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Geachte lezers en 
adverteerders,

Wij maken u erop attent dat

kopij en advertenties voor de

uitgave van dinsdag 6 juni
(week 23) i.v.m. Pinksteren

donderdag 1 juni vóór 12.00 uur

in ons bezit dienen te zijn.

Graag rekenen wij op uw mede-
werking.

De redaktie Weekblad Contact.

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

UW AIRCO HEEFT ONDERHOUD NODIG!

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

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

Buitendag den 4 akker
groot succes!

De heer Eskes bij het Rad van Fortuin. De opbrengst is bestemd voor de Clinic Clowns

De Buitendag, met activiteiten voor elk wat wils, trok net als vorig jaar veel bezoekers

J A A R A G E N D A

De nieuwe Bronckhorst route

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

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

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

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

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

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

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

Zomeravondconcerten

De optredens beginnen met Yolanda
Tangelder, zang en Willem te Voort-
wis, piano en accordeon, op 11 juni.
Zij hebben een programma met chan-
sons, die op authentieke wijze ge-
bracht worden.Op 2 juli is dat het ko-
perkwintet Brameth Brass. Op  23 juli
komt Wouter Muller naar Bronkhorst
met  liedjes over  zijn geboorteland In-
donesië. Anne Dammers zingt liede-

ren van Brecht, zij treedt
13 augustus op. 

3 September zal de Achterhoeks/ Lie-
merse zanger Ben Lukassen van zich
laten horen en op 14 september is het
de beurt aan de Ierse zanger Terry Gor-
don. De concerten beginnen telkens
om 20.30 h en duren een uur. 

Plaatsen kunnen worden  gereser-
veerd bij restaurant "Het Wapen van
Bronkhorst", tel. (0575) 45 12 65 en bij
de Silvoxstudio, tel. (0315) 68 39 59, e-
mail: info@silvox.nl.

Deze zomer zal er een nieuwe serie concerten plaats hebben op die unie-
ke locatie in het kleinste stadje van Nederland. Ook nu weer treden er bij-
zondere muzikanten op met hun heel eigen muziek.

Rondleidingen door de tuinen bij
Kasteel de Wildenborch

Groepen kunnen bijvoorbeeld kiezen
voor: rondleiding kasteel Vorden,
rondleiding Heiligenbeeldenmu-
seum, ontvangst Cactusoase in Ruurlo
incl. koffie en koek, rondleiding huis
Verwolde in Laren, cultureel program-
ma met troubadour/verhalenverteller
(1 uur), wijngaardarrangementen, tus-
sen de landerijen, rondleiding tuinen
van ‘De Wiersse’ of ‘De Wildenborch’
op aanvraag.

ARRANGEMENTEN VOOR GROTE
GROEPEN
De Achtkastelentocht, waardoor Vor-
den bekendheid geniet, staat centraal.

In plaats van de Achtkastelentocht
kan ook worden gekozen voor kloot-
schieten. Deze sport wordt sinds lang
in het oosten van het land beoefend.
Voor groepen die ook enigszins actief
willen bezig zijn is dit een sport die
onder deskundige begeleiding snel ge-
leerd kan worden, niet zwaar is en bo-
vendien veel plezier geeft.

Ook kan worden gekozen om op de
lunchlocatie verhalenverteller/trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink te laten ko-
men. Hij kan u op zijn eigen originele
wijze kennis laten maken met de
streek.

Boek de groepsarrangementen bij de
VVV Bronckhorst of vraag de brochure
aan: VVV Vorden, Kerkstraat 1, tel.
(0575) 55 32 22.

De VVV Vorden heeft voor 2006 een prachtige brochure samengesteld
waarin vele groepsarrangementen en dagtochten staan vermeld. 

Deze week 
in Contact:

VVV Jaaragenda

Bronckhorst

In de Grand Prix die in Rhenen werd
verreden werd er op de woensdag
daarvoor eerst een voorselectie gehou-
den. Van de circa 60 rijders die zich
hadden ingeschreven, mochten er uit-
eindelijk 40 starten. Erwin had een he-
le goede start en behaalde uiteindelijk
de 24e tijd, ruim voldoende voor kwa-
lificatie. Toen het ‘ grote werk’ een dag
later begon, had hij in de eerste man-
che weinig geluk. Door machinepech
viel hij uit. In de tweede manche ging
het aanmerkelijk beter en werd hij als
14e afgevlagd en behaalde Erwin Plek-
kenpol door dit resultaat zijn eerste
WK punten.

Erwin
Plekkenpol
pakt
eerste 
WK punten
Vordenaar Erwin Plekkenpol is er
op Hemelvaartsdag in geslaagd om
zijn eerste WK punten te pakken.



Iedere week kijkt men uit

naar de kerkdiensten en

doktersdienst in 

weekblad Contact.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 juni Pinksteren 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek
en ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 juni 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 juni 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 4 juni Pinksteren 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. pastor Hogenelst.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 3 juni 17.00 uur Woord- en communiedienst
Volkszang.
Zondag 4 juni Pinksteren 10.00 uur Euchristieviering dames/
herenkoor.
Maandag 5 juni 10.00 uur Woord/communiedienst, dames-
koor.

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

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

Tandarts
3 t/m 5 juni G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem tel. (0573)
25 18 70.

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

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

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

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

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

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

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

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

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl.
Vorden: Zutphenseweg 1c.

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

� Te koop: dagelijks vers

geplukte aardbeien F.T. van

Amerongen, Schuttestraat 14

Vorden, tel. (0575) 55 64 08.

� Te koop: lieve Maltezer

pups, ontwormd en ingeënt.

Voor info: (0544) 46 27 25,

na 18.00 uur.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Nog voor de zomer een

paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op eendraf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en

informatie (0575) 46 32 05.

� Op welke wonderpil gaat u

wachten en hoe lang? Begin

vandaag met Herbalife voor

afslanken op verantwoorde

wijze. Nieske Pohlmann, tele-

foon (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

� cursus NORDIC WAL-

KING waarbij u d.m.v. de

juiste Alpha techniek leert

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: (0575)

46 36 03 www.vitalnowa.nl

� Pure ALOE VERA pro-

ducten, Jannie Nijkamp, tel.

(0575) 52 13 16.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
31 mei t/m 6 juni 2006

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

Bestellen mag maar hoeft niet.

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

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

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

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 31 mei
champignonsoep/huisgemaakte gehaktbal, jus, boeren-
groente en aardappelen

Donderdag 1 juni
boeuf stroganoff met aardappelkroketten, groente/tiramisu
met slagroom

Vrijdag 2 juni
knolselderijsoep/visspies met witte wijnsaus, aardappelpu-
ree en groente

Zaterdag 3 juni (alleen afhalen)
Italiaanse Cordon bleu, (ham/kaas overbakken)/ IJs met
slagroom

Maandag 5 juni
groentesoep/ huisgemaakte lasagne bolognaise, perme-
zaanse kaas en rauwkostsalade

Dinsdag 6 juni 
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente/ijs
met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

Fruitige voorjaarsweken

Vlaai v/d week

Zwitserseroomvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,00

Brood van de maand

Franse bol
Authentiek wit brood met veel smaak

en een heerlijke knapperige korst

€ 1,30

Pinksteraanbiedingen

Kwarkrondje met fruit € 1,25

Voorjaarsschnitt

met slagroom € 5,95

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

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

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 

grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

Weeversdrukkerij



Wij gaan trouwen op donderdag 8 juni 2006 om

12.00 uur in Kasteel Vorden te Vorden.

Peter Beekman
&
Miranda Wunderink

Ons adres blijft:

Kremerskamp 23

7231 GS  Warnsveld

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze dochter

Kyra
Zij is geboren op 28 mei 2006.

Wilfried en Bianca Eenink-Walgemoet

Soldatenhuis 46

7261 VJ  Ruurlo

tel: 0573 - 47 19 47

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Hartelijk dank voor de vele belangstelling op ons

60-jarig huwelijk. 

Het was een fijne dag.

Gert en Riek Hofs
Zutphenseweg 74

7251 DM  Vorden

behandelen schimmel/traumanagels

teennagelcorrectie

nail - art

make - up

huidverzorging

sieraden

etc. etc.

2e Pinksterdag 12.00 - 17.00 

achter ijsbuffet Kerkepad

V O R D E N

op het VERRAS TERRAS
informatie - demonstraties

Zondag 11 juni 2006 zijn wij 25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven wij op zaterdag

10 juni a.s. een receptie van 14.30 tot 17.30 uur in

Café-restaurant ’Den Bremer’, Zutphen-Emmerik-

seweg 37 in Toldijk.

Wij vinden het leuk als u hierbij aanwezig wilt zijn.

John en Hilda
Rutjes-Masselink

Bronkhorsterweg 4

7221 AC  Steenderen

Als je lichaam niet meer wil, 

en het leven wordt een lijden,

dan mag je God dankbaar zijn,

dat Hij je komt bevrijden.

Na een lang en gelukkig leven samen, is op 27 mei

rustig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame

vader, groot- en overgrootvader

Marinus Johan Wuestenenk
echtgenoot van Hendrika Everdina Antonia Makkink

in de gezegende leeftijd van 87 jaar.

H.E.A. Wuestenenk-Makkink

Henk en Adje

Eef en Ine

Joop en Willy

Gerdien en Gerrit

kleinkinderen en achterkleinkind

27 mei 2006

De Delle 83  

7251 AJ Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op

woensdag 31 mei van 19.30 tot 20.00 uur in het uit-

vaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-

digd, zal worden gehouden op donderdag 1 juni

om 10.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Vor-

den, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-

vinden op de Algemene Begraafplaats aan de

Kerkhoflaan.

Condoleren na de begrafenis in het Dorpscentrum,

Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Op 27-05-2006 is uit ons midden weggenomen

mijn lieve broer, onze oom en neef

Marinus Johan Wuestenenk
echtgenoot van H.E.A. Makkink

op leeftijd van 87 jaar en één maand.

Hij zal altijd in onze herinnering blijven als een heel

fijn en goed familielid.

G.H. Wuestenenk (in herinnering)

J. Wuestenenk-Jansen (in herinnering)

G.H.J. Kloosterman-Wuestenenk

H. Kloosterman (in herinnering)

M.J. Wuestenenk (in herinnering)

L.G. Wuestenenk-Harmsen

neven en nichten.

Vorden, mei 2006.

De mensen van voorbij,

ze blijven met ons leven.

De mensen van voorbij,

ze zijn met ons verweven.

In liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied,

dat opklinkt uit verdriet.

Op Hemelvaartsmorgen is toch nog onverwachts

van ons heengegaan, na een periode van afne-

mende gezondheid, onze lieve vader en opa 

Arie Pasman
sinds 12 maart 2004 weduwnaar van

Mineke Groot Wesseldijk

in de leeftijd van bijna 75 jaar.

Zutphen: Bennie en Alida

Marcella

Magdalena

Birgit

Vorden: Anneke en Wim

Anouk

Robin

25 mei 2006  

De Delle 85, Vorden

Correspondentieadres: Fam. Pasman, 

Tichelkuilen 15

7206 BB Zutphen

De begrafenis heeft op dinsdag 30 mei te Warns-

veld plaatsgevonden.

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram beenham
Gratis 100 gram beenhamsalade

Special

Hamburger Napoli
100 gram € 1.25

Maaltijd van de week

Zomer zuurkool
300 gram € 2.98

Keurslagerkoopje

Gemarineerde filetlapjes
4 stuks € 5.00

Weekaanbieding

Kipfilet 4 enkele € 3.98

Fruit aanbieding

Aardbeien per bakje € 1.98

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

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij



Een maand geleden had het Isen-
doorn een themaweek en voor de 3
Havo en VWO leerlingen was het the-
ma dit keer Kenia. Een van de opdrach-
ten was het bedenken van een goede
actie waarmee geld gevonden werd
voor de mensen in Kenia.  De 5 (Iyen,
Aukje, Charlotte, Annemiek en Kar-
lijn) bedachten een schoolfeest. In hun
enthousiasme begonnen ze gelijk
sponsoren te zoeken. Dat liep zo goed
dat de plannen voor het groots opge-
zette feest steeds meer kans van slagen
had. De Hanzehal bood ze gratis de
gymzaal aan, fotograaf Jan Griffioen
maakte gratis foto’s van de vijf om op
de posters te laten drukken. 
Veel ondernemers van de Dreiumme
en uit Vorden waren bereid geld te ge-
ven of op een andere manier het feest
te ondersteunen. Artiesten en Dj’s wer-
den benaderd om die avond gratis op
te treden. Een aantal heeft al toege-
zegd en waarschijnlijk komt er ook
een BNner. Een en ander begon steeds
vastere vormen te krijgen maar er ont-
brak nog iets essentieels: een draai-
boek. Om te zorgen dat aan alles werd
gedacht moest er een draaiboek ko-
men. Een vriend die een eigen evene-
mentenbureau is begonnen (East Cen-

tral West Events) was bereid om een
dagje vanuit Noord-Holland te komen
en een en ander door te praten. Ook
op de avond zelf zal hij e.e.a. begelei-
den. De vijf kregen behoorlijk wat
huiswerk mee en hebben er inmiddels
heel wat uurtjes in gestoken. Leraren
zijn trots en tegelijkertijd verbaasd
wat er allemaal mogelijk is. Met het
organiseren van dit feest willen de vijf
bewijzen dat ze met voldoende moti-
vatie iets groots kunnen opzetten. 

De entree van het feest gaat volledig
naar een project via het Lilianafonds
van een Nederlandse pater in Kenia.
Deze pater zal binnenkort ook naar
Nederland komen om andere projec-
ten te ondersteunen, zoals een kraam-
pje waar je kan wedden voor de uitsla-
gen van de WK(de school heeft ook
hier de meiden voor gevraagd). Verder
is er een speciaal bankrekeningnum-
mer geopend waar men voor dit doel
nog op kan storten. Ondernemers die
meer dan 30,- hebben gesponsord en
hun logo hebben opgestuurd komen
op de feestavond met hun logo via een
beamer in beeld.
Voor meer informatie of vragen kunt
u mailen naar 102345@isendoorn.nl

Isendoornfeest voor Kenia

Vijf meiden (14 en 15 jr) van het Isendoorn zetten zich in voor Kenia
door een schoolfeest te organiseren. En ze houden het vooral niet klein!
Het feest (Eight tune) dat op donderdag 8 juni wordt gehouden is bedoeld
voor alle leerlingen van het Isendoorncollege uit Warnsveld, zo’n 1500,
en er komen ook diverse dj’s en waarschijnlijk nog een bekende artiest.

Foto van Jan Griffioen: de vijf organisatoren

De bijeenkomst was georganiseerd
door Louise van Uden, coördinator/ou-
derenadviseur van ‘Welzijn Ouderen
Vorden’. Josje van Kouteren gaf een
toelichting over deze vorm van maal-
tijdbezorging. Zo vertelde ze dat de
maaltijden tot 70 procent in de keu-
ken van Apetito in Enschede worden
bereid. Onderweg van Enschede naar
Vorden wordt tijdens het rijden de
maaltijd verder gaar gekookt. ‘U hebt

dan wanneer er wordt aangebeld een
warme maaltijd, heel voedzaam vol
met mineralen en vitaminen. Maar zo
voegde ze er eerlijk aan toe: ‘Zolang u
het kunt, blijf thuis uw eigen potje
koken’.

Het bedrijf Apetito met vier vestigin-
gen in Nederland (waaronder Ensche-
de) en het hoofdkantoor in Rheine
(Duistland) bezorgt dagelijks in Neder-

land, Engeland, Duitsland en Frank-
rijk ruim één miljoen maaltijden. De
maaltijden via een chef- mobiel kan
men vergelijken met het vroegere fe-
nomeen ‘Tafeltje-Dek-je’. Louise van
Uden: ‘Als ‘Welzijn Ouderen Vorden’
bemiddelen we bij de maaltijdbezor-
ging. De mensen die er vragen over
hebben, bezoeken wij thuis. We vullen
de benodigde formulieren voor hen
in, gewoon een vorm van service verle-
nen’, zo zegt ze. En wat vonden de da-
mes en heren van de Bejaardenkring
van deze voorlichtingsmiddag? Tij-
dens de uitleg werd er stil geluisterd.
Toen er om te proeven een maaltijd
met toetje werd geserveerd, gevoegd
bij de mededeling van voorzitter Be-
rend Bekman ‘de koffie en het drank-
je is ook gratis’, kon de middag na-
tuurlijk niet meer stuk!

Smakelijk eten bij Bejaardenkring Vorden

‘Wij maken vooraf nooit bekend wat we tijdens een bijeenkomst op de
donderdagmiddag op het programma hebben. Doen we dat wel dan loop
je de kans dat sommigen het laten afweten, omdat het hen niet interes-
seert’, zo sprak voorzitter Berend Bekman. Geen woord teveel gezegd,
want zaal "'t Stampertje" (Dorpscentrum) was tot de allerlaatste plaats be-
zet. Bejaarde mannen en vrouwen, nieuwsgierig naar de dingen die zou-
den komen. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van het voorlich-
ting geven aan de bejaardenkring over de maaltijd die via een chef-mobiel
van Apetito warm aan huis kan worden afgeleverd.

Met z'n allen aan de maaltijd

Overzicht activiteiten en evenementen zomer 2006

Internationaal bezoek in Toldiek!
Schapendrijven; Oldtimerrit; Folkloristisch Festival; Normaal in Toldiek; Dutch Open Sheepdog; 
Trials; Harmonicadag; Oranjefeest; Concours Hippique; Humstee feest; Verrassingsfeest; Slachtvisite

Deze zomer barst het weer los met de activiteiten en evenementen bij de Flophouse, Vleesboerderij Garritsen
of bij Zaal Den Bremer in Toldijk. Vele duizenden bezoekers krijgt het dorp, zonder kerk maar wel met een klok
op het café, dit jaar weer te verwerken.

In juni wordt de Oldtimer tractorenrit gereden, waarbij weer een fraaie verzameling oude tractoren kunnen worden bewonderd

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

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

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

centrum. In verband met zomerva-
kantie gesloten tot september.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,
-sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden. I.v.m. zomer-
vakantie gesloten tot september

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

MEI
31 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme
31 Anbo Klootschieten camping de

Kleine Steege
31 35 jaar bestaan senioren soos Wich-

mond-Vierakker

JUNI
1 Hsv de Snoekbaars jeugdwedstrijd
1 Klootschietgroep de Vordense pan
1 Hsv de Soekbaars 55 plus wedstrijd

4 Hsv de Snoekbaars Ledenwedstrijd
7 Anbo Klootschieten camping de

Kleine Steege
8 Klootschietgroep de Vordense pan

14 Anbo klootschieten camping de
Klein Steege

14 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis en Kraamverkoop de Wehme

14 Hsv Snoekbaars Senior wedstrijden
14 ANBO Fietstocht (hele dag), vertrek

vanaf NH. Kerk. Infotel. 55 20 38
b.g.g. 55 19 09

15 Klootschietgroep de Vordense pan
15 Hsv de Snoekbaars 55 plus wed-

strijd
21 Anbo klootschieten camping de

Kleine Steege
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Hsv de Snoekbaars jeugdwedstrijd
25 Hsv de Snoekbaars Vierhoekswed-

strijd
27 Hsv de Snoekbaars jeugdwedstrijd
28 Anbo klootschieten camping de

Kleine Steege
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Hsv de Snoekbaars 55 plus wed-

strijd



TOP-AKTIE BIJ Plaza TOT JANUARI 2007!

Geen spaarkaartkorting van € 3,50 tot € 5,50 meer, maar nu VASTE LAGE

PRIJZEN BIJ AFHALEN (gegarandeerd de laagste prijs).

PROEF, KIJK en VERGELIJK en bepaal zelf hoeveel € u gaat BESPAREN.

Onze nieuwe assortimentsfolder valt deze

week bij u in de brievenbus, of ligt voor u

klaar bij Plaza.

Tot ziens bij

Uw huidige spaarkaarten met 1 tot 5 zegels zijn 1 frikandel of kroket

waard, 6 tot 10 zegels zijn 2 frikandellen of kroketten waard, enz.

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

7 dagen in de week geopend!

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60

Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak ,

www.compusystem.nl

BESPAREN OP BELLEN

EN INTERNET?

Er zijn op het moment veel aanbieders die bellen

en breedbandinternet in één pakket aanbieden. 

Dit kan u honderden euro's op jaarbasis schelen!

Wij geven u graag vrijblijvend advies

over welk pakket het beste bij u past.

Heeft u al een keuze gemaakt?

Wij helpen u graag bij het aansluiten.

Pinksterslof

klein € 3.65

groot € 6.00

Pinkstervlaai
cassis bavarois

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Roomboter
Cake

nu 

€ 3.50

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 29 mei t/m 3 juni.

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

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 Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

Nieuw in de regio:

Hoefsmederij
W. de Groot

Warnsveld

06 - 30 458 456

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

• Landelijk gelegen 
• Groot terras
• A la carte restaurant 
• Grill specialiteiten 
• Pannenkoeken 
• Lunch 
• Cafetaria 
• Cateringen 
• Diverse buffetten 

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

en koud buffet €15,= p.p
• Elke vrijdagavond onbe-

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

• Van dinsdag t/m vrijdag
      “eten wat de pot schaft”  
      een 2 gangen menu voor  
      € 7,50 (afhalen € 6,=)

    Almenseweg 35a  �  7251 HN  �  Vorden  �  0575 - 554001 
         Geopend van dinsdag t/m zondag van 10 - 22 uur 

    www.oldelettink.nl 



Anita: 'Door de vacuum krijgt men
een snellere doorbloeding, dus ver-
branding van vetten. Deze vorm van
therapie is het meest geschikt voor
vrouwen omdat die een andere vetver-
branding hebben dan mannen. Door
deze verbranding worden de buik, bil-
len en benen strakker. Veel vrouwen
hebben namelijk problemen met deze
drie 'B' 's . Dat heeft te maken met een
slechte doorbloeding op deze plaat-
sen. Door 'vacumove' verliezen de

vrouwen 'centimeters'. Door de ver-
branding worden daardoor de spieren
strakker en sterker. Het is dus niet zo
dat men in gewicht afvalt. 

Dat zou wel kunnen, voor een sneller
en beter resultaat is het belangrijk om
een voedingssupplement te gebrui-
ken. Het voordeel ten opzichte van bij-
voorbeeld een sportschool is dat de da-
mes bij mij ongestoord deze vacumove
therapie kunnen gaan volgen. Privacy

is gewaarborgd. Ik zorg daarbij voor
een persoonlijke begeleiding. Indien
gewenst kan er ook een volledige
bodyscan worden gemaakt',  zo zegt
Anita Rem die haar therapie aanprijst
voor dames van alle leeftijden. 

' Wat voor vrouwen ook heel belang-
rijk is, na afloop van een sessie zijn ze
niet alleen fitter, maar ook zelfbewus-
ter. De ' kuur' bestaat uit in totaal 20
keer in de vacuum cabine, met per
keer een half uur bewegen. In de eer-
ste week vijf keer een half uur, dan
drie weken achtereen vier keer in de
week en vervolgens ter afsluiting in de
laatste week drie keer. Bij ' Remove Vor-
den' zijn geen wachttijden, want alles
gaat op afspraak. Voor meer informatie
kan men bellen (0575) 55 33 83 of (06)
20 77 59 17 of www.remove-vorden.nl

Vacumove therapie bij Anita Rem
maakt vrouwen fitter

Sedert enkele maanden kan men in de salon van Anita Rem aan het Stroo
12 terecht voor 'vacumove therapie'. Anita: ' Deze therapie blijkt een uit-
stekend middel om in korte tijd de omvang van benen, billen en de buik
te verminderen'. Achter haar woning heeft haar man Koos een schuurtje
'omgebouwd' tot salon. Midden in het vertrek is een loopband waar een
cabine omheen is gebouwd. De cliënten krijgen een soort rokje aan en
stappen vervolgens in deze vacuum cabine (die tot aan het middel is afge-
sloten) waarna ze op de loopband gaan bewegen.

Het wandelgebeuren start niet zoals
gewoonlijk bij de openbare dorps-
school. In verband met de op handen
zijnde verbouwing van de school,
wordt uitgeweken naar de bijzondere
school op het Hoge, waar de deelne-
mers vanaf maandag 12 juni tot en
met donderdag 15 juni, iedere avond
tussen 18.30 en 19.00 uur kunnen star-
ten. De organisatie wijst erop dat men
zich na afloop van een etappe voor
21.00 uur bij het secretariaat, dat even-

eens op het plein bij school het Hoge is
gevestigd, dient af te melden. Vorig
jaar, zo is gebleken, hebben een aantal
wandelaars dat verzuimt, waardoor
het secretariaat in het ongewisse ver-
keerde of iedereen wel binnen was, of
dat er soms onderweg wat was ge-
beurd! Deelnemers aan de wandelvier-
daagse kunnen zich al vanaf 1 juni tot
en met 8 juni tussen 18.00 en 20.00
uur (voor) inschrijven bij Jolande
Loman aan het Jebbink 22. Ook kan
men zich maandagavond 12 juni van-
af 18.00 uur, voor de start van de vier-
daagse bij het secretariaat inschrijven.
Voor verdere inlichtingen kan men
bellen met Joke Bulten (0575) 55 12 88.
De wandelaars gaan maandag 12 juni

Avondwandelvierdaagse
gymvereniging 'Sparta'
De Vordense gymvereniging 'Spar-
ta' organiseert dit jaar voor de 39e
keer een avond- wandelvierdaagse
die gemiddeld tussen de 700 en 800
deelnemers trekt.

Jan Rensink: ' We zijn op de goede weg.
De afgelopen maanden hebben we kei-
hard gewerkt. We zijn gestart met het
in kaart brengen van een dorpsplan,
met andere woorden ' wat willen we'.
Het dorpsplan wordt opgehangen aan
vier centrale thema' s te weten mooi
en veilig, saamhorigheid, bedrijvig-
heid en voorzieningen. Dat zijn de
hoofdlijnen. Vervolgens zijn er vier
werkgroepen ingesteld die zich elk
met één thema gaat bezig houden.
Het bestuur van Dorpsbelang is in ie-
dere werkgroep vertegenwoordigd. Ie-
dere werkgroep gaat zelf op zoek hoe
we dingen gaan of willen realiseren.
Kernpunt daarbij is dat wij niet afhan-
kelijk willen zijn van de gemeente
Bronckhorst. Het is vanzelfsprekend
dat wij wel veel met de gemeente wil-
len overleggen.
Neem bijvoorbeeld de woningbouw. In
Wichmond zijn een aantal nieuw-
bouwwoningen gepland. Wij willen
als Dorpsbelang vanaf het begin tot
het eind bij deze plannen betrokken
worden. Continu de ontwikkelingen
blijven volgen. Ik moet zeggen dat de
gemeente Bronckhorst zich zeer co-
öperatief opstelt. Zij betrekken ons er-
bij, we hebben regelmatig mail- con-
tact met wethouder André Baars. Dat-
zelfde geldt met betrekking tot wet-
houder Peter Glasbergen. Ook met
hem hebben we bijvoorbeeld contact
over zaken als groenonderhoud, speel-
tuinen en dat soort dingen. Ook dat
loopt goed', aldus Jan Rensink.
Intussen heeft de werkgroep bestaan-
de uit Rob Schouten, Anton Wuest-
man, Han Pieterse, Marga Jansen en
Gerard Schepers een dorpsvisie gelan-
ceerd, die als kader dient voor verdere
uitwerking. De leden hebben inmid-
dels aangegeven in te stemmen met
de hoofdlijnen van de toekomstschets.
Na een aanvulling op onderdelen zal
de Dorpsvisie op 26 september aan Pe-
ter Glasbergen, de wethouder van on-
der meer kernenbeleid, worden over-
handigd. De planning is dat het dorps-
plan vervolgens in januari 2007 klaar
moet zijn. In de dorpsvisie staat aange-
geven wat er in de beide kernen Wich-
mond en Vierakker leeft, waaraan de
bewoners behoefte hebben en hoe één
en ander gerealiseerd kan worden. De
slogan van het bestuur van 'Dorpsbe-
lang Wichmond- Vierakker' luidt: '
Met elkaar, voor elkaar '.

DE LUDGERBODE
Sinds kort heeft 'Dorpsbelang' een
nieuwsbrief genaamd de ' Ludgerbode'
waarin de bewoners op de hoogte wor-
den gehouden van alle ontwikkelin-
gen in de kernen en bovendien een
agenda met informatie over wat er de
komende maanden allemaal te doen
is. ' De  Ludgerbode die tweemaal per
jaar zal verschijnen, is zeer positief
ontvangen. En wat zo leuk is de bewo-
ners komen zelf ook met allerlei tips
aandragen', zo zegt Jan Rensink. In de
dorpsvisie wordt een duidelijk beeld
gegeven over de vier genoemde thema'
s waaraan het dorpsplan is opgehan-
gen. Bij het thema 'saamhorigheid' is
het van groot belang dat het bloeien-
de vereniging- en kerkleven in de ker-
nen in stand blijft.
Dorpsbelang wil daar nieuwe impul-
sen aangeven. Voor nieuwe burgers
wil men periodiek een inburgering-
avond organiseren. Vanuit die invals-
hoek kunnen nieuwe dorpsbewoners
wellicht ook lid van een plaatselijke
vereniging worden. Bij het thema ' be-
drijvigheid' wordt in de dorpsvisie
o.m. gesteld: Wichmond- Vierakker
mag geen slaapdorp worden, agrariërs
moeten in staat blijven om hun bedrij-
ven te continueren en te modernise-

ren. Wanneer agrariërs toch besluiten
om te stoppen dan moet de leegko-
mende bedrijfsbebouwing goed wor-
den benut. Er gaan zich steeds meer
mensen zelfstandig vestigen. Onder-
zocht zal worden in hoeverre deze
zelfstandigen behoefte hebben aan ge-
zamenlijke dienstverlening.
De zogenaamde 'shared- services' ge-
dachte. Vergaderruimte, secretariële
ondersteuning, administratieve on-
dersteuning, computer- print en kopi-
eerfaciliteiten zijn zaken die als een-
manszaak zwaar op de bedrijfslasten
drukken. Gezamenlijk zijn ze wellicht
wel te realiseren, zo wordt in de dorps-
visie aangegeven. Ook wil men onder-
zoeken of er een draagvlak is voor een
zgn. ' boerenweekmarkt'. Onderne-
mers in- en rondom Wichmond- Vie-
rakker, aangevuld met aanbieders van
buiten, kunnen hun waren op deze
markt aanbieden. In het thema ' voor-
zieningen' wordt bepleit dat het voor-
zieningenniveau minimaal gehand-
haafd moet worden en op onderdelen
wordt versterkt.

JONGE GEZINNEN AAN HET
DORP BINDEN
Dat kan door onder meer nieuwe in-
woners (jonge gezinnen) aan het dorp
te binden. Voorzieningen gericht op
de jeugd zoals sporthal en verenigin-
gen moeten goed toegankelijk zijn
voor de jeugd, flexibeler huurmoge-
lijkheden en verlaagde tarieven. Ook
specifiek aandacht voor ouderen. Het
is van groot belang dat ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig blijven wo-
nen. Met het oog op de jonge gezinnen
is het straks van belang (wanneer er
weer woningen in de kernen worden
gebouwd) dat er gericht gebouwd
wordt voor de doorstroming zodat be-
staande woningen vrij komen. De
school, het kloppend hart in de ge-
meenschap, zou zich nog meer moe-
ten onderscheiden met zaken zoals
voor- en naschoolse opvang, huisves-
ting. Wellicht is een intensivering van
de samenwerking met de peuterspeel-
zaal het overwegen waard.
Wat betreft het thema ' mooi en veilig'
wordt als visie aangegeven dat de fiets-
veiligheid omhoog moet. Het is be-
langrijk om meer in details inzicht te
krijgen op de risicovolle plekken en
daarvoor met verbeteringsvoorstellen
te komen. De overgang van het indus-
trieterrein Zutphen naar Vierakker
moet landschappelijk beter ingepast
worden, een groenzone realiseren.
Een echt dorpscentrum met voorzie-
ningen ( zoals het kulturhus en/of  de
onderwijshuisvesting) en een echt
plein waar ontmoeting kan plaats vin-
den, maar ook kleinschalige evene-
menten zoals de genoemde 'week-
markt' mogelijk zijn. Ook dat is het on-
derzoeken waard, zo wordt in de
dorpsvisie gesteld.

Secretaris Jan Rensink:

'Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
geniet breed draagvlak'
' Ik kan gerust stellen dat ' Dorpsbelang Wichmond- Vierakker' bruist. We
hebben sinds de oprichting ( 26 januari 2005 ) al 400 leden. Wanneer je be-
denkt dat men al vanaf 12 jaar lid kan worden, betekent dat, dat de helft
van de inwoners uit Vierakker en Wichmond lid is. Een breed draagvlak
waaruit blijkt dat de bevolking ons steunt', zo zegt Jan Rensink secretaris
van Dorpsbelang. Bij de oprichting stelde het bestuur ( dat bestaat uit Jan
Klein Lenderink voorzitter, Jan Rensink secretaris, Derk Bruil penning-
meester en de leden Marga Leerkes, Ria Tijssen- Taken, Inge Regelink en
Marcel Gosselink): wanneer de voorzieningen in Wichmond en Vierakker
de komende tien jaren op peil blijven, dan heeft de vereniging haar be-
staansrecht meer dan bewezen.

De commissieleden konden daar,
met toestemming van de gemeente
Bronckhorst hun spullen droog verko-
pen. Een uur voor de aanvang van de
veiling stonden potentiële kopers in
eerste instantie geduldig te wachten
totdat ze naar binnen konden. Toen
de klok negen uur sloeg gingen de en-
thousiastelingen letterlijk en figuur-
lijk ‘door het lint’ en bestormden zij
de volgepakte kramen die in de be-
schikbare ruimte waren opgesteld.

De spullen die gedurende het hele
jaar waren ingezameld werden met
behulp van tientallen vrijwilligers

enthousiast aan de man c.q. de vrouw
gebracht. De vele goederen die in een
vijftiental marktkramen werden aan-
geboden gingen voor uiterst aantrek-
kelijke prijzen grif van de hand. Het
aanbod was zeer divers. Kinderstoelen,
kampeerspullen, klein meubilair,
tuingereedschap, glas- en aardewerk,
hobbyspulletjes, elektrische appara-
ten en prullaria in diverse soorten en
maten. Ook het vele speelgoed, boeken,
cd‘s en lp’s werden goed verkocht, ter-
wijl ook de koffiehoek voortdurend
klandizie had. Doordat de veilingcom-
missie op deze locatie tevens haar
meubelopslag heeft, werd vanuit die

plek ook flink verkocht. Een fraaie
piano werd volop bespeeld en klonk
zo goed, dat ook die werd verkocht!
Toen de balans werd opgemaakt toon-
de het bestuur zich uitermate tevre-
den met de ongekend hoge (3500 eu-
ro) opbrengst van deze pleinmarkt. De
gelden worden bestemd voor de res-
tauratie van de monumentale Vorden-
se dorpskerk. De veilingcommissie
blijft actief, zo is er elke 1e en 3e zater-
dagmorgen van de maand (dus ook
weer 3 en 17 juni ) meubelverkoop bij
boerderij ‘De Bonekamp’ aan de
Schuttestraat in het buurtschap Linde.
Op 19 augustus wordt daar, zoals de
laatste jaren gebruikelijk is, een grote
boedeldag gehouden. 

Aanmelding van verkoopbare spullen
kan via telefoon (0575) 55 14 86, (0575)
55 21 04 of (0575) 55 17 87.

3500 Euro voor Vordense Dorpskerk
Voor de Veilingcommissie was het zaterdagmorgen al vroeg dag. Vanwege
het slechte weer werden er overal in het dorp gele plakkaten opgehangen
met daarop de mededeling dat de pleinmarkt die deze dag rond de her-
vormde kerk zou worden gehouden, werd verplaatst naar de voormalige
borstelfabriek die aan de Burgemeester Galleestraat is gevestigd.

richting buurtschap Linde, dinsdag 13
juni richting Hackfort, woensdag 14
juni richting Galgengoor, terwijl er op
de slotavond (donderdag 15 juni) in de
omgeving van het buurtschap Delden
wordt gewandeld. Na de uitreiking
van de medailles start de intocht van
de vierdaagse donderdag 15 juni vanaf
school Het Hoge. De beide plaatselijke
muziekkorpsen Concordia en Sursum
Corda zullen daarbij muzikale mede-
werking verlenen. De plaatselijke Ra-
bobank en drukkerij Weevers sponso-
ren het wandelevenement.

Wanneer de avondvierdaagse achter de
rug is, richt men zich bij de gymvereni-
ging Sparta op 2007, waneer de 40e edi-
tie wordt gehouden. Aan dat jubileum
wordt speciale aandacht geschonken,
waarbij de organisatie hoopt dat er
dan minimaal duizend wandelaars
aan de start zullen verschijnen.



Wijj vierenn samenn mett uu onzee eerstee verjaardag.. 
11 t/mm 33 Junii 20%% korting
opp allee kleding.
o.a.. vingino–Tomm Tailor–
DDP–Ragazzi–Noppies-
Uk-Baby face-Brunotti –Bo Dean- Lockr- etc.

Enn alss klapp opp dee vuurpijll 
krijgtt elkee dagg 11 klantt het
helee aankoopp bedragg terugg !

De Smidse 3 Ruurlo 0573-452875
www.sim-sam.nl

11 Jaar

Leuke en betaalbare kinderkleding ?    Dichterbij dan je had verwacht !

Iedere uitvaart uniek

Uut de Sloffen

De titel ‘Uut de Sloffen’  heeft een dubbele beteke-
nis. Het is een Oost-Nederlandse uitdrukking en be-
tekent oorspronkelijk dat iemand is overleden. Door 
de jaren heen is de uitdrukking meer in gebruik als 
‘in de benen’ of ‘er op uit gaan’. Wilt u er maandag 
5 juni op uit, meldt u zich dan bij Villa Berkeloord 
tussen 10.00 en 15.00 uur en u wordt ontvangen 
door de medewerkers van Yarden. U ontvangt de 
����������	
����������������������������������������
strekt.

