de aanwezige bar-
bekjoe gebruik worden gemaakt en
voor andere versnaperingen kan men
in de kantine terecht, dit alles uiter-
aard tegen betaling.

HET PROGRAMMA:
10.00-11.00 uur: onderlinge wedstrij-
den voor de B, C en D jeugd.

10.45 uur: onthulling van een speciale
bank voor de oudste bezoekster van
het sportpark.
11.00-12.45 uur: wedstrijd met een mix
tussen de spelers van het 3e en 4e elf-
tal.
11.45-13.30 uur: wedstrijd van de selec-
tiespelers.
13.30-14.30 uur: wedstrijd tussen be-
stuur/vrijwilligers en ons dames elftal.
14.45 uur: aanbieding van een speciaal
tv-scherm voor in de kantine door
sponsor ‘Achterkamp Bedrijfsopleidin-
gen’.
Vanaf 15.00 uur: informeel samenzijn
met de mogelijkheid de vriendschap-
pelijke interland van het Nederlands
elftal live te volgen.
Met dit programma is er altijd iets te
beleven op sportpark ‘de Baakermat’
en het bestuur hoopt dan ook veel
sporters en supporters met hun huis-
genoten te kunnen begroeten.

Voetbalvereniging Baakse Boys

Familiedag
Het voetbal seizoen 2007/2008
loopt ten einde. Bestuur en activi-
teitencommissie willen dit afslui-
ten met een familiedag voor alle le-
den, donateurs, sponsors en ande-
re belangstellenden op zondag 1
juni 2008. Het belooft een gezellige
dag te worden met sport en ludie-
ke activiteiten, waarbij het elkaar
ontmoeten een belangrijk element
is.

Op dit moment is Vishandel Hengel
bezig met het bouwen van een be-
drijfshal en woning op industrieter-
rein Vinkenkamp in Zelhem. Vanuit

hier worden alle bedrijfsactiviteiten
voortgezet. Daarom is met ingang van
donderdag 22 mei de winkel aan de
Raadhuisstraat in Hengelo gesloten.

Als vervanging kunnen klanten voor
een lekker visje vanaf donderdag 22
mei terecht bij de verkoopwagen op de
parkeerplaats op de Molenhoek tegen-
over AH Hengelo. De openingstijden
zijn: donderdag en vrijdag van 10.00
tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur. De gebroeders Gerben en
Erik Gussinklo hopen u daar graag te
begroeten. Het nieuwe telefoonnum-
mer van Vishandel Hengel is: 06-
44418586.

Vishandel Hengel
van winkel naar verkoopwagen

Hennie Gussinklo is 25 jaar geleden begonnen met een viswinkel aan de
Raadhuisstraat (Molenhoek)in Hengelo. Door de jaren heen is het bedrijf
voortgezet door de zonen Gerben en Erik. De laatste jaren is het verder
uitgebreid op gebied van markten en standplaatsen. Inmiddels staat Vis-
handel Hengel in de week op maar liefst 25 markten en standplaatsen in
de regio. Ook op kermissen en evenementen is Vishandel Hengel te vin-
den. In het seizoen zijn ze elk weekend met een verkoopwagen aanwezig.

Verkoopster Karin Weustenenk in de verkoopwagen van Vishandel Hengel op locatie in Hengelo tegenover AH Hengelo.

Van Bach staat de Kleine Orgelmis op
het programma (10 koralen, gezongen

door het koor en gespeeld op het orgel).
Van De Victoria diens prachtige O Mag-
num Mysterium en van De Palestrina
het nummer Veni Creator Spiritus. Eén
en ander wordt omlijst door Bach’s Toc-
cata, Adagio en Fuga in C voor orgel.
Het concert wordt afgesloten met het
motet Sei Lob und Preis mit Ehren, ook
weer een compositie van Bach. Het

fraaie Lohmanorgel in de dorpskerk
wordt bespeeld door Mirjam Berend-
sen, de vaste organiste van de kerk. Zij
is de echtgenote van Wilbert Berend-
sen, de dirigent van het koor. Het con-
cert begint om 16.00 uur (de kerk is
vanaf 15.30 open) en de toegang is gra-
tis. Wel is er aan de uitgang de moge-
lijkheid een vrije gift te doneren.

Concert Vordens Vocaal Ensemble Capriccio
Zondag 1 juni geeft het Vordens Vo-
caal Ensemble Capriccio in de Her-
vormde dorpskerk te Vorden haar
voorjaarsconcert met muziek van
J.S. Bach, T.L. De Victoria en G.A. Pa-
lestrina.

Dit jaar wil het Easy-Running.nl team
een aanval doen op het parcoursre-
cord van de trio triatlon, dat sinds
1999 op naam staat van Runnersworld
met een tijd van 0.54.07.
Het team bestaat uit Bernard Hilfe-
rink, Ronnie Essink en Edwin Ruum-
pol. Zij moeten in staat worden geacht
dit record te breken.
Alle starts en de finish concentreren
zich op het zwembadterrein ‘t Elde-
rink. “We hebben ervaren dat dit de
sfeer ten goede komt. Publiek heeft nu
ook een goed overzicht. Voor de spor-
ters en de toeschouwers wordt het eve-
nement daardoor aantrekkelijker”,
vindt de organisatie. 

Het zwemmen vindt plaats in het ver-
warmde 25 meter zwembad 't Elde-
rink.
In het buitengebied van Hengelo Gld.
is een fietsparcours van ongeveer 20
kilometer uitgezet en een looppar-
cours van - afhankelijk van de af te leg-
gen afstand - 2,5 kilometer of 5 kilo-
meter heen en terug.

Er wordt zowel een 1/4, een 1/8 en een
1/8 trio-triatlon georganiseerd. De
zwemloop voor de jeugd tussen 9 en
13 jaar is uit het programma ge-
schrapt wegens te weinig deelname in
de voorgaande jaren . De eerste start-
groep van de 1/4 triatlon is om 9.00
uur.