Streek Lochem

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS
IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT 

heeft de ideeën, de 

dessins, de kwaliteit, het

comfort en de originaliteit

om van uw badkamer, uw

vloeren en uw wanden iets

prachtigs te maken. Kom

kijken en kies bijvoorbeeld

voor dat vleugje Italiaanse

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

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

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:  WEVO DRUK,  TEL. (0575) 51 23 06
ZELHEM:  WEEVERS DRUK,  TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO:  STUDIO CONTACT,  TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE:  WEEVERS ELNA,  TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

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

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

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

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

Het thema 'Aanvallen' geeft kernachtig
aan waar mensen met epilepsie last van
kunnen hebben. Epilepsie is een tijdelijke
functiestoornis in de hersenen, die zich
uit in aanvallen. Met Erwin Koeman (trai-
ner Feyenoord) als ambassadeur en het
Wereld Kampioenschap Voetbal in het
vooruitzicht legt het Nationaal Epilepsie
Fonds de link van een 'sportieve aanval'
naar epileptische aanvallen. De collecte-
campagne is een oproep om mensen met
epilepsie te steunen. Geld voor de epilep-
siebestrijding is hard nodig en het Natio-
naal Epilepsie Fonds krijgt geen subsidie
van de overheid. 

Er is geld nodig voor onderzoek: hoe epi-
lepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend.
Maar zeker ook voor voorlichting: 1 op de

150 mensen heeft epilepsie maar onder-
tussen weten veel mensen niets over deze
aandoening. 

Naast onderzoek en voorlichting ziet het
Nationaal Epilepsie Fonds het als haar
taak om vakanties voor mensen met epi-
lepsie te organiseren. Voor veel kinderen
en volwassenen is dit de enige mogelijk-
heid om op vakantie te gaan. Het epilep-
siefonds financiert daarnaast nog enkele
projecten in ontwikkelingslanden. 

Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt men-
sen met epilepsie op vele terreinen. Om
dit te kunnen blijven doen, is geld nodig.
Daarom komen de collectanten in de
week van 29 mei om een vrijwillige bij-
drage aan de deur.

Collecte epilepsiebestrijding
Start 29 mei

Aardbeiencake met roomsmaak
€ 3,25

Appelroomrol 4 voor € 4,50

Vrijdag en zaterdag 

Verse aardbeienvlaai € 5,95

Elke maandag

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



Zaterdagmiddag 20 mei zijn de
groepsspringwedstrijden gehouden in
Sporthal t'Jebbink in Vorden.SPARTA
organiseert samen met W.I.K. uit
Wichmond deze sportieve wedstrijd
voor rayon Hanzestreek en rayon Lie-

mers. 250 jongens en meisjes kwamen
naar de sporthal om als groep op ver-
schillende onderdelen de oefeningen
te laten zien.De lange mat, minitramp
vrij, minitramp kast en de air jump.
SPARTA heeft 3 prijzen gewonnen:

SPARTA 3 (8 t/m 12 jaar): 1e prijs
met de lange mat; 2e prijs met de mi-
nitramp vrij 

SPARTA 2 (6 t/m 8 jaar): 2e prijs
met de minitramp vrij

Groepsspringwedstrijden

De open dag bij Mevo is een vervolg op
de Techniekdag in Borculo van ruim
een maand geleden waar in totaal 18
technische bedrijven zich presenteer-
den aan de schooljeugd. Tijdens deze
dag hadden scholieren de mogelijk-
heid om zich in te schrijven om een
bezoekje te brengen aan de fabriek
van Mevo. Ruim twintig scholieren
hebben zich hiervoor aangemeld. Ook

andere jongeren uit de regio die niet
op de techniekdag zijn geweest, zijn
van harte welkom om het bedrijf in
Ruurlo te bezoeken. Iedereen kan zich
aanmelden door van tevoren even een
mailtje te sturen naar info@mevo.nl.
Elke deelnemer krijgt daarna per mail
een bevestiging van zijn aanmelding.
De open dag op zaterdag 17 juni be-
gint om 14.00 uur. Ook ouders zijn van

harte welkom. Mevo is gevestigd aan
de Spoorstraat 9 in Ruurlo. Voor even-
tuele extra informatie kan men bellen
met (0573) 45 19 45 en vragen naar Al-
bert Bielderman.    
Mevo Precision Technology is een full-
service organisatie op het gebied van
fijnmechanica, verspaning en assem-
blage. De technisch hoogwaardige on-
derdelen die Mevo maakt worden ge-
bruikt in onder andere meet- en regel-
instrumenten, optische instrumen-
ten, speciale machinebouw, automo-
bielindustrie en de medische branche.
De meeste onderdelen die Mevo pro-
duceert zijn van roestvaststaal.

Techniek centraal bij Mevo in Ruurlo:

Open dag voor de jeugd

Metaalbewerkingsbedrijf Mevo uit Ruurlo houdt zaterdag 17 juni een
open middag voor de jeugd. Jongeren die een technische opleiding willen
doen of willen werken in de techniek krijgen de mogelijkheid om een
kijkje in de keuken te nemen. Tijdens deze middag zullen de machines
volop draaien.

Het ging hier met name om auto’ s en
motoren met een bouwjaar van voor
1980. De rit met een lengte van circa

90 kilometer voerde de deelnemers
voor een deel langs de Yssel richting
het stadje Bronkhorst. Helaas was van-
wege de weersomstandigheden de
deelname niet bijster groot. De toer-
tocht voor klassieke auto’ s en moto-
ren werd voor het eerst sinds het jubi-
leumjaar 2000 gehouden. In 2007
vindt de tocht wederom plaats.

Klassieke toertocht
Bennie Braakhekke organiseerde
afgelopen zondag namens de
VAMC ‘De Graafschaprijders’ een
toertocht voor klassieke auto’ s en
motoren.

Afgelopen dagen kwamen de afgevaar-
digden van de vier scholen eerst in Er-
furt bij elkaar, waar een stadswande-
ling werd gemaakt. Vervolgens werd
koers gezet naar Steinheid waar de
plaatselijke school een indrukwek-
kend programma in elkaar had gesleu-
teld. Toneel met muziek en daarin als
een rode draad het thema 'water' ver-
werkt. Verder stonden er wat uitstapjes
op het programma en volgden de scho-
lieren uit de gastlanden enkele lessen.
De leerkrachten van de vier scholen
spraken over het onderwerp ' gedrags-
problemen bij kinderen'. Harry Hen-
dertink, directeur van school het Hoge:
'We kwamen al snel tot de conclusie
dat kinderen zich overal hetzelfde ge-
dragen en dat problemen die zich bij
sommige kinderen voordoen, bij alle
scholen ook vrijwel dezelfde zijn. 
De aanwezige leerkrachten waren het
er unaniem over eens dat het toepas-
sen van een strafmaat niet de beste
manier is om het gedrag van een kind
bij te sturen. Een kind positief benade-
ren en te stimuleren functioneert het
beste ', aldus Harry Hendertink die sa-
men met de leerkrachten Bert Radsta-
ke, Stieni Hendriks, Jenny Nijsink,
Tjitske Postma, Joanne Lam en de
scholieren Tom Bruinsma en Jeroen
Bosch de trip naar Steinheid mee-
maakten. Dat er tijdens deze trip meer

leerkrachten zijn mee geweest dan
normaliter het geval was, had te ma-
ken met de vakantie van school het
Hoge. Tijdens de bijeenkomst gaf de
school in Steinheid een presentatie
over de manier waarop er bij hen ge-
werkt wordt en les wordt gegeven.
De vier scholen hebben inmiddels de
intensie uitgesproken om in het na-
jaar een tweede, driejarig uitwisse-
lingsprogramma op te starten. Men
wil dit project dan graag uitbreiden
met deelname van een school uit Oslo
en een school uit Rome. Of de plannen
wel of geen doorgang zullen vinden
hangt af van het Agentschap Europees
Platform die om in aanmerking voor
subsidie te komen, de plannen moet
goedkeuren. Harry Hendentink: ' In-
middels hebben de scholen in Stein-
heid, Evesham en onze school het Ho-
ge groen licht gekregen. Wat betreft
de scholen in Szeghalom, Oslo en Ro-
me krijgen we eind juni uitsluitsel.
Keurt de Europese commissie de plan-
nen van deze scholen ook goed dan
zal onze school in september aan-
staande de genoemde buitenlandse
scholen in Vorden ontvangen. Het
nieuwe uitwisselingsproject zal in het
teken staan van 'kunst in samenwer-
king met techniek'. Het thema in Vor-
den zal zijn de 'schilderkunst', aldus
Harry Hendertink.

Waarschijnlijk vervolg
uitwisselingsproject Het Hoge
Deze week werd in het Duitse stadje Steinheid het driejarig uitwisselings-
project 'Together for better Envirement in Europe' afgesloten. Een project
waarbij leerkrachten en scholieren afkomstig uit Evesham (Engeland),
Steinheid (Duitsland) Szeghalom (Hongarije) en school het Hoge uit Vor-
den beurtelings bij elkaar op bezoek gingen, teneinde wat van elkaar te
leren en ook om kennis te maken met de cultuur en specifieke bijzonder-
heden van de streek en het land. Elk schooljaar kwam er een bepaald the-
ma aan bod. Achtereenvolgens stond het thema 'planten', het thema
'dieren op school' en in dit afsluitende schooljaar het thema 'water' op het
programma.

De deelnemers rijden dan elke avond
circa 80 kilometer. 

Op de eerste avond (dinsdag 6 juni)
wordt er tussen 18.30 en 20.00 uur
vanaf café Peters in Borculo vertrok-

ken. De route loopt dan via een stukje
Twente en de Achterhoek naar de
‘Olde Mölle’ in Neede. 

Woensdagavond 7 juni is hier de start
van de tweede etappe, die uiteindelijk

bij het clubhuis van ‘De Graafschaprij-
ders’ in Vorden zal eindigen. Donder-
dagavond 8 juni vertrekt het motorge-
zelschap via een gedeelte van Salland
naar Steenderen, waar de deelnemers
bij café Heezen worden ‘afgevlagd’.

Op de slotdag vrijdag 9 juni vertrek-
ken de deelnemers weer naar het punt
waar het allemaal is begonnen: café
Peters in Borculo.

15e Gelderse motoravond vierdaagse
Vanaf dinsdagavond 6 juni tot en met vrijdagavond 9 juni, organiseren de
motorclubs ‘De Graafschaprijders’ uit Vorden, BAMC (Borculo), de Needse
Motorclub en de ‘Blijde Rijders’ uit Steenderen de 15e Gelderse Motor-
vierdaagse.

Nadat Smit al vrij snel in het begin
met onder meer Mark Tuitert uit Hee-
renveen en Diego Rosero een kop-
groep had gevormd, probeerde de Co-
lumbiaan het even later alleen. Het pe-
loton met Vordenaar Arjan Mombarg
op kop haalde hem evenwel terug.
Toen de tweede ontsnapping opnieuw
door Arjan Smit werd ingezet en hij
samen met Roy Boeve en Diego Rosero
dertig seconden voorsprong nam, gin-
gen de Nefit mannen Arjan Mombarg,
Sjoerd Huisman en Erik Hulzebosch
op kop van het peloton rijden tenein-
de het tempo uit de wedstrijd te halen
om daarmee ploeggenoot Arjan Smit
een veilige voorsprong te geven. De
voorsprong werd daardoor groter en
groter, zo groot dat het peloton werd

gelapt. De opzet van Nefit mislukte,
want ‘Smitje’ moest het in de eind-
sprint dus afleggen. Arjan Mombarg
ontsnapte in de laatste fase van de
wedstrijd uit het peloton en wist uit-
eindelijk beslag te leggen op de 7e
plaats. In de tussenstand van de ‘Univé
World on Wheels’ competitie staat
Sjoerd Huisman uit Andijk met 131,3
punten bovenaan; 2 Roy Boeve Kam-
pen 116,1; 3 Gary Hekman Gramsber-
gen 83; 4 Geert Plender Kamperveen
82; 5 Arjan Mombarg Vorden 79 pun-
ten. Op Tweede Pinksterdag wordt in
t’ Veld bij Alkmaar gestreden om het
Nederlands kampioenschap.

Arjan Mombarg: ‘Ik verwacht een
mooie en spannende wedstrijd. Ge-
zien de wedstrijden van de afgelopen
weken zijn er zeker tien kanshebbers
op de eindzege. Ik reken mij zelf daar
ook toe. In hoeverre dat realistisch is
zal de wedstrijd uitwijzen, veel hangt
van de te volgen ploegentactiek af’.

7e plaats Arjan Mombarg 
in 'Ster van Wolvega'
Arjan Mombarg is zondagmiddag
tijdens de ‘ Ster van Wolvega’ in een
sterk deelnemersveld op een ver-
dienstelijke 7e plaats geëindigd. De
wedstrijd die op een ‘winderig’ cir-
cuit werd verreden telt mee voor de
‘ Univé World on Wheels’ competi-
tie. Ondanks de hevige wind werd
het een wedstrijd waarbij tot een
kwartier voor tijd de aanval niet
werd geschuwd. Zevenvoudig Ne-
derlands kampioen Arjan Smit ( vo-
rige week 5e in Vorden ) reed een
sterke wedstrijd dat met een derde
plaats werd beloond. Winnaar
werd de Columbiaan Diego Rosero.
Deze viervoudig oud- wereldkampi-
oen toonde zich in de eindsprint te
sterk voor Roy Boeve uit Kampen
en Arjan Smit uit Nijeveen.

P.V. VORDEN
Uitslag wedvlucht vanaf Pomme-
roeul over een afstand van circa
260 kilometer: 
H.A. Eykelkamp 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15;
Comb. A en A Winkels 2, 7; C. Bruins-
ma 5; M. M. Tiemessen 8, 11, 19; T.J.
Berentsen 13, 14; J. Meijer 16, 18, 20; E.
Bruinsma 17.

D u i v e n s p o r t



DE EMS BODYFORMER M+: EEN GOED FIGUUR ZONDER EEN ZWEETDRUPPELTJE!

Een goede conditie, een  perfect figuur, gladde huid, geen vetrolletjes, wie wil dat niet ?
Het kost veel tijd, training en uithoudingsvermogen om lichamelijk fit te blijven en je figuur intact te houden, vooral als
de jaartjes gaan meetellen. De dagelijkse beslommeringen, een drukke baan, veeleisende kinderen, alles slokt je tijd
op en laat meestal  weinig  ruimte voor andere dingen. Er zou een manier moeten zijn om aan je figuur te kunnen
werken.. Er is een perfecte oplossing  voor mensen die er goed uit willen zien met zo weinig mogelijk moeite.
Physo M ontwikkelde een systeem waardoor met behulp van de moderne elektronen een spiertraining wordt bereikt
die volledig met natuurlijke bewegingen overeenkomen.(48 programma’s) 

Plaatselijk afslanken
De Body Former M+ kent zeer uitgebreide toepassingen en is o.a. te gebruiken voor spierversteviging, versteviging
billen en bovenbeen, houdingsverbetering, relaxatie etc.. De werking is even simpel als effectief : via impulsen, die door
contact kussentjes naar de gewenste spieren worden gezonder, worden de spieren aangespannen. De Body Former
M+ kan naar behoefte worden ingesteld en met haar 24 pads verschillende lichaamsdelen tegelijkertijd behandelen. 

Bio-Signaal
De Physo M gepatenteerde signalen bootsten de Lichaamseigen bio-signaal na en zendt een reeks van verschillende
impulsen en frequenties uit, die de te behandelen lichaamdelen stimuleren, vormen en verjongen. De Physo M signalen
worden automatisch in de vorm van regelmatig op elkaar volgende fysiologische rotaties aan het lichaam afgegeven
en door dringen de huid, bindweefsel, vet, spieren, spierweefsel, alsmede de bloedsomloop en het lymfesysteem. In
een  behandeling van 45 minuten kan een spier tot liefst vijftienhonderd maal geactiveerd worden zonder dat de client
zichzelf hoeft in te spannen, wat met normaal oefenen nooit kan worden bereikt. Het gevolg is een betere door-
bloeding van de huid, en verhoogde  vetverbranding, een gladdere en strakkere huid en stevige spieren. En dat alles
zonder een centje pijn. Stimulatie, contractie en relaxatie van de juiste spieren, ziedaar het hele recept met als snel en
verbluffend resultaat : een gezond en goed verzorgd lichaam

Na 4 weken resultaat
Mensen die willen afvallen zullen zien dat een dieet (nog beter bewust en met mate gaan eten en langzaam eetpatroon
veranderen) in combinatie met de Body Former M+ methode het proces aanzienlijk versnelt. Reeds na drie weken
zijn de resultaten duidelijk waarneembaar. Het is ook ideaal om na een zwangerschap weer in vorm te komen. De
behandeling vindt drie keer in de week plaats. Daardoor wordt omliggend  vetweefsel afgebroken en via de lymphen
op natuurlijke wijze afgevoerd. Reeds na een behandeling bent u  enkele centimeters kwijt, precies op die plaatsen
waar u dat wilt. Dus aarzel je niet, de zomer staat voor de deur en het is toch nog mogelijk in een relatief korte tijd
een beter figuur te krijgen. 

Unieke injectie vrije therapie tegen cellulite
Naar schatting heeft 80% van de vrouwen boven de twintig jaar in meer of minder mate last van cellulite. Met de
Starvac van Medic-systems heeft Silhouette een unieke injectie vrije therapie die de conditie van de huid van buitenaf
binnenin weet te verbeteren zodat putjes verdwijnen en er een stevige contouring plaats heeft. Deze methode is
vergelijkbaar met Endermologie. 

Wat vindt je meer bij Silhouette: Cardiofitness voor vrouwen, Schoonheidsinstituut, powerplate, zonnebank
Duurzaam Ontharen etc….. 

Neem een afspraak voor een proef 

Silhouette Health & Beauty
Het Zwanevlot 323
7206 CS Zutphen
Tel: 0575-544680
Internet: www.silhouettewellness.nl
Gratis Parkeren

(advertorial)

Films en cadeautjes "Elke woensdag-
middag houden wij een Kindermid-
dag, vertelt Hendy Koele (Bedrijfslei-
der Jim heersink Haarmode): dat is
leuk, want de kinderen krijgen dan
wat extra aandacht. Er worden films
gedraaid, voor elk jeugdige klant is er
een cadeautje en natuurlijk het gere-
duceerde tarief voor het knippen.

Wij houden niet van standaard en
daarom blijven we ons ook op dit ge-
bied ontwikkelen." Zo doe je mee! Ben
je niet ouder als 12 jaar, kom woens-
dagmiddag naar de salon en vul een
kaart in. Wie weet ben jij dan wel de
volgende winnaar van 2 vrijkaarten.

Met Jim Heersink Haarmode
naar
Koningin
Juliana
Toren
Afgelopen woensdag ging Rens (6
jaar) niet alleen met een stoer kap-
sel naar huis, maar ook nog eens
met 2 vrijkaarten voor Koningin
Juliana Toren. Aangeboden door
zijn kapper, want Jim Heersink
Haarmode heeft een samenwer-
king gesloten met Koningin Julia-
na Toren. Hartstikke leuk voor on-
ze jeugdige klantjes.

De winnaar Rens bij Jim Heersink Haar-
mode met zijn gewonnen vrijkaarten voor
Juliana Toren.

Haar liefde voor de natuur is veelvul-
dig terug te vinden in haar werken. In-
drukken worden verwerkt in schetsen
en de meest geslaagden worden uitge-
werkt in olieverf of aquarel. Haar
kunstwerken komen dan ook veelal
naturalistich over. 

Daarnaast heeft ze grote belangstel-
ling voor stijlen en nieuwe facetten in
de schilderkunst en tracht ze die op
haar eigen wijze te verwerken. Ze
werkt ook in opdracht en weet dan tot
volle tevredenheid van de opdrachtge-
ver iets persoonlijks te creëren. Haar
kunstwerken hangen van 1 juni t/m
eind september in woonzorgcentrum
de Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden.

Expositie 
de Wehme
Joke ten Dam had van jongsaf aan
belangstelling voor creatieve on-
derwerpen. Ze is begonnen met het
volgen van diverse cursussen op
het gebied van houtbewerking,
boetseren en schilderen. Uiteinde-
lijk trok de schilderkunst haar het
meest aan. Ze heeft zich toen ver-
der bekwaamd in het schilderen,
zowel in olieverf als in aquarel.

Zoals steeds proberen we u een goed
en gezellig programma voor te schote-
len. We vieren ons jubileum op woens-
dag 31 mei a.s. in het Sint Ludgerusge-
bouw in Vierakker met een gezellige
middag, die verzorgd wordt door de
Harmonicaclub uit Ruurlo, met veel
muziek, zang en verhaaltjes zult u een
geweldige middag beleven. Komt alle-
maal, om 14.30 uur begint de middag
tot ca. 17.00 uur. Neem uw vrienden,
buren en familie mee, de zaal is groot
genoeg. Graag tot dan!

De Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
bestaat deze maand
35 jaar

1e prijs á €15,-
Mevr. A. Memelink-Nijland Ruiterboschweg 5 Ruurlo

2e prijs á €12,50
Olga Cruijsen Strodijk 17 Vorden

3e prijs á €10,-
Jos Pross Lulofsstraat 9 Zutphen

4e t/m 10e prijs á €5,-
J.F. Rensen Het Horseler 21 Warnsveld
W.J. Harmsen Lindese Enkweg 1 Vorden
K. Dimmendaal Frans Halsstraat 70 Zelhem
Mevr. J. Jansen-Maandag Abbinkstraat 8 Halle
Mevr. L.A.J. Westerlaken De Brink 254 Zutphen
H. Broekgaarden Tolweg 2 Vorden
Mevr. H. Groote Haar-Buunk Clauslaan 38 Ruurlo
Remon Derksen Kapelweg 104 Vierakker

Prijzen zijn af te halen tot en met 16 juni a.s. bij Drukkerij Weevers, 
Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslag paaskleurplaat weekblad Contact
Toegangsbewijzen Slagharen

Hoofdprijs
Démi Jansen Toverstraat 8 Baak

1e t/m 10de prijs
Hans Westerneng B. Vunderinkhof 16-a Vorden
Romy Kranenbarg Lage Lochemseweg 4 Warnsveld
Kim Moekotte H. Davidsplein 43 Zutphen
Amber Thuss Middenweg 66 Hengelo
Martijn Knoef Burgermeester Galleestraat 28 Vorden
Salia Ien Dalessingel 35 Zutphen
Marlies Vlam ’t Spiker 20 Warnsveld
Joy Mentink Het Harspel 9 Hengelo
Jeroen Winkel Zutphen-Emmerikseweg 93 Baak
Gioia Fascarelli B.v. Hackfortweg 18 Vorden

Prijzen zijn af te halen tot en met 16 juni a.s. bij Drukkerij Weevers, 
Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslag paaspuzzel 
weekblad Contact



Om 20.00 uur zal het terrein weer
open gaan voor publiek en is het aan
de Steenderense formatie Mash om de
avond te openen.

De band Mash bestaat uit 4 jongens en
1 meisje met een gezamenlijke passie
namelijk muziek maken. Het reper-
toire bestaat uit rockcovers en zal een

breed publiek aanspreken. De Hoofd-
act tijdens het midzomerfeest is de
Nijmeegse formatie de Thuisband. De
Thuisband wordt ook wel meest hefti-
ge Nederlandstalige coverband ter we-
reld genoemd. Dit is niet zomaar.

Al zo’n 10 jaar speelt de Thuisband op
onovertroffen wijze de beste neder-
popnummers van Boudewijn de Groot
tot BlØf en van het Goede Doel tot de
Dijk. Vaak met een eigen sound maar
nog steeds zeer herkenbaar. Tijdens de
pauzes van de band en vanaf 00.00
uur is het aan de Vordense DJ Oliver
om het publiek te vermaken.

Tijdens de vorige edities van het Mid-
zomerfeest  heeft DJ Oliver Bewezen
dat hij een hele tent kan laten sprin-
gen en swingen. 

Kaarten voor het Midzomerfeest zijn
verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Tankstation Weulen Kranenbarg, Mi-
tra Sander Pardijs, Fashion Corner Vor-
den en sportcafé ́ t Jebbink. Voor meer
info: www.stevo.nu

De Thuisband hoofdact 
op het Midzomerfeest
Zaterdag 17 juni zal voor vierde keer het Midzomerfeest plaats vinden bij
Kasteel Vorden. Ook dit jaar zal het feest beginnen met de gratis kinder-
middag. Tijdens deze middag zal het de kinderen uit Vorden en omstre-
ken aan niets ontbreken. Zo zijn er verschillende luchtkussens, schmin-
kers en zal er een clown optreden. De kindermiddag is dit jaar van 14.00
tot 17.00 uur.
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Samen met Riek
veur de T.V. 
Een herhaling van 'Boer zoekt
vrouw'. Gert wil dat ok zeen. Dat
was um de veurige wekke mis gega-
on.. No neet dat Gert dat zo vulle
kan schellen. Den is mear oaver dat
belasting gedoe van de gemeente
Bronckhorst an de praot. Prachtig
vund hij het, dat de actie groep
'melkkoeien van Bronckhorst' de
gemeenteraod al zo wiet kreeg dat
ze zelf toe geeft dat ze die hoge
Onroerend Goed belasting neet
maor zo wieter kunt verhogen de
kommende jaorn. Gerrie snapt
neet datte zik daor zo drok umme
kan maken. Ze hebt ja geld genog
en wat maakt een paar  honderd
euro dan uut, at de gemeente dan
zwembaden los kan hollen?. Gerrie
en Riek bunt drok met eure volwas-
sen jongens. Ze zollen graag willen
dat ze is wat an 't handjen hadden.
Ne forse jonge meid. Allebei al dik
dartig jaor en dat blif maor in huus
biej mooders pappot rond hangen.
De mansleu zegt dan, íej verwent
de jongs vuls te vulle. Ze kriegt eur
nat en dreuge en hebt ja niks gin
belang bie  een eigen huus en vrou-
we.  En wie mosten vrogger naor va
en moo luustern en op tied thuus
wezzen en flink kostgeld afdrea-
gen. En flink thuus helpen met het
wark. Dat is  vuls te gemakkelijk
tegenswoardig. De olde leu vind ja
alles good wat zukke grote kindre
uutvret. Moi toch weten wat zukke
snotterbellen van 14 of 15 jaor al
preutjes hebt en wat ze d'r in een
weekend an bier deur laot lopen.
Spaorzaamheid kent ze neet mear.

Met 18 jaor mot er gegarandeert al
een auto kommen Komt ze geld te
kort  dan is mooder in staot umme
ze stiekum wat extra's toe te stop-
pen. En ai dan as vader begint 'vrog-
ger ton wie zo old waarn'.. dan hebt
ze gin belangstelling, bunt ze har-
stikke doof... Maor no zit ze de
vrouwleu te kieken naor die 10 jon-
ge boern  die ne vrouwe wilt  en  ze
denkt dat het hun via  dat T.V. pro-
gramme wel zal lukken. De beide
vrouwleu zit er helemaols in. Met
mekare in oaverleg wat ze de aan-
trekkelijksten boer zollen vinden at
ze zelf mochten kiezen.. No is dat
neet an de orde want ja , ze zit ge-
woon an hun eigen Gradus gebak-
ken. Maor toch is 't mooi umme
oew dat veur te stellen. De oldsten
boer van dik vieftig jaor gooit nog
wel hoge ogen. Uut de eigen ge-
meente Bronckhorst is d'r ginne
bie. Dat is jammer. Toch loopt er
hier ok zat rond die allenig bleven.
Of ze waarn toch al uut de boot ge-
vallen bie de earste  keuring of se-
lectie? Waren dat zukke klungels of
hadden ze zon achterlijk bedrief? 

Oet den helen Achterhook is d'r
niks bie.. Riek: "D'r mot er wel een
paar  honderd  jonge boern  met ge-
daon. Ja grut, het mot natuurlijk
wel iemand wean met een betjen
een mooi boern  spul en hee mot ok
neet onmiddellijk met de mond vol
tanden staon. Dan kom iej neet
good oaver op de T.V. buis. Dan
kunt ze met oew  gin mooi pro-
gramma maken. Ik denke dat de
boern jonges hier uut onze streek 

neet zo gemakkelijk veur 'n draod

komt met hun verlangens. Dat
durft ze neet.." Gerrie knikt instem-
mend: "De veurige kear ton dat pro-
gramma afgelopen was heb ik on-
zen Erik nog zitten op te warmen
umme hier as Boern Jongeren Orga-
nisatie iets op peute te zetten wat
hier op geet lieken.. Hij is ja be-
stuurslid in Bronckhorst. Maor wat
meen iej? Ze zollen volgens mien
samen een vacantie wekke hier in
de eigen streek veur mekare kun-
nen maken en daorveur  vrouwleu
neugen die d'r veur veuld. Maor
niks  d'r van. Ik mos mien neet met
zien zaken bemeuien."Gert knikt
wies; "Nogal wiedes. Iej laot oew as
jongen boer toch neet deur oew
mooder op pad stuurn. En iej wilt
oew ok neet in de kaarten laoten
loern op zonne bestuurs vergade-
ring. Bie ons in Bronckhorst zit
daor heel biede hante vrouwleu
tussen. Dat is het probleem veur
vulle van onze plattelands jonge-
ren. De vrouwleu van tegenswoar-
dig bunt hun vuls te wies af. Daor
kunt onze jonges neet tegen. Laot
ze maor een bus vol jonge Poolse
vrouwleu naor Bronckhorst met
vacantie laoten kommen. Die bunt
nog neet zo eigenwies en weet van
anpakken."No kik Gerrie bedenke-
lijk, ze zuut hun Erik nog neet
graag met zonne  Poolse Maria.

De taal en vrumde toestanden en
zonne vrumde family, die krieg ie
d'r biej. Ze blif  voorlopig nog  rond-
kieken in het eigen Bronckhorst en
zo no en dan stiekum eur jonk een
wenk geven. 

De Baron van Bronckhorst

31E DRIE WEEKENDEN 
TOERNOOI SV RATTI
Zaterdag 27 mei begon het 2e week-
end van het drie weekenden toer-
nooi. Vrijdagavond 21.00 uur kwam
er een afmelding, vandaar dat om
9.30 14 D- teams aan de bak konden
in 3 poules. 

Er waren al wat wijzigingen in poule
indeling door andere afmeldingen
en de daarvoor in de plaats komende
reserves. 
Het was prettig voetbalweer, niet te
warm en in ieder geval droog, is ook
heel wat waard!

Er werd leuk en sportief gevoetbald,
zoals gezegd in 3 poules. Men voetbal-
de wedstrijden van 17 1/2 minuten.

Om 13.00 begonnen de kruisfinales
terwijl om 13.40 de finalewedstrijden
werden gevoetbald.

OM 14.15 WERDEN DE PRIJZEN
ALS VOLGT UITGEDEELD:
1e prijs, aangeboden door Grondver-
zetbedrijf fa Beeftink: ATC D1
2e prijs, aangeboden door Bleumink
Profil: SVBV D1
3e prijs, aangeboden door Bakker
Joop: Saasveldia D1
4e prijs, aangeboden door Restaurant
't wapen van Medler: Blauw-Wit '66 D2

De sportiviteitbeker, aan geboden
door schildersbedrijf Guido Mullink,
werd gewonnen door Ruurlo D2.

Vo e t b a l

SOCII
Het was een druk weekend op sport-
park ,,De Lankhorst " aan de Lank-
horststraat vrijdagavond vond er een
voetbal wedstrijd plaats tussen de hui-
dige selectie en het kampioen A team
van enkele jaren terug. Van dit A team
speelt menig speler nu in de selectie
maar ook kwamen een paar spelers in-
middels ergens anders wonend terug
op het oude nest om te spelen. Dit leek
hun heel goed af te gaan want ze kwa-
men door wonder mooie doelpunten
van Robert Kornegoor met 2-0 voor.
Dit kon de selectie natuurlijk niet op
zich laten zitten en boog de stand om
na een 2-6 overwinning. Zaterdag was
het jeugd toernooi met gelukkig voor
de organisatie een 100% opkomst met
redelijke weersomstandigheden een
sportief en geslaagd toernooi. Zondag
maakte men zich op in het kader van
het 60 jarig betsaan voor het eerste
stratenvoetbal toernooi. Gezien de op-
gave lijkt dit een jaarlijks terug kerend
toernooi te worden. Aan een terug ke-
rend iets hoort een naam en de jubile-
umcommissie had de naam van een

man die zijn sporen voor Socii maar
ook voor hele de gemeenschap heeft
verdiend in gedachten. Hij was jaren
bestuurlid en toen het voetbalveld ge-
renoveerd moest worden stelde hij een
weiland ter beschikking om de wed-
strijden af te werken maar bovenal
was hij zolang het zijn gezondheid
toeliet een trouw supporter. 

Het was dat ook mooi dat mevrouw
Garritsen omringd door kinderen en
de deelnemers een woordje deed en
mededeelde blij te zijn met de naam
van het toernooi waarna zei de naam
onthulde en er een mooi doek te voor-
schijn kwam met de tekst in rood/wit
Gerrit van de Vliege toernooi. Bij zo"n
eerste toernooi hoort natuurlijk een
goede winnaar en met een gelijkspel
0-0 en drie overwinningen was de Vo-
gelzang winnaar in de ene poule en
De Wogt deed het zelfde in de andere.
Door De Wogt met 3-0 in de finale te
verslaan werd de Vogelzang de terech-
te winnaar. De Dorpstraat was om de
derde plaats net iets te sterk voor de
Vierakkertjes.

Vo e t b a l

HEURE LAAT PUNTEN LIGGEN
Op het vijfde competitie toernooi ge-
west Oost dat in Vorden werd gehou-
den kende Heure een moeizame start.
In de 680 kg.A klasse werd de eerste
wedstrijd tegen Eibergen meteen ver-
loren, ook de wedstrijd tegen OKIA uit
Holten ging verloren waardoor de kop-
positie danig in gevaar kwam. Later in
het toernooi wisten de Borculose
touwtrekkers zich voldoende te her-
stellen om in de totaalstand gedeeld
eerste te eindigen samen met OKIA.
Ook de 680 kg B klasse kwam moei-
zaam op gang, na een zeer spannende
wedstrijd tegen Oosterwijk werden de
punten gedeeld. De rest van de wed-
strijden werden wel gewonnen maar
kostten erg veel kracht. Ook hier deelt
men nu de eerste plek met het team
van Oosterwijk uit Zelhem. De jeugd
sprokkelde ook weer punten bij el-
kaar, hierdoor hebben ze nog zicht op
een vierde plaats. 's Middags werd er
getrokken in de 640 en 720 kg.klasse.
De meeste spelers hadden ook al in
het morgenprogramma meegedaan
dus was het afwachten hoe ze zich
hadden hersteld van de zware wed-
strijden. Na enkele trekbeurten werd
duidelijk dat men zich in de 640
kg.klasse niet al te veel zorgen hoefde
te maken, hier werd de volle winst bin-
nengehaald waardoor de afstand tot
nummer twee, OKIA, kon worden ver-

groot. In de 720 kg.klasse liet directe
concurrent 't Touwtje uit Laren NH de
nodige punten liggen. Koapmanboys
uit Tilligte komt de laatste weken
sterk opzetten en hier was de strijd
dan ook het grootst. Het werd een ge-
lijkspel. De rest van de wedstrijden
werd, moeizaam, gewonnen. Door de
totale off-day van 't Touwtje heeft Heu-
re in deze klasse nu alleen de leiding,
echter direct gevolgd door Koapman-
boys. Het volgende toernooi is in Zel-
hem op 9 juli en word georganiseerd
door ttv Oosterwijk. De wedstrijden
beginnen om 10.15 uur en de toegang
is vrij.

STAND NA 5 TOERNOOIEN: 
(alleen de eerste vier)
680 A klasse; 1) OKIA en Heure 90, 3)
Eibergen 68, 4) Vios Bison 67
680 B klasse: 1) Heure en Oosterwijk
80, 3) Eibergen 58, 4) Vios Bison 27.
Dames klasse : 1) EHTC/Hertme 56, 2)
Oele 52, 3) EHTC 52, 4) Schutshof 32
Jeugd A klasse: 1) Koapmanboys 70, 2)
Bekveld 51, 3) Oele 45, 4) OKIA 20.
Jeugd B klasse: 1) Vios Bison 77, 2) Tre-
klust 73, 3) Koffiejongens 42, 4) OKIA
40.
640 kg klasse: 1) Heure 88,2) OKIA 76,
3) Eibergen en Vios Bison 48.
720 kg klasse: 1) Heure 103, 2) Koap-
manboys 98, 3) 't Touwtje 93, 4) Oele
56.

T o u w t r e k k e n

Een skeelerevenement dat wordt geor-
ganiseerd door Free Wheel. 

Voor deze tocht kan zich vanaf 9.00
uur bij het bedrijf aan de Netwerkweg
7 inschrijven. Men is verplicht een

helm te dragen, die men bij Free
Wheel kan huren. De recreanten die
kunnen kiezen uit 20 of 30 kilometer
kunnen tussen 10.00 en 10.30 uur star-
ten. De start van het peloton met keu-
ze uit 45 of 55 kilometer vindt om
10.00 uur plaats.

Voor nadere informatie kan men bel-
len (0575) 55 42 28.

Kastelentocht
Op Tweede Pinksterdag (maandag
5 juni) wordt er vanuit Vorden de
‘Kastelentocht’ gehouden.



3 JUNI
3e OUDERAVOND
MET ALBERT WEST &
SCHLAGERFREUNDE

MET VA EN/OF 
MOE GRATIS

NAAR DE 
DANCING TOE

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 11
E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:
www.margbekken.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s
Softwareontwikkeling Systeembeheer

2e Pinksterdag er op uit?

Duimeland ’t Kraamparadijs
De Hoven 27, 7122 BJ Aalten 
Parkeerplaats De Hoven
T 0543 476632
info@babyspeciaalzaak.nl

OPEN 11.00 - 17.00 UUR

20% Korting* op Positie- en Babykleding (alleen deze dag)
10% Korting* op ons gehele assortiment? Vraag naar onze 
klantenkaart!

Duimeland Otto Hageman
Plantsoensingel Zuid 1-3, 7041 ZC  
’s-Heerenberg 
T 0314 661551
ottohageman@babyspeciaalzaak.nl

Uw Babyspeciaalzaken

www.babyspeciaalzaken.nl
*m.u.v. acties en aanbiedingen



Speelhuisje voor de
Prinses Julianaschool in Heelweg

30e rommelmarkt Hoog-Keppel weer groot succes

Martijn en Wim volgen de BBL-oplei-
ding Timmeren (1 dag school - 4
dagen werken) bij OBD-Timmer-
industrie. Voor nadere informatie
over de wedstrijden en de opleiding

kunt u de website www.obd-oplei-
dingen.nl bezoeken. De timmerin-
dustrie is nog op zoek naar jongeren
met een vmbo-diploma, die graag
met de handen werken. 