Meer informatie is te vinden op
http://www.triathlonweb.nl/triathlon-
hengelo.gld/. Hier bestaat ook de mo-
gelijkheid tot inschrijven, maar wie
vorig jaar heeft meegedaan, heeft de
mailing al thuisgestuurd gekregen.

Aanval op parcoursrecord
van trio-triatlon in Hengelo

Op zondag 8 juni 2008 is het weer
zo ver en wordt al weer de negen-
tiende triatlon van Hengelo Gld.
gehouden. Een triatlon die bij deel-
nemers goed staat aangeschreven
vanwege de goede organisatie en
de aandacht voor veiligheid.

Elke maand wordt er een extra
maandprijs verloot en aan het einde
van de actieperiode worden de hoofd-
prijzen verloot. De eerste prijs is een
mountainbike t.w.v. 500 euro, de twee-
de prijs is een digitale camera t.w.v.
199 euro en de derde prijs een schoe-
nenbon t.w.v. 100 euro. De prijzen zijn
in samenwerking met ondernemers
uit de gemeente Bronckhorst beschik-

baar gesteld. Wil je op de hoogte ge-
houden worden van deze actie, kijk
dan op de (ver)nieuw(d)e site www.ae-
rofitt.nl Heeft u nog geen spaarkaart?
Vraag er naar bij AeroFitt aan de balie.

EK-voetbalpool
Ook is er een actie voor zowel leden als
niet leden! Iedereen mag gratis mee
doen met de EK-voetbalpool van sport-
centrum AeroFitt. Voorspel de uitsla-
gen van het aankomend EK en maak
kans op mooie prijzen.

U kunt zich gratis aanmelden via
www.aerofitt.nl

Prijzenspektakel bij 
portcentrum AeroFitt
Sportcentrum AeroFitt is gestart
met een actie voor alle leden die
stempels kunnen sparen. Wanneer
men de spaarkaart vol heeft,
maakt men kans op leuke prijzen!
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,,Hoe meer gezinnen waarop wij een
beroep kunnen doen, hoe meer kin-
deren wij een onvergetelijke vakantie
kunnen bezorgen.
De vakantie staat al bijna voor de
deur, als we deze adressen niet op
korte termijn vinden, heeft dit tot ge-
volg dat reeds geselecteerde kinderen
in de leeftijd van vijf tot en met
twaalf jaar misschien teleurgesteld
worden. Het gaat om jongens en
meisjes uit diverse Europese steden,
maar ook om Nederlandse kinderen,
die nooit op vakantie gaan. ‘Gewoon
meedraaien’ in een gezin, kunnen
spelen met andere kinderen, zitten
in de tuin of een keer zwemmen is
vaak al vakantie genoeg. Natuurlijk
zijn uitstapjes leuk, maar drie weken
volproppen met bezoekjes aan die-
rentuinen en pretparken is zelfs af te
raden. Het meeste genieten ze al van
huiselijke gezelligheid en een beetje
aandacht”, aldus woordvoedster Jan-

neke Vermeent van Stichting Europa
Kinderhulp. Europa Kinderhulp orga-
niseert al ruim veertig jaar vakanties
voor kansarme kinderen die het hard
nodig hebben. Vermeent: ,,Ze worden
door ons uitgenodigd voor enkele we-
ken vakantieplezier. Geen dure uitjes
of luxe fratsen maar gewoon een va-
kantieperiode waarin rust, liefde en
geborgenheid centraal staat.
Het betreft vaak kinderen uit gebro-
ken gezinnen. Kinderen die door al-
lerlei oorzaken niet toekomen aan ge-
woon kind zijn. Gastouder zijn doe je
gewoon voor zo’n kind. Gelukkig is
voor een goede en gezellige relatie
geen uitgebreide taalkennis nodig:
gastouders en hun eigen kinderen
vermaken zich vaak het meest met
‘handen en voeten’. De band die hier-
door ontstaat, is veelal liefdevol, in-
tens en langdurig terwijl de kinderen
meerdere jaren op uitnodiging terug-
gevraagd kunnen worden.”

FIJNE VAKANTIE
Alle toekomstige gastouders krijgen
eerst een intakegesprek waarbij dui-
delijk wordt verteld wat ze kunnen
verwachten. Wanneer de gastouders
door de hele procedure zijn, worden
ze uitgenodigd voor een voorlich-
tingsbijeenkomst waarop ook erva-
ren gastouders aanwezig zijn. Wilt u
in de zomer van 2008 een kind een
fijne vakantie bezorgen? Reageer dan
zo spoedig mogelijk, dit is de laatste
kans, omdat er nog veel geregeld
moet worden voor dat ze werkelijk bij
u op de stoep staan. 
Blijft u thuis deze zomer en wilt u
iets doen voor een ander? Nodig dan
een vakantiekind uit! De kinderen
die in Gelderland op vakantie ko-
men, komen uit Nederland, Enge-
land, Bosnië, Berlijn, Hannover,
Schneeberg, Parijs en alle grote Fran-
se steden. De kinderen komen altijd
voor drie weken in de zomervakantie.
Wilt u de stichting helpen. Neem dan
contact op met de regionale contact-
persoon Janneke Vermeent: tel: 0575
476100. Ook kunt u terecht bij het re-
gionale secretariaat: tel: 0341 270582
of vul het informatie formulier in die
op de website www.europakinder-
hulp.nl te vinden is.

Bent u ook zo aan vakantie toe!

De kinderen van Europa Kinderhulp wel!
Ondanks de tientallen aanmeldingen van nieuwe gastouders, zoekt Eu-
ropa Kinderhulp nog dringend vakantieadressen in Gelderland. De ge-
zinssamenstelling is niet belangrijk Europa Kinderhulp vraagt iedereen
die interesse heeft, te reageren. Gezinnen met of zonder kinderen, opa’s
en oma’s en alleenstaanden met of zonder kinderen; iedereen kan een
gastouder zijn. Europa Kinderhulp zoekt mensen die liefde en geduld
op kunnen brengen om een kind op te vangen.