Interesse? Neem dan contact op met
Gerry Oonk tel. 0314-399073 en
informeer naar de mogelijkheden
voor een baan in de timmerin-
dustrie.

Hadden de vrijwilligers van de voet-
balvereniging tijdens het huis-aan-
huis ophalen van de spullen op de
dag voor de rommelmarkt nog last
van zware regenbuien, op de dag van
verkoop bleef het redelijk droog.
Naast wat motregen viel er wel af en
toe een buitje, maar dan bleek de
centrale tent een prima toevluchts-
oord. Pas tegen half vier begon het
hard te regenen.

De lange rij met marktkramen
begon op de kruising van de
Monumentenweg met de Hessenweg
en liep via de Burgemeester
Vrijlandweg door tot het plein voor
het voormalige gemeentehuis. Er
was weer van alles te koop, zoals
planten, tafels, stoelen, sieraden,
snoepgoed, CD’s, platen, poppen,
kleding, koperwaren, speelgoed,
boe-ken, wenskaarten en veel antiek.

Je kon je ook laten schminken, de
toekomst laten voorspellen of luiste-
ren naar straatmuzikanten. Voor de
kinderen was er een draaimolen en
een miniracebaan. De organiserende
voetbalvereniging was erg tevreden
over het verloop van de ‘grootste
rommelmarkt van de Achterhoek op
Hemelvaartsdag’.
De afgedrukte foto’s zijn gemaakt
door Anneroos Brethouwer uit Laag-
Keppel. Anneroos volgt de opleiding
Fotografische Vormgeving aan de
Fotovakschool in Apeldoorn. Eén
van de opdrachten is om te proberen
één of meer foto's gepubliceerd te
krijgen. Ziehier het resultaat...

Vorige week hebben de kleuters
van groep 1 en 2 de Prinses
Julianaschool een speelhuisje in
ontvangst mogen nemen. Het
huisje werd, in het kader van de
Timmerwedstrijden 2006, ge-
maakt door de 20-jarige Martijn
Wensink uit de Heurne en de
eveneens 20-jarige Wim Gotink
uit Hengelo (G). Martijn en Dennis
kwamen zelf naar de Heelweg om
het huisje aan de kinderen te
overhandigen. 
Het huisje werd door de kinderen
met veel enthousiasme uitgepakt
en gelijk in gebruik genomen en
ze waren zichtbaar blij met dit
mooie en vrolijk gekleurde speel-
huis (geschilderd door leerlingen
van de Schildersopleiding).
Samen met de kleuters bedankte
mevr. R. Grievink Martijn en Wim
voor dit mooie cadeau.

Voetbalvereniging HC’03 organiseerde voor de dertigste keer de jaarlijk-
se kunst-, antiek- en rommelmarkt in Hoog-Keppel op Hemelvaartsdag.
Ondanks de slechte weersvooruitzichten kwamen er ook dit jaar veel
belangstellenden op af.

Een groep van twaalf cursisten van Jozef Kemperman, docent van De
Gruitpoort, organiseert opnieuw een beelden-expositie in de tuin van
de Botterhutte aan de Nijmansedijk 22 A in Halle-Nijman. Het wordt
inmiddels de derde expositie op die locatie. De tentoonstelling is geo-
pend in de weekeinden van 3/4/5 juni (Pinksteren), 10/11 en 17/18 juni,
steeds van 11.00 tot 17.00 uur. De expositie bestaat uit nieuwe werk-
stukken.

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

Derde expositie in 
beeldentuin Botterhutte

Endurance Wedstrijdsport op snelheid

De deelnemende exposanten heb-
ben het achterliggende jaar hard
gewerkt om nieuw werk voor het
voetlicht te brengen. Daarnaast eta-
leren zij zich met beelden die in een
aparte schuur zijn ondergebracht.
Jozef Kemperman is tevens van de
partij met een beeld.
De expositie bestaat uit beelden, uit-
een lopend van realistische mens-
en dierfiguren tot aan figuratief en
abstract werk.
De deelnemende exposanten zijn
Hans Beerenpoot, Hetty Bulten,
Mient Krabben, Gerhard Mintjes,
Mien Mulder, Sjan Schalkwijk,
Mirjam Smeltink (Doetinchem).
Christien Gerrits uit Azewijn, Jozef
Kemperman, Fien Okhuijsen uit
Zeddam, Lucy Wolters uit Terborg,
An Verstegen uit Toldijk en Ingrid
Wolters uit Halle
Op de foto een werkstuk met de titel

‘Blowing in the wind’ van Christien
Gerrits uit Azewijn.

Endurance is de hippische variant
van het marathonlopen, een uithou-
dingsproef voor zowel paard als rui-
ter. Een Endurance is een rit op snel-
heid. Winnaar is degene met de
snelste tijd met een door de dieren-
artsen goedgekeurd paard. Er is een
indeling gemaakt in klassen: de
laagste klasse tot 30 km, de hoogste
(internationale) klasse tot maximaal
160 km oftewel 100 mijl. In elke klas-
se moet drie keer een positief resul-
taat behaald zijn, voordat men door
mag naar een hogere klasse. Om aan
beginnersritten mee te kunnen
doen is elk paard en elke pony ge-
schikt, van welk ras ook, mits mini-
maal vier jaar oud. Het paard of de
pony moet een goede gezond-heid
hebben en over doorzettingsvermo-
gen beschikken.
Al voor de start wordt het paard of
de pony nauwkeurig bekeken op
uiterlijke verwondingen. Daarnaast

worden hartslag en ademhaling
gemeten, de slijmvliezen gecontro-
leerd op kleur en de turgor (vochtni-
veau in het lichaam) vastgesteld.
Alle gegevens worden op de veteri-
naire kaart vastgelegd. Die kaart
wordt onderweg op de controlepun-
ten en na de finish door de dieren-
arts bijgewerkt. Wie zijn/haar paard
of pony ‘overnomen’ heeft, wordt
zonder pardon uit de wedstrijd
gehaald.
De Endurancesport is zeer geschikt
voor ruiters van vrijwel elke leeftijd
en met verschillende rijervaring. De
minimum leeftijd voor deelname
aan wedstrijden is 7 jaar; ruiters
beneden 14 jaar moeten rijden
onder begeleiding van een oudere
wedstrijdruiter. De endurance tij-
dens de Achterhoekse Paardedagen
vindt plaats op zaterdag 3 juni. Er
worden dit jaar vier afstanden verre-
den, te weten: 30 - 60 - 85 en 110 km.

Achterhoekse Paardedagen heeft de
oudste nog bestaande
Menwedstrijd van Nederland

Wat ooit in Zelhem begon als aan-
vulling op het dressuur- en spring-
concours is uitgegroeid tot de
belangrijkste samengestelde men-
wedstrijd van Nederland. 
De Stichting Concours Hippique
Zelhem weet zich tijdens de
Achterhoekse Paardedagen verze-
kerd van een sterk deelnemersveld.
Er wordt gereden in de klasse drie
en vier.
Marathon publiekstrekker
Sinds jaar en dag, is en blijft de
marathon publiekstrekker. Zowel op
zondag 4 juni - eerste pinksterdag
(voor de 2-span paarden telt deze
mee voor het Nederlands
Kampioenschap Samengestelde
Mensport), als op maandag 5 juni -

tweede pinksterdag, wordt in
Zelhem een marathon verreden. De
marathon bestaat uit vijf trajecten,
waarvan de laatste het zogeheten
hindernistraject is. Het gaat er dan
om dat de aanspanningen met zo
min mogelijk tijdfouten zeven hin-
dernissen in het parcours overwin-
nen.
Dressuur en Vaardigheid
De andere twee onderdelen van de
samengestelde menwedstrijd zijn de
dressuur en de vaardigheidsproef.
Laatstgenoemde bekend onder de
naam ‘kegeltjesrijden’. 
Winnaar is de koetsier die na alle
drie de onderdelen de minste straf-
punten op zijn/haar conto heeft.

Eerste ‘Dag van de Bouw’ 
kijkje achter de schermen

Zaterdag 3 juni wordt voor de eerste
keer ‘de Dag van de Bouw’ georgani-
seerd door Bouwend Nederland.
Belangstellenden kunnen tussen
10.00 en 16.00 uur een kijkje ‘achter
de schermen’ nemen en bouwpro-
jecten en locaties, die normaal niet

voor publiek toegankelijk zijn, bekij-
ken. In deze omgeving kunt u gaan
kijken bij de nieuwbouw van
Wormskamp Licht en Wonen aan de
Havenstraat (bij de Praxis) in
Doetinchem. Het gaat hier om een
bouwproject van de fa. ten Brinke
Bouw. De bedrijven zullen op de
bouw uitleg geven over de projecten
middels tekeningen, foto’s etc. en
uw eventuele vragen beantwoorden.

Ook OBD-Bouwopleidingen uit Doe-
tinchem en Fundeon zullen op de
projecten aanwezig zijn om infor-
matie te geven over alle mogelijke
opleidingen binnen de bedrijfstak. 
Kijk voor nadere informatie over te
bezichtigen locaties op
www.debouwmaakthet.nl 
en over opleidingen op
www.OBD-Opleidingen.nl



Zelos E-kamp

Zelos F1 en F3 kampioen

Zaterdagmorgen stond in het teken
van voetballen. Er moesten nog
enkele wedstrijden ingehaald wor-
den. Dat betekende vroeg opstaan,
omdat de kleedkamers ontruimd
moesten worden voor de teams die
moesten voetballen. ‘s Middags was
er een fietstocht naar de Veldhoek

geplanned, maar door de regen werd
er al snel besloten om met auto’s te
gaan. Enkele ouders wilden wel rij-
den en Garage Dales  had hiervoor
een personenbusje ter beschikking
gesteld. Bij het sportcomplex de
Veldhoek was het de bedoeling om
buiten op de velden een WK-toernooi

spelen, maar door de regen werd het
toernooi naar de hal verplaatst. Bij
terugkomst op het Zelosterrein wer-
den de kleedkamers weer ingericht
als slaapzalen en kon de barbecue
aangestoken worden. 
Na de barbecue werd er tot in de late
uurtjes gedanst op discomuziek. Het
kampvuur was intussen ook opge-
bouwd, maar door de regen kon het
vuur niet worden aangestoken.
Zondagmorgen werden er op het
veld diverse spellen gespeeld en om
12.30 uur stond de frites klaar.
Daarna werden de kinderen opge-
haald worden om thuis te gaan sla-
pen.

Zelos F3 moest ook de
laatste wedstrijd win-
nen om nog kampioen
te kunnen worden,
maar dan moest er ook
nog eens met grote cij-
fers gewonnen worden
om door een beter doel-
gemiddelde alsnog kam-
pioen te worden. De
mouwen werden opge-
stroopt en ‘de Hoven’ F3
werd met maar liefst 12-
1 verslagen. De nummer
2 van de rang-lijst, HC'03
F3, won ook de laatste
wedstrijd. 
Het werd 4-0 en met
evenveel wedstrijdpun-
ten, maar met een beter
doelsaldo (verschil 1)
werd Zelos F3 dus kam-
pioen. 
Op de foto het team met
de leiders Erna Hoeboer,
Jan-Willem Veenink en
Nick Hoekman. 

In het weekend van 19 t/m 21 mei hield voetbalvereniging Zelos een
kampweekeinde voor de E-pupillen. Op de vrijdag was een spellenpar-
cours in het Pelikaanse bos, waarbij het parcours twee keer gelopen
moest worden. De eerste keer bij schemering en de tweede keer in het
donker. Wat de kinderen niet verwacht hadden, was dat er in het donker
de spoken en andere enge wezens in het bos aanwezig waren, wat tot
veel geluidsoverlast leidde. Om middenacht werden er ter afsluiting nog
broodjes knakworst gegeten en daarna konden de vermoeide kinderen
hun slaapplaats opzoeken in de kleedkamers. 

De laatste wedstrijd moest Zelos F1 aantreden tegen de nummer 2 van de competitie HC '03 F1. Omdat beide
ploegen op dat moment een gelijk aantal punten hadden, werd de winnaar van deze wedstrijd automatisch
kampioen. Het werd een zeer spannende wedstrijd die door Zelos F1 met 1-0 gewonnen werd. Op de foto Zelos
F1 met de leiders Jan-Willem Brunsveld en Stephan Koehorst.

Tijdens het pinksterweekeinde op zaterdag 3 juni, zondag 4 juni en maan-
dag 5 juni, vindt in Zelhem de 79e editie van de Achterhoekse
Paardedagen plaats. Wat begon als een eenvoudige dressuur- en spring-
wedstrijd is uitgegroeid tot het grootste buitenevenement op paarden-
sport gebied in Nederland.

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

Achterhoekse Paardedagen 2006

Endurance voor Aanspanningen
Nieuw op de Achterhoekse Paardedagen

Nederlands Kampioenschap 
Enkelspan en Tweespan Paarden

Naast de spring- dressuur- en samen-
gestelde menwedstrijden op natio-
naal topniveau vindt het
Nederlands Kampioenschap voor
Enkel- en Tweespan plaats. De wed-
strijden springen voor Junioren en
Young Riders, de Endurance 110 km,
alsmede een springwedstrijd om de
grote prijs van de Achterhoekse
Paardedagen.
Maar er is niet alleen vertier voor de
paardensportliefhebber, dankzij een
uitgebreid show- en amusements-
programma, de vele kindvriende-
lijke attracties en het gezellige pro-
modorp zijn de Achterhoekse
Paardedagen bij uitstek geschikt
voor jong en oud, voor het hele
gezin.
Op vrijdagavond 2 juni is er vanaf
20.00 uur een Benefietsavond in de
consumptietent. Dit evenement
wordt georganiseerd door de KMC
Keijenborg.
Op zaterdag 3 juni is de Jippi Hippi
Jeugdmiddag met Kus, feest DJ
Maarten, Ronald McDonald, Sponge-
bob, het autootje Brum en de clown
Flapje. Verder is er een Trekker

Trekwedstrijd, georganiseerd door
buurtverereniging Oosterwijk
Op zondag 4 juni (1e pinksterdag)
kunt u overdag in de consumptie-
tent genieten van Bennie's Solshow,
zijn er demonstraties door het AOC,
is de Bavaria Bierwagen aanwezig en
zijn er Jack Russell-races.
Op maandag 5 juni (2e pinksterdag)
worden de diverse prijzen uitge-
reikt, waaronder het Nederlands
Kampioenschap voor Enkel- en
Tweespannen. Een carrousel door
PC Zelhem en de Shetland Pony
Grand National.
Het terrein van Achterhoekse
Paardedagen ligt aan de weg van
Zelhem naar Ruurlo. Direct naast
het terrein is een bushalte van de
buslijn Doetinchem-Enschede. Er is
op het terrein uitgebreide gratis par-
keermogelijkheid.
De entree bedraagt op zaterdag (op
zondag en maandag betaalt u € 15,--
) € 10,-- voor iedereen van 13 jaar en
ouder. De jeugd van 4 t/m 12 jaar
betaalt € 2,50 en iedereen tussen 0
t/m 3 jaar heeft gratis toegang. Een
passe partout kost slechts € 25,--.

Een langeafstandswedstrijd of men-
durancewedstrijd is een wedstrijd
voor aangespannen paarden en
menners. Hieraan kunnen alle ras-
sen meedoen. Je ziet pony’s met een
stokmaat van nog geen 1.20 m en
KWPN-ers, Haflingers, Fjorden,
Arabieren etc. Het is een wedstrijd
over een afstand van ongeveer 30
kilometer, die met een bepaalde
gemiddelde, minimale snelheid
moet worden afgelegd. Voor de be-
ginnersklasse en de eerste klasse
geldt een gemiddelde, maximale
snelheid. Deze wedstrijden testen de
kennis en kunde van de menner om
zijn/haar paard(en) zo snel en goed
mogelijk over een gemarkeerde
route door verschillende terreinen
te rijden, waarbij het paard of

paarden na de finish 'fit to con-
tinue' dienen te zijn.
De verantwoordelijke vereniging
voor mendurancewedstrijden in
Nederland is de KNHS Endurance-
vereniging, onderdeel van de
Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie. Omdat het nog een
nieuwe tak van sport is, is er geen
startkaart vereist. In principe kan
(bijna) iedereen met een getraind
paard of getrainde pony meedoen.
Voor enkelspan zijn tweewielers en
vierwielige rijtuigen toegestaan en
voor meerspannen is een rijtuig met
vierwielen verplicht. Er worden wei-
nig eisen aan de rijtuigen gesteld,
mits ze veilig zijn. Voor dit jaar is
een (voorlopig) reglement op gesteld
dat is afgeleid van het endurance

reglement. Dat betekent ook dat er
uitgebreide veterinaire controles
zijn. Zo is er bij-voorbeeld een ver-
plichte P/A-controle (pols-/ademha-
lingscontrole). Hierbij dient de hart-
slag van het paard bij binnenkomst
lager dan of gelijk aan 64 per
minuut te zijn. Als dat niet het geval
is, krijgt de aanspanning een ver-
plichte rust van 15 minuten waarbij
de rijtijd doorloopt. 
Er kan worden ingeschreven in ver-
schillende klassementen: 1. Pony’s
enkelspan, 2. Pony's twee, - of meer-
span, 3. Paarden enkelspan, 4.
Paarden twee, - of meerspan. 
e route gaat (bijna) helemaal over de
onverharde wegen rond Zelhem.

Het Nederlands Kampioenschap
Enkel- en Tweespannen belooft tij-
dens de Achterhoekse Paarde-
dagen een spannende wedstrijd te
worden. Er is een groot deelne-
mersveld. Ook de internationaal
startgerechtigde 4-spanrijders heb-
ben zich massaal aangemeld voor
de wed-strijd in Zelhem, dit mede
door het uitvallen van een interna-
tionale wedstrijd in het buiten-
land. De wedstrijden bestaan uit
drie proeven.

Proef A is een dressuurproef.
Deze proef is bedoeld om de rust, de
regelmaat van de gangen, de har-
monie, de vlotheid, het gemak van
de beweging, drang naar voren en
de juiste houding van de paarden en
pony's in beweging te beoordelen.
De koetsier wordt beoordeeld op
zijn/haar stijl van rijden, nauwkeu-
rig-heid en beheersing van het span.
Proef B is de marathon
De marathon is bedoeld om het con-
ditiepeil en het uithoudingsvermo-
gen van de paarden en pony's, als-
ook het gevoel voor tempo en het
mennerschap van de koetsier, te
toetsen. De totale lengte van het

parcours is ongeveer 20 km. en
bestaat uit 5 trajecten. Het laatste
traject, met daarin de hindernissen,
alsmede de start en finish, zijn
uiteraard op het. terrein van de
Achterhoekse Paardedagen. Bij de
start, tijdens het verloop en aan de
finish van de marathon, worden de
paarden en pony's veterinair gecon-
troleerd.
Proef C is de vaardigheidsproef
De vaardigheidsproef is bedoeld om
de conditie, de gehoorzaamheid en
de soepelheid van de paarden en
pony's na de marathon te toetsen.
Het parcours is 500 tot 800 m. lang
en bestaat uit max. 20 ‘hindernis-
sen’ of doorgangen, welke gemar-
keerd zijn met kegels, waarop een
bal rust. De afstand tussen de kegels
wordt bepaald naar de spoorbreedte
van het rijtuig.
Op zaterdag 3 juni worden de dres-
suurproeven gereden. Op 1e
Pinksterdag vindt de marathon
plaats en op 2e Pinksterdag de
vaardigheidsproef. Gevolgd door de
prijsuitreiking en huldiging van de
Nederlands Kampioen Enkelspan en
Twee-span. De 4-spannen strijden
om de punten.



Jacqueline Emmanouil-ter Huerne
van voetverzorgingssalon Podi heeft
zich deze techniek eigengemaakt in
een opleidingscentrum in Baarn. Mo-

menteel is ze bezig met de afronding
van het specialisme, diabetische voet-
verzorging. Uw teennagel kan gedeel-
telijk of zelfs helemaal gerepareerd en
gecorrigeerd worden zodat u weer
mooie en goed verzorgde teennagels
heeft.  Deze vloeibare gel is op meer-
der manieren toepasbaar,  alle teenna-
gels, ook gezonde,  kunnen voorzien
worden van nail-art of french manicu-
re (witte randjes) dat is deze zomer de
tophit! Op 2de  Pinksterdag, 5 juni van
12 tot 17 uur is er "Verras Terras"achter
IJsbuffet kerkepad. Dorpsstraat 8, in
Vorden. Daar kunt u terecht voor het
zomergevoel. Er zijn verschillende de-
monstraties, dus laat u verrassen!!!!!!!
Zie ook advertentie elders in het con-
tact.

Verzorgd de zomer in……
Nieuw bij voetverzorgingssalon Po-
di, correctie van schimmel- en trau-
managels. Sinds kort is het ook in
Vorden mogelijk om deze teenna-
gels te laten behandelen, zodat u
zich niet langer hoeft  te schamen
voor uw teennagels. Voortaan kunt
u onbezorgd, zelfbewust en ele-
gant door het leven gaan, want
LCN-PEDIQUE, een moderne cos-
metische teennagelcorrectie d.m.v.
vloeibare gel geeft fantastische re-
sultaten bij het corrigeren van
teennagels.

Het eerste herenteam van volley-
balvereniging Dash uit Vorden is
door sponsor Scheffer Keukens uit
Zelhem in het nieuw gestoken. 

De shirts, trainingspakken en tassen
zijn al enkele wedstrijden uitgetest
in de promotie/degradatiewedstrijden

die de heren mochten spelen. De der-
de plek in de competitie gaf recht op
deelname om samen met vier andere
teams uit Oost-Nederland te strijden
voor een plek in de promotieklasse.
Dash haalde het net niet en komt
daardoor aankomend jaar opnieuw
uit in de eerste klasse. 

Op de foto staand v.l.n.r. Hans Leunk,
Bram Becker, Emiel Groot Jebbink,
Arjan Bikkel, Herman Ellenkamp, El-
les Zents (fysiotherapeute), Gerard
Wullink en Robert Ellenkamp. 
Zittend: Mark Droppers, Rick Bikkel,
Tonnie Jansen, Wietze ten Kate en de
trainer Gerrit Harmsen.

Heren 1 in nieuwe kleren

Een boek met als titel ‘Berend en het
verdwenen stadszegel’. In dit boek, dat
momenteel in de boekhandel verkrijg-
baar is, beschrijft Martine dat Graaf
Oswald voor geheimzinnige zaken
naar de stad Zutphen moet. Zijn page
Berend van Hackfort en zijn dochter
Walburga mogen mee. Berend die Zut-
phen als zijn broekzak kent, laat Wal-
burga de stad zien. Al wandelend ko-
men ze een oude vriend tegen die stie-
kem met het stadszegel van Zutphen
rondloopt. Hij wil daarmee bewijzen
dat zijn opa in het stadsbestuur zit. En
dan opeens grote paniek, het stadsze-
gel is weg! In het boek kan men lezen
of Berend en Walburga het zegel terug
kunnen vinden!! Voor de goede orde:

Berend van Hackfort heeft echt be-
staan. Hij is rond 1480 in Vorden gebo-
ren en in 1557 gestorven. Tot zijn pen-
sioen in 1544 is Berend van Hackfort
in dienst geweest bij Hertog Karel van
Gelre. De VVV heeft in de Achterhoek
twee fietsroutes uitgezet langs de plek-
ken waar Berend van Hackfort zijn
avonturen heeft beleefd. In het boek
‘Berend en het verdwenen stadzegel’
worden plaatsen genoemd die men in
Zutphen kan bezoeken. Momenteel is
Martine Letterie bezig met het schrij-
ven van een kinderboek over de stad
Rotterdam en met name over de ‘ Hol-
land- Amerika’ lijn. Om daarbij de be-
nodigde gegevens te verkrijgen doet
Martine onderzoek in het gemeentear-
chief van Rotterdam en heeft zij ook
meerdere wandelingen door de stad
gemaakt. Ook is Martine Letterie bezig
met een prentenboek als leesmethode
voor schoolkinderen van de groepen 5
en 6 van de basisscholen. Het boek is
getiteld ‘ De ideale page’ en speelt zich
ook in Zutphen af.

Boek Martine Letterie:
'Berend en het verdwenen stadszegel'
Na de boeken ‘Een valk voor
Berend’, ‘Berend en de aanslag op
de hertog’ en ‘Berend en de tover-
kruiden’ heeft Martine Letterie
(schrijfster van de Berend-boeken),
opnieuw een boek over Berend van
Hackfort geschreven.

Aan de bar bij Hannie van ‘De Her-
berg’ roepen de kenners onder het ge-
not van een pilsje nu al, ‘het is niet de
vraag of Nederland wereldkampioen
wordt, de vraag is tegen wie wij de fi-
nale moeten spelen’, waarbij de wens
de vader van de gedachte is; een finale
tegen Duitsland. Nog twee minuten te
spelen, stand nog altijd 0-0. 

Dan brengt ons aller Marco het ‘breek-
ijzer’ in het veld. Natuurlijk onze
rasechte tukker, Jan Vennegoor of
Hersselink. Robin van Persie zet de bal
haarscherp voor en onze Jan (hij zal
dan waarschijnlijk ook een koninklij-
ke onderscheiding krijgen), kopt de

bal snoeihard binnen, 1-0 voor Neder-
land. Dus wereldkampioen en feest bij
‘De Herberg’. Kijk zo simpel voorspel-
baar is voetbal!

Trouwens je kunt bij ‘de Herberg’,
tien dagen voor de WK begint, zien
dat de Duitsers de kluts nu al volko-
men kwijt zijn. Afgelopen week kwam
een auto met Duits kenteken zomaar
pardoes het café binnenrijden. Geluk-
kig raakte niemand gewond. De café
bezoekers toonden medelijden met
onze oosterbuur. Zij hielpen hem uit
de auto en lieten hem een groot bier-
glas zien dat bij de ingang van ‘De Her-
berg’ staat met de tekst ‘Ein Zwei Drei

Saufen’. En zo hoort het straks ook,
wanneer we wereldkampioen zijn, ge-
woon de door Vorden rijdende Duit-
sers meetornen naar de bar bij ‘tante
Hannie’ om vervolgens samen ‘Die
Niederlage von der Manschaft vertrin-
ken’. Jammer dat Marco en zijn jon-
gens daar niet bij kunnen zijn. Maar
die hebben voor hun afwezigheid in
Vorden wel een verklaring. Zij staan
die dag immers bij onze Koningin
Beatrix voor een omhelzing van ‘Trix’
en schoondochter Maxima, of ze varen
die dag op een boot door de grachten
van Amsterdam om zich uitbundig te
laten huldigen.

Na die WK gekte gaan Hannie en haar
medewerkers al weer volop aan de
slag want in 2010 moet de titel im-
mers verdedigd worden en dan moet
‘De Herberg’ dus weer ruim van te
voren, net als nu, Oranje gekleurd zijn!

De Herberg klaar voor WK voetbal

Nu het Nederlands Elftal zaterdagavond in Rotterdam, dankzij een 1-0 ze-
ge op Kameroen met een fantastisch spelende Robin van Persie en een uit-
stekende doelman Edwin v.d. Sar, duidelijk heeft laten zien voor het we-
reldkampioenschap goed op schema te liggen, breekt de voetbalgekte zo
langzamerhand los.

De totale afstand bedroeg 5 kilometer.
De wedstrijden kenden een spannend
verloop. De uitslagen waren als volgt:
Heren: 1 team Delden 57 worpen en 18
meter, 2 Heksenlaak 1 59 worpen en
28 meter; 3 Stokkink 1- 61 worpen en
36 meter. Dames: 1 Hackfort 82 wor-

pen en 1 meter, 2 Heksenlaak 89 wor-
pen en 31 meter, 3 Stokkink 90 wor-
pen en 11,5 meter.

Gemengd: 1 Delden II- 73 worpen en
54 meter, 2 Delden I – 76 worpen en 45
meter, 3 Anbo 76 worpen en 16 meter.
Er deed deze zondagmiddag ook een
jeugdteam mee, die het parcours af-
legde met 86 worpen en 36 meter. Het
ligt in de bedoeling van de organisatie
om volgend jaar ook een aparte jeugd-
klasse te organiseren.

Heren Delden winnen
klootschiettoernooi
Aan het klootschiettoernooi dat
zondagmiddag in het buurtschap
Linde door het Proathuus werd ge-
organiseerd deden 18 teams van
elk vier personen mee.

Men is er opnieuw in geslaagd om op
zaterdag 19 en zondag 20 augustus de
top van het D jeugd voetbal naar Vor-

den te halen. Zo zullen wat Nederland
betreft Ajax, Feyenoord, PSV en FC
Twente hun opwachting maken. 

De buitenlandse inbreng bestaat uit
Liverpool FC, Bayer 04 Leverkusen, het
nationale team van Japan, Lierse SK
en het Turkse Genclerbirligi. Ook de
jeugd van ‘Vorden’ zal aan het toer-
nooi deelnemen.

Deelnemersveld 
Wim Kuijpertoernooi rond
De toernooicommissie van de voet-
balverenging ‘Vorden’ die zich jaar-
lijks bezig houdt met het interna-
tionale Wim Kuijpertoernooi heeft
het deelnemersveld voor het ko-
mende evenement rond.

LEVER UW NIEUWS 

DIGITAAL IN: 

INFO@CONTACT.NL

DE SNOEKBAARS
De tweede viswedstrijd van dit sei-
zoen van de hengelaarvereniging
'De Snoekbaars' vond onder barre
weersomstandigheden plaats. 

Vandaar dat het 'handjevol' deel-
nemers in totaal slechts 1890 gram vis
wist te verschalken. 

De uitslag was als volgt: 1 R. Golstein
750 gram; 2 J.W. Golstein 450 gram;
3 A. Golstein 270 gram.

V i s s e n
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
� 0544 - 377008

BORCULO
� 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06 - 18976218

BOMEN & PLANTEN
DIRECT VAN DE KWEKER

Elke zaterdag open
van 9.00 tot 17.00 uur

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

liguster, taxus en buxus.

BOOMKWEKERIJ
BRANDENBARG

Larikslaan, Barchem
Tel. 06-53944231

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 
E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 
woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-
werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 
gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 
diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 
bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Meer info en aanbod op WWW.PGMAKELAARDIJ.NL

P l a n t s o e n s t r a a t  8 7  |  D o e t i n c h e m  |  0 3 1 4  3 8 4 2 2 2    •     R a a d h u i s s t r a a t  9 a  |  H e n g e l o  ( G l d )  |  0 5 7 5  4 6 5 5 2 5

Makelaar met Meerwaarde. Transparantie gewenst.
Wij van PG makelaardij houden er niet van u in het ongewisse te laten over wat wij voor u doen om uw woning 
voor u te verkopen. Daarom hebben wij een transparant pakket ontwikkeld, waarin zaken als geregeld adverte-
ren, een eigen verkoopbrochure voor uw woning en professionele begeleiding vanzelfsprekend zijn. Een succes-
volle verkoop op een redelijke termijn is ons uitgangspunt. Bovendien weet u tijdens ons eerste gesprek wat het 
u kost om via PG Makelaardij uw woning te verkopen. Belt u ons? Dan weet u het binnenkort ook allemaal. 

Uw makelaars: Pieter Gerrits & Chris Wullink

€ 299.000 k.k.

Vrijstaande semi-bunga-
low met garage, schuur en
grote tuin
• totale kavel 578 m2

• vier slaapkamers
• ruime schuur in ver-

lengde van de garage
• gelegen aan mooie 

woonstraat

Fokkinkweg 29  |   Hengelo (gld)

€ 399.000 k.k.

€ 147.500 k.k.

Royale en luxe uitgevoerde
half vrijstaande woning
•  woonkamer met eiken-

parketvloer
•  complete inbouwkeuken
•  gedeeltelijk vloerver-

warming
•  carport en geïsoleerde

garage

Middenweg 62  |   Hengelo (gld)

€ 318.000 k.k.

Perfect onderhouden
hoekwoning met aange-
bouwde stenen berging
• vergroot met erker en 

berging
•  luxe half open keuken
• mooie eiken vloer in 

de woonkamer
•  vernieuwde badkamer

Plataanweg 34  |   Hengelo (gld)

€ 242.000 k.k.

Vrijstaande woning met
aangebouwde garage en
berging
•  gelegen in rustige

woonstraat
•  bouwjaar 1956
•    perceeloppervlakte

452 m2

•    eenvoudige woning,
opknappen noodzakelijk

Teubenweg 27  |  Keijenborg

€ 224.000 k.k.

Ruurloseweg 36B  |   Hengelo (gld)

€ 397.000 v.o.n.

Nieuwe vrijstaande
woning met vrij uitzicht
•  voorzien van garage en

berging (6 x 8m)
•  slaap- en badkamer op

begane grond
•  gelegen aan de rand van

het dorp
• inspraak in de afwerking

Royale bouwkavel gelegen
in buitengebied van Halle
•  fraaie landschappelijke

omg.
•  perceelsoppervlak 

ca. 5000m2

•   met bouwplan:
E 565.000,-

•  tekening is een voorbeeld

Kattendijk ong  |   Halle

€ 395.000 k.k.

Berkenlaan 31  |   Hengelo (gld)

€ 219.000 k.k.

Julianalaan 4  |   Hengelo (gld)

€ 259.000 k.k.
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Half vrijstaande woning
met garage, tuin en
schuurtje
• gelegen tegenover speel-

tuintje, nabij centrum
•  grotendeels isolerende

beglazing
• perceelsgrootte 236 m2

• vrij uitzicht

Korenbloemstraat 3  |   Hengelo (gld)

Ruime en moderne helft
van dubbel woonhuis
•  inhoud ca. 560 m3 (incl.

garage)
• grote zolder met ruimte

voor extra slaapkamers
• achtertuin gelegen op

het zuiden
• vrij uitzicht over parkje

Ruime helft van dubbel
woonhuis
• inhoud ca. 480 m3

• voorzien van 5 slaap-
kamers

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

trum en buitengebied

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij 
met verschillende 

edities in de gemeente
Bronckhorst.
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Drukkerij Weevers uit Vorden mag
zich nu FSC gecertificeerd noe-
men! Dat wil zeggen dat drukkerij
Weevers voor haar FSC gecertifi-
ceerde drukwerk alleen grondstof-
fen (papier) mag gebruiken waar-
in FSC gecertificeerd hout is ver-
werkt. De keten van een FSC gecer-
tificeerd product begint altijd bij
verantwoord beheerde bossen. Het
hout dat wordt gebruikt komt uit
bossen die voor lange termijn zijn
aangewezen als productie bos. Er
gaan dus beslist geen oerbossen of
andere voor de natuur waardevol-
le bossen verloren. De gehele ke-
ten die het product doorloopt,
moet voldoen aan, door het FSC
bepaalde, hoge eisen. De keten be-
gint bij het bos en eindigt bij de
consument. Bij een gesloten keten
zijn alle schakels FSC gecertifi-
ceerd. We zien dit FSC certificaat
nu al regelmatig bij houten meu-
bilair, maar nu dus ook bij de ver-
werking van papier, wat tenslotte
voor een groot deel een houtpro-
duct is.

Niet alleen bescherming van het bos
Het FSC certificaat kijkt niet alleen
naar de oorsprong van het product,
maar ook naar zaken zoals de arbeids-
omstandigheden en andere sociale
aspecten van de mensen die in het
bos leven en werken. In Nederland is
dit goed geregeld, maar dit laat in het
verre buitenland nog wel eens te wen-
sen over. 

Bij de FSC gecertificeerde productie-
bossen wordt hier op gelet door con-
trolerende bedrijven die door het Fo-
rest Stewardship Council (FSC) (of in
het Nederlands: de Raad voor Goed
Bosbeheer) worden beoordeeld en
goedgekeurd.

Waarom FSC?
Natuurlijk kost dit systeem geld voor
elk bedrijf dat zich hieraan confor-
meert, maar deze, verhoudingsge-
wijs, geringe kosten mogen geen be-
lemmering zijn om je als bedrijf hier-
voor in te zetten. Het gaat tenslotte
over de toekomst van de bossen over
de hele wereld voor nu en voor onze
kinderen. Dit klinkt wellicht erg
zwaar, maar het komt er wel op neer. 
Voor meer informatie over FSC zie
www.fscnl.org.

Alles op FSC-papier?
Gaat Drukkerij Weevers nu alles op

FSC-papier drukken? Dat zal op korte
termijn niet mogelijk zijn, omdat er
o.a. nog maar enkele papiersoorten
FSC gecertificeerd zijn, maar dit aan-
tal breidt zich wel steeds verder uit.
Er wordt niet afgewacht totdat klan-
ten met de vraag naar FSC-papier ko-
men, maar drukkerij Weevers heeft
op eigen initiatief enkele veel voorko-
mende papiersoorten al omgezet
naar FSC papiersoorten welke kwali-
tatief gelijkwaardig zijn.

Een groot deel van de klanten maakt
hierdoor straks automatisch gebruik
van een FSC-product en dragen zo een
steentje bij aan het behoud van de na-
tuur. Voor het standaard briefpapier,
enveloppen en pakken papier is geko-
zen voor Fast Print Gold, een topkwa-
liteit papier voor een goede drukkwa-
liteit en geschikt voor verwerking in
laser- en inktjetprinters. Deze pakken
papier zijn ook los verkrijgbaar, deze
kwaliteit is dus identiek aan het be-
drukte briefpapier.

Samenwerking met ABC
Voor de begeleiding naar het FSC-cer-
tificaat was er geen bedrijf ”in de
buurt” te vinden. 

Daarom is de heer Ooijman van ABC-
Automotive Business Consultancy uit
Vorden, al jaren een goede relatie van
Drukkerij Weevers, benaderd met de
vraag of ABC de begeleiding op zich
konden nemen. Met de verwachting
dat de vraag naar deze begeleiding in
de komende jaren zal toenemen, was
ABC graag bereid om hier tijd in te
steken en zich het onderwerp eigen te
maken. 

Deze samenwerking heeft uiteinde-
lijk geleid tot certificering van Druk-
kerij Weevers en voor ABC tot een
nieuwe dienst, namelijk het begelei-

den van bedrijven naar FSC-certifice-
ring!

Hoe herkent u het FSC-logo?
De FSC producten zijn te herkennen
aan het FSC-logo, zoals hieronder af-
gebeeld. Dit is een beschermd en ge-
registreerd logo dat alleen gedragen
mag worden door producten die zijn
vervaardigd van hout uit goed be-
heerde bossen. Let vooral op het certi-
ficaatnummer dat moet zijn vermeld
bij het logo. Aan de hand van dit
nummer is altijd te achterhalen waar
de producten vandaan komen.

Informatie Drukkerij Weevers
Drukkerij Weevers b.v. is een middel-
groot grafisch familiebedrijf met een
innovatieve visie, al 11 jaar milieuge-
certificeerd en zelfs 24 jaar in het be-
zit van het VPGI-ISO 9001 certificaat. 

Naast de hoofdvestiging in Vorden
zijn er vestigingen in Zutphen, Meer
Communicatie; Lichtenvoorde, Gra-
fisch Bedrijf Weevers Elna; Groenlo,
Grafisch Bedrijf Weevers Emaus; IT-
bedrijf, Weevers Net in Vorden en
twee verkoopkantoren; in Ruurlo,
Studio Contact en Zelhem, Weevers
Druk.

De gezamenlijke organisatie bestaat
nu uit 68 vakmensen die zorgen voor
drukwerk en communicatie in de
breedste zin des woords, van visite-
kaartjes tot omvangrijke full color
brochures, Internetdesign en het uit-
geven van plaatselijke weekbladen:
De Groenlose Gids, Elna Lichtenvoor-
de, Contact Bronckhorst, Ruurlo en
Warnsveld en regionale uitgave in de
gehele Achterhoek: de Achterhoek
Vakantiekrant.

Drukkerij Weevers 
ontvangt het FSC certificaat

Gerhard Weevers, Leon Derksen en Jur Ooijman

Het doel van een voorlichtingsbijeen-
komst is ouderen inzicht te geven in
hun verkeersgedrag en hun advies aan-
reiken voor eventuele verbeteringen.
Meer mensen worden tegenwoordig
oud en het aantal mensen dat ouder
wordt neemt percentagegewijs sterk
toe. Er is sprake van een dubbele ver-
grijzing. Steeds meer mensen stoppen
eerder met werken. Daarnaast worden
steeds meer mensen door de overheid
gedwongen langer zelfstandig te blij-
ven wonen (deze nemen daardoor lan-
ger deel aan het verkeer- blijven in het
straatbeeld) tel daarbij op de (in het al-
gemeen) verbeterde financiële situatie
en men heeft het beeld van de oudere
die nóg intensiever deelneemt aan het
verkeer dan toen hij nog werkte. Het
verkeer verandert: Het verkeer is ech-
ter complexer geworden. In de afgelo-
pen jaren zijn de verkeersregels regel-
matig aangepast aan de nieuwe ver-
keerssituaties, want naast de verkeers-
regels is ook het verkeer zelf enorm
veranderd. Het zal logisch zijn dat niet

iedereen deze veranderingen heeft
kunnen volgen. U verandert: Al bent u
nog zo vitaal , verschillende lichaams-
functies gaan met het verstrijken der
jaren bijna ongemerkt achteruit. Dat is
niets bijzonders. Integendeel, het is
een volkomen normale zaak, waar nie-
mand slapeloze nachten van hoeft te
hebben. Het vervelende is wel, dat het
juist om die functies gaat, die van
groot belang zijn in het hedendaagse
verkeer. Vooral het zien, het horen, het
concentratievermogen en de reactie-
snelheid zijn hierbij belangrijk. Dhr.
Vossen van 3 VO wil door middel van
voorlichting en met behulp van dia's
een overzicht geven van de huidige ver-
keersregels en de belangrijkste wijzi-
gingen van deze regels  Het doel van de
interactieve verkeersvoorlichting is de
verkeerskennis te verhogen, onzeker-
heid en angst weg te nemen en de deel-
name aan het verkeer te bespreken. Dit
alles teneinde de zelfredzaamheid van
de oudere verkeersdeelnemer te onder-
steunen en groter te maken. Het is ook
belangrijk voor uw verkeersveiligheid
en voor andere weggebruikers. Deze
bijeenkomst zal worden gehouden op
15 juni in het Dorpscentrum, " het
Stampertje" in Vorden. Aanvang is
14.00 uur. Deelname is gratis. Nadere
informatie bij Louise van Uden - te
Woerd, coördinator Welzijn Ouderen
Vorden, tel. (0575) 55 34 05.

Voorlichtingsbijeenkomst
Verkeersgedrag
Welzijnsorganisaties en Ouderen-
bonden in de Gemeente Bronck-
horst organiseren met ondersteu-
ning van de gemeente Bronckhorst
en de verkeersveiligheidsorganisa-
tie 3VO een verkeersvoorlichting,
de theoretische gedeelte, op 15 juni
in Vorden.

Dit zijn 5.000 besmettingen meer dan
in 2001 en een bijna drievoudige toe-
name sinds 1994. De oorzaak van de
ziekte van Lyme is een bacterie die
wordt overgebracht door de beet van
een teek. In 2005 hebben 73.000 men-
sen de huisarts bezocht vanwege een
tekenbeet.Het aantal mensen dat door
een tekenbeet de ziekte van Lyme
krijgt, neemt ook sterk toe. Teken zijn
vooral van maart tot november aanwe-
zig in bossen, duinen en hoog gras en

zien eruit als kleine spinnetjes. Wordt
een teek niet binnen 24 uur verwij-
derd, dan loopt men het risico dat de
ziekte van Lyme wordt overgedragen.
Zonder behandeling kan deze ziekte
chronische klachten veroorzaken aan
hart, zenuwstelsel, gewrichten en
huid. De kans op de ziekte van Lyme is
echter minimaal, wanneer voorko-
men wordt dat een teek zich vast kan
zuigen. Wanneer mensen wel een te-
kenbeet oplopen is het van belang dat
de teek snel en op een juiste manier
wordt verwijderd.Het is daarom ver-
standig om na een dag in de natuur al-
tijd de huid te controleren. Teken nes-
telen zich met name op warme vochti-
ge plekken op de huid, zoals liezen,
oksels en knieholtes. Bij kinderen kun-
nen teken ook in de hals zitten, op het
hoofd en bij de haargrens achter de
oren.

Teken en de ziekte van Lyme
Ziekte van Lyme neemt toe!
GGD Gelre-IJssel geeft de bood-
schap mee aan mensen die deze zo-
mer de natuur intrekken, om alert
te zijn op een tekenbeet. Dat dit
noodzakelijk is, blijkt uit het feit
dat huisartsen in 2005 bij circa
17.000 mensen in Nederland de
ziekte van Lyme hebben vastge-
steld.

GS nemen voor de financiering een
voorschot op het MIG-budget (Meerja-
rig Investeringsfonds Gelderland) voor
2007, 2008 en 2009. Door het landelijk
ammoniakbeleid en de reconstructie-
plannen heeft een aantal Gelderse
intensieve veehouderijbedrijven geen
enkele mogelijkheid meer om uit te
breiden op de huidige locatie. Dit  har-
de beleid was voor de landbouw accep-
tabel onder de voorwaarde dat er ook
een verplaatsingsregeling zou komen.
In de drie Gelderse reconstructieplan-
nen gaat het om ongeveer 65 intensie-
ve veehouderijbedrijven die voor ver-
plaatsing in aanmerking komen. Op-
vallend is dat een groot aantal van de
potentiële bedrijven zich direct in de
eerste openstellingsperiode voor ver-
plaatsing heeft aangemeld. "Ik ben
heel blij dat de bedrijven die nu op slot
zitten de moed hebben gehad zich aan
te melden voor de eerste tranche van
de verplaatsing, en met de voorfinan-
ciering kunnen we snel duidelijkheid

bieden", aldus gedeputeerde Harry
Keereweer. Het gaat om 22 varkens-
houderijen, elf pluimveebedrijven, elf
bedrijven met vleeskalveren en één ge-
mengd bedrijf. Voorfinancieren De 45
boerderijverplaatsingen kosten onge-
veer 27 miljoen euro. Voor 2006 was in
eerste instantie slechts 11 miljoen be-
schikbaar. GS moesten daardoor prio-
riteiten stellen en konden de aanvra-
gen van 27 bedrijven niet honoreren.
Om deze 27 bedrijven toch te verplaat-
sen is nog 16 miljoen euro extra no-
dig. Omdat het Rijk de verplaatsingen
met tweederde financiert, moet de
provincie 5,3 miljoen extra opbren-
gen.  Dat is gelukt door alvast geld dat
gereserveerd is voor bedrijfsverplaat-
singen in 2007, 2008 en 2009 te gebrui-
ken. Ook het Rijksaandeel van 10,7
miljoen moet voorgefinancierd wor-
den. Terugbetaling gebeurt vanuit de
budgetten die het Rijk vanaf 2007 be-
schikbaar stelt voor het MJP-2 (Meerja-
renprogramma Vitaal Platteland). De
kosten (rente) voor voorfinanciering
komen ten laste van de al gereserveer-
de verplaatsingsgelden. De provincie
verwacht, afhankelijk van rentepre-
centage en de financieringstermijn,
een rentebedrag tussen 210.000 tot
750.000 euro kwijt te zijn. Het besluit
van Gedeputeerde Staten tot voor-
financiering wordt op korte termijn
aan Provinciale Staten voorgelegd.

Extra geld voor boerderij-
verplaatsingen in Gelderland
Gedeputeerde Staten gaan alle 45
aanvragen voor boerderijverplaat-
singen honoreren. Dit gebeurt op
verzoek van alle fracties van Pro-
vinciale Staten. Zij vinden het onac-
ceptabel dat meer dan de helft van
de aanvragen voor verplaatsing
van intensieve veehouderijen we-
gens geldgebrek was uitgesteld.



Bob Gruisinga is de nieuwe reïnte-
gratieadviseur die door de gemeente
is aangetrokken. Hij heeft vooral tot
taak om contacten op te bouwen met

werkgevers in de gemeente Bronck-
horst, om zo cliënten met een uitke-
ring aan passend en leuk (blijvend)
werk te helpen. Hij hoopt daarmee

tot een goede samenwerking te ko-
men tussen gemeente en bedrijven.
Bob werkt vanuit de gemeente, dit
heeft veel voordelen, zoals korte lij-
nen met de consulenten arbeid en
inkomen en de bedrijfscontactfunc-
tionaris van de gemeente, maar ook
werkt hij samen met verschillende
gemeentes en andere organisaties
zoals reïntegratiebedrijven. Op deze
manier wordt gebruikt gemaakt van
elkaars (werkgevers) netwerken.
Ook beschikt Bob zo over een groot
bestand van werkzoekenden die een
passende baan zoeken.  

Werkgevers kunnen aangeven waar
ze dringend mensen voor zoeken.
Als een vacature niet is in te vullen
binnen het bestaande bestand, heeft
Bob ook nog andere mogelijkheden.
Hij zegt daarover: “Stel een bedrijf
zoekt een stratenmaker, die is in ons
bestand niet voor handen, dan heb ik
mogelijkheden om ook een beroep
te doen op bestanden van buurge-
meenten”.  

Werkervaringsplaatsen
Belangrijkste doel is om cliënten
aan blijvend en leuk werk te helpen,
zodat ze geen beroep meer hoeven
te doen op een uitkering. Een aantal

cliënten dat hij aan werk gaat helpen
is om verschillende redenen (nog)
niet toe aan een betaalde baan. Voor
deze mensen is een opstapbaan/
werkervaringsplaats een goed be-
gin. In deze baan kunnen zij met be-
houd van uitkering binnen korte tijd
werkervaring opdoen, om zodoende
weer in een arbeidsritme te komen.
Vervolgens worden ze door Bob be-
geleid naar een betaalde baan. De
gemeente zoekt daarom ook naar
werkervaringsplaatsen/opstap-
banen in het bedrijfsleven. Voor
mensen met een uitkering zijn er
voor werkgevers interessante
loonkostensubsidies. 

Binnenkort wordt het Ondernemers
Platvorm Bronckhorst (OPB) en de
Bedrijven Kring Bronckhorst (BKB)
door de gemeente benaderd voor
een kennismakingsgesprek. Heeft 
u als bedrijf nu al werkervarings-
plaatsen of bent u dringend op 
zoek naar iemand en wilt u één 
van de cliënten van de gemeente 
een kans geven, neemt u dan
contact op met Bob Gruisinga, tel.
(0575) 75 05 24, mobiel (06) 54 75 
05 44. Bob komt dan graag bij u 
langs om de mogelijkheden te
bespreken.

Jaargang 2
Nr. 22
30 mei 2006

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

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie en afdelingen Bouwen
en milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en 
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Hulp voor mensen zonder werk

De gemeente Bronckhorst heeft een reïntegratieadviseur aangetrokken om
cliënten met een uitkering te begeleiden/bemiddelen naar een betaalde
baan. Omdat het vaak moeilijk is om vanuit een uitkeringssituatie een baan
te krijgen, is het voor de gemeente belangrijk om een werkgeversnetwerk
op te bouwen.

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

Gemeente verdient geld aan afval
Jaarlijks ontvangt u een aanslag
afvalstoffenheffing. Bij het betalen
van de rekening stelt u wellicht ook
wel eens de vraag wat de gemeente
nu eigenlijk doet voor dat geld. 

De gemeente brengt een kosten-
dekkend tarief in rekening. Kort
gezegd de gemeente brengt alle
kosten voor de afvalinzameling en 
-verwerking één op één in rekening
en verdient er dus niets aan. Onder
meer de volgende kosten worden 
in rekening gebracht:

• tweewekelijkse huis aan huis in-
zameling en verwerking van GFT
en restafval 

• beheer en verwerking van afvalstof-
fen van afvalbrengpunten in Vor-
den, Steenderen en Doetinchem

• inzamel- en verwerkingskosten
gescheiden afvalstromen, zoals
kringloopgoederen, klein chemisch
afval, oud papier, textiel en glas

• opruimen zwerfvuil en straat-
vegen

• personeelskosten voor beheer
van de afvalinformatielijn en
beleidsontwikkeling 

De wijze van inning van de afval-
stoffenheffing gaat mogelijk in de
toekomst veranderen. Dit om een
rechtvaardigere verdeling van kos-
ten en een betere scheiding van het
afval te realiseren.

Afvalmisverstand van de week

Brandweervereniging Hengelo bestaat 55 jaar
Open dag met vele activiteiten op 10 juni 

Om het 55-jarig jubileum van de
brandweervereniging Hengelo Gld.
te vieren, pakken de ruim 27 vrijwil-
ligers die deze brandweerpost be-
mensen flink uit tijdens een Open
dag op 10 juni a.s. Tussen 10.00 en
15.30 uur staat in en rond de kazer-
ne aan het Iekink een groot aantal
activiteiten op stapel. Wilt u wel
eens van dichtbij zien hoe de brand-
weer Bronckhorst post Hengelo
werkt? Ga dan een kijkje nemen tij-
dens de Open dag. Wat er zoal te
doen is? Burgemeester Aalderink
verricht een nog geheime openings-

handeling. Op het kazerneterrein
zijn verschillende voertuigen aan-
wezig van de Hengelose brandweer.
Maar ook een crashtender, dit is een
groot blusvoertuig voor vliegtuigen
van vliegveld Twente en een hoog-
werker uit Doetinchem. De brand-
weermensen, medewerkers van de
Brandwondenstichting, EHBO en
Lotus-slachtoffers die ingehuurd
worden voor brandweeroefeningen
vertellen over hun enerverende
werk. Verder is er een brandweer-
winkel waar u speciale brandweer-
spullen kunt kopen. 

NCB-container
Bijzonder is de demonstratie van de
NCB-container waar mensen en
kleding worden ontsmet die met nu-
cleaire, chemische en biologische
stoffen in aanraking zijn geweest.
Dit nieuwe hulpmiddel voor grote
ongelukken staat op zes steunpun-
ten in Nederland en wordt landelijk
ingezet. 

54 keer uitgerukt
De post Hengelo van de brandweer
Bronckhorst is in 2005 54 keer uit-
gerukt. Hun hulp werd ingeroepen

voor werkzaamheden als het halen
van grote takken uit bomen, maar
ook branden en ongelukken. De
Open dag wordt afgesloten met een
knallende einddemonstratie. De
Hengelose brandweermensen zien 
u graag op 10 juni.



Veel gestelde vragen over aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen/woz-beschikking 2006
Ik ga mijn huis in 2006 verkopen of
ik heb mijn huis in 2006 verkocht,
krijg ik nu vermindering voor de
aanslag onroerende-zaakbelastin-
gen?
• Nee, u ontvangt geen verminde-

ring. De aanslag onroerende-
zaakbelastingen is een tijdstipbe-
lasting. Dit houdt in dat de situatie
op 1 januari 2006 bepalend is voor
het gehele belastingjaar. Verkoop
na 1 januari 2006, heeft voor 2006
geen effect op het verschuldigde
aanslagbedrag. Wel is het gebrui-
kelijk dat de notaris het eige-
naarsdeel verrekend met de nieu-
we eigenaar. Dit is echter een af-
spraak tussen u en de nieuwe ei-
genaar. De gemeente staat hier
buiten.

Ik ga verhuizen naar een andere
gemeente, krijg ik nu een ont-
heffing/vermindering voor de aan-
slag gemeentelijke belastingen?
• Voor de onroerende-zaakbelastin-

gen ontvangt u geen verminde-
ring. De situatie op 1 januari 2006
is bepalend voor het gehele belas-
tingjaar. Een na 1 januari 2006
optredende situatie, zoals verhui-
zing, heeft voor 2006 geen invloed
op het verschuldigde aanslag-
bedrag. 

• Voor het rioolrecht en de afval-
stoffenheffing ontvangt u wel een
ontheffing. Verhuist u naar een
andere gemeente dan krijgt u
automatisch ontheffing voor de
resterende maanden van het
kalenderjaar. De datum waarop
uw verhuizing is geregistreerd in
de gemeentelijke basisadmini-
stratie is hierbij bepalend. U krijgt
bericht van een ontheffing. 

Ik ben verhuisd binnen de ge-
meente, heeft dit gevolgen?
• Nee, bij een binnengemeentelijke

verhuizing krijgt u geen ont-
heffing. Voor uw nieuwe adres
geldt immers hetzelfde tarief als
voor uw oude adres. Uw betaling
geldt dan voor het hele jaar. Ook
voor het nieuwe pand wordt geen
aanslag opgelegd.

Hoe kan ik de aanslag betalen?
Dit kan op twee manieren:
• Met de acceptgirokaart(en). 

Wie niet voor automatische
incasso heeft gekozen, moet zelf
de betaling regelen. Voor de
betaling kunt u kiezen uit betaling
van de aanslag ineens of betaling
van de aanslag in twee gelijke
delen. Hiervoor zijn twee accept-
girokaarten bij de aanslag
gevoegd. Uiterlijk 31 juli 2006
moet de aanslag zijn voldaan!

• Via automatisch incasso. Hebt u
voor de betaling van de gemeente-
lijke belastingen een machtiging
verleend tot automatische
afschrijving dan hoeft u geen actie
te ondernemen. De machtiging
blijft doorlopen tot u de machti-
ging schriftelijk intrekt. 
Het aanslagbedrag op het aan-
slagbiljet gemeentelijke belastin-
gen/woz-beschikking wordt in tien
gelijke termijnen van uw bank- of
girorekening afgeschreven. 
De eerste termijn vervalt op 
31 mei 2006. De laatste eindigt 
op 28 februari 2007.

Hoe kan ik mijn aanslag gemeen-
telijke belastingen en/of WOZ-
beschikking digitaal raadplegen?
• Kijk hiervoor op:

www.bronckhorst.nl. Via de route
‘infobalie’ en vervolgens het kopje
‘Woz balie Bronckhorst’ en nog-
maals ’Woz balie Bronckhorst’
komt u op het aanmeldscherm te-
recht om uw gegevens in te zien. 
U logt in door de combinatie 
van het aanslagnummer en
het totaal bedrag van de
aanslag(en) in te voeren.
Ook kunt u via de ‘Woz balie
Bronckhorst’ andere informatie
bekijken zoals veelgestelde
vragen over de Wet woz. 

Nog vragen?
Als u nog vragen heeft over de
belastingaanslag en/of woz-
beschikking, dan kunt u natuurlijk
ook bellen met de medewerkers 
van de afdeling Financiën en
belastingen, zie hiervoor de
telefoonnummers in de toelichting
bij het aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen 2006/woz-beschikking.

Waterplezier in de gemeentelijke zwembaden

De gemeentelijke buitenzwembaden
zijn inmiddels enkele weken geopend.
We hebben al een paar lekkere zonni-
ge dagen gehad: dus tijd voor een
korte evaluatie. De gemeente
Bronckhorst bezit drie buitenbaden:
het Elderink in Hengelo Gld, het Burg.
Kruiffbad in Steenderen en het Hes-
senbad in Hoog-Keppel. De eerste
weken zijn voor de zwembaden, mede
dankzij het goede weer half mei, pri-
ma verlopen. De baden liggen er mooi
onderhouden bij, ze worden goed be-
zocht en ook de sfeer is er goed. In het
Hessenbad zorgen drie vaste mede-
werkers en een aantal oproepkrach-
ten voor toezicht bij de baden en
zwemlessen. De temperatuur van het
bad is minimaal 24°, met name gere-
aliseeerd door een buizensysteem dat
over de daken van de accommodatie
loopt. Hierin wordt het water ver-
warmd door het zonlicht, wat stook-
kosten bespaart. De bezoekers be-
staan vooral uit jonge gezinnen, maar
het bad wil zich ook wat meer richten
op de iets oudere jeugd. Daarom zijn
er verplaatsbare voetbalgoals besteld
voor op de ligweide. Arold Stortelder,
al jaren een vertrouwd gezicht in het
Hessenbad, heeft nog meer leuke
plannen voor de toekomst, zoals be-
achvolleybal en tafeltennistafels. Ook
de zwemlessen zijn weer opgestart.
Arold geeft enthousiast de drijfveer
achter de zwemlessen weer: “Het is
geweldig dat we kinderen die hun
neus eerst niet in het water durven 
te steken, toch aan het zwemmen
krijgen.”

Temperatuur van 28° 
Het Burg. Kruijffbad in Steenderen

ligt naast de fabriek van de Aviko. Met
dit bedrijf is een samenwerking,
waardoor de watertemperatuur van
het zwembad minimaal 28° is. Door
dit heerlijke water is het zwembad
zeer geschikt voor jongere kinderen.
Ook de rest van het terrein is goed in-
gespeeld op deze groep bezoekers
met leuke watertoestellen, een mooie
ligweide en overzichtelijke, ondiepe
baden. Naast het zwemmen is er veel
vertier in de vorm van voetbal, volley-
bal, tafeltennis en een opblaasbaar
springkussen. Verder staan niet al-
leen zwemlessen op het programma,
ook wordt trimzwemmen georgani-
seerd. De twee vaste medewerkers
staan met veel enthousiasme aan het
bad om de veiligheid van de zwem-
mers te waarborgen. Ook in Het Elde-
rink in Hengelo is de aftrap van het
seizoen druk verlopen. De attractie
voor de vooral oudere kinderen die
hier komen, zijn de duikplanken.
Daarnaast is er beachvolleybal op de
ruime ligweide. Het zwemwater is net
zoals in Hoog-Keppel rond de 24°,
heerlijk om banen te zwemmen of te
duiken. Met de uitgebreide kantine
hebben de bezoekers alle mogelijk-
heden om een fijne dag te hebben.
Erika Zweers, medewerker bij zowel
het Elderink als bij het Burg. Kruijf-
fbad, geeft aan waarom het zo leuk is
om in een buitenbad te werken: “Het
is heerlijk om in contact te zijn met
mensen en te werken in de
buitenlucht.”

Onlangs heeft de gemeenteraad de
Declaratieverordening 2006 vastge-
steld. Deze maakt het mogelijk dat
mensen met een minimuminkomen
in aanmerking komen voor de vol-
gende vergoedingen:
• een bijdrage voor betaling van de

aanslag gemeentelijke heffingen
i.v.m. rioolrechten en afvalstoffen.
De bijdrage wordt rechtstreeks
verrekend met de afdeling Finan-
ciën en belastingen

• een extra vergoeding voor gezin-
nen met kinderen die het basison-
derwijs en/of voortgezet onderwijs
bezoeken

• een vergoeding voor deelname
aan sport-, culturele en/of maat-
schappelijke activiteiten. Denkt u
bijvoorbeeld aan contributie van
verenigingen, een abonnement op
bibliotheek, zwembad of krant of
een bezoek aan de schouwburg

Om in aanmerking te komen voor
een vergoeding van bovengenoemde

kosten kunt u via onderstaande 
antwoordcoupon een aanvraag-
formulier aanvragen.

LET OP: mensen die op dit moment
een uitkering van de gemeente ont-
vangen, hoeven niet te reageren. Zij
krijgen rechtstreeks een formulier
toegestuurd!

Voor wie?
Voor een vergoeding volgens de 
Declaratieregeling kunnen inwoners
van de gemeente Bronckhorst in
aanmerking komen die staan inge-
schreven in de gemeentelijke basis-
administratie (GBA). 

Inkomenseisen
Het (gezamenlijke) inkomen moet 
gelijk zijn of lager dan 120% van het
geldende sociaal minimum. Voor
2006 zijn de normbedragen + 20%
(exclusief vakantietoeslag) per
maand:

Mensen jonger dan 65 jaar
- Echtpaar :€ 1.370,08
- Alleenstaande ouder :€ 1.233,73
- Alleenstaande

(zonder medebewoner) :€ 959,57

Personen ouder dan 65 jaar
- Echtpaar allebei

ouder dan 65 jaar :€ 1.439,88
- Alleenstaande ouder :€ 1.293,08
- Alleenstaande :€ 1.042,12

Voor echtparen/samenwonenden
geldt het gezamenlijke inkomen.
Heffingskortingen die ontvangen
worden van de Belastingdienst 
(behalve de kinderkorting en de 
aanvullende kinderkorting) worden
aangemerkt als inkomen.

Als het totale netto inkomen van u en
uw partner hoger is dan de voor u
geldende norm, bestaat mogelijk
recht op een deel van de vergoedin-
gen. Het deel van het inkomen dat
hoger is, wordt als draagkracht aan-
gemerkt en in mindering gebracht op
de vergoeding. Er wordt uitgegaan
van het netto inkomen, niet van het
besteedbaar inkomen. Dat wil zeggen
er wordt geen rekening gehouden
met de lasten van de aanvrager.

Naast het inkomen mag het spaar-

geld en/of ander vermogen niet
meer bedragen dan:
- Echtpaar/samenwonenden/alleen-

staande ouders € 10.360,-
- Alleenstaanden € 5.180,-

Wanneer het vermogen boven deze
grenzen uitkomt, heeft u géén recht
op een vergoeding volgens de 
Declaratieregeling. 

Aanvragen
Indien u denkt in aanmerking te 
komen voor de Declaratieregeling
en een aanvraagformulier wilt aan-
vragen, vult u dan onderstaande
antwoordcoupon in en stuur deze
aan de gemeente Bronckhorst,
afdeling Werk, inkomen en zorg,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. 
U krijgt dan zo spoedig mogelijk een
aanvraagformulier toegestuurd.

Komt u in aanmerking voor de Declaratieregeling, vul de coupon in!

Ondergetekende verzoekt om toezending van een aanvraagformulier
voor de Declaratieregeling 2006.

Naam ..........................................................................................

Adres ..........................................................................................

Postcode ..........................................................................................

Woonplaats ..........................................................................................

�

�

Wijziging afval-
inzameling 5 juni
(Pinksteren)

Op 2e Pinksterdag wordt geen af-
val ingezameld. Het legen van de
grijze containers in de bebouwde
kom van Vorden en Kranenburg
(cijfercode 1) en het legen van de
groene containers in het buiten-
gebied van Vorden (cijfercode 11)
en in de bebouwde kommen van
Bronkhorst, Olburgen en Rha en
het buitengebied (cijfercode 6)
wordt verplaatst naar zaterdag 
3 juni a.s.

Gemeentehuis 
en -kantoor
gesloten op 9 juni
Op vrijdag 9 juni 2006 is het
personeel van de gemeente een
dagje op stap. Op die dag kunt u
dus niet bij de gemeente terecht.
Op maandag 12 juni zijn wij u
graag weer van dienst.



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, Industrieweg 13, aanvraag reclamezuil
• Diverse plaatsen in Bronckhorst, 24 juni 2006, Achterhoeksewandeltocht, 13 juli 2006, avond-

wandeling
• Hummelo, 10 september 2006, van 12.00 tot 20.00 uur, fietstocht, 12 september 2006, kermis

en optocht, van 12.00 tot 20.00 uur, 13 september 2006, van 7.30 tot 18.00 uur, kermis, tijdelijke
verkeersmaatregel

• Vorden, 16 juni 2006, van 18.00 tot 24.00 uur, barbecue bij Kapel Wildenborg, 17 juni 2006, van
12.00 tot 18.00 uur, vogelschieten bij kasteel Wildenborg, van 13.00 tot 15.00 uur, optocht

• Vorden, 16 augustus 2006, van 10.00 tot 18.00 uur, Horsterkamp, kasteelweide Vorden, slotma-
nifestatie Berenddag

• Halle, 8 en 9 juli 2006, van 9.00 tot 18.00 uur, circuit de Kappenbulten, Wolfersveenweg, moto-
crosswedstrijden

• Halle, 12 augustus 2006, van 10.00 tot 02.00 uur, Hofstraat 1, buurtfeest, tijdelijke verkeers-
maatregel

• Vorden, 20 juli, van 13.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag, 21 juli 2006, van 15.00 tot 01.00
uur de daaropvolgende dag, 22 juli 2006, van 14.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag,
kermis en braderie met avondfeest, parkeerplaats hotel Bakker, Dorpsstraat 24, live muziek,
tijdelijke verkeersmaatregel, tijdelijke gebruiksvergunning

• Zelhem, 9 juli 2006, van 8.00 tot 18.00 uur, Oosterwijkweg, competitietoernooi touwtrekken,
tijdelijke verkeersmaatregel, tijdelijke gebruiksvergunning  

• Hummelo, 9 juni 2006, van 19.00 tot 21.00 uur, 10 juni 2006, van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00
tot 21.00 uur, 11 juni 2006, van 14.00 tot 16.00 uur, Greffelinkallee 8, circusvoorstellingen,
tijdelijke gebruiksvergunning, tijdelijke reclame   

• Vorden, 3 juni 2006, tijdelijke gebruiksvergunning, voetbalvereniging Vorden

Bouwvergunningen 
• Hengelo Gld., Hogenkampweg 16, veranderen/vergroten ligboxenstal
• Hummelo, Pennenkampweg ong., vernieuwen hekwerk 
• Vorden, Almenseweg 41, herbouwen woning en bouwen 2 schuurtjes
• Vorden, de Jongstraat 2, plaatsen schutting
• Zelhem, de Biezebusse 1, bouwen woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Industrieweg 13, voor het plaatsen van een reclamezuil, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 10, lid 10.5 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Vorden centrum en oost 1994’

Het bouwplan ligt van 1 t/m 28 juni 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

• Zelhem, Doetinchemseweg 45, voor de bouw van een carport - berging, het betreft een vrijstel-
ling met toepassing van artikel 21, lid 1 van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan ‘Zelhem Dorp 2002’

Dit bouwplan ligt van 1 t/m 14 juni 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, nabij Hoge Slagdijk 2, voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit, geldend bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Vorden 1982’ 

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 1 juni t/m 12 juli 2006
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelij-
ke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stuk-
ken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling,
tel. (0575) 75 02 50. 

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 22 mei 2006:
• Bronkhorst, Molenstraat 1, voor het tijdelijk plaatsen van woonunits, geldend bestemmings-

plan ‘Bronkhorst 2004’
• Hengelo, 1e Berkendijk 3, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend be-

stemmingsplan ‘Buitengebied 1984’

Mogelijkheden voor beroep

Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit 

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

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

Verleende vergunningen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 17 mei 2006:
• Hoog-Keppel, 25 mei 2006, van 09.00 tot 10.00 uur, centrum, kunst-, antiek- en rommelmarkt  
Verzonden op 24 mei 2006:
• Toldijk, 9 juni 2005, van 18.00 tot 01.00 uur van de daarop volgende dag, 10 juni 2006, van 13.00

tot 01.00 uur van de daaropvolgende dag en 11 juni 2006, van 10.00 tot 23.00 uur, Internationaal
Folkloristisch Dansfestival, Hoogstraat 15

• Zelhem, 5 juni 2006, recreatieve wandeltocht, wandelsportvereniging De Ploeg
• Hengelo Gld., 8 juni 2006, van 19.00 tot 24.00 uur, feest, tijdelijke gebruiksvergunning, Oude

Varsselseweg 1

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 22 mei 2006:
• Vorden, Ruurloseweg 56, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 mei 2006: 
• Zelhem, Hengeloseweg 12A, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet

op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, De Savornin Lohmanstraat 2, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 24 mei 2006:
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat ong., bouwen van 7 woningen, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op 2 mei 2006

Kapvergunningen
Verzonden op 16 mei 2006:
• Steenderen, Bronkhorsterweg 36, voor het vellen van drie berken, geen herplantplicht
• Zelhem, nabij Jan Steenstraat 9, voor het vellen van één esdoorn, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Vorden, dit is de tweede verkeersmaatregel in verband met het FIM Motocamp op 2 juni 2006.

Voor een parade tijdens het camp worden de volgende wegen van 12.30 tot 14.30 uur afgeslo-
ten voor het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer: Vordensebosweg, vanaf de
Schuttestraat tot de Horsterkamp, Schuttestraat, vanaf de Ruurlosweg tot de Vordensebos-
weg. Het Marktplein is afgesloten van 13.00 tot 15.30 uur

• Zelhem, in verband met de Achterhoekse Paardedagen zijn op 3, 4 en 5 juni 2006 de Aaltense-
weg, tussen de Ruurloseweg en de Varsselsestraat, de Oosterwijkweg, tussen de Ruurloseweg
en de Hogeveldweg en de Gielinkweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer. De zandweg, tussen de Hogeveldweg en de Hengeloseweg is afgesloten
voor het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer op 2 juni van 21.00 tot 24.00 uur, 3
juni van 00.00 tot 08.00 uur en van 21.00 tot 24.00 uur, 4 juni van 00.00 tot 08.00 uur en van 21.00
tot 24.00 uur en op 5 juni van 00.00 tot 08.00 uur. Van 2 t/m 5 juni is eenrichtingsverkeer inge-
steld op de Vrogteweg, richting Hogeveldweg, het Rietgeld, richting Hogeveldweg, Hogeveld-
weg, richting Oosterwijkweg, Oosterwijkweg, tussen de Hogeveldweg en de Varsselsestraat,
richting Varsselsestraat. Ook geldt van 3 t/m 5 juni een stopverbod aan beide zijden van de weg
voor de Ruurloseweg, tussen de Rondweg en recreatiepark ’t Zonnetje, Vrogteweg, tussen de
Hengeloseweg en de Hogeveldweg, Hogeveldweg, Oosterwijkweg, tussen de Hogeveldweg en
de Varsselsestraat, Varsselsestraat, tussen de Aaltenseweg en de Hengeloseweg, Aaltense-
weg, tussen de Ruurloseweg en de Baaksekampweg, Oude Ruurloseweg, tussen de Ruurlose-
weg en de zandweg bij recreatiepark ’t Zonnetje, de zandweg, tussen de kruising Aaltense-
weg/Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg. Op de Ruurloseweg (N315), tussen de Baakse-
kampweg/Rietgeld en recreatiepark ’t Zonnetje en de Hengeloseweg, tussen de Rondweg en
de Varsselsestraat is van 3 t/m 5 juni een snelheidsbeperking en een inhaalverbod ingesteld.
Tot slot is er een verbod om links en rechts af te slaan op de Ruurloseweg, nabij de kruising
met de Aaltenseweg, richting Hengelo Gld. op 3 t/m 5 juni 2006.

Mogelijkheden voor bezwaar

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

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter 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.

Wet milieubeheer
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 1 juni t/m 12 juli 2006 tij-
dens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer 



Openbare bekendmakingen - vervolg

ter inzage:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 16, voor het oprichten van een mestbassin bij de inrichting in

de zin van de Wet milieubeheer. Deze activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit
mestbassins milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een opslag van mest-
stoffen

• Zelhem, Jaaltinkweg 5, voor het oprichten van een propaantank bij de inrichting in de zin van de
Wet milieubeheer. Deze activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit voorzieningen en

installaties milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een opslagtank voor pro-
paan

Dit houdt in dat deze activiteiten niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen.
Wel moet voldaan worden aan de algemene voorschriften die aan bovengenoemde besluiten zijn
verbonden.

Ook deze editie van het eeuwenoude
broodweging op Hemelvaartsdag trok
weer een flink aantal bezoekers. De
broodweging kent een lange geschie-
denis. Sinds 1559 mochten de bewo-
ners van de markengronden ’t Gooy

en Dunsborg, plaggen steken op voor-
waarde dat ze jaarlijks op Hemel-
vaartsdag roggebrood leverden van
minstens 22 pond, bestemd voor de ar-
men in de gemeente. Diegene die het
zwaarste brood leverde, vaak meer

dan honderd pond, kreeg twee flessen
wijn. Woog het brood minder dan 22
pond dan moest men zes stuivers be-
talen. Vanaf 1772 werd het niet leve-
ren van roggebrood gestraft met een
dubbele levering in het volgend jaar.
Sinds 1807 werd bepaald dat de mar-
kenrichters het brood zouden verde-
len onder de armen van de diaconie
van Hengelo en Zelhem, in de verde-
ling 3/8 deel voor de protestanten, de
rest voor de katholieken in Keijenborg

en Hengelo. Na ontbinding van de
marken besloot men om als een blij-
vende herinnering de traditionele
broodlevering Muldersfluite in ere te
houden en de erven als cijnsplichti-
gen daarmee bij voortduring te belas-
ten. Deze eeuwenoude vorm van ge-
meenschappelijke armenzorg is een
voorloper van de huidige sociale ze-
kerheden. 