Als nieuw sterk nummer van Peugeot
is de 308 SW de opvolger van de zeer
succesvolle 307 SW en Break. Groter,
ruimer en nog praktischer! 

De styling is typisch herkenbaar als
Peugeot waarbij het gebruik en de toe-
passing van mooie materialen op een
hoger niveau zijn gebracht. Ook deze
nieuwe telg uit de leeuwenfamilie
wordt geleverd met de nieuwe VTi- en
THP-motoren die niet alleen sterker
maar ook zuiniger zijn.

Ook geheel nieuw zijn de Peugeots
Bipper en Partner. De eerste is een ui-
terst praktische besteller;  compact,
wendbaar en toch veel laadruimte. De
tweede is de logische opvolger van de
al sinds jaar en dag bekende Peugeot;

een veelzijdige en betrouwbare part-
ner. Ook te bewonderen op deze show
is de al eerder dit jaar leverbare ro-
buuste SUV van Peugeot, de 4007. 
Dus kom langs en maak een proefrit
om uzelf te overtuigen!   

Gratis Peugeot fiets!
Dat Peugeot ook uitstekende fietsen
maakt, is al langer bekend! Bij aan-
schaf van een nieuwe Peugeot tijdens
de show, krijgt u van Auto Ridderhof
een degelijke 'Dutch Lion' stadsfiets
van Peugeot helemaal kado!

Peugeot in Actie!
Actievoordeel bij diverse andere Peu-
geot-modellen zoals op de 107, 207,
308, 407, 807 en uiteraard ook op de
diverse bedrijfsauto's van Peugeot. Het

voordeel kan, afhankelijk van het mo-
del, oplopen tot maar liefst 3.000 euro!
Nog meer voordeel is er tijdelijk in de
vorm van uitgebreidere garanties en
financieringmogelijkheden met een
extra lage rente. Dit geldt niet alleen
voor nieuwe Peugeots maar ook voor
de geselecteerde, nu tijdelijk, extra
aantrekkelijk geprijsde occasions.

Fantastische prijzen te winnen!
Tijdens de show kunt u een deelname-
formulier invullen uit de speciale Au-
to Ridderhof Nieuwsbrief (let dus op
uw brievenbus!) waarmee u kans
maakt op een fantastische prijs; zoals
een Twinny Load, een set winterban-
den, een Peugeot fiets of een weekend
rijden met de Peugeot 207 CC.

Genoeg redenen dus voor een bezoek
aan Auto Ridderhof aan de Molenenk
in Hengelo Gld. waar u van harte wel-
kom bent.

Gratis Peugeot fiets en veel acties bij Ridderhof in Hengelo Gld

Introductie Peugeots 308 SW, Bipper
en Partner tijdens voorjaarsshow

Onder het motto 'Geef je dromen de ruimte' worden de nieuwe Peugeots
308 SW, Bipper en Partner officieel gelntroduceerd tijdens de voorjaars-
show op 29, 30, 31 mei en 1 juni aanstaande bij Auto Ridderhof in Hengelo.

MODERN
Cynthia ontmoet drie gestresste vrien-
dinnen die vanuit Den Haag een week-
endje naar het oosten van het land ko-
men om te onthaasten. Ze doen tal
van verrassende ontdekkingen. Ze
overnachten in een luxe bungalow
met eigen sauna, whirlpool en 'sun-
shower' op Marveld Recreatie in
Groenlo. Ze verplaatsen zich per solex
naar Doetinchem om trendy te winke-
len, van design tot nieuwe modeont-
werpen. Ze nemen zelfs een kijkje bij
de internationaal vermaarde ontwer-
per Shéguang Hu. Het actieve dagje
uit is een combinatie van 4x4 rijden in
de bossen van Vragender en water-
skiën op recreatieplas Stroombroek.
Het relaxte deel van hun weekend be-
staat uit een bezoek aan wellnesscen-
trum Ryokan in Zutphen en ze sluiten
hun geslaagde weekend af met een
slow food maaltijd bij De Gulle Waard
in Winterswijk-Woold.

KINDEREN
Koert-Jan haalt Gerda thuis op bij
Kunstgalerij Lenten in Epse en Gerda
laat hem de galerij met beeldentuin

van haar man zien. Gerda 'heeft' iets
met kinderen. Ze laat Koert Jan dan
ook zien hoe kinderen zich in de Ach-
terhoek kunnen vermaken. Op het
Ruurlose kabouterpad begeleiden ze
tal van kinderen, fraai getoond met
kaboutermuts. De kinderen gaan af-
sluitend in het doolhof op zoek naar
het middenplateau waar Gerda en
Koert-Jan zich hebben 'verstopt'. Af-
sluitend laat ze Koert-Jan de omgeving
van Lochem zien vanaf het Berkelwa-
ter en varen ze met de Berkelzomp
langs kasteel De Cloese. 

SPONSORING
De uitzending maakt deel uit van het
Toeristisch Imago impuls project van
het Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me met steun van de Provincie Gelder-
land, Achterhoekse gemeenten en toe-
ristisch bedrijfsleven. Het programma
is mede mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van de Provincie Gelderland, Ka-
mer van Koophandel Centraal Gelder-
land, Sociaal-Economisch Overleg
voor de Achterhoek, Marveld Recreatie
en andere in de uitzending getoonde
toeristische bedrijven.

Bestemming Nederland

De Achterhoek 31 mei op RTL4

Op zaterdagavond 31 mei en zondagmorgen 1 juni is de Achterhoek op
TV. Het programma 'Bestemming Nederland' van RTL4 biedt dan in een
klein half uur een kennismaking met de streek. De uitzending is zaterdag
om 18.55 uur en zondag om 9.35 uur. Ook op internet is na de uitzending
(een deel van) het programma te zien: www.bestemmingnederland.nl
In de uitzending lopen twee verhaallijnen door elkaar. Koert-Jan de
Bruijn (bekend als Dennis van GTST) en Cynthia Abma (o.a. bekend van de
Essent-reclames) trekken ieder eropuit. Cynthia neemt drie vriendinnen
mee op stap, die nodig op 'verhaal moeten komen'. En Koert Jan wordt
door Gerda Havertong (menigeen kent haar nog van Sesamstraat) op
sleeptouw genomen. Zij laat hem en de kijkers zien wat zij aantrekkelijk
vindt in de Achterhoek. Gemiddeld trekt een aflevering tussen de 500.000
en 850.000 kijkers.

Afgelopen week werd in Nijmegen het
Wereldkampioenschap wielrennen en
mountainbiken verreden voor studen-
ten. Bij het mountainbiken deed RTV-
er Frank Schotman mee aan twee di-
sicplines: Cross Country en Marathon.
Tijdens de Cross Country wedstrijd

moest hij afrekenen met pech: zijn
achterderailleur brak af. Bij de Mara-
thon ging het veel beter. Na een snelle
start bleef hij met nog drie andere ren-
ners over. Een renner moest op vijftien
kilometer voor de finish afhaken,
waardoor ze nog met z'n drieen over-
bleven. Op de klimmetjes probeerde
Frank telkens weg te rijden, maar op
de vlakke stukken kwamen de andere
twee weer aansluiten. Het draaide uit
op een sprint, waarin Frank Schotman
net werd geklopt. Echter Zilver op een
WK is niet slecht. 
Afgelopen zondag stonden verschil-
lende renners van RTV Vierakker
Wichmond aan het vertrek in een cri-
terium in Winterswijk. Bij de nieuwe-
lingen behaalde Joost Berendsen een
zeer nette 7e plek. Bij de Elite werd
Rens te Stroet 12e, Olav van de Berg
15e en Richard Sleumer 27e.

Rens Te Stroet Clubkampioen
RTV Vierakker Wichmond
Afgelopen woensdag werd onder
zeer mooie weersomstandigheden
de clubkampioenschappen wiel-
rennen verreden. Er werd hard ge-
koerst en na een vijftal ronden (in
totaal 12 ronden van 5 km) splitste
zich een kopgroep van vijf renners
af van het peleton. Door goed sa-
men te werken bouwden zij een
mooie voorsprong op. Uiteindelijk
was het Rens te Stroet die in de
eindsprint overtuigend de overwin-
ning voor zich opeiste. Olav van de
Berg werd 2e en Jan Weevers derde.

De start is tussen 13.00 en 13.30 uur
vanaf de feesttent aan de Veermans-
weg 18 te Bekveld in Hengelo.

Er is een korte afstand van ongeveer 15
kilometer met spelletjes onderweg en
een fietstocht met foto-opdrachten
van 30 kilometer.

Fietstocht Bekveld
Buurvereniging Bekveld organi-
seert zondag 8 juni een fietstocht
voor jong en oud.

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

SERREBOUW

Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

maatwerk meubels
maatwerk keukens 

inbouwkasten
kastwanden

meubelmakerij

vakmanschap op maat

Schuttestraat 22 - Vorden
tel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.com

info@debovensteplank.com

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Weulen Kranenbarg in Vorden
Dè bestratingsspecialist van de achterhoek

Gebakken waaltjes 
vanaf € 34,95/m2

Ruurloseweg 45a

Vorden Tel: 0575-551217

www.weulenkranenbarg.nl

getrommelde stenen div. afmetingen en kleuren
vanaf € 13,95/m2

Ongetrommeld wildverband div. kleuren
vanaf € 16,50/m2

Chinees hardsteen div. afmetingen
vanaf € 29,95/m2

SHOWTUIN ALTIJD GEOPEND!

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

27 september 2007 door Stichting Bodemsanering NS

een melding op grond van de Wet bodembescherming

ingediend.

Stichting Bodemsanering NS heeft gemeld dat de

bodem op het NS-emplacement te Vorden, alsmede

op de locaties Rommelderdijk ong., Kostedeweg ong.

en de Onsteinseweg ong. in Vorden (gemeente

Bronckhorst), verontreinigd is. Wij hebben voorlopig

vastgesteld dat het hier gaat om gevallen van ernstige

en niet ernstige bodemverontreiniging. 

Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om hun

mening te geven over ons voornemen om de ernst

van het geval van bodemverontreiniging en de

spoedeisendheid van de sanering vast te stellen. 

Vanaf 2 juni 2008 tot en met 13 juli 2008 kunt u

daarom het ontwerpbesluit waarin dit voorstel staat,

en alle bijbehorende gegevens bekijken. U kunt dat

doen in de bibliotheek van het Huis der Provincie,

Markt 11 in Arnhem, en bij de gemeente Bronckhorst.

Tot en met 13 juli 2008 kunt u uw zienswijzen 

sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling

Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,

telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 23 mei 2008

zaaknummer 2007-016464

Bodemverontreiniging NS-emplacement in Vorden,

gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

Henriëtte Venema

Particuliere Verpleging
en Begeleiding

Mobiel: (06) 55 30 32 01

Fax: (0575) 55 39 49

E-mail hv@hackfort.nl

Uw makelaar voor:

verkoop en aankoop van

• woningen • bedrijfspanden

• boerderijen • productierechten

Taxaties voor:

• aan- en verkoop Registertaxateur LV

• verkrijging van financiering Rentmeester

• bedrijfsbeëindiging- of overdracht Tel.: 0575-441331

• inbreng in een BV Mobiel: 06-22684706

• planschade www.lomanvastgoed.nl

• onteigening www.taxatielandelijkvastgoed.nl

Diverse kleuren
FLEXA en

HISTOR verf

nu 50% korting

OP=OP
DECO HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo Gld.

‘Wij zoeken collectanten!’