Deze keer werden door 28 cijnsplichti-
gen 595 pond roggebrood geleverd.
Henk Waarlo van boerderij ‘Veuge-
link’ aan de Beijerinkdijk in Hengelo
had het zwaarste brood (35 pond) gele-
verd en kreeg traditioneel twee fles-
sen wijn. Waarlo levert al zo’n veertig
jaar roggebrood dat door bakkerij
Sloot in Keijenborg wordt gebakken.
Henk’s vader Hendrik, leverde vroeger
ook altijd brood. “Het is goed dat deze
traditie in stand gehouden wordt”,
vindt Henk Waarlo. Alle aangeleverde
broden werden vooraf gewogen en ge-
veild onder het publiek. Het rogge-
brood van Waarlo bracht een goed
bod op. Voor honderd euro ging het
naar burgemeester Henk Aalderink. 
Het tweede zwaarste brood (30 pond)
werd geleverd door A. Menkveld van
boerderij ‘Groot Sessink’, aan de
Steenderenseweg in Hengelo. Dit
brood ging met een bod van honderd
euro naar de Protestantse Gemeente
Zelhem. R. Fokkink van boerderij
‘Massink’ aan de Dunsborg in Hengelo
had het derde zwaarste brood (28
pond). Met een bod van veertig euro
ging deze naar een toerist. Voor de vei-
ling van de overige roggebroden was
veel animo. Menigeen liep met een
roggebrood onder de arm naar huis of
liet deze snijden op een oude brood-
snijmachine. De totale opbrengst van
de broodveiling gaat elk jaar naar een
goed doel die door de kerken wordt

uitgekozen. Dit jaar ging de opbrengst
naar Stichting Noodhulp Zelhem. 

Boerderij Muldersfluite vormt al eeu-
wen het decor waar de broodweging
wordt gehouden. De bewoners van het
pand werden enkele maanden gele-
den verblijd met de geboorte van een
meisje. De organisatie Stichting
Broodweging Muldersfluite bood tra-
ditioneel een krentenwegge van één
meter aan en een set placemats aan
met de afbeelding erop van boerderij
Mulderfluite. Verder werd een boekje
aangeboden over de geschiedenis van
de broodlevering. 
Bestuurslid Harry Somsen en voorzit-
ter Hein Meurs van de Stichting waren
tevreden over het verloop van de dag.
Somsen: “Volgend jaar doet de schut-
terij St. Jan uit de Keijenborg ook mee
met vaandelzwaaien en boogschie-
ten”. Meurs: “Voor de broodweging is
een toenemende belangstelling van
het publiek. Wij willen voor de toe-
komst nog meer en op verantwoorde
wijze cultureel historische verenigin-
gen erbij betrekken met activiteiten.
Op die manier willen we dit evene-
ment verder gaan uitbouwen”. 
Een aanzet hiertoe werd al gegeven
door de aanwezigheid van veel stands.
Er waren demonstraties van oude am-
bachten en verkoop van onder meer
planten, kruiden, honing en boeken.
‘Oud Zelhem’ toonden vele foto’s uit
Zelhem en omgeving. De VVV Bronck-
horst promootte zich met mooie boek-
jes en fietsroutes. 

De gezellige broodweging werd om-
lijst door de boerenkapel van Crescen-
do uit Hengelo. De boerendansgroep
‘Wi’j eren ’t Olde’ uit de Velswijk liet
enkele dansen zien waarmee de ou-
derwetse sfeer van vroeger weer hel-
maal terug was.

Broodweging 'Muldersfluite' blijft  een mooi schouwspel

De roggebroden vlogen als broodjes over de toonbank tijdens de traditio-
nele broodweging bij de Muldersfluite aan de Zelhemse weg tussen Zel-
hem en Hengelo. “Wie de laatste roggebroden”, galmde het van de boeren-
wagen over de hoofden van de vele bezoekers. En even later: “We zijn uit-
verkocht!”

De gekochte roggebroden konden in plakjes worden gesneden op een oude broodsnijmachine.

Een gedenkwaardig moment hierbij
mag wel de installatie van de Be-
schermheer der Schutterij EMM wor-
den genoemd. In de persoon van bur-
gemeester Henk Aalderink is wel een
aansprekend persoon benoemd en de
vereniging kan dan ook terecht trots
zijn. De burgemeester bood namens
het gemeentebestuur de vereniging
een vlag aan met het logo van de ge-
meente Bronckhorst.

Tijdens het afhalen van de oude kei-
zer, werd door de vereniging weer ge-
bruik gemaakt van een koets met
paarden. Naar aanleiding van een on-
gelukje enkele jaren geleden was men
hiervoor huiverig geworden. Het pak-
te goed uit en besloten werd dan ook
om tijdens de activiteiten met de ker-
mis weer over te gaan op de paarden-
koets hetgeen in een ‘paardendorp’
ook eigenlijk hoort. Nadat de erescho-
ten door de oud keizer Theo Jaaltink,
koning Gerrit van der Lende, jeugdko-
ning Koen Menting en Beschermheer
Henk Aalderink waren gelost, werd

door de oud-koningen gestreden om
het keizerschap. Uiteindelijk ging de
vogel na 468 schoten naar beneden
door een gericht schot van Michel Bes-
selink die zijn vrouw Evelien als kei-
zerin benoemde.
De linkervleugel was een prooi voor
Henk Wissink, de kop ging naar Frans
Notten, de rechtervleugel had Bennie
Thuss en de staart ging naar Gerrit
van der Lende. De optochtcommissie
is reeds bezig met de optocht en is
heel blij met de toezegging van het be-
stuur dat zij weer paarden mag gaan
inzetten tijdens de kermisoptocht op
de zondag met de kermis. Inmiddels
hebben al een redelijk aantal deelne-
mende wagens ingeschreven, maar
hier kunnen er nog wel meer bij. Een
nieuw aspect is de toestemming om
heel beperkt reclame te mogen voeren
op de deelnemende wagens hetgeen
stimulerend kan werken. Want met
een sponsor is het natuurlijk finan-
cieel interessanter. Ook willen ze
graag verklede groepen in de optocht
zien. Hiervoor wordt een aparte jure-

ring georganiseerd. Heeft een buurt
en/of kennissenkring een leuk item,
meld je aan bij de optochtcommissie,

telefoon: 0575-463610, 06-22830793 of
via de website www.emmhengelo.nl.
Op de foto ziet u de burgemeester die

als Beschermheer der schutterij EMM
zijn ereschot lost tijdens het vogel-
schieten.

Op Hemelvaartsdag was de schutterij al vroeg aanwezig. Op deze dag
werd een nieuwe keizer voor de komende vijf jaar middels keizerschieten
aangesteld. Voordat het eerste schot gelost werd, was er in de zaal van café
Wolbrink een ontbijt. Dit alles in het kader van het 55 jarig jubileum van
de heroprichting.

Schutterij EMM heeft nieuwe Keizer en een Beschermheer



J A A R A G E N D A

De nieuwe Bronckhorst route

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

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

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

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

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

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

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

Zomeravondconcerten

De optredens beginnen met Yolanda
Tangelder, zang en Willem te Voort-
wis, piano en accordeon, op 11 juni.
Zij hebben een programma met chan-
sons, die op authentieke wijze ge-
bracht worden.Op 2 juli is dat het ko-
perkwintet Brameth Brass. Op  23 juli
komt Wouter Muller naar Bronkhorst
met  liedjes over  zijn geboorteland In-
donesië. Anne Dammers zingt liede-

ren van Brecht, zij treedt
13 augustus op. 

3 September zal de Achterhoeks/ Lie-
merse zanger Ben Lukassen van zich
laten horen en op 14 september is het
de beurt aan de Ierse zanger Terry Gor-
don. De concerten beginnen telkens
om 20.30 h en duren een uur. 

Plaatsen kunnen worden  gereser-
veerd bij restaurant "Het Wapen van
Bronkhorst", tel. (0575) 45 12 65 en bij
de Silvoxstudio, tel. (0315) 68 39 59, e-
mail: info@silvox.nl.

Deze zomer zal er een nieuwe serie concerten plaats hebben op die unie-
ke locatie in het kleinste stadje van Nederland. Ook nu weer treden er bij-
zondere muzikanten op met hun heel eigen muziek.

Rondleidingen door de tuinen bij
Kasteel de Wildenborch

Groepen kunnen bijvoorbeeld kiezen
voor: rondleiding kasteel Vorden,
rondleiding Heiligenbeeldenmu-
seum, ontvangst Cactusoase in Ruurlo
incl. koffie en koek, rondleiding huis
Verwolde in Laren, cultureel program-
ma met troubadour/verhalenverteller
(1 uur), wijngaardarrangementen, tus-
sen de landerijen, rondleiding tuinen
van ‘De Wiersse’ of ‘De Wildenborch’
op aanvraag.

ARRANGEMENTEN VOOR GROTE
GROEPEN
De Achtkastelentocht, waardoor Vor-
den bekendheid geniet, staat centraal.

In plaats van de Achtkastelentocht
kan ook worden gekozen voor kloot-
schieten. Deze sport wordt sinds lang
in het oosten van het land beoefend.
Voor groepen die ook enigszins actief
willen bezig zijn is dit een sport die
onder deskundige begeleiding snel ge-
leerd kan worden, niet zwaar is en bo-
vendien veel plezier geeft.

Ook kan worden gekozen om op de
lunchlocatie verhalenverteller/trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink te laten ko-
men. Hij kan u op zijn eigen originele
wijze kennis laten maken met de
streek.

Boek de groepsarrangementen bij de
VVV Bronckhorst of vraag de brochure
aan: VVV Vorden, Kerkstraat 1, tel.
(0575) 55 32 22.

De VVV Vorden heeft voor 2006 een prachtige brochure samengesteld
waarin vele groepsarrangementen en dagtochten staan vermeld. 



Achterdrempt
• vr 2, za 3, zo 4, ma 5 juni, zo 9 en 16 ju-

li, zo 6 en 13 aug., zo 10 en 17 sept.
High-tea. High-tea zonder afspraak bij boer-
derij Ars Longa, Zomerweg 29. Tijd: 10-18
uur. Prijs: € 10.00. Info: 0313-484440.

• Do 8, zo 25 juni, zo 2, 23 en 30 juli
Open tuindagen. Bezoek de open tuinda-
gen bij boerderij Ars Longa, Zomerweg 29.
Gratis toegang. Info: 0313-484440.

Bronkhorst
GALERIES
• Beeldengalerie Lötters, Bovenstraat 14,

0575 451988. Zimbabwaanse beeldhouw-
kunst. Dagelijks geopend (ook op zondag).

• Wisselende exposities in de Kapel Bronk-
horst t/m 14 okt. Tijd: 13 uur.

MOLENS
• Windmolen Bronkhorst, Spaensweertweg.

Te bezichtigen za: 10-17uur en op afspraak.

MUSEA
• Dickens museum en rariteitenwinkel, On-

derstraat 2, 0575 451623. Geopend: half
april t/m herfstvakantie: 10.00 – 17, daarna
op za en zo: 11-17 uur.

KERKDIENSTEN
• Kapel Bronkhorst. Eerste zo van de maand

om 8.30 uur
AGENDA
• za 1, zo 2, za 29, zo 30 juli, za 26, zo 27

aug., za 16, zo 17 sept.
Open tuindagen Heeren van Bronckhorst.
Het betreft een formele Engelse tuin met
zichtassen, een stiltetuin met vijvers en
een nieuw aangeplante boomgaard. Adres:
Onderstraat 1. Tijd: 11-18 uur. Prijs: € 2.00.
Info: 0575-452535.

• zo 11 juni, zo 2, zo 23 juli, zo 13, zo 3
en zo 14 sept.
Concert. 11 juni: een programma met
chansons. Yolanda Tangelder met zang en
Willem te Voortwis met piano en accorde-
on; 2 juli: koperkwintet Brahmet Brass; 23
juli: Wouter Muller met liedjes over zijn ge-
boortelaand Indonesië. 13 aug.: Anne Dam-
mers zingt liederen van Brecht; 3 sept.:
Achterhoeks/Liemerse zanger Ben Lukas-
sen; 14 sept.: Ierse zanger Terry Gordon.
Plaats: Kapel in Bronkhorst. Tijd: 20.30 uur.
Res. Het Wapen van Bronkorst: 0575
451265 of Silvoxstudio: 0315 683959. Inl. in-
fo@silvox.nl .

• za 5 aug.
Kleurenpalet van de Achterhoek. Evene-
ment “en plein air” dat voor de 6e keer
door De Lions georganiseerd wordt op 8
verschillende zaterdagen en plaatsen in de
Achterhoek. Ieder die graag schildert, ama-
teur of professional, kan zich inschrijven
voor één of meerdere dagen. De indeling is
in categorieën en hangt af van de gevorder-
de staat waarin u schildert. Ontvangst 8:30-
9 uur bij Herberg De Gouden Leeuw, Bo-
venstraat 2. Schilderen tot 15 uur, waarna
expositie van de werken. Uitslag en selectie
voor de slotmanifestatie 16:30 uur. Ver-
koop van de schilderwerken door deelne-
mers 17 uur. Prijs deelname: ¤ 10.00. Inl. in-
fo@kleurenpalet.nl; www.kleurenpalet.nl;
tel. 0575-451726/06-13484427.

• za 16 en zo 17 dec.
Poppenspel Scrooge & Marley. Kapel in
Bronkhorst. Tijd: 14 – 16 en 19 uur. Datum
nog onder voorbehoud. Info: 0548-615674.
Reserveren: 0548-615674.

Halle
GALERIES
• Katelier-galerie beeldentuin “La Dame Bas-

tet”, Aaltenseweg 21, Halle. Tel 0314-631472
of 06-10456105. Zomerexpositie van half

mei t/m eind aug. Geopend za en zo 14-
17.30 uur en volgens afspraak.

KERKDIENSTEN
• Grote Kerk, Dorpsstraat 19. Zondagdienst

9.30 uur.

AGENDA
• za 17 juni

Zomerconcert. Zaal Nijhof, Dorpsstraat.
Tijd: 19:30 uur.

• za 17 juni
Schaapscheerderfeest en Preuverie. Vlees-
boerderij de Boldiek, Boldijk 6. Tijd: 13 uur.
Gratis toegang.

• za 8 juli
Streekwedstrijden. Circuit de Kappenbul-
ten, Wolfersveenweg 14. Tijd: 9:30 uur.

• zo 9 juli
Nationale & Cup cross. Circuit de Kappen-
bulten, Wolfersveenweg 14. Tijd: 9:30 uur.

• wo 9 aug.
Met de fiets de boer op. Cafetaria De Woa-
ge, Dorpsstraat 21. Starttijd tussen 10.00 en
12. Prijs: € 3.00

• za 26 aug.
3e Clubcross. Circuit de Kappenbulten,
Wolfersveenweg 14. Tijd: 9:30 uur.

• za 4 nov.
Slachtvisite. Vleesboerderij ‘de Boldiek’,
Boldijk 6. Tijd: 10-16 uur.

• za 11 nov.
Donateursconcert. Muziekver. Euterpe.
zaal Nijhof, Dorpsstraat. Tijd: 20 uur.

LANGLOPEND
• t/m zo 31 dec.

Zorgboerderij Ruimzicht. Biologisch dyna-
mische zorgboerderij Ruimzicht, Biele-
mansdijk 11a. Tijd: 10-16 uur. Openingstij-
den juni t/m sept.: di t/m za 10.00 -12.00 en
14.00 tot 16.00; okt. t/m mei: vr en za van
10.00 – 12.00 en 14.00 tot 16.

Hengelo Gld
GALERIES
• Galerie F87, Reerinkweg 1, Varssel, 0575

464191. Geopend wo en do: 10.00 – 17 en op
afspraak.

MUSEA
• Achterhoeks Museum Marktstraat 6. Ope-

ningstijden: april – okt. wo t/m zo: 13.00 –
17; juli en aug. di t/m zo: 13.00 – 17; alle
feestdagen geopend m.u.v. 1e kerstdag en
nieuwjaarsdag.

• Natuurmuseum de Lindenhof Kremersdijk
5. Alleen toegankelijk voor groepen op af-
spraak.

ZWEMBAD
• Zwembad ‘t Elderink. Elderinkweg1. Ope-

ningstijden: mei – sept. ma: 13.30-20 uur;
di t/m vr: 7-20 uur; za/zo: 10-17.30 uur.

KERKDIENSTEN
• NH kerk Remigiuskerk, Kerkstraat. Zon-

dagdienst: 10 uur.
• R.K. St. Willibrorduskerk, Spalstraat. Zater-

dagdienst:19 uur; zondagdienst:10 uur.
• Goede Herderkapel, Veldhoek. Zondags-

dienst: 10 uur.

AGENDA
• wo 7 juni

Fietstocht. Org. Gymver. Achilles. Afstand
20-25 km. Rabobank, Raadhuisstraat 21.
Tijd: 13:30 uur. Prijs: € 0.50.

• za 10 juni
Rommelmarkt. Org. muziekver. Crescen-
do. Parkeerplaats sporthal de Kamp, Sa-
rinkkamp. Tijd: 10:30 uur. Prijs: € 1.00

• zo 11 juni
Triatlon. Sportpark ‘t Elderink, Elderink-
weg. Tijd: 10 uur.

• wo 14 juni
Minipolo basisscholen. Zwembad ‘t Elde-
rink, Elderinkweg 1. Tijd: 15 uur. Gratis toe-
gang.

• ma 19 jun tm vr 23 juni
Zwemvierdaagse. Zwembad ‘t Elderink, El-
derinkweg 1. Tijd:19 uur.

• wo 28 juni
Minipolo basisscholen. Voor groep 3 t/m 6.
Zwembad ‘t Elderink, Elderinkweg 1. Tijd:
15 uur. Gratis toegang.

• Optreden Trekkebuuls en countrygroep
Little Big Horn Dancers. Harmonicagroep
en country-dansers. Wijnbergenplein,
Kerkstraat. Tijd:19:30 uur. Gratis toegang.

• za 1 juli
Paardenkeuring. Welsh ponystamboek. De
Hietmaat, Zelhemseweg. Tijd:9 uur. Gratis
toegang.

• wo 5 juli
Fietstocht. Een tocht van 20 – 25 km o.l.v.
een gids. Rabobank, Raadhuisstraat. Tijd:
13:30 uur. Prijs: € 0.50.

• za 8 juli
Paardenkeuring. New Forest ponystam-
boek. De Hietmaat, Zelhemseweg. Tijd:9
uur. Gratis toegang.

• za 8 juli
Hengelse feesten. Groot feest met Kas Bent-
jen en DOGZ. Weiland, Oude Varsselseweg
8, Tijd: 20 uur. Prijs: € 10.00

• wo 12 jul tm zo 16 juli
Hengelose Kermis. Dagelijks vanaf 10 uur.

• wo 12 juli
Kermismarkt. Paarden- en ponymarkt in
het centrum. Tijd: 8 uur.

• Regelmatigheidsrace. Wedstrijd voor oude
motoren in het centrum. Tijd: 19 uur.

• wo 19 juli
Optreden Bloasköppe en Old Hengel. Mu-
ziekgroep en boerendansers. Wijnbergen-
plein, Kerkstraat. Tijd: 19:30 uur. Gratis toe-
gang.

• za 22 juli
Vogelschieten voor toeristen. Dit culturele
evenement gaat om de toeristische schut-
terskoning van de VVV Bronckhorst. Cam-
ping kom-es-An, Handwijzersdijk 4. Tijd: 14
uur.

• Fiets de boer op. De fietstocht gaat langs di-
verse locaties. Spalstraat. Tijd: 10 uur.

• za 29 juli
Paardenkeuring. Het Gelders Paard. De
Hietmaat, Zelhemseweg. Tijd: 9 uur. Gratis
toegang.

• wo 2 aug.
Fietstocht. Een tocht van 20 – 25 km o.l.v.
een gids. Rabobank, Raadhuisstraat. Tijd:
13:30 uur. Prijs: € 0.50.

• zo 20 aug.
Klootschiettoernooi. Er wordt geschoten
om het kampioenschap van Hengelo. Boer-
derij Groot-Roessink, Vaalverinkdijk 1.
Tijd:13 uur. Prijs afhankelijk van deelna-
me.

• wo 23 aug.
Demonstratie. Ponyclub Hengelo. Terrein
Banninkstraat. Tijd: 19 uur. Gratis toegang.

• za 26 aug.
Paardenkeuring. Org. Ned. Ver. Lipizzaner
en Dartmoor pony (o.v.). De Hietmaat, Zel-
hemseweg. Tijd: 9 uur. Gratis toegang.

• zo 27 aug.
Braderie. In het centrum van Hengelo. Tijd:
11 uur.

• za 2 sept.
Paardenkeuring. Friesche Paard. De Hiet-
maat, Zelhemseweg. Tijd: 9 uur. Gratis toe-
gang.

• Jeugdtoernooi. Zwemwedstrijd voor de
jeugd. Zwembad ‘t Elderink, Elderinkweg
1. Tijd: 14 uur.

• zo 3 sept.
Open dag in Stap en Draf. Met o.a. een koet-
sentocht. De Hietmaat, Zelhemseweg. Tijd:
9 uur. Gratis toegang.

• Enktoernooi. Waterpolotoernooi voor
jeugd, dames en heren. Zwembad ‘t Elde-
rink, Elderinkweg 1. Tijd: 9 uur.

• wo 6 sept.
Fietstocht. Een tocht van 20 – 25 km o.l.v.
een gids. Rabobank, Raadhuisstraat. Tijd:
13:30 uur. Prijs: € 0.50.

• zo 17 sept.
Koopzondag. Tijd: 11 uur.

• zo 24 sept.
Concours Hippique. Ponyclub Hengelo. De
Hietmaat, Zelhemseweg. Tijd: 9 uur.

• zo 1 okt.
Boerenmarkt. Org. Naobers. Locatie en tijd
nog niet bekend.

• wo 4 okt.
Fietstocht. Een tocht van 20 – 25 km o.l.v.
een gids. Rabobank, Raadhuisstraat. Tijd:
13:30 uur. Prijs: € 0.50.

• za 14 okt.
Najaarsmarkt. Paarden- en ponymarkt in
het centrum. Tijd: 8 uur. Gratis toegang.

• za 14 okt en zo 15 okt.
Samengestelde Menwedstrijd. Org. In Stap
en Draf. Met op zondag o.a. marathonwed-
strijden. De Hietmaat, Zelhemseweg. Tijd:
9 uur.

• zo 15 okt.
Koopzondag meubelzaken. Tijd: 11 uur.

• zo 12 nov.
Intocht Sinterklaas. In het centrum. Tijd:
13 uur.

• zo 19 nov. en zo 10 dec.
Koopzondag. Tijd:11 uur.

• di 26 dec.
Koopzondag. Voor meubelzaken. Tijd: 11
uur.

LANGLOPEND
• Weekmarkt. Elke vrijdagmiddag. Raad-

huisstr. Tijd: vr 13-17 uur.
• t/m wo 30 aug.

Openstelling Tuinen. Diantha, Zelhems-
eweg 3 en Dijenborgs Hof, Dijenborghsestr.
4. Tijd: wo 14-17 uur. Ook geopend op He-
melvaartsdag, 2e Pinksterdag en op zo 2 ju-
li en 6 aug.

Hoog Keppel
• ma 7 aug.

Maandagmiddagwandeling. Georgani-
seerd door het IVN. Kerkplein. Tijd: 14 uur.
Gratis toegang.

Hummelo
GALERIES
• Galerie Atelier De Bisschop, Broekstraat 13,

0314 381121 of 06 51837889. Diersculptu-
ren in brons en keramiek. Tevens wisselen-
de thema-exposities van schilderijen van
diverse kunstenaars. Geopend vr za en zo:
13-17 uur en op afspraak.

AGENDA
• ma 12 juni

Maandagmiddagwandeling. Maandagmid-
dagwandeling. “Wapen van Heeckeren”.,
Zelhemseweg 16, Tijd: 14 uur. Gratis toe-
gang.

• wo 14, do 15 en za 17 juni
Openluchtspel “Nie-jer wetse fratsen”. Ge-
organiseerd door muziekver. De Een-
dracht. Plaats: voor de grote schuur achter
in de Greffelinkalle. Tijd: 19:30 uur en toe-
gang vanaf 18:30 uur. Prijs: ¤ 10.00 of in de
voorverkoop ¤ 8.00 bij de Spar in Humme-
lo, Super de Boer in Hengelo, Welkoop in
Toldijk, Peppelman in Zelhem en Keursla-
gerij De Worstepinne in Doesburg.

• 2 sept., 3 sept., 30 sept., 1 okt.
Grassendagen. Tijdens de grassendagen is
de privétuin te zien. Kwekerij Oudolf,
Broekstraat 17, 6999DE, Tijd: 10-16 uur.

• za 7 okt tm zo 8 okt. 
Grassendagen Privétuin Oudolf. De toepas-
sing van grassen in de vaste plantenbor-
ders komt dan zeer goed tot zijn recht, er
is dan volop leven in de tuin. Privétuin Ou-
dolf, Broekstraat 17, Tijd: 00 uur.

LANGLOPEND
• t/m ma 5 juni Kunstwandelroute. Restau-

rant Het Hart van Hummelo, Dorpsstraat
1.Tijd: 8 uur. Het landgoed Enghuizen is
van zonsopkomst tot zonsondergang vrij
toegankelijk. Gratis toegang.

Keijenborg
MUSEA
• Klompenmuseum Sueters Uilenesterstraat

10a, Keijenborg. Openingstijden: ma t/m
vr: 9-19 uur; za: 9-17 uur.

KERKDIENSTEN
• R.K. kerk Keijenborg, Kerkstraat. Zaterdag-

dienst:19 uur; zondagdienst: 11 uur.

AGENDA
• ma 5 juni

Omloop van de Graafschap. Een fietspuz-
zeltocht van 23, 30, 45, 60, 80 en 110 km.
Café Winkelman, St. Jansstraat. Tijd: 10
uur.

• zo 15 okt.
Vogelbeurs. Org. Vogelver. Exokan. Dorps-
huis de Horst, St. Jansstraat. Tijd: 9:30 uur.
Gratis toegang.

• za 28 okt.
Lizarddag. Vogelver. Exokan. Dorpshuis de
Horst, St. Jansstraat Tijd: 10 uur. Gratis toe-
gang.

LANGLOPEND
• Do 1, 15 juni, 6, 20 juli, 3, 17 aug., 7, 21

sept., 5 okt.
Fietstocht. Een tocht van 25 km o.l.v. een
gids. Booltinkplein, St. Jansstraat Tijd:
13:30 uur. Prijs: € 0.50.

Laag Keppel
GALERIES
• Galerie 1880, Hummeloseweg 4a, 0314

382208. Expositie beeldende kunst. Ge-
opend do t/m zo: 13-17 uur.

• De Kunstkamer, Dorpsstraat 23, tel. 0314
381025. Schilderijen, beelden en vrije gra-
fiek van Herman van den Broek. Geopend
op afspraak.

• Galerie het Koetshuis, Rijksweg 75, 0314
381725. Wisselende exposities. Geopend op
afspraak.

MUSEA
• Museum Margaretha, Rijksweg 75, 0314

381725. Huisdevotie anno 1920, keuken an-
no 1920, huiskamer anno 1930 en een

schoollokaal anno 1950. Geopend op af-
spraak.

AGENDA
• ma 5 juni

Warande Stinzenplantendag. Stinzenplan-
ten vormen een bijzondere groep verwilde-
rende sierplanten. Tuin De Warande, Jan
De Jagerlaan 2. Tijd: 11-17 uur. Prijs: € 3.50.

• vr 2 juni
Culturele zomeravond met lezing en tuin-
concert. Meeslepende live-muziek met
zang en gitaar, of accordeon en dans. Tuin
De Warande, Jan De Jagerlaan 2. Tijd: 19
uur. Prijs: € 12.50. Reserveren: T 0314-
382440.

• vr 9, 23 juni, 7 en 14 juli
Culturele zomeravond met lezing en tuin-
concert. Meeslepende live-muziek met
zang en gitaar of accordeon en dans. Tuin
De Warande, Jan De Jagerlaan 2. Tijd: 19
uur. Prijs: € 12.50. Reserveren: T 0314-
382440.

• zo 2 juli
Warande (Onder)watertuindag. De zwem-
vijver, waterplanten en vissen onder water
bekijken. Ook in zwemkleding welkom!
Tuin De Warande, Jan De Jagerlaan 2. Tijd:
11-17 uur. Prijs: € 3.50.

• zo 8 okt.
Warande Bostuinierdag. Bostuinieren: his-
torie en praktijk. Tuin De Warande, Jan De
Jagerlaan 2. Tijd: 11-17 uur. Prijs: € 3.50.

Steenderen
GALERIES
• Beeldhouwatelier Baak, Wichmondseweg

17a, Baak, 0575 442601. Behalve een galerie
is er ook een beeldentuin en worden er
workshops beeldhouwen met steen en was
gegeven. Geopend van apr. t/m sept. ma-vr:
9.30-17.30 uur; za: 9.30-15 uur, in juli en
aug. za: 9.30-16 uur; okt. ma-do: 10-16 uur;
vr: 9.30-17.30 uur; za: 10.30-13.30 uur; nov.
t/m mrt. ma-do: 10-12.30 uur en 13.30-16
uur; vr: 9.30-17.30 uur; za:10.30-13.30 uur.

MOLENS
• Molen de Hoop, Rhabergseweg 14, Rha. Te

bezichtigen elke 1e en 3e za van de maand
en na tel. afspraak 0575-451126.

ZWEMBAD
• Openluchtbad Burg. Kruyffbad, Prins Bern-

hardlaan 9, 0575 452263. Verwarmd open-
luchtbad (27 graden). Geopend vanaf half
april t/m half september.

KERKDIENSTEN
• Protestantse Gemeente Steenderen/Bronk-

horst, Dorpsstraat 20 Steenderen. Zondag-
dienst om 10 uur.

• RK Parochie Olburgen, Olburgseweg 4,
0575 451454. Zaterdagdienst om 19 uur of
zondagdienst om 9.30 uur (bij toerbeurt op
za en zo).

• RK St. Martinus Parochie Baak, Wichmond-
seweg 17, Baak. Zaterdagdienst om 19 uur
en zondagdienst om 10.00 uur (bij toer-
beurt op za en zo).

AGENDA
• za 3 juni

Oldtimerrit met oude tractoren. Vleesboer-
derij Garritsen, Wolfstraat 5, Toldijk. Aan-
vang: 10 uur. Toegang gratis.

• vr. 30 juni
Jubileumconcert Normaal. Knalfeest met
Normaal in het hoofdprogramma en Jo-
vink en de Voederbietels in het voorpro-
gramma. Plaats: terrein in Toldijk. Kaart-
verkoop: Jeugdsoos Flophouse (alleen op
vrijdagavond), Café Den Bremer in Toldijk,
Café De Seven Steenen in Steenderen, Café
De Bierkaai in Baak en Café De Tol in Zel-
hem. Inl. www.flophouse.nl .

• za 1 jul en zo 2 juli
Sheep Dog en Fair. Internationale wedstrij-
den schapendrijven met Bordercollies door
deelnemers uit heel Europa. Vleesboerderij
Garritsen, Wolfstraat 5, Toldijk. Aanvang:
10 uur. Toegang gratis.

• zo 2 juli
Harmonicadag. Vleesboerderij Garritsen,
Wolfstraat 5, Toldijk. Tijd: 11-17 uur.

• za 15 jul en zo 16 juli
Paardenconcours. Een 2 dagen durend hip-
pisch evenement. Vleesboerderij Garritsen,
Wolfstraat 5, aanvang: 9 uur.

• zo 30 juli
Marktpop. Vier live-bands treden op bij Ho-
tel Heezen, Marktplein van 13-20 uur. Toe-
gang gratis.

• zo 13 aug.
Toerfiets evenement. “Rondom Steende-
ren”, De Eiken 16, tijd: 8 uur. Prijs: € 4.00.

• zo 20 aug.
Braderie. Marktplein bij Hotel Heezen, van
10-17 uur. Toegang gratis.

• za 10 sept. t/m za 17 sept.
Kermis. Op diverse locaties: 10 sept. Grote
optocht. Aanvang 14, Toegang gratis. Info:
0900-2692888; 14 sept. aanvang 20 uur; 15
sept. aanvang 9 uur; 16 sept. aanvang 12
uur. Toegang gratis.
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ALGEMEEN

Een groot deel van de hier verzamelde gege-
vens is aangeleverd door derden. Dat kan
betekenen dat ons overzicht niet geheel
compleet of niet op alle onderdelen juist is.
Ook vinden tussentijds soms wijzigingen
plaats. De VVV Bronckhorst kan hiervoor
geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

De agenda is als volgt per plaats opge-
bouwd, mits van toepassing:
1. Gegevens en openingstijden van: ga-

leries, kastelen, molens, musea en
zwembaden alsmede kerkdiensten.

2. Agenda t/m 31 december
3. Langer lopende evenementen d.w.z. evenementen die gedurende het hele jaar

doorlopen of evenementen die met regelmaat in een bepaalde periode van het
jaar te beleven zijn.

Aktiviteiten en evenementen in de Gemeente Bronckhorst

w w w . v v v b r o n c k h o r s t . n l



• za 11 nov.
Slachtvisite. Vleesboerderij Garritsen,
Wolfstraat 5, Toldijk. Aanvang: 10 uur. Toe-
gang gratis.

LANGLOPEND
• t/m zo 31 dec.

Sportcafé ‘Hooge Wessel. Bij activiteiten ‘s
avonds geopend. Prins Bernardlaan Tijd: 19
uur.

Varssel
• za 17 juni

Avondrit. Een rit voor auto’s en motoren.
Hamové molen, Varsselseweg 34. Tijd: 18
uur.

• za 26 aug en zo 27 aug.
41ste Hengelo-rally. Rally voor veteranen-
motoren. Hamové molen, Varsselseweg 34.
Tijd: 10 uur.

• zo 17 sept.
Herfsrit. Toerrit voor motoren. Hamové
molen, Varsselseweg 34. Tijd: 9:30 uur.

• vr 29 sep t/m zo 1 okt.
Varssels volksfeest. Locatie terrein nabij de
Varsselse molen, Varsselseweg 34. Tijd: 13
uur. Prijs afhankelijk van deelname.

• za 21 okt en zo 22 okt.
Herfstkleurenwandeltocht. Starttijd: 9-
14.30 uur. Sportcomplex de Veldhoek, Vars-
selseweg 55. Prijs afhankelijk van deelna-
me.

• zo 26 nov.
Off road wedstrijd. Wedstrijd voor moto-
ren. Hamové molen, Varsselseweg 34. Tijd:
9 uur.

• zo 10 dec.
Winterwandeling. Wandeling van 6,12 en
18 km. Starttijd: 10-13.30 uur. Sportcom-
plex de Veldhoek, Varsselseweg 55. Prijs af-
hankelijk van deelname.

• zo 17 dec.
Mountainbiketocht. Org. Keioasers. Hamo-
vé molen, Varsselseweg 34. Tijd:10 uur.

Vorden
GALERIES
• Art Garden, Hackforterweg 38, Wich-

mond, tel. 0575-441587. Wisselende exposi-
ties en cursussen. Te bezoeken op afspraak.

• Bibliotheek, Dorpsstraat 3. Wisselende ex-
posities zijn te bekijken binnen de ope-
ningstijden van de bibliotheek.

• Dwaaltuin het Heelal. Kunsttuin met als
thema “Hedendaags heiligdom voor herin-
tredende godinnen”, Almenseweg 63. Ge-
opend van 29 juni t/m 10 september van do
t/m zo: 11-18 uur. Prijs: € 4.00; K van 5 tot
16j. € 3.00.

• Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20, tel.
0575-551647. Wisselende exposities. Ge-
opend vrij t/m ma 12.00 uur – 17.00 uur.

• Galerie “Het Gele Stoeltje”, Burg. Gallee-
straat 36, tel. 0575-552262. Geopend op af-
spraak.

• Galerie “Hemel en Aarde”, Mevrouw A.
Willemsen, Schuttestraat 8, 0575-546591
of 06-10081892. Bezoek alleen na tel. af-
spraak.

KASTELEN
• Kasteel Vorden, de Horsterkamp 8. Rondlei-

dingen van 1 mei-15 sept. za om 15 uur en
zo om 14 en 15 uur; van 15 sept.-1 mei zo-
wel za als zo om 15 uur. Kaartverkoop te-
vens bij de VVV winkel in Vorden. Groeps-
bezoek is altijd mogelijk. Inl. en reserverin-
gen bij de VVV winkel in Vorden, 0575
553222, info@vvvvorden.nl

MOLENS
• Hackforter Windmolen, het Hoge 66, Te be-

zichtigen, indien hij draait.
• Watermolen bij Kasteel Hackfort , Baakse-

weg 8. Te bezichtigen op za: 10-16 uur.

MUSEA
• Museum voor Heiligenbeelden, Antonius-

kerk, Ruurloseweg 101. Geopend van 17
april t/m 29 okt. elke di, do en zo van 11-17
uur. Prijs € 2,20 p.p., 65+ € 1,70 p.p. Tevens
geopend op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag.
Groepsbezoek mogelijk op afspraak. Inl.
VVV winkel Vorden 0575 553222.

ZWEMBAD
• Zwembad “In de Dennen” is geopend van-

af 30 april 14 uur t/m 3 september.De
weersomstandigheden kunnen aanleiding
geven tot beperking of verruiming van de
openingstijden. Ma 13-20uur; di t/m vr 7-20
uur; za en zo 12-17 uur.
Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag open
als op zo. Bij zéér fraai zomerweer zullen
de openingstijden soepel worden aange-
past. Bij slecht weer zal het bad worden ge-
sloten of de openingstijden worden aange-
past. De openingstijden van de midgetgolf-
baan zijn hieraan gelijk. De laatste week
van maandag 4 t/m 10 september zal het
bad beperkt zijn opengesteld op werkda-
gen van di t/m vr 7-10 uur en van ma t/m vr
14-19 uur en in het weekend van 13-17 uur.
Info: 0575-551203.

KERKDIENSTEN
• NH kerk, Kerkstraat. Zondagdienst 10 uur.
• Gereformeerde kerk, Zutphenseweg. Zon-

dagdienst 10 uur en 19 uur.
• RK kerk, het Jebbink. Zondagdienst 10 uur.
• Kapel Wildenborch, Kapelweg 1. Zondag-

dienst 10 uur op de 2e zondag van de
maand.