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

Erwin Koeman, ambassadeur

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van 26 tot en
met 31 mei. Dan gaan we weer alles op alles zetten om zoveel
mogelijk geld op te halen voor 120.000 mensen met epilepsie.
Wilt u helpen? Een paar uurtjes maar. Ik weet zeker dat al die
mensen met epilepsie, zoals mijn dochter, u heel dankbaar zullen
zijn. Net als ik. Alvast bedankt!’ Bel 030 63 440 63
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Wat is: A. Voortvaring: (Zie.)
Paarden, koeien, varkens en andere dieren benevens gereed-
schappen en machinerieën tot een boerderij behorend. 
"De boerderi'je is verkof met voortvaring en alles."

B. Fosselen:
1. Tastend zoeken. "Hee zat egaal onder ere rökke te fosselen."
2. Prutsen. "Wat bun i'j toch an 't fosselen, kö'j 't deusken 

neet good dichte kriegen?"

C. Rommelestommelen: (Harv.)
Lawaai maken. "Wat bunt de mansleu toch an 't rommele-
stommelen op den zolder?"

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Een motie van de VVD om de regels
voor gemeentelijke dienstverlening
voor alle evenementen te laten gelden
kreeg tot grote verbazing van de frac-
tie niet de steun van de andere partij-
en in de raad.

Dat betekent dat met ingang van 2009
alleen nog aan evenementen die ge-
subsidieerd worden door de gemeente
ook borden en dranghekken worden
geleverd. Alle andere evenementen
zullen dit moeten gaan huren en hier-
voor een leverancier zoeken.

Vreemd genoeg wordt er wel een uit-
zondering gemaakt voor de Achter-
hoekse Paardendagen en de Hamove
wegraces, vanwege hun bijzondere ka-
rakter en betekenis voor de gemeente
Bronckhorst.

De VVD fractie vind dit een erg discu-
tabel collegebesluit en daarom diende
zij in de gemeenteraad een motie in
om alle evenementen te blijven voor-
zien van borden en dranghekken voor
zover de voorraad strekt. Immers, eve-
nementen die géén subsidie krijgen,
hebben wel degelijk een grote achter-
ban en functie in de gemeente, anders
zou niemand meer de moeite nemen
om er heen te gaan. Het minste dat de
gemeente kan doen is de borden en
dranghekken die op de gemeentewerf
staan ter beschikking stellen.

Voor de VVD fractie is het dan ook on-
begrijpelijk dat de PvdA, het CDA,
GroenLinks en D66 dit voorstel niet
hebben gesteund. Dat zij vrijwilligers,
die voor een groot deel de stuwende
kracht zijn achter de diverse evene-
menten in Bronckhorst, voor extra
problemen en kosten willen stellen
die niet in verhouding staan met de
besparing. 

In totaal moet deze besparing zo'n 100
manuren per jaar opbrengen, daar-
voor krijgen ongeveer 400 evenemen-
ten geen borden en dranghekken
meer aangeleverd.

VVD raadslid Evert Blaauw: "Gezien de
verhouding van dit bedrag ten opzich-
te van het aantal burgers dat hierdoor
getroffen wordt vindt de VVD deze be-
zuiniging een lachertje. Helemaal als
je het bedrag in verhouding tot de be-
groting van de gemeente Bronckhorst
bekijkt.

Waar de coalitiepartijen wel mee in
hebben gestemd is een evaluatie over
2 jaar. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat
twee jaar lang gekeken wordt of dit
collegebesluit van beperkte dienstver-
lening werkt. Waar zouden ze dat aan
af gaan meten? Aan de protesten? Aan
de afname van het aantal evenemen-
ten?"

Volgens de VVD fractie doet deze be-
perking van gemeentediensten af-
breuk aan de inzet van vrijwilligers en
de leefbaarheid in de gemeente
Bronckhorst. Zij noemt als voorbeeld
een aantal van de ruim 400 evenemen-
ten die met ingang van 2009 niet meer
voor deze gemeentedienst in aanmer-
king komen: Kranenburgs paasvuur,
Slipjacht Vorden, Midwinterhoornbla-
zen in Zelhem, Dutch Open Sheep
Dog Trials in Toldijk, autocrosswed-
strijden in Halle, een benefietconcert
voor de kerkrestauratie in Hummelo,
de Berenddag in Vorden, de broodwe-
ging in Hengelo, carnavalsoptocht in
Velswijk, concours Hippique in Hum-
melo, Dutch Open Trials van ZAMC in
Zelhem, Fiets de Boer op, diverse bra-
derieën en rommelmarkten in alle
kernen, het Hengels feest, het Hums-
tee feest.

Dorien Mulderije, fractievoorzitter
van de VVD benadrukt: "Gelijke mon-
niken, gelijke kappen. Wij vinden dat
alle evenementen deze ondersteuning
verdienen. Bij het plattelands karakter
van onze gemeente past deze vorm
van dienstverlening bij deze activitei-
ten. Jammer dat andere partijen daar
niet net zo over denken."

VVD fractie teleurgesteld 
in raad Bronckhorst
Het college van B&W heeft het be-
sluit genomen om nog maar de
helft van het aantal evenementen
in Bronckhorst te voorzien van de
gemeentelijke dranghekken, bor-
den en wegbebakening en vlaggen-
masten. De verplichting blijft,
maar men moet nu zelf hiervoor
zorgen.

Als je zin hebt kun je je nog opgeven.
We willen voor 10 juni weten of je mee
gaat dus wees er snel bij. 
Kamp A leeftijd 8 t/m 10 jaar maandag
21 juli t/m zaterdag 26 juli. 

Kamp B leeftijd 10 t/m 12 jaar zaterdag
26 juli t/m zaterdag 2 augustus. 
Kamp C leeftijd 6 t/m 8 jaar zaterdag 2
augustus t/m dinsdag 5 augustus. 
Survivalkamp leeftijd 13 t/m 15 jaar
zaterdag 19 juli t/m zaterdag 26 juli.
Voor informatie kan man contact
opnemen met Mimi Garrits, tel.nr.
(0575) 46 35 68.