AGENDA
• do 1- en vr 2 juni

25e FIM Motocamp. Een toerrit/toertreffen.
Kasteelweide bij Kasteel Vorden, Hoster-
kamp. Aanvangstijden nog niet bekend.

• zo 4 jun en ma 5 juni
Openstelling Buitenplaats De Wiersse. Er
zijn nu vooral veel voorjaarsbloeiers en
rhododendrons te zien. Wiersserallee 9.
Tijd: 10-17 uur. Prijs: € 5.50. Inl: 0573-
451409 of 0575 553222. Kaartverkoop ook
bij de VVV winkel in Vorden.

• ma 5 juni
Kastelentocht. Skate- en skeelertocht langs
de kastelen van Vorden voor zowel recre-
ant als toerrijder. Free-wheel, Netwerkweg
7. Tijd: 10 uur. Prijs: € 8,00, Kind € 6. Info:
0575-554228.

• di 6 juni
Rondleiding door de tuinen bij Kasteel De
Wildenborch. Een gids verzorgt de rondlei-
ding over Buitenplaats de Wildenborch,
Wildenborchseweg 20. Melden aan het be-
gin van de oprijlaan. Tijd: 10.30 uur. Prijs: €

6.50.
• di 6 juni t/m vr 9 juni

15e Gelderse Motor Avond 4 daagse. Een
toerrit 4 x 80 km met verschillende start-
plaatsen, Clubhuis VAMC, Eikenlaan 2a.
Tijd: 18:30-20 uur. Prijs: € 2.50.

• zo 11 juni t/m za 17 juni
Vlinderweek 2006. In de vlindertuin Vor-
den wordt door IVN-gidsen extra aandacht
gegeven aan vlinders en hun manier van
leven. Maandagweg 2. Tijd: 11-17 uur.

• ma 12 juni t/m do 15 juni
Avondvierdaagse. Org. gymver. Sparta.
Start: School het Hoge, Het Hoge. Tijd:
18.30 uur. Prijs: € 5

• za 17 juni
Kinder Midzomerfeest. Kinderfeest voor de
jongste Vordense bevolking. Weide bij kas-
teel Vorden, Horsterkamp 10. Tijd: 14.30-17
uur. Toegang gratis.

• 4de Midzomerfeest. Tentfeest voor jong en
oud met live muziek en DJ. Weide bij kas-
teel Vorden, Horsterkamp 10. Tijd: 20-01
uur. Prijs: € 12.50

• di 20 juni
Rondleiding door de tuinen bij Kasteel De
Wildenborch. Een gids verzorgt de rondlei-
ding over Buitenplaats de Wildenborch,
Wildenborchseweg 20. Melden aan het be-
gin van de oprijlaan. Tijd: 10.30 uur. Prijs: €

6.50
• di 20 jun t/m vr 23 juni

Zwemvierdaagse. Zwembad In de Dennen,
Oude Zutphenseweg 7. Tijd:7-10 en van
18:30-20 uur. Toegang gratis.

• do 22 jun t/m zo 25 juni
Life Style Fair. Een fair, die in het teken
staat van innerlijk, uiterlijk en spirituali-
teit. Kasteel Vorden, Horsterkamp 8. Tijd:
10-22 uur. Prijs: € 8

• zo 25 juni
Wielerronde Vorden. Netwerkweg 7.
Tijd:14 uur. Toegang gratis.

• 14de Kastelentoer. Toerrit Clubhuis VAMC,
Eikenlaan 2a. Tijd: 9-12 uur. Prijs: € 5.00.

• di 27 juni
Open Tuin. Open Tuin. Openstelling van
de particuliere groenten-. boerenbloemen-
en pluktuin voor vruchten en fruit. Fam.
Norde, Wiersserbroekweg 10. Tijd: 11-17
uur en op afspraak. Toegang gratis.

• zo 2 juli
Vordense Klootschietmarathon. Kloot-
schietmarathon voor straten, buurten en
verenigingen van 10 km, voor damens, he-
ren, gemengd en vrije klasse. Nieuwen-
huisweg 1. Tijd:10 uur. Inl. D. Regelink:
0575-551328.

• vr 7 juli en za 8 juli
Oranjefeest Medlertol. Met op 7 juli toneel.
Tijd: 20 uur. Prijs: € 5. Op 8 juli vanaf 14
uur school- en volkspelen en ‘s avonds
feestavond met orkest “de Buren”. Feesthal
C.W.V. Medo, Onsteinseweg 2.

• zo 16 juli
Natuurfietstocht. De tocht gaat door de
omgeving van Vorden vanaf de oprit van
Kasteel Vorden, Horsterkamp. Tijd: 14 uur.
Prijs: € 2; Tot 12 jaar gratis. Inl. J. Teeuwen:
0575-431198.

• zo 16 juli en ma 17 juli
Openstelling Buitenplaats De Wiersse. Er is
nu vooral de pracht van de moestuin, bor-
ders en pergola te zien. Wiersserallee 9.
Tijd: 10-17 uur. Prijs: € 5.50. Inl: 0573-
451409 of 0575 553222. Kaartverkoop ook
bij de VVV winkel in Vorden.

• do 20 juli t/m za 22 juli
Zomerfeesten. Met o.a. braderie, kermis,
kinderbraderie, feest en muziek in het cen-
trum van het dorp. Braderie is op do vanaf
15 uur; vr kermis en ‘s avonds feest met
muziek; za kinderbraderie waarvoor opga-
ve bij de VVV winkel en ‘s avonds feest met
muziek.

• za 22 juli
Reeën safari. op het Landgoed Hackfort
met de boswachter Kasteel Hackfort, Baak-
seweg 1, 7251RW, Tijd: 21-23 uur. Prijs: € 4
Kind € 2. Info: bij de boswachter – 0654-
280655. Reserveren: boswachter – 0654-
280655.

• zo 23 juli t/m ma 24 juli
Openstelling van de tuinen van de Wiersse.
Er is nu vooral de pracht van de moestuin,
borders en pergola te zien. Wiersserallee 9.
Tijd: 10-17 uur. Prijs: € 5.50. Inl: 0573-
451409 of 0575 553222. Kaartverkoop ook
bij de VVV winkel in Vorden.

• zo 23 juli
Zomertocht. Café-rest. De Herberg, Dorps-
straat. Tijd: 10-12:30 uur.

• di 25 juli
Open Tuin. Openstelling van de particulie-
re groenten- en boerenbloemen- en pluk-
tuin voor vruchten en fruit. Fam. Norde,
Wiersserbroekweg 10. Tijd: 11-17 uur en op
afspraak. Toegang gratis.

• wo 26 juli, za 29 juli en wo 2 aug.
Reeën safari. Safari op het Landgoed Hack-
fort met de boswachter. Kasteel Hackfort,
Baakseweg 1. Tijd: 21-23 uur. Prijs: € 4.00: K
€ 2.00. Inl. en reserveren bij de boswachter:
06 54280655.

• do 27 juli en do 3 aug.
Staringavond. De avond omvat een wande-
ling door de fraaie kasteeltuin van kasteel
de Wildenborch en een diapresentatie en
voordrachten in de Kapel, Kapelweg 1. Tijd:
19.30 uur. Prijs: € 5.00, K € 2.50. Inl., res. en
kaartverkoop bij de VVV winkel Vorden:
0575-553222.

• do 27 juli en do 3 aug.
Viswedstrijd. H.S.V. De Snoekbaars organi-
seert de wedstrijd. Vertrek vanaf het markt-
plein. Tijd: 18 uur. Prijs: € 3.00.

• za 5 aug.
Fiets de Boer op. Een fietstocht van onge-
veer 35 kilometer in de omgeving, met een
bezoek aan een aantal, meest agrarische,
bedrijven. Start: vanaf het marktplein bij
de kerk. Tijd: 10-12 uur. Prijs: € 1.00

• zo 6 aug.
Openluchtdienst. Openluchtdienst bij kas-
teel Vorden Mevr. R. Voskamp, Hoetinkhof
33, 7251WL, Tijd: 10 uur. Toegang gratis.

• di 8 aug.
Rondleiding door de tuinen bij Kasteel De
Wildenborch. Een gids verzorgt de rondlei-
ding over Buitenplaats de Wildenborch,
Wildenborchseweg 20. Melden aan het be-
gin van de oprijlaan. Tijd: 10.30 uur. Prijs: €

6.50.
• za 12 aug.

Kleurenpalet van de Achterhoek. Evene-
ment “en plein air” dat voor de 6e keer
door De Lions georganiseerd wordt op 8
verschillende zaterdagen en plaatsen in de
Achterhoek. Ieder die graag schildert, ama-
teur of professional, kan zich inschrijven
voor één of meerdere dagen. De indeling is
in categorieën en hangt af van de gevorder-
de staat waarin u schildert. Ontvangst 8:30-
9 uur bij de Rabobank, Zutphenseweg 26.
Schilderen tot 15 uur, waarna expositie
van de werken. Uitslag en selectie voor de
slotmanifestatie 16:30 uur. Verkoop van de
schilderwerken door deelnemers 17 uur.
Prijs deelname: ¤ 10.00. Inl. info@kleuren-
palet.nl; www.kleurenpalet.nl; tel. 0575-
451726/06-13484427.

• za 12 aug. en zo 13 aug.
Twee-daagse toer naar het Teutoburger-
wald. Meerdaagse toertocht. Clubhuis
VAMC, Eikenlaan 2a 10, Tijd: 9-12 uur. Prijs:
€ 14.00.

• za 12 aug.
Kunstmarkt. Diverse kunstvormen zullen
op deze markt te zien zijn. Marktplein.
Tijd: 10-17 uur. Toegang gratis. Inl. VVV win-
kel: 0575-553222.

• zo 13 aug.
Natuurwandeling. Landgoed de Wilden-
borch, woonplaats van de dichter Staring.
Kapel de Wildenborch, Kapelweg. Tijd: 14
uur. Prijs: € 1.00, k tot 12 jaar gratis. Inl. J.
Teeuwen: 0575-431198.

• zo 13 aug.
Kastelenrit. Voor de 30e maal een kastelen-
rit met authentieke rijtuigen. Op De weide
bij Kasteel Vorden, de Horsterkamp 10. Tijd:
9 uur. Toegang gratis. Info: 0575-552554.

• wo 16 aug.
Berenddag. Een Middeleeuws spektakel
waarin kinderen zich verplaatsen in het le-
ven van Berend van Hackfort die in die tijd
woonde op Kasteel Hackfort en op Kasteel
Vorden. Er is een opleidingskamp voor
schildknaap of jonkvrouw. Ook zijn er tal-
rijke ambachten uit die tijd te bekijken en
zelf te doen. De dag kan worden gestart
met de Berend fietstocht vanaf de VVV win-
kel vanaf 9.30 uur. Deelname aan de fiets-
tocht is beperkt. Het programma op de wei-
de bij kasteel Vorden begint om 12 uur.
Prijs Berendroutepakket: € 9.75. Toegangs-
prijs op de weide € Inl. en aanmelden voor
de fietstocht VVV winkel Vorden: 0575-
553222.

• za 19 aug. en zo 20 aug.
Wim Kuijper Internationaal Jeugdvoetbal-
toernooi. Jeugdvoetbaltoernooi voor de C
met o.a. deelnemers van Ajax, Feyenoord,
PSV, FC Twente, VV Vorden. Sportvelden VV

Vorden, Oude Zutphenseweg. Tijd: 10 uur.
Prijs: € 4, K tot 12 jaar gratis.

• za 19 aug.
Boedeldag. Verkoop van 2e hands goederen
en meubels. De opbrengst is t.b.v. de NH
Kerk Vorden. Schuttestraat 20. Tijd: 9 uur.
Toegang gratis.

• di 22 aug.
Rondleiding door de tuinen bij Kasteel De
Wildenborch. Een gids verzorgt de rondlei-
ding over Buitenplaats de Wildenborch,
Wildenborchseweg 20. Melden aan het be-
gin van de oprijlaan. Tijd: 10.30 uur. Prijs: €

6.50.
• Open Tuin. Openstelling van de particulie-

re groenten-, boerenbloemen- en pluktuin
voor vruchten en fruit. Fam. Norde, Wiers-
serbroekweg 10. Tijd: 11-17 uur en op af-
spraak. Toegang gratis.

• wo 23 aug. t/m zo 27 aug.
Country Living Fair. Een gezellig buiteneve-
nement in de weide bij Kasteel Vorden, de
Horsterkamp 8. Tijd:10-18 uur. Inl. en kaart-
verkoop ook bij de VVV winkel: 0575-
553222.

• vr 1 sept. t/m zo 3 sept.
40 plus weekend. Org. VAMC de Graaf-
schaprijders. Café-rest. ‘t Wapen van ‘t
Medler., Ruurloseweg 114. Aanvangstijd is
nog niet bekend. Prijs: € 32.00.

• vr 8 sept. t/m zo 10 sept.
Proef de nazomer op de Helderboom.
Oogstfeest met proeverij. Helderboomsdijk
2. Tijd:10-17 uur. Prijs: € 1.50, K tot 12 jaar
gratis.

• za 9 sept.
Demonstratie Ambachten. Ambachten die
zowel vroeger als in de huidige maatschap-
pij nog steeds van groot belang zijn, zijn op
deze Open Monumentendag te zien in “De
Parel van Vorden 2006” Smederij Oldenha-
ve, Bedrijvenweg 6. Vertegenwoordigd zijn
de volgende beroepen: smid met smeden,
koperslaan en vergulden, glas en lood zet-
ten/verwerken, beeldhouwer, houtsnijder,
fresco schilder, rietdekker, goud- en zilver-
smid, leidekker, restaurateur van schilde-
rijen, aardewerk en meubilair, stoelenmat-
ter, vervaardiger torenuurwerk, schrijver.
Tijd: van 10 – 16 uur. Inl. info@smederijol-
denhave.nl .

• za 9 sept.
Open kerk. Bezichtiging van de NH dorps-
kerk op het marktplein. Tijd: 10-17 uur.

• zo 10 sept.
Koopzondag. Winkelopenstelling vanaf 12
uur.

• vr 15 sept. t/m zo 17 sept.
Open dagen Pompoenerie Tonda Pandana.
Bezichtiging van circa 500 soorten pom-
poenen en kalebassen op de kwekerij, in
tunnels en kas. Oude Zutphenseweg 5a.
Tijd: 10 uur. Prijs: € 2.50, K tot 12 jaar gra-
tis.

• vr 15 sept.
Kinderkleding en speelgoedbeurs. Op-
brengst voor de peuterspeelzaal. Basis-
school Kraanvogel, Eikenlaan 22. Tijd:
18.30-20.30 uur. Toegang gratis. Inl. 0575-
556242.

• do 21 sept. t/m za 23 sept.
Volksfeest Linde. Met toneel, vogelschieten,
volksspelen en dansmuziek. Proathuus,
Lindeseweg 23. Op 21 sept. 20. Prijs: € 4.00;
22 sept. 19.30 uur. Toegang gratis; 23 sept.
13: kinderen gratis en om 20: prijs vw €

8.00 en k € 4.00.
• za 23 sept.

Concert op Kasteel Hackfort. Soloconcert
door de altvioliste Marjolein Dispa. Baakse-
weg 8. Tijd: 20 uur. Prijs: € 7.50 .

• za 14 okt.
Boekenbeurs. Verkoop van 2e hands boe-
ken, cd’s en lp’s. De opbrengst is t.b.v. de
NH Kerk Vorden. Marktplein. Tijd: 9-15 uur.
Toegang gratis.

• zo 22 okt.
Openstelling Buitenplaats De Wiersse. Er is
nu vooral de pracht van de herfstkleuren
te zien. Wiersserallee 9. Tijd: 10-17 uur.
Prijs: € 5.50. Inl: 0573-451409 of 0575
553222. Kaartverkoop ook bij de VVV win-
kel in Vorden.

• za 11 nov.
Slipjacht. De start van de jacht over de lan-
derijen rondom Vorden is bij Kasteel Vor-
den, Horsterkamp 10. Tijd: 13 uur. Toegang
gratis.

• za 18 nov.
Keltische en Ierse muziek. Air Laut treedt
op in de Van Westerholtzaal in Kasteel
Hackfort, Baakseweg 8. Tijd: 20 uur. Prijs: €
10.00. Reserveringen: 0575 555560.

• za 18 nov.
Sinterklaasintocht. Aankomsttijd rond 13
uur.

• zo 26 nov.
Sinterklaastoer. Toerrit. Clubhuis VAMC, Ei-
kenlaan 2a. Aanvangstijd is nog niet be-
kend. Prijs: € 5.00.

• zo 10 dec.
Veldrit. Gem. Sportpark, Oude Zutphense-
weg Tijd: 08:30-10 uur.

• Winterwandeling Wildenborch. Een wan-
deling van 7 of 14 kilometer met onderweg
Midwinterhoornblazers, Glühwein en
snert. Kapel De Wildenborch, Kapelweg 1.
Start: 11.30-13.30 uur. Prijs: € 5.00, K t/m 12
jaar € 2.00.

• Koopzondag. Winkelopenstelling vanaf 12
uur.

• za 16 dec.
Kerstmarkt. Diverse attracties en optre-
dens op het Marktplein. Tijd: 12-19 uur.

LANGLOPEND
• 1 juni t/m 30 sept.

Tentoonstelling. Schilderwerken in zowel
olieverf als in aquerel van Joke ten Dam.
Liefde voor de natuur is terug te vinden in
de veelal naturalistische kunstwerken. Ook
verwerkt zij stijlen en nieuwe facetten in
haar schilderkunst. Plaats: Woonzorgcen-
trum De Wehme, Nieuwstad 32.

• t/m do 14 sept.
Rondleiding door de tuinen van Kasteel de
Wiersse. Elke donderdag rondleiding on-
der deskundig leiding van ca. 11/2 uur. 
Honden zijn niet toegestaan. Kasteel De
Wiersse. Op 4 en 5 juni op 16 en 17 juli en
op 23 en 24 juli tevens in het koetshuis de
tentoonstelling “Gezichten van De Wiers-
se, bewoners in portret en karikatuur”.
Wiersserallee 9. Tijd:10:30-12 uur. Prijs: €

6.50.
• t/m do 14 sept.

Bezichtiging en/of Rondleiding in de wijn-
gaard. Elke donderdag bezichtiging en
rondleiding van Achterhoekse wijnbouw
op wijngoed Kranenburg, Kostedeweg 2.
Gratis bezichtiging van 10-16 uur. De rond-
leiding is om 16 uur en kost € 9.50.

• di 6 juni t/m vr 8 sept.
Open kerk. Bezichtiging van de NH dorps-
kerk op het marktplein. Tijd: 14-16 uur. Toe-
gang gratis.

• wo 28 juni t/m wo 30 aug.
Achtkastelenroute. Per fiets wordt o.l.v. een
gids elke woensdag de bekende achtkaste-
lenroute afgelegd. Start vanaf de VVV win-
kel, Kerkstraat 1B om 13:30 uur. Kaartver-
koop vanaf 13 uur. Inl. 0575-553222 of in-
fo@vvvvorden.nl .

• do 29 juni – 23 juli – 27 juli – 10 aug.
– en 24 aug.
Wijnproeverij met een rondleiding. Een
proeverij in het proeflokaal en een rondlei-
ding in de wijngaard. Wijngoed Kranen-
burg, Kostedeweg 2. Toegang alléén op af-
spraak. Aanvang 20 uur. Prijs: € 16.50.

• di 4 juli t/m di 15 aug.
Reeënspeurtocht per fiets. Elke dinsdag
tocht van ongeveer 20 km. Met maximaal
15 deelnemers. Start: Infobord bij Kasteel
Vorden, de Horsterkamp 10. Tijd:19.30 uur.
Inl. en kaartverkoop bij de VVV winkel in
Vorden: 0575-553222.

• di 4 juli t/m di 29 aug.
Bezichtiging Pinetum Landgoed De Belten.
Meer dan 1500 soorten coniferen en naald-
bomen zijn o.l.v. een deskundige elke dins-
dagavond te bezichtigen. Ingang Pinetum:
Landgoed De Belten, Wildenborchseweg
15. Tijd:19 uur. Prijs: € 2.50; K € 1.50. Info:
0575-556262.

• wo 12 juli t/m wo 30 aug.
Verhalen en muziek in Theater onder de
Molen. Elke woensdag een theaterpro-
gramma m.m.v. theaterorkest The Mills Fa-
thers en met verhalenvertellers Diny Hid-
dink en Peter Hoefnagels. Lindeseweg 29.
Tijd: 20 uur. Reserveren: info@theateron-
derdemolen of T 0575-556987.

• do 13 juli t/m do 17 aug.
Bezoek stoelenmatter. Elke donderdag de-
monstraties ambachtelijk stoelenmatten
en stoksnijden. Dhr. Terpstra, Galgengoor-
weg 11. Tijd: 13-17 uur.Toegang gratis.

• 16 juli t/m 27 aug.
Bezichtiging Boerentuin. Boerderij Rou-
wenhorst behorend bij Kasteel Hackfort ei-
gendom van Natuurmonumenten, Stro-
dijk 10. Op afspraak te bezoeken. Inl. 0575-
553867.

Wichmond-Vierakker
KERKDIENSTEN
• NH kerk, Dorpsstraat, Wichmond, zondag-

dienst 10 uur.
• RK kerk, Vierakkersestraatweg, Vierakker,

zaterdagdienst 17 uur en zondagdienst 10
uur.

AGENDA
• zo 11 juni

Buitendag 2006. Streekmarkt, met terras,
cultuur en nog veel meer. De opbrengst

Aktiviteiten en evenementen in de Gemeente Bronckhorst
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gaat naar Ronald Mac Donaldhuis. Boerde-
rijwinkel Den 4Akker, Vierakkerstraatweg,
tijd: 11.00-17. Toegang gratis. Info: 0575-
441434.

• zo 25 juni
Openluchtdienst. Dienst ter ere van het
150 jarig bestaan van de NH kerk in Wich-
mond. Dorpsstraat 16. Tijd: 10 uur.

• do 6 jul en vr 7 juli
“Spel van Witmund”. Openluchtspel in de
tuin bij de NH Kerk, Dorpsstraat 16. Tijd: 10
uur. Toegang gratis.

• za 19 aug.
Oranjeloop. Loop van 5 en 10 km. Org. S.V.
Sociï. Feestterrein Wichmond, Lindese
Laak. Start 10 km om 10.45 uur en start 5
km om 12 uur.

• Spelmiddag. De middag is bedoeld voor al-
le jeugd uit Wichmond en Vierakker t/m
15 jaar. Feestterrein, Lindese Laak. Tijd: 13
uur.

• zo 20 aug.
Oriënteringsrit voor fietsers. Café den Ol-
den Kriet, Dorpsstraat 25. Tijd: 12:30 uur.

• di 22 aug.
Spel en spektakel avond. Deelname door 16
teams uit de gemeenschap Wichmond en
Vierakker. Feestterrein, Lindese Laak. Tijd:
19 uur.

• vr 25 aug.
Kinder- en volkspelen. Feestterrein, Linde-
se Laak. Tijd: 13 uur.

• Oranjebal. Feesttent feestterrein, Lindese
Laak. Tijd: 20.30 uur

• za 26 aug.
Vogelschieten- vogelgooien en jeugdvogel-
schieten Feestterrein, Lindese Laak. Tijd: 13
uur.

• Oranjebal. Feesttent feestterrein, Lindese
Laak. Tijd: 20.30 uur

• zo 27 aug.
Grote Optocht. Versierde wagens en ver-
chillende muziek corpsen uit de regio trek-
ken door het dorp. Na afloop matinee op
het feestterrein, Lindese Laak. Tijd: 14 uur.

• za 18 nov.
Najaarsconcert. Uitvoering van muziekver.
Jubal in het Gemeenschapshuis, Vierakker-
sestraatweg, tijd: 20. Gratis toegang.

• zo 17 dec.
Hackforter Midwintertocht. Een wande-

ling van 5 en 10 km met onderweg Mid-
winterhoornblazers. Org. Ver. Natuur Mo-
numenten en Camping De Kleine Steege,
Hackforterweg 33. Start: 13-14.30 uur. Toe-
gang gratis.

LANGLOPEND
• t/m do 14 sept.

Openstelling. RK Sint Willibrorduskerk,
Vierakkersestraatweg 31. Elke dinsdag en
donderdag: 13:30-16 uur. Toegang gratis.
Bezichtiging op aanvraag mogelijk. Inl.
0575-441261.

Zelhem
GALERIES
• Galerie Bibliotheek, Burg. Rijpstrastraat 4,

Tel: 0314-621420. Wisselende exposities
zijn te bekijken binnen de openingstijden
van de bibliotheek.

MUSEA
• Boerderijmuseum, Heidenhoekweg 7, Zel-

hem, tel. 0314-621181. Permanente ten-
toonstelling van oude landbouwwerktui-
gen en gereedschappen, compleet inge-
richte ouderwetse boerenkeuken. Tentoon-
stelling van eeuwenoude urnen. Traject
vervaardiging Midwinterhoorn. Uitleg
door suppoosten. Geopend van 1 juni tot 1
oktober op di en do van 14- 17 uur. Groepen
op afspraak.

• Eierdoppenmuseum De Vrught, Velswijk-
weg 22, Velswijk. Tel.0314-641315. De collec-
tie omvat meer dan 1000 eierdoppen. Be-
zichtiging op afspraak.

ZWEMBAD
• Zwembad “De Brink”, Stationsplein 8.

Overdekt zwembad met familiebad, zwem-
bad, grote waterglijbaan, waterpadden-
stoel, bubbelbad en speciaal peuterbad.
Watertemp 31° en peuterbad 31-35°. Tij-
dens schoolvakanties is er vaak een speci-
aal programma. Inl. tel. 0314-622140.

KERKDIENSTEN
• Lambertikerk, Markt 2. Zondagdienst 9

uur en 10.30 uur.
• RK Parochie, NPB-gebouw, Piersonstraat 4.

Elke 1e zaterdag van de maand.
• Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, NPB-

gebouw, Piersonstraat 4. Volgens rooster.
• Kapel de Goede Herder, Veldhoek. Zondag-

dienst 10.15 uur.
AGENDA
• za 3 jun tm ma 5 juni

De Achterhoekse Paardedagen. Lokatie,
Ruurloseweg/Aaltenseweg. Tijd: 8-18 uur.

• ma 5 juni
Recreatie wandeltocht. Camping de Plui-
merskamp., Pluimersdijk 2. Start 20, 30 en
40 km: 8.30 – 10; Start 5, 10 en 15 km: van
10.00 – 12.30 uur.

• Open dag op ‘t Goed Aldenhaeve. Heem- en
siertuin Aldenhaeve, Haitinkweg 8. Tijd:
11-17 uur. Prijs: € 2.50

• do 15 juni
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Openstelling
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken, Piersonstraat
4, Tijd: 10-12 uur. Gratis toegang. Info: Jan-
ny Neijsen: 0314-623105.

• zo 18 juni
“Struinen langs de Zelhemse Beek”. Kruis-
bergseweg 33, Tijd: 14 uur. Gratis toegang.

• ma 26 juni t/m do 29 juni
Avond Fiets 4 daagse. Kantine van de SEV,
Halseweg 31a, Tijd: 18:30-19:30 uur.

• do 29 juni
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Openstelling
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken, Piersonstraat
4, Tijd: 10-12 uur. Gratis toegang. Info: Jan-
ny Neijsen: 0314-623105.

• vr 30 juni
Zomeravond Concert. Muziekvereniging
Union. “Bij de dikke boom” op de markt.
Tijd: 19 uur. Gratis toegang.

• za 1 juli
Langste ontbijt van de Achterhoek. Schuif
aan bij dit langste ontbijt. Org. Super de
Boer Hollak. In en om de Bergstraat. Tijd: 9-
12 uur. Gratis toegang.

• wo 5 juli
Boswandeling. Opgave tot 16 bij de VVV
winkel, Stationsplein 10. Tijd: 19:30 uur. Bij
opgave wordt verteld waar er die avond ge-
wandeld wordt. Prijs: € 3.50; K € 1.50. Info:
0314-623811.

• do 6, za 8 en ma 10 juli
Openlucht spel. Openlucht spel bij “de
Boerderij”, Meeneweg 4, Tijd: 19:30 uur.

• do 13 juli
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Openstelling
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken, Piersonstraat
4, Tijd: 10-12 uur. Gratis toegang. Info: Jan-
ny Neijsen: 0314-623105.

• wo 19 juli
Boswandeling. Opgave tot 16 bij de VVV
winkel, Stationsplein 10. Tijd: 19:30 uur. Bij
opgave wordt verteld waar er die avond ge-
wandeld wordt. Prijs: € 3.50; K € 1.50. Info:
0314-623811.

• za 22 juli
Zelhemse Zomerfeesten. Centrum van Zel-
hem. Tijd: 14-23:59 uur.

• za 22 juli
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Openstelling
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken, Piersonstraat
4. Tijd: 14-18 uur. Gratis toegang. Info: Jan-
ny Neijsen: 0314-623105.

• do 27 juli
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Avond open-
stelling van kruidentuin “t Zunnehöfken,
Piersonstraat 4, Tijd: 19-21 uur. Gratis toe-
gang. Info: Janny Neijsen: 0314-623105.

• za 29 juli
Met de fiets de boer op. Start vanaf VVV
winkel Zelhem, Stationsplein 10. Tijd: 10-12
uur. Prijs: € 3.00

• za 5 aug.
Zelhemse Zomerfeesten. Centrum van Zel-
hem. Tijd: 14-23:59 uur.

• Kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Open mid-
dag van kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Pier-
sonstraat 4. Tijd: 14-18 uur. Gratis toegang.
Info: Janny Neijsen: 0314-623105.

• ma 7 aug. t/m vr 11 aug.
Kindervakantieweek. In en rond Zelhem,
Stationsplein Tijd: 9 uur.

• do 10 aug.
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Open mor-
gen kruidentuin ‘t Zunnehöfken, Pierson-
straat 4, Tijd: 10-12 uur. Gratis toegang. In-
fo: Janny Neijsen: 0314-623105.

• wo 16 aug. en wo 23 aug.
Boswandeling. Opgave tot 16 bij de VVV
winkel, Stationsplein 10. Tijd: 19:30 uur. Bij
opgave wordt verteld waar er die avond ge-
wandeld wordt. Prijs: € 3.50; K € 1.50. Info:
0314-623811.

• do 24 aug.
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Open mor-
gen kruidentuin ‘t Zunnehöfken, Pierson-
straat 4, Tijd: 10-12 uur. Gratis toegang. Inl.
Janny Neijsen: 0314-623105.

• zo 27 aug.
KIEK UUT LIVE. Een muziekspektakel met
het Open Zelhems Kampioenschap Buik-
schuiven. Café/Zaal de Mallemolen, Dr.
Grashuisstraat 3. Tijd: 12-22 uur. Gratis toe-
gang.

• zo 10 sept.
“Op pad naar de Boelkeerl”. Wandeling
van ± 6 km van het “Boelekeerlspad”. VVV
winkel Zelhem, Stationsplein 10. Tijd: 11
uur. Gratis toegang.

• do 14 sept. tm zo 17 sept.
Septemberfeesten. Parkeerterrein Sporthal
De Pol, Vincent Van Goghstraat. Tijd: 19
uur.

• zo 17 sept.
“het Markepad”. Wandeling o.l.v. een gids.
‘’t Olde Schot”, Varsselsestraat 11. Tijd: 14
uur. Gratis toegang.

• za 14 okt.
Concert Josti Band Orkest. Sporthal “de
Pol”, van Goghstraat 72. Tijd: 19:30 uur.
Zaal gaat open om 18.30 uur. Prijs: € 17.50
Info: www.prinsesjuliana.nl – 0314-622594.
Reserveren: www.prinsesjuliana.nl – 0314-
622594.

• za 21 okt tm zo 22 okt.
Herfstkleurenwandeltocht. Sportcomplex
de Veldhoek, Varsselseweg 55, Tijd: 9-14:30
uur. Start 20 en 30 km: 9.00 – 10. Start 5, 10
en 15 km: 10.00 – 14.30 uur.

• zo 10 dec.
Winterwandeling. Wandeling met onder-
weg Midwinterhoornblazers van “d’Olde
Roop”. Sportcomplex de Veldhoek, Varssel-
seweg 55. Tijd: 10-13:30 uur.

LANGLOPEND
• t/m zo 27 aug.

Tuin de Denneboom. Turfweg 25. Tijd: zo
13-17 uur. Door de week op afspraak. Prijs:
€ 2.50.

• do 1 jun t/m do 31 aug.
Excursie Geitenboerderij. Excursie met vi-
deo, rondleiding, proeven en 2 kopjes kof-
fie. Melkgeitenhouderij fam. Roekevisch,
Everhardinkweg 3a. Tijd: wo 13:30-15:30
uur. Graag vooraf telefonisch aanmelden
tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de ex-
cursie. Prijs: € 5.00, K t/m 12 jaar € 2.50.

• do 1 jun t/m ma 31 juli
‘t Goed Aldenhaeve. Heem- en siertuin,
Haitinkweg 8. Tijd: wo en zo 11-17 uur. Er
zijn speciale open dagen op 5 en 7, 25 mei
en 5 juni. Prijs: Volw € 2.50.

• di 13 juni t/m vr 15 sept.
Boerderijmuseum “Erve Tenk”. Heiden-
hoekweg 7. Geopend op di, do, za 14-17 uur.
Ook in Herfstvakantie geopend van 18 t/m
25 oktober (m.u.v. zondag 22 okt.). Prijs: V
€ 2.00, K € 1.00.

• wo 12 juli t/m wo 30 aug.
Dorpswandeling. Elke woensdag wordt on-
der leiding van een gids een prachtige wan-
deling door het dorp gemaakt. Opgave tot
9.50 uur bij de VVV winkel Zelhem, Stati-
onsplein 10. Tijd: 10 uur. Prijs: € 2.50. Info:
0314-623811.

• vr 14 juli t/m vr 25 aug.
Orgelconcert. Elke vrijdag een concert in de
Lamberti-kerk, Markt. Tijd: 15:30-16 uur. Na
afloop bestaat de gelegenheid de concertge-
ver te ontmoeten en voor liefhebbers om
zelf op het orgel te spelen. Gratis toegang.

• t/m za 30 sept.
Palmitos Garden. Showtuinen, Doetin-
chemseweg 56. Tijd: 11-17:30 uur. De tuin is
op zaterdag en zondag te bezichtigen en
op afspraak. Prijs: € 3.00.

• t/m ma 30 okt.
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken. Een bloei-
end, geurend, gemeenschappelijk gebeu-
ren. Piersonstraat 4. Tijd: 9 uur. De krui-
dentuin is dagelijks vrij toegankelijk te be-
zoeken.

Aktiviteiten en evenementen in de Gemeente Bronckhorst

Agenda 2006
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden • Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010 • Fax (0575) 551086 • E-mail: info@contact.nl
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Vakantiekrant

• Ruime parkeergelegenheid

• Groot terras

• Hollandse keuken

• Uitgebreide menukaart

• ’s Maandags gesloten

Vanuit Zelhem 

richting Ruurlo

in de gemarkeerde

bocht links af.

www.oldeschot.nl

’t Olde Schot
Familie Verkerke

Varsselstraat 11
7021 MV Zelhem

Tel. (0314) 62 37 50



www.vvvbronckhorst.nl

Al 60 jaar uw gastheer

Uw adres voor:

- Al uw familiebijeenkomsten

- Bruiloften 

- Trouwkoetsen

- Bruidssuites

- Conferenties

- Catering

- Feesten en partijen

En natuurlijk lekker eten.

Dorpsstraat 24

7251 BB  Vorden

Tel. (0575) 55 13 12

info@bakker.nl

www.bakker.nl

Net even
 anders

��Landelijk gelegen restaurant
��Groot terras met vrij uitzicht
��A la carte restaurant
��Grill specialiteiten
��Pannenkoeken
��Lunch
��Koffie met gebak
��Kinder speelplaatsje
��Warm & koud buffet op zondag
��Cafetaria
��Cateringen
��Van di. t/m vrij. “eten wat de pot 

schaft” 2 gangen voor €7,50 
��Elke vrijdagavond onbeperkt spare 

ribs eten voor €10,= 
��Geopend van dinsdag - zondag van 

10 / 22 uur. 
��Op maandag zijn wij gesloten 
��Voor info: bel 0575 - 554001 of kijk op 

www.oldelettink.nl 
Almenseweg 35a • 7251 HN • Vorden 

Café-Restaurant

Ruurloseweg 114 - 7251 LZ  Vorden
Tel. 0575 - 55 66 34  Fax 0575 - 55 63 75

Ambiance pur sang. Dat is
Eetcafé “De Groes” in het hartje van Zel-

hem. Met de gemarmerde pilaren, de houten
vloer, de fraaie halfronde spiegel achter de bar, een

authentieke kloostertafel, fraaie wandschilderingen en circa
70 zitplaatsen creëren wij een sfeer die zeldzaam is. Deze sfeer
vind je terug op het gezellige terras, die op zeer originele

wijze is ingericht en waar onze gasten optimaal kunnen
genieten. Zeker wanneer het weer het toelaat is ons terras

het bruisende middelpunt van Zelhem.

Eetcafé “De Groes” is eveneens een zeer geschikte
lokatie voor het vieren van familie- of bedrijfsfeesten

en het houden van een receptie voor kleine(re)
gezelschappen. Wij denken graag met u mee over

de in- en aankleding van het diner en/of het
dranken- en hapjesassortiment.

Want alles bij “De Groes” staat in het teken van ge-
zelligheid, gastvrijheid en kwaliteit.

Regelmatig organiseert
Eetcafé “De Groes” activiteiten om

haar gasten een zo gevarieerd mogelijke
vrijetijdsbesteding/ontspanning aan te kunnen
bieden. Live-muziek en ludieke evenementen

behoren tot het gevarieerde programma.

Kortom, met haar gevarieerde menukaart, uitstekende
keuken en vakkundige medewerkers is Eetcafé “De Groes”

voor jong en oud AAmmbbiiaannccee  ppuurr  ssaanngg!!