Aanmelding nog mogelijk

St. CJV Zomerkampen
Bronckhorst eo
Het is nog mogelijk om met ons
mee te gaan op zomerkamp. Men
slaat de tenten weer op in Eibergen.

Deze ‘buitendag’ vindt zondag 1 juni
tussen 11.00 en 17.00 uur plaats. Er ko-
men diverse kraampjes waar de bezoe-
kers van diverse lekkernijen kunnen
proeven. De leveranciers van de pro-
ducten die wij in de winkel verkopen
zijn eveneens aanwezig en willen de
bezoekers graag van informatie voor-
zien. Demonstraties van oude am-
bachten, diverse activiteiten (ook voor
kinderen), terwijl Joanne van Zadel-
hoff uit Ruurlo een show geeft met di-
verse soorten roofvogels. En om de
sfeer op deze ‘gezellige zondag’ nog
meer te verhogen, is er live- muziek
van ‘Little Jack’. 

Herman Eskes kan enthousiast vertel-
len over wat hij zelf de ‘Eskes- filosofie’
noemt. Die filosofie vindt haar basis
in de natuur. De producten op het be-
drijf worden op natuurlijke wijze ver-
bouwd. Uiteraard moet er ook wel ge-
bruik van machines worden gemaakt,
echter het ‘echte handwerk’ staat bij
Herman Eskes hoog in het vaandel. In
de winkel liggen leuke folders waarin
het doen en laten van ‘Den 4 Akker’
uitvoerig wordt beschreven. In deze
winkel, die wordt aangestuurd door

Mirjam Eskes, echtgenote van Her-
man, kan het publiek zes dagen in de
week terecht voor onder meer zuivel-
producten, scharreleieren, wijnen,
groente, fruit, aardappelen etc. Trou-
wens om de klant ook buiten de ope-
ningstijden van de winkel van dienst
te kunnen zijn, staat er voor de winkel
een versautomaat waar klanten (gedu-
rende 24 uur) producten uit de koe-
ling kunnen halen.

Met name de asperges, op dit moment
een ‘hot item’! Herman Eskes daar-
over: ‘De aspergetijd begint voor ons al
in april. Wij telen dan op ons terrein
circa 1,5 hectare asperges. We verzor-
gen ze dan het gehele voorjaar en de
zomermaanden. Zo omstreeks decem-
ber sterft het loof af dat in de grond
zit. Vervolgens worden het voorjaar
daarop machinaal de ‘bedden’ ge-
maakt. Dan begint zo rond de ijsheili-
gen (medio mei) de productie. Let wel,
we praten bij de oogst van nu, over de
teelt van 2005! De oogst van asperges
is afhankelijk van het weer, plus vol-
doende vocht en buitentemperaturen
van 20- 25 graden. Voor ons altijd een
heel spannende tijd. Omstreeks 20-24

juni is het seizoen voorbij.

Het betekent wel dat er in een kort
tijdsbestek met man en macht ge-
werkt moet worden. Het oogsten kun-
nen we niet alleen. Daarvoor heb ik ge-
durende twee tot drie maanden vijf
Poolse gastarbeiders op de loonlijst
staan. Zeer gemotiveerde en keihard
werkende mensen, waar ik zeer tevre-
den over ben. Ze helpen ook bij de
aardbeien oogst. Met de teelt van aard-
beien ( in drie teeltunnels ) wordt in fe-
bruari begonnen. Daar komt ook veel
deskundigheid bij kijken. Er voor zor-
gen dat er voldoende teelaarde in de
bakken zit, zorgen voor voldoende
vocht etc. Wanneer de planten in de
bloei staan laten we in elke tunnel 50
tot 60 hommels rondvliegen. Die zor-
gen voor de bestuiving waardoor we
straks mooie en gave aardbeien krij-
gen. Behalve de aardbeien in de tun-
nels hebben we uiteraard in deze tijd
van het jaar ook aardbeien in de open
lucht’, zo zegt Herman Eskes. 

De herfstmaanden staan bij ‘Den 4 Ak-
ker’ in het teken van de rozenbottel
teelt, speciaal bedoelt voor de bloems-
ierkunst. De rozenbottels gaan vanuit
Vierakker naar de grote bloemenvei-
lingen en worden ook naar het buiten-
land geëxporteerd. In de wintermaan-
den ligt het accent in het bedrijf voor-
namelijk op de verkoop van producten
uit de winkel. Een taak waarmee Mir-
jam Eskes zich dus bezig houdt. 

De ‘baas’ zelf begint in die maanden al
weer met de voorbereiding op het
voorjaar. ‘Bij een bedrijf als de onze is
er het gehele jaar door veel werk te
verrichten. In de wintermaanden ge-
lukkig wat minder hectisch. In deze
tijd van het jaar begint een werkdag
s’morgens om zes uur en is die
s’avonds tegen tienen ten einde. Maar
het is en blijft wel een prachtig vak’,
zo zegt Herman Eskes die richting toe-
komst hoopt meer ‘verse’ grond te
kunnen huren. Grond die nodig is
voor de uitbreiding van de asperge- en
rozenbottel teelt. Ook broedt hij nog
op andere plannen, namelijk om te zij-
ner tijd een Stoltenberg op zijn erf te
plaatsen, waar hij diverse activiteiten
in wil ontplooien. ‘Een soort consu-
mentenveiling van maken, maar dat is
vooralsnog toekomstmuziek’, aldus
Herman Eskes.

Zondag 1 juni bij 'Den4Akker '

Gezellige dag voor boeren, burgers
en buitenlui!

‘Er gewoon een gezellige dag van maken voor boeren, burgers en buiten-
lui. Zo kan ook de stadsmens kennis maken met het ‘buitenleven’. Tevens
een dag om iedereen bekend te maken met ons bedrijf’, aldus Herman Es-
kes, eigenaar van ‘Den 4 Akker’ in het buurtschap Vierakker.

Mirjam en Herman Eskes met asperges en aardbeien

Het was warm en luidruchtig vrijdag-
avond 23 mei in Zaal Herfkens, waar
de Hazes Night werd gehouden. Het
duo Ed en Fred had goed werk verricht
in het voorprogramma en de zaal met
heuse Hanska muziek en stevige rock
en roll voorbereid op het Hazeswerk.
Maar ook als supporting act bood dit
duo veel muzikaal vertier.
Anne Rodenburg treed al enige jaren
op als Hazes imitator en zet een na-
tuurgetrouw optreden neer. Ook qua
kleding en uiterlijk lijkt Anne bijzon-
der veel op Hazes, maar ook zijn stem
is gelijkend. 
Het publiek dat uit Baak, maar ook uit
de verre omgeving naar Herfkens ge-
komen was, genoot van het optreden.
Er werd uit volle borst meegezongen
en “Want zij gelooooooooft in mij”,
“’n Beetje verliefd” en ander bekend
Hazes repertoire schalde uit vele ke-
len, de armen in de lucht zwaaiend.
Het optreden had best wat langer mo-
gen duren.
De organisatie heeft een goed gevoel
overgehouden aan dit feestje en ze zul-
len er nog lang tevreden aan terug-
denken. Wellicht komt Anne ‘Hazes’
Rodenburg nog eens terug, want het
was een prima combinatie: Hazes en
Hanska!

Hazes Night Herfkens

Hollandse hits meezingen

“Want zij gelooooooooft in mij” schalde het uit vele kelen. In Zaal Herf-
kens in Baak werd een onvervalst Hazes feestje gevierd. De bekende hits
werden gebracht door Hazes imitator Anne Rodenburg uit Friesland,
maar werden uit volle borst meegezongen door het publiek. Het bier
vloeide zoals dat bij zo’n feestje past.

Anne Rodenburg zorgde voor een prima Hazes Hight in Herfkens.
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50+ COMFORT

WWW.LEEFCOMFORT.NL

ergonomische en levenscomfort verhogende producten

RECHTSTREEKS VAN PRODUCENT NAAR CONSUMENT

Drs. W. van Royenstraat 1 • 3871 AN Hoevelaken • Tel.nr. 033-4893389    Openingstijden: ma. t/m vr.: 9.00 uur tot 17.30 uur,
za. 9.00 tot 16.00 uur, buiten openingstijden op afspraak.

Relax fauteuils  • Design fauteuils  • Sta-op fauteuils  • Hooglaag bedden  • Scootmobielen
Lucht ondersteunende matrassen  • Herstoffering

Gratis zitadvies 
door onze 

maatspecialisten. 

Uw professionele specialist in Relax fauteuils, geheel naar uw maat en wensen gemaakt met een keur 
aan opties zoals motoren evt. op een accu, een sta-op systeem, armleggerhoezen, hoofdkussentje, 

verwarming, massage, lendenpomp, doorlopende voetenbank etc. Ook leveren wij banstellen 
evt. op maat gemaakt. 

* 5 Tot 10 jaar garantie * CBW erkend * 1500 M2 Showroom
* Eigen service en reparatie dienst 

* Gratis haal en breng service 
* Gratis brochure 

* Grote mobiele showroom

Op uw maat 
gemaakt door vaklieden!

Ook met 
sta-op systeem

Elke dag vakantie in eigen tuin!

‘Genieten van een ontspannende massage, in de buitenlucht. Elke dag 
even dat vakantiegevoel zonder dat je er de deur voor uit hoeft. Dat doet
de spa voor ons’, volgens een enthousiaste klant. Alleen, met z’n tweeën of
samen met vrienden of familie heerlijk bijkomen in je eigen spabad. 

Leven in luxe is nu betaalbaar! Een ontspannend spabad in alle opzichten.
Van de ontspannende massage tot aan de ontspannende garantie. Kwaliteit
voor een zo gunstig mogelijke prijs met een onverslaanbare service. De
Fonteyn Spa is gemaakt om zomer en winter buiten te staan. De betrouw-
baarheid, het economisch verbruik en de gebruiksvriendelijkheid zijn
gegarandeerd, ook in het wisselvallige Nederlandse klimaat.

Bezoek onze showroom in Nieuw Milligen (Uddel) met meer dan
50 modellen. U kunt bij ons alle modellen vrijblijvend uitproberen.

DE FONTEYN
MEERVELDERWEG 52
3888 NK  UDDEL
TEL. 0577 - 45 60 40
GRATIS PARKEREN
2 MIN. VANAF DE A1

f

DE FONTEYN
MEERVELDERWEG 52
3888 NK  UDDEL
TEL. 0577 - 45 60 40
GRATIS PARKEREN

DE FONTEYN

GRATIS
INFOPAKKET + DVD

OP FONTEYNSPAS.COM

OF BEL: 0577-456040

NIEUW

Scootmobiel 
met 5 wielen
Nooit meer omvallen: veilig stoep op en stoep af.

Na het grote succes in Engeland nu ook in Nederland.
Quingo staat voor: Veiligheid, Comfort, Bewegings-
vrijheid, en Betrouwbaarheid. Ontdek waarom de
Quingo het concept van de traditio nele 3- en 4- wiel
scootmobielen ver achter zich laat. De quingo is lever-
baar in verschillende uitvoeringen, van 6 tot zelfs 17 
km./uur. Het wordt tijd om de voordelen van de Quingo 
met de Quintell-technologie zelf te ervaren.

Geef een nieuwe dimensie aan uw leven!