NIEUW: Eetcafé De Groes verzorgt al uw partijen bij u
thuis! Catering behoort nu ook tot de mogelijkheden bij
Eetcafé De Groes. Met een vakbekwaam team van me-

dewerkers maken wij van al uw festiviteiten een
waar feest. Van een buffet tot een compleet aan-

geklede feesttent, kortom: wij leveren maat-
werk! Informeer naar de mogelijkheden:

0314 - 622044

STATIONSSTRAAT 2 7021 CK ZELHEM  T (0314) 62 20 44WWW.DEGROES.NL

vvoooorr  jjoonngg  eenn  oouudd

Ambiance pur sangAmbiance pur sang

Zalencentrum - café - slijterij

Voor al uw feesten en partijen

’t witte paard
Kees en Cissy van Baardwijk

Ruurloseweg 1

7021 HA ZELHEM

Tel.: (0314) 62 12 27

Fax: (0314) 62 42 04

Internet: info@hetwittepaard.nl

Ellen’s 
EETHUISJE 

 RESTAURANT en SFEERVOLLE ZALEN

“Gewoon gastvrij” 

In ons á la carte restaurant met een gevarieerde en

 afwisselende kaart word eten een beleving, dat voel je

en dat proef je. 

Ellen’s …dat moet je “beleefd” hebben. 

Ellen’s  EETHUISJE 

Burg. Rijpstrastraat 10 Zelhem  tel. (0314) 623253 
Iedere zondag brunch van 11.00 tot 14.00 

EETHUISJE 

 RESTAURANT en SFEERVOLLE ZALEN

DEALER VAN:
GAZELLE
GIANT
BATAVUS
JAN JANSSEN
GRANDEUR (eigen merk)

www.fietswereldkappert.nl

verhuurreparatie

Rijwielbedrijf

Zutphenseweg 85, Vorden 

Tel. 0575-551256 

Verhuur van nieuwe Gazelle fietsen.

Ook voor verkoop, onderhoud en reparatie 

bent u bij ons op het juiste adres.

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten en partijen

Bij inlevering van deze bon
het 2e kopje koffie gratis

3333     gggg aaaa nnnn gggg eeee nnnn     mmmm eeee nnnn uuuu
op het terras of in ons restaurant 

€ 22229999,,,, 55550000

�
… de zaak waar jong en oud elkaar treft

De Herberg is de zaak waar jong en oud elkaar treft. In
ons gezellig café is het uitstekend toeven onder het genot
van een heerlijk drankje. De bierkaart telt maar liefst ruim
25 verschillende biersoorten. Aan onze leestafel “leest”

men het beste een kop heerlijke verse koffie. 
Een goed verzorgde maaltijd, een smakelijke lunch, onze

befaamde broodjes “onbenullig”en “Mildred” en maar liefst
15 verschillende pannenkoeken, maken dat eetcafé de

Herberg bij uitstek geschikt is voor de inwendige mens en
dat alles tegen betaalbare prijzen! Voor de biljarters onder

u hebben wij een aparte biljartzaal ter beschikking.

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Wij zijn weer geopend met de ijssalon

Met verschillende soorten 
ambachtelijk bereid ijs 

AANBIEDING
Tegen inlevering van deze bon:

Coupe De Seven Steenen € 3,50

Graag tot ziens
Mario, Jeannine en medewerksters

J.F. Oltmanstraat 6
7221 NA Steenderen
tel. 0575 45 29 96

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 72 78

- NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN

- GROTE VOORRAAD ONDERDELEN

- VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN

FAMILIEFIETSEN

- VERKOOP VAN SKELTERS

FIETS-DEALER VAN: GAZELLE - BATAVUS - KO-

GA-MIYATA - GIANT - MULTI CYCLE - SPARTA

BROMFIETS-DEALER VAN: PEUGEOT - BETA -

RIEJU - DERBI



BOVAG Fiets Check
Daarom kun je sinds kort de BOVAG

Fiets Check laten doen bij BOVAG aan-

gesloten tweewielerbedrijven. Onder

het motto ‘Niet gek die Fiets Check!’

loopt de tweewielerspecialist de fiets

na op maar liefst 47 punten.

Voorbeelden van ‘checkpoints’ zijn de

banden, remkabels, verlichting, slot,

ketting en lagers. Ook maakt de fiet-

senmaker een proefrit op de fiets.

Hierbij let hij onder meer op de bestu-

ring en de werking van de remmen.

Preventief onderhoud 
spaart kosten
Er zijn redenen genoeg om te profite-

ren van deze nieuwe service die

BOVAG-leden introduceren. Om nog

maar eens terug te komen op de verge-

lijking met onderhoud bij de auto: als

je onvolkomenheden tijdig signaleert

en herstelt kan dit hoge kosten bespa-

ren. Bij speling in het wiel slijten bij-

voorbeeld de lagers snel. Het vervan-

gen van de lagers is een dure reparatie.

Beter kun je tijdig de speling laten

herstellen. Of een ergere situatie: je

remkabel wordt nooit gesmeerd en dat

veroorzaakt een –snellere- slijtage.

Daar merk je niet zoveel van totdat de

kabel ineens knapt. Het is te hopen dat

je dan niet toevallig dichtbij een grote

vrachtauto rijdt.

Reparatieadvies 
met kostenindicatie
De tweewielerspecialist geeft van 47

controlepunten op een lijst aan wat

zijn bevindingen zijn; in orde, matig of

repareren. Bij die laatste conclusie

geeft hij op dezelfde lijst een repara-

tieadvies met de bijbehorende indicatie

van de kosten. Kan het nog duidelijker?

Als na de Fiets Check en eventuele

reparatie het stalen ros weer helemaal

is goedgekeurd komt er  een sticker op

die dat aangeeft.

Dé specialist in tweewielers

Een fiets kopen is nog niet zo eenvou-

dig als het lijkt. De fiets moet optimaal

voldoen aan de eisen die het gebruik

met zich meebrengt. Is de fiets alleen

bestemd voor woon-werkverkeer, voor

boodschappen doen in de omgeving of

wilt u er ook lange toertochten mee

maken? Gebruikt u het stalen ros elke

dag of bent u een mooi-weer fietser?

Wilt u met de laatste fietsmode mee-

doen of zoekt u een oerdegelijke twee-

wieler om u van A naar B te brengen?

Dit soort overwegingen speelt uiteraard

een rol. Tenslotte moet het geheel ook

binnen uw budget passen. 

Goede maat is belangrijk
De ideale fiets moet ook qua maat goed

bij u passen. De fietsvakman aangeslo-

ten bij BOVAG neemt hiervoor de tijd en

weet waar hij op moet letten. Het zadel

moet zo zijn afgesteld, dat u met een

gestrekt been goed bij de trappers kunt.

En omdat ieder mens weer anders is

gebouwd, luistert dat allemaal heel

nauw. Dat geldt natuurlijk ook voor de

keus van het frame, voor het stuur, voor

de bandensoort en andere details. Als u

dat wilt, kan de vakman een fiets hele-

maal voor u op maat afstellen. Daarna

maakt u een proefrit om te kijken of de

fiets als “gegoten” zit. Zo niet, dan

wordt er net zo lang aan gesleuteld tot

alles helemaal naar uw zin is.  

Accessoires
Wie fietsaccessoires nodig heeft kan

gerust advies vragen over leuke, maar

vooral ook functionele accessoires

zoals een kindervlaggetje, regenpak of

verlichting. Voor al dit maatwerk bent

u bij het bij BOVAG aangesloten

Tweewielerbedrijf aan het juiste adres.

Hier vindt u de deskundige bij uitstek. 

BOVAG Garantie
Natuurlijk is er ook de bekende BOVAG

Garantie. Die geldt bij deze tweewie-

lerspecialisten op reparaties. Op de

goede uitvoering van de reparatie en

de daarbij gebruikte materialen krijgt

u drie maanden BOVAG Garantie.

Mocht u een klacht hebben over de

uitvoering van de BOVAG Garantie op

een reparatie dan probeert u er met de

verkoper en/of reparateur natuurlijk

eerst zelf uit te komen. 

Maar als dat niet lukt, dan kunt u  het

BOVAG Bemiddelingsbureau inscha-

kelen, tel.: 0900-2692268 (35 cpm.).

Dit Bemiddelingsbureau is onpartijdig

en probeert voor beide partijen een

aanvaardbare oplossing te zoeken. 

Reparatietijd
De duidelijkheid voor de klant spreekt

bijvoorbeeld ook uit de zogenoemde

werkplaatstijden die bij BOVAG aange-

sloten tweewielerbedrijven vaak hante-

ren. De werkplaatstijden staan op een

door BOVAG gemaakte lijst die in de

werkplaats hangt en waarop staat aan-

gegeven hoeveel tijd de monteur nor-

maal gesproken nodig heeft voor een

bepaalde reparatie. Bijvoorbeeld: voor

het vervangen van een koplamp staat

gemiddeld tien minuten, de reparatie

van een binnenband duurt doorgaans

15 minuten. De hoogte van het uurta-

rief bepaalt de ondernemer vanzelf-

sprekend zelf.

Rekent u op:
• 3 maanden BOVAG Garantie

op uitgevoerde reparaties

• een ruime keuze aan allerlei

typen fietsen. Van stadsfiets

tot sportfiets, van kinderfiets

tot vouwfiets of vakantiefiets 

• goede voorlichting en advies

over de nieuwe technische

mogelijkheden en de juiste

maten voor een comfortabele

zithouding 

• een goede en snelle service

door goed opgeleide vak-

mensen 

• gegarandeerde kwaliteit op

de tweewieler, het onderhoud

en reparatiewerk, zoals aan-

gegeven in de betalings- en

leveringsvoorwaarden.

Niet gek, die Fiets Check!
Een auto breng je regelmatig weg voor een onderhoudsbeurt. Dat voer-

tuig mag jou immers niet in de steek laten onderweg en moet veilig en

betrouwbaar zijn. Maar wat te denken van een regelmatige controlebeurt

voor de fiets? Want als die het begeeft kan je mooi gaan lopen. Of erger:

als dingen niet goed werken, bijvoorbeeld wanneer je remkabel onver-

wacht breekt, ben je toch wel een erg kwetsbare verkeersdeelnemer. En

verder is het gewoon prettig als alles goed is afgesteld. Fietscomfort is

tenslotte ook belangrijk.

Brancheorganisatie
BOVAG is een brancheorganisatie van ruim 11.000 ondernemers die zich

met mobiliteit bezighouden.Het is een vereniging van personenauto- en

truckdealers, algemene auto-, tweewieler-, caravan-, aanhangwagen-,

motorenrevisie-, autoverhuur- en autowasbedrijven, verkeersopleidin-

gen en tankstations.

Bij de BOVAG-afdeling Tweewieler-

bedrijven zijn 1675 leden aangesloten.

Het grootste deel hiervan (ruim 1.400)

bestaat uit fiets- en bromfiets detailhan-

delaren. De overige leden zijn motorfiet-

senbedrijven. Met dit aanzienlijke

ledenaantal is de BOVAG-afdeling Twee-

wielerbedrijven een betekenisvolle

brancheorganisatie op tweewielerge-

bied. De consument vindt bij de aange-

sloten leden alle gewenste knowhow en

vakmanschap. Op het gebied van fiet-

sen, brommers, scooters en motorfiet-

sen is er tegenwoordig zo veel keus, dat

de klant vaak door de bomen het bos

niet meer ziet. Dan biedt de bij BOVAG

aangesloten tweewielerspecialist uit-

komst. Hij weet wat er te koop is en kan

u dus informeren en adviseren over

welke tweewieler het beste bij u past.

BOVAG staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarom mag u veel ver-

wachten van een bij BOVAG aangesloten tweewielerbedrijf. Duidelijkheid en

betrouwbaarheid zijn begrippen die hoog op het lijstje van deze bedrijven

staan. Direct gevolgd door vakbekwaamheid, heldere afspraken en een hoge

servicegraad.

Een goede en snelle service door goed opgeleide vakmensen.

Het bij de BOVAG aange-

sloten tweewielerbedrijf

herkent U aan het BOVAG-

schild aan de gevel.

www.vvvbronckhorst.nl
(Zie advertenties)
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Op het parkeerterrein achter café
Marktzicht in Hengelo is een circuit
uitgezet. Slalommend gaat het tussen
de oranje kegeltjes door. “Probeer er
recht voor te komen”, geeft Massop
aanwijzingen. De eerste oefeningen
zijn gemakkelijk, maar het wordt
steeds moeilijker. “Wij krijgen regel-
matig klachten van winkeliers dat de
hoeken van de stellages worden ge-
raakt met alle gevolgen van dien. Wij
willen nu proberen mensen meer
stuurvaardig te maken zodat ze er tus-
sendoor kunnen sturen”, legt Massop
uit. Er is een duidelijk verschil te zien
bij mensen die al langer rijden met
een scootmobiel. Massop: “Het ont-
breekt hen vaak aan overzicht. Ze kij-
ken te dichtbij en houden geen reke-
ning met de breedte van de scootmo-
biel. Vaak beginnen ze te vroeg te stu-
ren waardoor ze van alles raken. Soms
is het ook een beetje de angst. Ze vin-
den het eng als ze een stoepje op – of
af moeten. Hoe krampachtiger je zit
hoe moeilijker het sturen wordt. Je
moet lekker ontspannend zitten. Daar
proberen we met deze vaardigheids-
test wat aan te doen”. 

De voorlichtingsmiddag is georgani-
seerd door de ouderenbonden, de ge-

meente Bronckhorst en met onder-
steuning van verkeersveiligheidsorga-
nisatie 3VO. Bestuurslid G. Jansen van
de nieuw opgerichte 3VO Bronckhorst
zit ontspannend in zijn ‘karretje’. Hij
rijdt regelmatig rond om demonstra-
ties te geven. Jansen: “Ik ben hier met
de fiets naar toe gekomen. Gelukkig
ben ik niet aangewezen op een scoot-
mobiel”. Een mevrouw is wel aange-
wezen op een scootmobiel. Zo’n vijf
jaar rijdt ze ermee. “In het begin was
het wennen maar nu valt het mee. Ik
vind deze test wel goed. Je leert er al-
tijd wat van maar het is toch moeilij-
ker dan je denkt. Ik vergeet altijd het
knopje voor rechtsaf uit te zetten. Dan
rij je op de weg met dat lampje aan en
dat is lastig”. Om tussen de pallets
door te rijden vond ze niet zo moei-
lijk. “Als je maar rustig blijft”. Het was
voor haar de eerste keer dat ze mee-
deed. “Ik wil wel eens zien wat ze gaan
doen. En ook de nieuwe verkeersre-
gels. Dat is altijd goed. Je steekt er al-
tijd wat van op. En met grote bochten
rijden daar moet je echt rekening mee
houden”. Een beetje sierlijk rijden? Ze
lacht: “Ook dat ja, inderdaad!”. 
In de zaal werden de nieuwste ver-
keersregels doorgenomen. Lens Vos-
sen van 3VO had een aandachtig ge-

hoor en er werden veel vragen gesteld.
Het is de bedoeling dat er jaarlijks, ie-
dere keer in een andere kern van
Bronckhorst, een informatiebijeen-
komst wordt gehouden voor scootmo-
bielgebruikers.

Gebruikers van een scootmobiel
oefenen voor meer vaardigheid

Een aantal pallets liggen op de grond. De bedoeling is dat mensen met
hun scootmobiel laten zien dat ze veilig bij een supermarkt tussen de stel-
lage door kunnen rijden. “Mooie ruime bochten maken”, zegt instructeur
Jan Massop. De deelnemers aan de voorlichtingsmiddag voor scootmo-
bielgebruikers in de gemeente Bronckhorst sturen behendig hun scoot-
mobiel langs de obstakels.

Oefenen met een scootmobiel is de beste praktijk

In de week van 15 tot 22 mei j.l. is in
gemeente Bronckhorst, voor het Anjer
Cultuur Fonds gecollecteerd. 
Door de leden van het Hengelo´s Ge-
mengd Koor, werd dit gedaan in de
kernen Hengelo,Keyenborg en Wich-
mond. 

De totale opbrengst in deze kernen is
€ 3.627,17. Graag willen we hierbij
alle collectanten en de gulle gevers
bedanken voor hun inzet en bijdrage!

Opbrengst collecte
Anjer Cultuur Fonds

Op zaterdag 3 juni wordt op de voet-
balvelden van vv Vorden het interna-
tionale Cosun/Aviko voetbaltoernooi

gehouden. De opening is om 11.15
uur en om 11.30 uur begint de eerste
wedstrijd. 

Internationaal Cosun/Aviko
voetbaltoernooi

Tijdens deze 24 uur was de Bronkhor-
ster molen versierd, ’s avonds en ’s
nachts vol verlicht en de winkel was
open! Er was voldoende koffie, thee en
frisdrank en de voor deze gelegenheid
gebakken cake en kruidkoek smaakte
er heerlijk bij. Uiteraard werden de
mixen van de Bronkhorster molen

zelf hierdoor gepromoot. Naast bitter-
koekjes- en kruidkoekmix is de nieuw-
ste variant de appelplaatkoek-mix. 

Het is niet zo dat de molen echt 24 uur
achterelkaar draaide, dat was tech-
nisch niet haalbaar. Geregeld stonden
de molenwieken stil, omdat de mole-

naars de kap moesten kruien. Dit is
het op de wind draaien van de wieken.
Bij windstille periodes stond de molen
ook stil. Totaal werden meer dan
11.000 omwentelingen gemaakt.

Op hemelvaartsdag waren verschillen-
de fiets- en wandeltochten georgani-
seerd, met een stop bij de molen. Zo-
doende waren er gedurende de dag
meer dan 300 belangstellenden die in
de molen kwamen kijken.

Degenen die dit op prijs stelden wer-
den door de molenaars rondgeleid.

Dauwdraaien van De Bronkhorster Molen in Steenderen

Meer dan 11.000 omwentelingen!

De vrijwilligers en molenaars van de Bronkhorster Molen in Steenderen
hebben het 24-uurs-dauwdraaien rond Hemelvaartdag goed volbracht.
Om woensdagavond 24 mei 19.00 uur startte de molen. In de avond en
nacht werd ‘gemaald voor de Prins’, dat wil zeggen dat de wieken draai-
den maar er niet werd gemalen. Op hemelvaartsdag 25 mei na 06.00 uur
in de ochtend werd begonnen met het malen van mals.

De Bronkhorster Molen in Steenderen werd tijdens het dauwdraaien op hemelvaartsdag het meest bezocht door fietsers en wandelaars

Fred Diks heeft hoge verwachtingen
van dit boek. “Ik verwacht dat het
voetbal bij de kinderen door de nade-
rende WK nog meer gaat leven. Voet-
bal wordt een hype. Met mijn leesboe-
ken probeer ik een groot publiek te be-
reiken. De Koen Kampioen-boeken
zijn laagdrempelig geschreven, zodat
ook zwakke lezers plezier aan de ver-
halen van Koen Kampioen kunnen be-
leven.”

Fred Diks wil geen getallen noemen
over het aantal verkochte boeken,
maar het feit dat er van de eerste twee
delen, Koen Kampioen en Koen Kam-
pioen krijgt een hond, inmiddels al de
vierde druk is verschenen, maakt dui-
delijk dat de serie erg succesvol is.

Ook de JSW, een veel gelezen landelijk
vakblad voor onderwijzers, heeft in
mei de nodige aandacht aan de Hen-
gelose kinderboekenschrijver besteed.
In twee pagina’s wordt de waarde van
de recreatieve boeken voor beginnen-
de lezers uiteengezet en worden met
name de boeken van Fred Diks behan-
deld.

De schrijver is erg trots op de vele il-
lustraties, die zijn verhalen ondersteu-

nen. “Net als bij de voorgaande vijf
Koen Kampioens zijn de tekeningen
gemaakt door het illustratorenduo
Ivan Lodde en Ilia Frins uit Maastricht.
Zij doen het fantastisch. Met behulp
van de computer zorgen zijn voor
prachtige tekeningen, die heel goed
aanslaan bij de beleving van de kinde-
ren.”

Fred Diks heeft inmiddels op zaterdag
27 mei een signeersessie gehad in een
boekhandel in Rijssen. Komende za-
terdag, 3 juni, doet hij naast Doetin-
chem ook Zutphen aan. Op woensdag
7 juni zal hij handtekeningen zetten
in Tiel en op zaterdag 10 juni is Diks
aanwezig in boekhandels in Doesburg
en Zevenaar. In het najaar, rond de
Kinderboekenweek, is hij uitgenodigd
om bij Boek en Buro in Ede een lezing
te verzorgen in combinatie met een
signeersessie.

Van de serie Koen Kampioen zijn
de volgende boeken verschenen: 
•Koen Kampioen krijgt een hond. 
•Koen Kampioen komt in de krant. 
•Koen Kampioen en de superbeker. 
•Koen Kampioen gaat op kamp. 
•Koen Kampioen komt in actie! 

(nog niet verschenen).

Fred Diks signeert nieuwste
Koen Kampioen bij Boek 
en Buro Doetinchem
De Hengelose kinderboekenschrijver Fred Diks zal op zaterdag 3 juni zijn
nieuwste boek signeren bij Boek en Buro in Doetinchem. De signeersessie
in de druk bezochte boekhandel, die in de Catharinastraat gevestigd is,
duurt van 11.00 tot 13.00 uur. Onlangs werd het inmiddels al zesde deel uit
de succesvolle serie Koen Kampioen op feestelijke wijze bij uitgeverij
Kluitman in Alkmaar gepresenteerd. Het boek heeft als titel: Koen Kam-
pioen komt in actie en is in elke boekhandel, warenhuis of speelgoedzaak
in Nederland en België te koop.
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Naast deze kamerbewoners kunnen 8
volwassenen en/of kinderen/jongeren
(hulpboeren/-boerinnen) gebruik ma-
ken van de mogelijkheid hun dag in te
vullen met activiteiten op de boerde-
rij. Er zijn ook mogelijkheden tot ar-

beidsrelntegratie. Uit verschillende ca-
tegorieën kunnen deze hulpboeren/-
boerinnen kiezen. 

De categorieën zijn: administratie,
bloemen en planten, boerderij, boer-

derijwinkel, camping, caravanstalling,
creatief, dierenverzorging, food/non-
food, groente en fruit, huishouden,
onderhoud, overig, recreatie, schoon-
maken, timmeren. Bij het begeleiden
van de hulpboeren/-boerinnen wor-
den werkbegeleiders gevraagd die zich
voor enkele uren (of meer) per week
willen inzetten. 

In een persoonlijk gesprek wordt met
belangstellende (aspirant) vrijwilligers
bekeken waar hun affiniteit en sterke
kanten liggen. Contact over boven-
staande kan worden opgenomen met
Harriët Hiddink, tel. (0575) 45 19 37 of
harriethiddink@hetnet.nl
Voor een eerste indruk zie de site:
www.recreatieboerderijdebult.nl
Vanaf midden juni is ook de site over
de zorg te bekijken.
In de week van het platteland (15
t/m18 juni) zijn er open dagen op zorg-
en recreatieboerderij de Bult. Op 16 en
17 juni worden rondleidingen ver-
zorgd en wordt informatie gegeven
voor mensen die inhoudelijk meer
willen weten over de zorg die zorg- en
recreatieboerderij de Bult kan bieden. 

Op 18 juni kunnen belangstellende
hulpboeren/-boerinnen een kijkje ko-
men nemen en staat de dag meer in
het teken van de recreatieve kant van
zorg- en recreatieboerderij "de Bult".
Een ieder die wil recreëren is daarom
ook welkom. Zo wordt onder andere
mini-boerengolf gespeeld, is er een
huifkartocht, worden broodjes gebak-
ken, worden de dieren gevoerd, de
paarden verzorgd etc. Voor een uitge-
breid programma zie de site.

Gevraagd: vrijwilligers voor 
zorg- en recreatieboerderij "de Bult"

Op zorg- en recreatieboerderij "de Bult" in Toldijk zijn in de toekomst 6
kamers waar jeugdigen en volwassenen kunnen wonen die zorg nodig
hebben. Bij die zorg valt te denken aan structuur aanbrengen in de dag,
vrijetijdsinvulling, motiveren voor arbeid, omgaan met financiën/instan-
ties etc. Naast een eigen kamer zijn er gezamenlijke ruimtes. Voor deze be-
woners worden mentoren gezocht die een paar uur in de week beschik-
baar zijn voor deze bewoners. Het is de bedoeling dat de mentor als een
vertrouwenspersoon wordt gezien, als persoon waarvan de bewoner steun
ervaart, als een tussenpersoon bij het bespreken van voor bewoners moei-
lijke zaken en als persoon bij wie de bewoner ook eens op bezoek kan ko-
men. De mentoren wonen op bereikbare afstand van de bewoners, zodat
contact makkelijk mogelijk is.

De hedendaagse bromfiets heeft de
Solex enigszins in de vergetelheid ge-
bracht. Het moest steeds sneller gaan
en een steeds blitser design zijn. De So-
lex gaat tot een uitstervend ras beho-
ren. Maar de echte Die-Hard blijft de
Solex trouw. In 2005 werd het merk
Solex nieuw leven ingeblazen door

het Franse bedrijf Mopex. Daar wor-
den de oude modellen opnieuw gepro-
duceerd. 

Nu staat de Solex weer hoog genoteerd
op de verlanglijstjes van jong en oud.
Het Solex-rijden is weer helemaal. Sol-
exrijden doe je als je op een andere

manier wilt genieten van een tochtje
door de natuur en wat wil bijkletsen
met elkaar op een ontspannen ma-
nier. Wellicht ten overvloede, maar
voor en tijdens de tocht is alcohol na-
tuurlijk verboden. Om helemaal terug
in de tijd te gaan kan men het zelfs de
leren jas en helm erbij huren. Een
helm is overigens niet verplicht. Als
men jonger is dan 24 moet men in het
bezit zijn van een brommer- of autorij-
bewijs. 

Voor meer informatie kunt u terecht
op www.free-wheel.com/solex of belt u
(0575) 55 42 28.

Solextouren door de omgeving van Vorden
Free-wheel gaat vooruit door terug in de tijd te gaan

Het sportorganisatiebureau Free-wheel uit Vorden is altijd opzoek naar
vernieuwingen en zorgt zo voor een breed scala van mogelijkheden. Van-
af dit voorjaar beschikt zij over een 25tal Solexen voor de verhuur. Hier-
mee kan men met een personeelsuitje of een vrienden- of familiefeestje
even terug in de tijd. Men kan zelf een route bepalen of een route meekrij-
gen die langs de mooiste plekjes en kastelen in de prachtige omgeving
van Vorden gaan.

Genieten op de Solex

Het landgoed Hackfort is in beheer bij
Natuurmonumenten. Als gevolg van
maatschappelijke veranderingen ver-
liezen steeds meer boerderijen op het
landgoed hun oorspronkelijke func-
tie. Natuurmonumenten wil het oor-
spronkelijke karakter van het land-
goed zoveel mogelijk behouden en
zoekt andere, passende bestemmin-
gen voor de leegkomende gebouwen.
Natuurmonumenten werkt samen
met Urtica De Vijfsprong en Driekant
Ambachtscentrum en de pachters,
aan de ontwikkeling van nieuwe func-
ties voor het landgoed, onder de naam
'Hackfort in beweging'.  De oplevering
van boerderij 't Hofhuis is daarin een
belangrijke mijlpaal. Zorgboerderij 't
Hofhuis zal draaien onder verant-
woordelijkheid van Urtica De Vijf-
sprong. Het landbouwbedrijf 'De Vijf-
sprong' is al langer actief op Hackfort,
o.a. door de verbouw van granen. Boer-
derij de Vijfsprong biedt al jaren een
woon- en werkvoorziening aan men-
sen die extra zorg nodig hebben.

HOUTGESTOOKTE CV-KETEL 
De oorspronkelijke boerderij 't Hof-
huis is ingrijpend verbouwd om ge-
schikt te maken voor deze nieuwe

functie. Bijzondere aandacht vergt de
energievoorziening. Uit het bos en de
houtwallen op het landgoed, komt
jaarlijks veel stookhout vrij als gevolg
van onderhoud. Nuon steunt Natuur-
monumenten bij het realiseren van
duurzame energieprojecten in en
rond de gebouwen van Natuurmonu-
menten en heeft  een CV-ketel gele-
verd die op hout gestookt wordt. Met
deze houtgestookte ketel worden de
gebouwen van 't Hofhuis en een werk-
schuur verwarmd. Bewoners van de
zorgboerderij zullen in de toekomst
helpen met de houtwinning en ver-
werking.

LOGEREN OP HACKFORT 
Bij de zorgboerderij is ook een loge-
ment in aanbouw: een bed & break-
fast, bij uitstek geschikt voor fietsers
en wandelaars. Deze wordt nog deze
zomer opgeleverd. De bewoners krij-
gen een rol in de verzorging van de
gasten. Van oudsher werd er in de kas-
teeltuin groente, fruit en bloemen
voor eigen gebruik geteeld. Dergelijke
tuinen raakten steeds meer in on-
bruik.  De moestuin van kasteel Hack-
fort wordt nieuw leven ingeblazen. De
bewoners van de Vijfsprong-zorgboer-
derijen zullen een groot deel van het
onderhoud voor hun rekening ne-
men.

HACKFORTBROOD 
Dat geldt ook voor de bakhuisjes op
het terrein, waar weer volop brood
wordt gebakken. Driekant, Bakkerij en
Lunchcafe in Zuthpen komt tijdens de
opening met een voorproefje van het
Hackfortbrood, dat in het najaar echt
verkrijgbaar wordt.

Opening Zorgboerderij 
't Hofhuis
Op landgoed Hackfort zal op 2 juni
a.s. zorgboederij 't Hofhuis ge-
opend worden. In deze voormalige
boerderij zullen 6 mensen met een
zorgvraag gaan wonen, samen met
hun begeleiders.  De bewoners zul-
len gaan meehelpen in het land-
schapsonderhoud, in de moestuin
en met de verzorging van gasten
die overnachten in het nieuwe lo-
gement  op het landgoed.

Huizen en hotels. Winkelcentra en
vliegvelden. Stadions en scholen.
(Spoor)wegen en stadscentra. Dijken
en oevers. Kabels en leidingen. Er is
geen bedrijfstak in Nederland die pro-
ducten als deze en vele andere zo dui-
delijk kan etaleren. De bouw bouwt en
op 3 juni kan iedereen dat van dicht-
bij meemaken. Schoenmakersplein
Hengelo Tot de te bezichtigen projec-
ten behoort ook de nieuwbouw van
het project Schoenmakersplein in
Hengelo, een ontwikkeling van Van
GeenhuizenPeters Advies en Ontwik-
keling, met als architect KDb Architec-
ten en als uitvoerend aannemer Ten
Brinke Bouw uit Doetinchem. Dit

complex in aanbouw, dat zal bestaan
uit 36 appartementen en ca 750 m2
commerciële ruimte, is voor iedereen
te bezichtigen tussen 10.00 en 16.00
uur. De kans voor iedereen om met
veel facetten van de bouw op kennis te
maken en eens rond te lopen op een
bouwplaats. Het project Schoenma-
kersplein is gelegen op de hoek van de
Banninkstraat en de Raadhuisstraat in
het centrum van Hengelo. Campagne
'De Bouw maakt het' Tijdens de 'Dag
van de Bouw' laat de bouwsector met
trots zien welke bouwprojecten in Ne-
derland worden gerealiseerd. Produc-
ten en activiteiten van de bouwsector
zorgen ervoor dat mensen plezierig
kunnen wonen, goed kunnen werken,
op talloze manieren kunnen recreë-
ren, zich comfortabel kunnen ver-
plaatsen en dat iedereen wordt voor-
zien van gas, water en elektriciteit. De
bouw en infrabedrijven vormen een
sector die van groot belang is voor de
economie en welzijn. 
Branchevereniging Bouwend Neder-
land is daarom begin dit jaar de cam-
pagne 'De Bouw maakt het' gestart,
waarmee de bedrijven en werknemers
hun trots en vakmanschap tonen. Op
de website www.debouwmaakthet.nl
vindt u een overzicht van alle openge-
stelde bouwprojecten in Nederland te
vinden.

‘Dag van de Bouw’ in Hengelo
Op zaterdag 3 juni a.s. wordt voor
de eerste keer de 'Dag van de Bouw'
georganiseerd. Tientallen bouw- en
infrastructurele projecten ver-
spreid over het hele land zijn op de-
ze dag opengesteld voor publiek.
Een unieke kans om met het hele
gezin een kijkje 'achter de schut-
ting' te nemen van spraakmaken-
de bouwplaatsen in de buurt die
normaal voor het publiek niet toe-
gankelijk zijn. De 'Dag van de
Bouw' is een van de hoogtepunten
van de campagne 'De Bouw maakt
het', een initiatief van branchever-
eniging Bouwend Nederland.

Gratis naar het museum. Dat willen
Gedeputeerde Staten op 21 oktober
mogelijk maken in Gelderland. Op de-
ze dag zal een groot aantal Gelderse
musea ook een activiteitenprogram-
ma verzorgen, gericht op gezinnen
met kinderen in de basisschoolleef-
tijd. De museumdag is vooralsnog een
proef. Zaterdag 21 oktober is een dag
die voor iedere regio in de herfstva-
kantie valt en die aansluit bij de Week
van de Geschiedenis van 13 tot en met
22 oktober. Bovendien zal de Museum-
dag passen in het Festival Gelderland
1900-2000, een cultuurhistorisch pro-
ject dat vanaf eind september drie
maanden duurt. Alle musea die (voor-
lopig) zijn opgenomen in het Neder-
lands Museumregister en die deelne-

men aan Gelderland 1900-2000 wor-
den benaderd om mee te doen. Naar
aanleiding van vragen van Statenle-
den heeft gedeputeerde voor Cultuur
de heer Esmeijer de mogelijkheden la-
ten onderzoeken voor gratis openstel-
ling voor musea. Een wekelijkse gratis
openstelling, zoals ook was verzocht,
is niet haalbaar en niet wenselijk van-
wege hoge kosten en de verwachte ge-
ringe toename van nieuw publiek in
de musea. De provincie heeft nu beslo-
ten in 2006 een proef te houden en na
een grondige evaluatie bij publiek en
deelnemende musea te beslissen over
een structureel karakter. 
De kosten voor de proef, 50.000 euro,
worden beschikbaar gesteld uit de
Algemene Reserve.

Gratis Museumdag in Gelderland



Elsinghorst, alles onder één dak...
De sfeer van een badkamer wordt voor een groot deel bepaald door de vloer- en wandtegel.

Daarom hebben wij naast ons assortiment badkamers en sanitair ook een veelzijdig aanbod

in tegels. Van modern tot klassiek, zowel keramisch als natuursteen. Omdat we alle verwerkings-

mogelijkheden kennen, kunnen we u een gedegen advies geven. Indien gewenst wordt alles

keurig geplaatst.

Elsinghorst Tegels & Sanitair  Europark 1  7102 AN Winterswijk   
Telefoon 0543 52 07 81   www.elsinghorst-tegels.nl

            "In één middag
  hadden we alles uitgezocht, 
        zelfs bijpass  ende tegels"
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w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Tweede Pinksterdag op zoek naar de nieuwste woon-
trends? Stap dan eerst eens bij Helmink Meubelen binnen.
Onze toonzalen staan bol met de laatste collecties in 

zit- en slaapcomfort, woningtextiel en accessoires.
Laat u verrassen door onze ruime collectie relaxfauteuils 

met een enorme keus voor jong en oud, in diverse uitvoerin-
gen en verstelmogelijkheden met hand- of elektrische 
bediening. Kom tijdens de pinkstershow maar eens 
kijken om inspiratie op te doen voor een sfeervolle 

en exclusieve inrichting van uw woning.

Van 5 t/m 10 juni
Bij Helmink! 

Vorden Zutphenseweg 24  Tel. 0575-551514 
Eibergen J.W. Hagemanstraat 3  Tel. 0545-474190

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

De zonnigste PinkstershowDe zonnigste Pinkstershow? ? 

2e Pinksterdag
GEOPEND

Van 11.00 - 17.00 uur
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THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

DJ

JERONIMO!:

EERSTE PINKSTERDAG

VOLGAS

FEESTEN
:

OR PU A !R !TYE

7 OP DE SCHAAL VAN RICHTER

PRESENTEERTPRESENTEERT

HUDSON FIVE
MET CHRIS ZEGERS

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo • Tel.: 0575 - 464000

www.harmsenvakschilders.nl

Officieel dealer

van:

Histor

Flexa

Rambo

D’IMAGO

Wyzonol

Cetabever

Sigma

Sikkens

Herfst & Helder

Boonstoppel

Nieuw: Nu ook alle 

Sikkens verven 

uit voorraad mengbaar

Nieuw: Nu ook alle 

Sikkens verven 

uit voorraad mengbaar

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

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van Pellet-,
Hout-, Gas-  

en Speksteenkachels
op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen



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

Ruim 75 jeugdige badmintonners
speelden op deze regenachtige zater-
dag vol enthousiasme de laatste ronde
van de competitie. Er werd dit seizoen
op 7 zaterdagen gestreden in 4 klas-
sen: de A-, B-, C- en D-klasse. Hierbij
staat D voor de hele jonge en begin-
nende badmintonner (v.a. 8 jaar) en A
voor de wat oudere en gevorderde
jeugdspelers (tot ca. 18 jaar). Dit jaar
werd de indeling van de wedstrijden
verzorgd door Sylvia Breukink van BC
Steenderen. Aan haar viel dan ook de
eer te beurt, de prijsuitreiking voor
haar rekening te nemen. In haar toe-
spraakje bedankte zij uiteraard Borcu-
lo voor de gastvrijheid, dit seizoen
mocht tweemaal gebruik gemaakt
worden van de sporthal. 
Verder werden de jeugdleden, de ou-
ders maar ook de jeugd zelf bedankt
voor hun inzet. Met name de super-
sportieve instelling onderling werd
door de leiding zeer gewaardeerd.
Daarnaast was het opvallend hoe de
jeugd gedurende het seizoen groeide
in het spel. Op deze laatste wedstrijd-
dag kon je enige toename in de span-
ning duidelijk voelen. Veel teams die
op de tweede plaats stonden, deden er
een schepje bovenop om de eerst ge-
plaatsten van hun troon te stoten. Dit
bleek echter in alle poules tever-
geefs,want ook die teams gooiden alles
in de strijd en behielden hun voor-
sprong. Uiteindelijk volgde de prijsuit-
reiking, waar de jeugd vol spanning
naar uitkeek. De kampioenen waren
in de A-klasse: Tim en Jordy, team Ei-
bergen 6; in de B-klasse: Ingmar en Ju-
lian, Borculo 6; in de C-klasse: Sabine

en Nathalie, team Eefde 5; in de D-klas-
se: Sanne en Shannen, Borculo 2. Elk
winnend team ontving een leuke on-
derscheiding. Voor Steenderen waren
3 teams die nèt geen kampioen wer-
den en op de 2e plaats eindigden. Dit
waren in de B-poule: Bastiaan en Tom;
in de C-poule: Annemiek en Melanie
en in de D-poule Hilde, Bouke en Em-
ma. Voor elke deelnemer was een me-
daille beschikbaar. Eind juni organise-
ren de deelnemende verenigingen nog
een gezamenlijk kamp, wat dit jaar in
Almen wordt georganiseerd. Volgend
jaar zal er zeker weer een Berkelcom-
petitie opgezet worden.