BEL GRATIS NAAR 0800 77 44 112 VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE PROEFRIT OF EEN BROCHURE.
BEKIJK HET FILMPJE OP WWW.QUINGO.NL

Als u nu met deze bon iemand aanmeldt voor een
vrijblijvende demonstratie van de Quingo scootmobiel,
ontvangt u € 100,- als de persoon tot aankoop overgaat.

Naam                 m ò v ò
Adres
Postcode 
Woonplaats
Telefoonnummer
Bank/gironummer 

ò Ik ontvang graag de € 100,- voor het aanbrengen van 
de onderstaande persoon als deze persoon tot aan-
koop overgaat.

Naam                 m ò v ò
Adres
Postcode 
Woonplaats
Telefoonnummer

Stuur de bon in een voldoende gefrankeerde envelop 
naar: Vijfde Wiel B.V., Haven 2, 5688 DR  Oirschot

Win nu € 100,-

�

ELBURGERWEG 37 • 8071 TA NUNSPEET • T. 0341 - 25 27 87 • F. 0341 - 25 88 29 • INFO@KNULST.NU • WWW.KNULST.NU

Wilt u een betere nachtrust?
Dan heeft Knulst voor u de ideale oplossing! Ervaar het comfort van de 
boxspring bij uw slaapspecialist Knulst. De boxspring bestaat uit 
kwalitatief hoogwaardige, duurzame materialen en is uitgevoerd met
mooie aluminium pootjes en leverbaar in diverse kleuren, stoffen en 
maten. Ter ere van ons 50-jarig jubileum wat wij dit jaar mogen vieren,
bieden wij u een prachtige boxspring aan met een comfortabele latex-
matras van ca. 21 cm dik met daar bij een nachttafel.

van

nu vanaf 1.195,-1.695,-

SINDS 1958
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DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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HOERA!!!

Dinsdag 20 mei is onze ezel KIKI

bevallen van een gezond veulentje.
Het is een meisje geworden.

En ze zal luisteren naar de naam

NICKI

Peetoom: Bart Janssen
Peettante: Eline Janssen

Als je haar wilt bekijken ben je welkom
van wo. t/m zondag van 13.00-18.00 uur.

Kinderboerderij

FELTSIGT

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

AUTO RIDDERHOF

Molenenk 2, 7255 AX Hengelo Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT

VOORJAARSSHOW   29, 30 en 31 mei en 1 juni
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nl

Openingstijden:

do
vr
za
zo

29 mei

30 mei

31 mei

1 juni

van 10.00 - 20.00 uur

van 10.00 - 20.00 uur

van 10.00 - 17.00 uur

van 10.00 - 17.00 uur Heel veel actievoordeel op diverse Peugeot modellen !

Tijdens de show kunt u

een deelnameformulier

invullen en maakt u kans

op fantastische prijzen!

Bij aankoop van een nieuwe

Peugeot tijdens de show een

gratis stadsfiets van Peugeot

helemaal kado!

Introductie Peugeot 308 SW

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
31 mei

In de discotheek

D.J. Martijn
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Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

T (0575) 551010

F (0575) 551086

E info@weevers.nl

I www.weevers.nl

Weevers Net

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

T (0575) 557310

F (0575) 557311

E info@weevers.net

I www.weevers.net

Weevers Elna

Bleekwal 10

7131 DB Lichtenvoorde

T (0544) 371323

F (0544) 371899

E info@weevers-elna.nl

I www.weevers-elna.nl

Weevers Emaus

Nieuwstad 17a

7141 BC Groenlo

T (0544) 461828

F (0544) 465984

E info@weevers-emaus.nl

I www.weevers-emaus.nl

Weevers Druk

Halseweg 3c

7021 CX Zelhem

T (0314) 625053

F (0314) 650643

E info@weevers-druk.nl

I www.weevers-druk.nl

Studio Contact

Zuivelweg 9

7261 BA Ruurlo

T (0573) 451286

F (0573) 454591

E info@studio-contact.nl

I www.studio-contact.nl

Meer Communicatie

Nieuwstad 29 

7201 NK Zutphen

T (0575) 585 585 

F (0575) 585 588

E info@meercommunicatie.nl

I www.meercommunicatie.nl

Weevers Net Weevers Elna Weevers EmausWeeversdrukkerij Weevers druk studio Contact communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

OPEN-HUIS OPEN-HUIS OPEN-HUIS OPEN-HUIS

Bent u nieuwsgierig naar hoe drukwerk wordt gemaakt? Of wilt u wel eens zien hoe

een website tot stand komt? Op zaterdag 31 mei 2008 heeft u de kans om bij ons

achter de schermen te komen kijken!

We laten u tijdens ons ‘Open-Huis’ graag kennis maken met een aantal vernieuwingen

die onlangs in ons bedrijf zijn doorgevoerd. Zo hebben we recentelijk een tweede 

4-kleuren drukpers met lakunit in gebruik genomen en is er een nieuwe vouw-hecht-

straat geplaatst. De toegenomen vraag naar opslag van drukwerk en papier noodzaak-

te ons de opslagcapaciteit uit te breiden en een nieuwe opslaghal in gebruik te nemen.

Onze ambitie om drukwerk te maken van hoge en stabiele kwaliteit leverde ons in

1982, als één van de eerste drukkers in Nederland, al een VPGI-ISO certificaat op. Het

25-jarig jubileum van dit kwaliteitszegel vormt mede de aanleiding voor dit feestelijke

‘Open-Huis’.

Graag heten we belangstellenden* van harte welkom op zaterdag 31 mei aanstaan-

de van 10.00 - 13.00 uur in onze „Open Huis” vestigingen: Drukkerij Weevers in

Vorden, Weevers Elna in Lichtenvoorde en Meer Communicatie in Zutphen. Informatie

over het programma kunt u vinden op de speciale website: www.openhuisweevers.nl.

Tot de 31e!

Directie en medewerkers drukkerij Weevers

* Iedere bezoeker maakt kans op het winnen van een digitale camera!

MEER  INFORMATIE :  WWW.OPENHUISWEEVERS.NL