DE COMPLETE EINDUITSLAG:
1 Eibergen 6, Tim - Jordy; 2 Borculo 7,
Martijn - Bastiaan - Maarten; 3 Ruurlo
4, Arjan - Jeroen - Stephan; 4 Borculo 5,
Lars - Koen; 5 Eibergen 7, Roy - Roel; 6
Steenderen 8, Kerstin - Marije; 7 Ruur-
lo 3, Bas - Arno.

Klasse B
1 Borculo 6, Ingmar - Julian; 2 Steende-
ren 5, Bastiaan - Tom; 3 Eibergen 3,
Nienke - Ilse - Erik; 4 Steenderen 6,
Lindsey - Anne-Maartje; 5 Lochem 1,
Kristian - Thymen; 6 Eibergen 5, Erik -
Marcel - Thomas; 7 Eefde 6, Rens - Mi-
chel - Lennart; 8 Eibergen 4, Paula -
Margriet; 9 Ruurlo 5, Kimberly - Tama-
ra; 10 Borculo 4, Liza - Joanne - Marije;
11 Steenderen 7, Imke - Sharon.

Klasse C
1 Eefde 5, Sabine - Nathalie; 2 Steende-
ren 4, Melanie - Annemiek; 3 Steende-
ren 3, Carine - Saskia; 4 Steenderen 2,

Sanne - Anne; 5 Ruurlo 1, Romy - Else;
6 Borculo 1, Henny - Paul - Danny; 7 Ei-
bergen 1, Sanne - Milou - Sharon - An-
ne; 8 Borculo 3, Charlotte - Marinda; 9
Eefde 3, Roos - Paula; 10 Eibergen 2,
Wouter - Robert - Sylke - Melanie; 11
Ruurlo 6, Sandra - Dieke.

Klasse D
1 Borculo 2, Sanne - Shannen; 2 Steen-
deren 1, Hilde - Bouke - Emma; 3 Ruur-
lo 2, Colinda - Merel; 4 Eefde 2, Jeroen
- Maaike - Saskia - Mark; 5 Eefde 4, Jes-
sica - Heike; 6 Eefde 1, Stefan - Vico.

Badminton Berkelcompetitie 2005-2006

Steenderense jeugd 3x nèt geen kampioen

Zaterdag 20 mei 2006 werd de Berkelcompetitie 2005-2006 afgesloten in
sporthal 't Timpke in Borculo. De Berkelcompetitie is een jeugdcompeti-
tie opgezet door 7 badmintonverenigingen uit de regio, te weten BC Ruur-
lo, BABO (Borculo), Yapton (Eibergen), BC Eefde, BC Hengelo, BC Lochem en
BC Steenderen. Het is opgezet voor jeugd die nog niet toe aan is aan de re-
guliere districtscompetitie en voor jeugd die wel zou kunnen deelnemen
maar waarvoor de vereniging geen kans ziet hen deel te laten nemen. Dit
jaar was er vanuit BC Hengelo geen deelname. De jeugd daar speelt alle-
maal in de bondscompetitie.

Na een laatste wedstrijddag in de Badminton Berkelcompetitie was voor elke deelnemer een fraaie medaille beschikbaar

Dat is - zegt de woordvoerder van de
werkgroep 'De Melkkoeien van
Bronckhorst' - een verkeerde voorstel-
ling van zaken. Allereerst vermeldt de
heer Boers niet dat de gemeente het
bedrag, dat niet meer van de gebrui-
kers wordt ontvangen, voor meer dan
100% vergoed krijgt van het rijk. Waar-
om dan ook nog het deel van de OZB,
dat eigenaren zouden hebben kunnen
besparen, voor een groot deel weer te-
rugpakken?
Zeker als die onrechtvaardige verho-
ging nodig werd gevonden omdat de
gemeenteraden van de vijf vroegere
dorpen  - zo geeft ook de wethouder
toe - vanaf 2002 dóór zijn gegaan met
potverteren inplaats van te gaan be-
zuinigen. Ze hebben verder verzuimd
de tarieven geleidelijk aan te passen.
Daarnaast kreeg de nieuwe gemeente
Bronckhorst echter wel een forse
bruidsschat mee van die vroegere ge-
meenten. Een reserve van ongeveer 40
miljoen euro en die is dus eigenlijk -
vindt de werkgroep - het gezamenlijke
bezit van alle bewoners van het nieu-
we Bronckhorst. 
Logische conclusie: als niet alle inwo-
ners van Bronckhorst - zoals de wet-
houder zegt - kunnen worden belast
voor het door verkeerd beleid ontstane
tekort, waarom dan geen gebruik ge-
maakt van deze reserve? Die is immers
in de afgelopen jaren opgebouwd
door alle bewoners van de oude ge-
meenten? Pak dan niet een deel van
die inwoners, alleen omdat ze toeval-
lig een eigen huis bezitten. 

Als de nieuwe gemeente Bronckhorst
in de toekomst die reserve zou moeten
aanvullen bijv. om nieuwe scholen te
kunnen bouwen, dan was het billijk
geweest daarvoor alle Bronckhorsters
aan te spreken en ook de bedrijven.
Het blijkt trouwens dat deze gedachte
bij nader inzien nu ook door het
grootste deel van de gemeenteraad
wordt ondersteund, gezien het voor-
stel om voor de komende jaren af te
zien van de reeds geplande verdere
verhogingen van de OZB voor particu-
liere huiseigenaren.

De leden van de werkgroep 'De Melk-
koeien van Bronckhorst zijn intussen
blij dat ze van vele kanten aandacht
en instemming krijgen voor hun actie.
Ook in de media. Zelfs het dagblad 'de
Telegraaf' ontdekte deze ludieke actie
in de Achterhoek en zal er op 31 mei
of op 7 juni a.s. in een artikel met foto
in de Woonkrant uitvoerig aandacht
aan besteden.

Verder blijkt dat ook de inwoners van
onze gemeente ons niet in de kou la-
ten staan. Er is op de rekening van 'De
Melkkoeien van Bronckhorst' tot nu
toe al een bedrag gestort van in totaal
ruim € 700.- in de vorm van bijdragen,
varierend van € 1.00 tot € 20.00. Nog
niet voldoende om de rekening van de
affiche-advertentie van ruim duizend
euro te kunnen voldoen. Maar we kun-
nen ons niet voorstellen dat we, nu we
met succes zijn opgekomen voor de
belangen van de huiseigenaren in
Bronckhorst, als werkgroep met een
tekort zullen blijven zitten. Veel (be-
scheiden) bijdragen kunnen er boven-
dien voor zorgen dat we wellicht deze
onrechtvaardige behandeling door de
gemeenteraad van een deel van de
burgers ook aanhangig kunnen ma-
ken bij de rechter. 

We danken alvast de gevers en hopen
dat nog meer huizenbezitters ons
financieel zullen steunen. Het reke-
ningnummer van de 'Melkkoeien van
Bronckhorst' is 56.20.19.367 bij de
ABN.

Protest van de 'Melkkoeien'
aan het verkeerde adres?
'Schuldig aan de 48% verhoging
van de OZB voor huiseigenaren in
Bronckhorst' - zo stelt wethouder
Ad Boers in het 'Contact' van vorige
week - 'is niet de gemeenteraad
maar eigenlijk het Ministerie van
Financiën. Dat heeft het OZB-deel,
dat gebruikers tot nu toe betaal-
den, met ingang van dit jaar afge-
schaft. Daardoor kon 1.2 miljoen
euro, een deel van het tekort op de
begroting 2006, alleen via de OZB
voor de huiseigenaren worden ge-
dekt'.

De zomerkoninkjes worden een ware
delicatesse genoemd en zijn door Dick
Garritsen en zijn medewerkers op de
koude grond geteeld. Elke ochtend
gaat een groep medewerkers het land
op om de winkel te voorzien van heer-
lijke, vers geplukte aardbeien.
Er werden ook dit jaar van de modern-
ste teeltechnieken gebruik gemaakt.
Door middel van een luchtdruktun-
nel en een zorgvuldige teeltplanning
kunnen gedurende een ruime periode
van het voorjaar en de zomer de aard-
beien worden geoogst. De aardbeibed-
den werden voorzien van onkruidfo-

lie, waardoor er weinig onkruid kan
groeien. Er wordt namelijk niet ge-
werkt met bestrijdingsmiddelen. Op
de folie ligt stro, zodat het opspatten-
de regenwater schoon is.
Elsanta is een vroege aardbeisoort,
met vruchten die groot, kegelvormig,
glanzend rood, zeer stevig en goed
houdbaar zijn.Door het gebruik van
plastic over de planten, werd de oogst
drie weken vervroegd. Deze aardbeien
zijn het eerst in de winkel verkrijg-
baar.
Ongeveer drie weken later zullen de
Korona’s rijp zijn voor de pluk. Er

groeien veel vruchten aan de plant,
vruchten die groot, kegelvormig, don-
kerrood en gelijkmatig van vorm en
kleur zijn. Bovendien zijn ze goed van
smaak. “Dit zijn de lekkerste aardbei-
en!” aldus Dick Garritsen zelf.
Een late aardbeisoort is Symphony. De
vruchten zijn erg groot, glanzend en
stevig. De bloemen hiervan staan nog
maar net in bloei en in de aankomen-
de periode worden deze bevrucht door
de bijen uit de korf, die naast de bed-
den is geplaatst.
De Achterhoekse winkel is het gehele
jaar geopend en biedt een uitgebreid
assortiment aardappelen, groenten,
fruit, kaas, zuivel en diverse streekpro-
ducten.
AGF Garritsen, Kruisbrinkseweg 7,
7227 DA Toldijk, (0575) 45 13 61,
www.agfgarritsen.nl.

Bij AGF Boerderij Garritsen is de zomer begonnen!

Aardappelen-, Groente- en Fruitboerderij Garritsen in Toldijk is in de wij-
de omgeving bekend als leverancier van topkwaliteit producten. Deze
week, maandag 29 mei 2006 is gestart met het plukken van aardbeien van
eigen teelt. Elke dag zal dit fruit vers van het land in de winkel worden ge-
presenteerd.

Bij Aardappelen-, Groente- en Fruitboerderij Garritsen in Toldijk is de zomer begonnen en worden er verse aardbeien geplukt

LEVER UW NIEUWS 

DIGITAAL IN: 

INFO@CONTACT.NL
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De recreatieve fietser kan kiezen uit
afstanden van 23, 30, 45 en 60 kilome-
ter lengte. Deze familieroutes leiden u
over rustige weggetjes en goed berijd-
bare bospaden van de  landgoederen
en kastelen rondom Vorden en Bar-
chem. De gehele route is bewegwij-
zerd met pijlen, zodat u op een ont-
spannen manier van de prachtige om-
geving kunt genieten. Onderweg pas-
seert men diverse gezellige cafés met

terrasjes, waar men eventueel wat kan
nuttigen. Tevens kan er tijdens de
tocht meegedaan worden aan een fo-
topuzzel en knipselpuzzel. Voor de
toerfietsers op de racefiets, zijn er rou-
tes van 80 en 110 kilometer uitgezet
door het afwisselende landschap van
de Graafschap, Veluwezoom en Ijssel-
vallei. De fietsers worden hierbij gratis
door het Dommerholtseveer het water
overgezet. De gewone, recreatieve fiet-
ser kan op 2e Pinksterdag starten van
10.00 tot 14.00 uur bij café Winkelman
in Keijenborg en het Ludgerusgebouw
in Vierakker. De toerfietsers kunnen
voor de tocht van 80 en 110 kilometer
alleen starten vanuit Keijenborg en
wel van 8.00 tot 10.00 uur. Meer infor-
matie kan men verkrijgen bij B. Jansen
tel. (0575) 46 10 15 of op de website
www.keiaosers.nl

Fietstoertocht vanuit
Keijenborg en Vierakker
Wie wil genieten van een prachtige
fietsdag, kan op 2e Pinksterdag
deelnemen aan de 10e Omloop van
de Graafschap vanuit Keijenborg
en Vierakker. Op 5 juni organiseert
Toerclub Keiaosers al voor de 10e
maal dit fietsevenement en vanwe-
ge dit jubileum wordt er extra veel
aandacht besteed aan deze fietsdag.

NIEUWE NATUUR 
De Achterhoek staat bekend om haar
fraaie landschappen. Deze fietstocht
onder leiding van boswachters voert
langs de mooiste plekjes van het wes-
telijke deel. De fietsers zien al snel
landgoed Vorden, met de Lodewijslin-
de en de oude eik. Via de Kieftskamp
vervolgt de tocht richting Doetin-

chem. Nieuwe natuurgebieden van
Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen, zoals Wittebrink zullen
worden bezocht. Via landgoed Hagen
gaan de fietsers terug naar Vorden. 

Hier zal het Grote Ven worden bezocht
met zijn soortenrijke begroeiing als
het vleesetende blaasjeskruid, zonne-
dauw en moeraswolfsklauw. 

BEREIKBAARHEID 
De treinverbinding Zutphen - Winters-
wijk vv stopt op station Vorden. Voor
de vertrektijden kunt u bellen met OV
reisinformatie, tel. (0900) 92 92. Eigen
vervoer: naar treinstation Vorden rij-
den. In de directe omgeving is ruime
parkeergelegenheid. In Vorden zijn
eventueel fietsen te huren. Meer infor-
matie op www.mooigelderland.nl

De pedalen op met boswachters
in de westelijke Achterhoek
Op zaterdag 10 juni organiseren
Geldersch Landschap en Gelder-
sche Kasteelen een fietstocht in de
westelijke Achterhoek, tussen Vor-
den en Doetinchem. De start is om
10.00 uur vanaf treinstation in Vor-
den. De veertig kilometer lange
tocht duurt ongeveer zes uur. On-
derweg wordt gepauzeerd bij een
horecagelegenheid, maar enig pro-
viand meenemen is verstandig.

De trekkers, die als brandstof petrole-
um, benzine of LPG gebruiken, zullen
rustig door ons rivierenlandschap en-
de regioVorden, Hengelo en Zelhem-
rijden. Dit zonder het bekende lawaai,
die hun Duitse diesel collega's ten-

toonspreiden, zoals de bekende Lan-
zen.

De start van deze rit is om 10.00 uur
bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk,
de middagpauze zal plaatsvinden bij

Enzerink te Varssel. In deze pauze,
ongeveer om 13.00 uurin de middag,
kan men de oldtimers bewonderen,
die dan opgesteld zullen staan in een
weiland. De toegang is gratis.

Voor verdere inlichtingen over de
tocht kunt u bellen met Gerrit Garrit-
sen van Vleesboerderij Garritsen,
Wolfstraat 5, 7227 DP  Toldijk, tel.
(0575) 44 13 83 of surfen naar Internet-
site www.vleesboerderijgarritsen.nl

Oldtimer tractorenrit

Op zaterdag 3 juni 2006 zullen oude tractoren uit het midden van de vori-
ge eeuw de gemeente Bronckhorst aandoen. Fordson's, Allis Chalmers en
Ford Deaborns, die in Nederland na de tweede wereldoorlog de landbouw
en voedselvoorziening weer op peil moesten brengen als onderdeel van de
Marshall-hulp, maken een rondrit door onze streek.

De Oldtimer tractorenrit start in Toldijk, waarna bij Enzerink te Varssel de oldtimers staan opgesteld in een weiland en kunnen worden
bewonderd

Dit komt mede doordat het bestuur
van de Stichting Triathlon Hengelo (G)
goed naar de deelnemers luistert. In
de beginjaren was de start op het
zwembadterrein en de finish op het
parkeerterrein bij het zwembad. Na
een opmerking van een deelnemer,
dat het toch beter allemaal op het
zwembadterrein georganiseerd kon
worden heeft het bestuur de mogelijk-
heden onderzocht. Alle starts en de fi-
nish concentreren we nu op het
zwembad-terrein ‘t Elderink. We heb-
ben ervaren dat dit de sfeer ten goede
komt. Het publiek heeft nu ook een
goed overzicht. Voor de sporters en de
toeschouwers wordt het evenement
daardoor aantrekkelijker. Het zwem-
men vindt plaats in het verwarmde 25
meter zwembad ’t Elderink. In het bui-

tengebied van Hengelo G is een fiets-
parcours van ongeveer 20 kilometer
uitgezet en een loopparcours van - af-
hankelijk van de af te leggen afstand -
2,5 kilometer of 5 kilometer heen en
terug. Er wordt zowel een 1/4, een 1/8 en
een 1/8 trio-triatlon georganiseerd. Ook
de zwemloop voor de jeugd tussen 9
en 13 jaar oud staat weer op het pro-
gramma. De eerste startgroep van de
1/4 triatlon is om 10.00 uur.
In 2004 werd het parcoursrecord dat
sinds 2001 op naam stond van Machiel
Ittman in 1.48.00 verpulverd door Gui-
do Gosselink in een tijd van 1.45.29. In
2005 heeft geen van de deelnemers dit
klinkende record kunnen verbeteren.
We hopen dat triatleten hier de uitda-
ging in vinden om in 2006 mee te
doen en het parcoursrecord van Guido
aan willen vallen.
Meer informatie is te vinden op http://
www.triathlonweb.nl/triathlon-henge-
lo.gld/
Hier bestaat ook de mogelijkheid tot
inschrijven, maar wie vorig jaar in
Hengelo G. heeft meegedaan heeft de
mailing al thuisgestuurd gekregen.

Triatlon Hengelo zondag 11 juni
Op zondag 11 juni is het weer zo ver
en wordt al weer de zeventiende tri-
atlon van Hengelo G gehouden.
Een triatlon die bij deelnemers
goed staat aangeschreven vanwege
de goede organisatie en de aan-
dacht voor veiligheid.

Ruim tweehonderd Hengeloërs kwa-
men af op de informatieavond over
het voorontwerp bestemmingsplan.
Barbara van Dijk en Irene Buitenhuis
van het Stedenbouwkundig Adviesbu-
reau SAB uit Arnhem verzorgden de
informatie. Er werd alleen ingegaan
op de totstandkoming en inhoud van
het bestemmingsplan in het beeld-
kwaliteitsplan. In een later stadium
komt er een informatiebijeenkomst
over woningtypes, kavelgroottes, prij-
zen, start van de bouw en dergelijke.

Op dit moment zijn veel Hengeloërs
serieus gelnteresseerd in een woning
op De Kwekerij. De Kwekerij is het
nieuwe woningplan in het noorden
van Hengelo, begrensd door de Hid-
dinkdijk, Vordenseweg en De Heurne.
De Kwekerij is sinds jaren het eerste
grote uitbreidingsplan met tweehon-
derd woningen verdeeld over verschil-
lende prijsklassen. Het plan wordt in
fasen uitgevoerd. Verwacht wordt dat
eind 2008 begonnen kan worden met
de bouw van de woningen. Het be-
leidsplan ligt van 29 mei tot en met 9
juli ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling. 
Ook kan men kijken op de website
www.bronckhorst.nl

Veel belangstelling plan De Kwekerij
De belangstelling voor een nieuwe
woning is groot in Hengelo. Dat
bleek dinsdagavond op de bijeen-
komst over het nieuwe bestem-
mingsplan De Kwekerij.

De hele winkel is veranderd en is over-
zichtelijk geworden. De wanden zijn
vernieuwd en er zijn nieuwe beuken-
houten stellingen geplaatst. De etala-
ge is veranderd en het hele interieur
van de winkel is in een lichte tint ge-
verfd. De nieuwe stapeltafels in de eta-
lage zijn ook van beukenhout. 

Door de nieuwe opzet en inrichting
van de etalage kan elk moment de eta-
lage veranderd worden met andere ar-

tikelen. Doordat de winkel anders is
ingericht zijn er meer looproutes. De
klant kan bij Totaalwarenhuis Jansen
terecht voor een groot assortiment ar-
tikelen dat iedere keer wordt aange-
past aan het seizoen. Naast de traditio-
nele artikelen heeft jong en oud een
grote keus uit trendy artikelen.

Cadeauartikelen, potten- en pannen-
sets, diverse (sfeer)verlichting, ver-
schillende soorten serviezen en elek-

trische apparaten staan allemaal over-
zichtelijk opgesteld. Verder is er onder
meer een grote keus in huishoudelijke
artikelen, kaststellen, sierborden en
schaaltjes met de hand geschilderd,
campingartikelen, tuinstoelen, droog-
molens, badmatten, strijktafels, spie-
gels en weegschalen. 
Maar er is ook een ruime keus in ac-
cessoires voor de huiskamer zoals
kaarsen, theedoosjes en veel andere
decoratieartikelen. 

Totaalwarenhuis Jansen ‘De Smid’ is
gevestigd aan de Bleekstraat 1 in Hen-
gelo. Tel. (0575) 46 13 60. Fax: (0575) 46
31 64. Parkeren kan (gratis) voor de
deur.

Totaalwarenhuis Jansen 'De Smid' vernieuwd

Totaalwarenhuis Jansen ‘De Smid’ aan de Bleekstraat in Hengelo heeft
een facelift gekregen. Afgelopen zaterdag was er een open huis om de ver-
nieuwde winkel te bekijken. Er was veel belangstelling. Eigenaar Bennie
Jansen en verkoopster Gerry Derksen kregen veel complimenten voor de
geheel vernieuwde winkel.

Eigenaar Bennie Jansen en verkoopster Gerry Derksen in de vernieuwde winkel
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Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon 

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem. Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067    

www.dierenspeciaalzaak.com   /   www.hondenbrillen.nl

Teken en vlooien
Voorkomt en bestrijdt u met de juiste producten en deskundig

advies. Kom daarom naar uw Erkende Dierenspeciaalzaak.
Advies Gratis. Nu met inlevering van deze advertentie 

10% KORTING op alle teken- en vlooienartikelen.

Kom gezellig bij 
onze stand tijdens 

de Achterhoekse Paardendagen 
op 3, 4 en 5 juni.

Wij hebben weer leuke acties voor U.

Fietstocht 
omgeving
Velswijk

Op zaterdag 10 juni kunt u
bij biljartvereniging D’n
Draejer deelnemen aan
een fietstoertocht voor het
hele gezin. De tocht, die u
door Velswijk en omge-
ving zal leiden, is ongeveer
28 km zijn en u kunt vanaf
14.00 uur starten bij buurt-
huis ‘D’n Draejer’ aan de
Velswijkweg in Velswijk
waar ook de finish-lijn
getrokken is. Halverwege,
op een rustpunt, krijgt u
van Eddie de Gier een gra-
tis kopje koffie aangebo-
den. Voor inschrijven en
het in ontvangst nemen
van de routebeschrijving
kunt u een uur van te
voren terecht bij het start-
punt. De kosten bedragen
€ 2.50 per persoon, kinde-
ren t/m 12 jaar kunnen
gratis deelnemen.
Voor nadere informatie
kunt u terecht bij Piet
Schreurs tel. 0314-641130.

Pelgrimage 
‘Lopen maakt 

open’ 
gaat niet door

De pelgrimage ‘Lopen
maakt open’, die voor 5
juni (tweede Pinksterdag)
gepland stond, gaat niet
door.
Mede door het vertrek van
de initiatiefnemers van de
tocht, het predikante-
nechtpaar van de Prote-
stantse Gemeente Hum-
melo, Monica Schwarz en
Siebe Hiemstra, heeft de
commissie Vorming en
Toerusting 'Oude IJssel
Regio' er van afgezien de
tocht te houden.

Jongerenkoor
Rejoice zoekt 
toetsenist(e)

Jongerenkoor Rejoice, een
koor met ± 30 leden tus-sen
12 en ± 40 jaar, is op zoek
naar een enthousiaste toet-
senist(e)
Eén keer per maand ver-
zorgt het koor een viering
in de kerk in de Parochie
Keijenborg en daar wordt
tevens aan o.a. de
Paaswake, opening kermis-
weekend, de kerst- en
oudejaarsviering meege-
werkt. Daarnaast wordt bij
diverse gelegenheden in de
regio opgetreden.
De repertoirekeuze is zeer
breed van liturgisch tot
moderne muziek. Zo wer-
den al twee keer de liede-
ren uit Jesus Christ
Superstar gezongen en
werd deelgenomen aan
jongerenkorenfestivals en
zang(mid)dagen. Er zijn
nog vele plannen en wen-
sen om uit te voeren. 
De repetities vindt plaats
op de woensdagavond van
19.30 tot 21.00 uur. Het
koor heeft de beschikking
over een piano en in de
kerk staat een elektrische
piano.
Wilt u meer informatie
belt u dan even met Wilma
Giesen, tel. 0314-641668 of
Nardy Rensink, tel. 0575-
462464 (na 18.00 uur) of
stuur je reactie naar 
wilmagiesen@hetnet.nl.

Ook kunt u bij ons
terecht voor:

* HIFI

* Banden

*Velgen

* Airco service

* Accu’s

* Trekhaak

* Navigatie

* Telefoons

* Auto-accessoires

Dorpstraat 2-4, Halle

Tel. 0314 - 63 15 13

Fax: 0314 - 63 18 33

info@venderbosch.nl

www.venderbosch.nl

www.hifidump.nl

“De grootste
autoshop 

van de 
Achterhoek”

7 dagen per week
geopend, 

24 uur TOTAL
tankstation

Al meer dan 30 jaar

Sterk in elk merk!
Merk Type/model Kleur Deurs Bouwjaar KM.stand Euro

Opel Astra 1400i Young zwart metallic station 4-deurs 1994-04 201000 1.900,-

Opel Astra 1600i GL grijs metallic 3-deurs 1999-06 142000 6.990,-

Opel Astra Sport 1600i Blauw metallic 3-deurs 1997-04 119000 3.990,-

Opel Astra 1600i-16V Edition Sedan Champagne 4-deurs 1997-09 80000 4.290,-

Opel Combo 1700D rood Bedr.Wag. 1996-05 137020 2.290,-

Opel Corsa 1400i Strada groen metallic 5-deurs 1997-08 185000 4.290,-

Opel Corsa 1400i Eco blauw 3-deurs 1998-06 100000 4.990,-

Opel Corsa 1400i Strada Zwart Met. 3-deurs 1998-03 160000 4.790,-

Opel Vectra 1600i 16V GL paars metallic 4-deurs 1997-03 135000 5.490,-

Opel Vectra 1600i 16V GL grijs metallic 4-deurs 1997-02 135000 5.790,-

Opel Vectra 1600i Pearl blauw metallic 4-deurs 1998-01 120000 5.990,-

Opel Vectra 2.0DTH Pearl 100 PK zilver metallic Station 2000-01 192000 7.990,-

Opel Vectra 1600i-16V Bussiness-Edt/ 

Blauw met. 4-deurs 2000-08 83500 8.990,-

Opel Zafira 1600i-16V Elegance zilver met. MPV 2001-06 118000 13.690,-

Opel Zafira 1600i-16V Enjoy Intro zwart met. MPV 2005-07 15500 25.490,-

Opel Zafira 1600i-16V Comfort Air zilver met. MPV 2001-06 73000 13.990,-

Opel Omega 2500 V6 Cd grijs met. 4-deurs 1996-05 250250 3.990,-

Opel Vivaro 1.9 cdti zwart met DCLIHI 2005-05 29500 18.750,-

Overige merken

BMW 316i Executive Airco groen met. 4-deurs 1996-04 171000 5.290,-

BMW X-5 3.0i Executive Sport zilver met 4-deurs 2002-08 135000 37.990,-

Chevrolet Chevrolet Matiz 0.8 rood metallic 4-deurs 2003-03 21000 7.790-

Chevrolet Kalos 1200i grijs met 5-deurs 2005-04 7300 9.490,-

Chevrolet Tacuma 1800i Holidae rood met 4 deurs 2001-04 93000 10.950.-

Chrysler Voyager 2400i Se Automaat grijs met MPV 1999-03 168000 8.490,-

Daihatsu Charade 1300i-16v 75 PK zwart met. 2-deurs 1993-10 176000 1.990,-

Daihatsu Move 800 CC rood/grijs met. 4-deurs 1997-03 75000 3.990,-

Hyundai Atos 1000i grijs met 4 deurs 1999-01 53500 4.950,-

Peugeot 206 1400i zilver met 5-deurs 2000-02 87500 7.790,-

Renault  Megane 1600i Alize Air zwart metallic 4-deurs 1998-01 123500 6.490,-

Renault Megane 1400 RL rood met 4-deurs 1996-10 153500 3.590,-

Renault Scenic 1400i-16V air groen met. MPV 2002-02 68000 12.790,-

Renault 19RN 1.7 zwart met 4-deurs 1995-05 125000 2.490,-

Seat Toledo 2.0i GL Sedan rood met 4-deurs 1994-07 118000 1.990,-

Seat Leon 1.6-16v zwart met 4 deurs 2002-09 93000 12.950,-

Suzuki Wagon R + 1.0i paars met. 4-deurs 1998-03 95000 4.790,-

Auto Venderbosch
Totaal service B.V.

De zitmaaierspecialist
BOS- TUIN- EN PARKMACHINES

Ambachtstraat 9 Tel.(0314) 62 18 13

Zelhem Fax (0314) 62 18 65

www.smees.nl



St. CJV Zomerkampen Bronckhorst e.o.
ontvangt € 1.000,-  van Oranje Fonds

Opel MPV Zafira
7 pers., 2002,

1,6016v, benzine,
5 drs., 115.000 km

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST  Wichmond   (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

WOLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575) 44 11 14

APK Keuringsstation

Volvo 440, bj. 1995, blauw
Daihatsu Applause, bj. 1998, grijs, LPG
Mazda 323 station 1.6, rood, bj. 1992
Opel Astra Station, blauw, bj. 1992

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 1007 1.4 Gentry, Zilvermet., Airco, Radio/cd, Nieuw, 0 km
Peugeot Partner 1.6 16v zenith, 5-2004, Geel met., Airco, 23.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, centr.vergr., 64.000 km
Peugeot 106 1.4 Sport, 3-2001, Geel, centr.vergr., lm, 125.000 km
Nissan Micra 1.2 80pk, 2-2003, org.radio/cd, grijs met., 19.000 km!!
Citroen Saxo 1.1 SX, 2-1999, stuurbekr.,centr.vergr.,lm.velgen, 69000 km

Peugeot 307 
SW 1.6 16v, 6-2002,

Grijs met., Lm.velgen,
Airco, 90.000km

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Volkswagen Passat 1.9 TDI groen, airco, trekhaak 1999
Opel Omega 2.5 V6 automaat, Full options, groen, station 1996
Toyota Picnic 2.2 D, 7 pers., blauw met., airco, CV, cr. cont. 1998
Opel Astra 16. 16V station, groen met. 2001
Volkswagen Golf GT, 5 drs., paars met. 1993
Peugeot 106 1.1 accent, rood 1997
Peugeot 206 1.4, 4-drs., blauw 1999
Toyota Avensis 1.6 airco, groen 2002

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Citroen Picasso 2000 2,0 HDI diesel 5 drs. 123.000
Skoda Fabia Combi 2002 1,4 benzine 5 drs. 61.500
Peugeot 406 Break 1998 1,8 16v benzine 5 drs. 106.000
Opel Vectra 1997 1,6 benzine 4 drs. 147.000
Suzuki Wagon R+ 2000 1,3 benzine 5 drs. 94.000
Opel Astra Station 1994 1,6 benzine 5 drs. 195.000
Peugeot 106 2002 1,1 benzine 3 drs. 66.000
Opel Corsa 1996 1,4 benzine 5 drs. 120000

Volvo V40
1.8 airco,

licht met. velgen,
elec. ram., bj. 1999

Diverse goedkope auto’s vanaf 400 euro

Opel Agila
1.2 twinport

LMV grijs 2004-11
€ 10.250

Mazda 323 1.5 coupe GLX, grijs, 1995-10 € 4250,-
Chevrolet Kalos 1.2 spirit, airco, 5-drs., blauw, 2005-07 € 10950,-
Seat Cordoba Vario 1.6sr LMV, antraciet, 2001-11 € 9950,-
Toyota Corolla, 5-drs., 1.6sol, grijs, 2002-10 € 15250,-
Nissan Primera 1.6 Wagon, blauw, 1998-11 € 7250,-
Opel Vectra 1.8 Sedan, airco, blauw, 1999-2 € 8250,-

Volvo
Amazone

wit, bj. 1967, LPG,
belastingvrij

Heeft u interesse om op deze
pagina te adverteren? 

Neem dan contact op met
Felix Takkenkamp, tel. 06-48 79 42 12

of

Vorden, tel. (0575) - 55 10 10

Weeversdrukkerij

MPV is een auto met hoge zitplaats

En niet zomaar één. Omdat ze de beste
Rage Against The Machine coverband
ter wereld zijn halen we ze speciaal uit
België om deze avond de grote krakers
te spelen!De grootste krakers en na-
tuurlijk die ene absolute kraker, die,
als die niet gedraaid wordt in de Rock-
stake, zeker drie keer wordt aange-
vraagd op een zaterdagavond, Killing
in the name of. Zonder twijfel het be-
kendste nummer van de band die tus-
sen 1992 en 2000 een heel nieuw gen-
re rock introduceerde. Raprock, rap-
metal, er zijn veel namen aan de stijl
gegeven. Hoe het heet maakt niet uit,

het klinkt te gek! Toen de band in 2000
uit elkaar ging was het één van de po-
pulairste bands ter wereld.De echte Ra-
ge Against The Machine kunnen we
dus niet meer naar de Rockstake ha-
len, maar met Bulls on Parade hebben
we een meer dan goede vervanger. Be-
kend en onbekend werk van de band
zal gespeeld worden en uiteraard ook
die ene grote kraker 'killing in the na-
me of'! 

Deze avond live in de Rockstake, vol-
gende week weer gewoon van de cd.
Mis het dus niet!

Rage against the machine

Bulls on Parade in de
Rockstake
Vorige week een Nirvana Tribute, deze week gaan we gewoon op die tour
verder met een Rage Against The Machine Tribute.

Het survivalkamp wordt nu al z'n 10
jaar georganiseerd en we hebben
toentertijd 2 nieuwe tentjes aange-
schaft en de andere tentjes hebben
we in de loop van de jaren van ken-
nissen ontvangen die ze toch niet
meer gebruikten. 

De eerste jaren was het aftasten of de
animo wel voldoende was. Nu 10 jaar
later is het nog steeds een goed lo-
pend kamp. De oude tentjes waren
dan ook aan vervanging toe. We zijn
dan ook ontzettend blij met deze bij-
drage.

Ook dit jaar gaan er weer bijna 20
kinderen van 13 tot en met 16 jaar
een week lang op de fiets rondtrek-
ken door half Nederland, en in deze
nieuwe tentjes kunnen de kinderen
genieten van een goede nachtrust
om zo overdag weer actief bezig te
zijn. 

We organiseren niet alleen dit survi-
valkamp maar ook kampen voor kin-
deren in de leeftijd van 6 t/m 8,  van
8 t/m 10, van 9 t/m 11 en van 10 t/m
12 jaar. Deze kinderen kamperen in
tenten bij een boer in de wei in Eiber-
gen. Het Oranje Fonds is het groot-

ste, nationale fonds op sociaal ge-
bied. 

Per jaar keert het ongeveer € 20 mil-
joen uit aan organisaties en projec-
ten in Nederland en op de Neder-
landse Antillen en Aruba. 

Hierdoor bevordert het Oranje Fonds
sociale cohesie, participatie, integra-
tie en sociale veiligheid en vermin-
dert het sociale uitsluiting. 

Ronald van der Giessen, directeur:
Het Oranje Fonds wil met deze bij-
drage een aanjaagfunctie hebben en
voor de organisaties daadwerkelijk
een verschil maken in de opzet en
uitvoer van hun project.

We hebben dankzij de € 1000,- bijdrage van het Oranje Fonds 4 nieuwe
tentjes aan kunnen schaffen voor het Survivalkamp.

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO



Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Showroom, Molenenk 20

Hengelo Gd.

Tel. (0575) 46 40 09

Tel. prive (0314) 63 15 17

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.0 0uur

Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

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

Als eerste stond de Haverkamp-
band op de planken met zijn stevi-
ge Rock ’n Roll en dito teksten.
Vervolgens betraden de mannen
van het jubilerende Jajem, gita-
rist/zanger Dimitri Vlake, gitarist
Marcus ten Zijthoff, bassist
Frederik van Ingen en drummer
Niels Gosselink, het podium. Ook
Jajem manager Bjorn Gosselink
gaf een spetterende show weg als
Axl Rose. Vanwege het jubileum
speelden er twee bekende gastgi-
ta-risten met Jajem mee: oud-
Normaal gitarist Paul ’Mealmoes’
Kemper (speelt tegenwoordig bij
Boh Foi Toch) en oud-Jovink gita-
rist Richard ‘Gorro’ Jansen. Via de

website van Jajem kon men mee-
doen aan een prijsvraag door te
raden wie deze gastgitaristen zou-
den zijn. De gelukkige winnaars
van de gratis toegangskaarten
waren Madelon Lochtenberg en
Kim Remmelink.
De avond werd afgesloten door
The Spitfires met gezellige mee-
zingers. Henk Wolters zong een
paar nummers mee en liet zien
dat hij zijn rol als Hendrik
Haverkamp nog steeds uitstekend
beheerst (‘of niet dan?’).
De organisatie kan terugkijken op
een zeer geslaagd jubileumfeest.
Zeker voor herhaling vatbaar.

GGeezzeelllliigg  aavvoonnddjjee  RRoocckk  ‘‘nn  RRoollll  iinn
HHuummmmeelloo

Vijf jaar Jajem Rockaholics
Zaterdag 27 mei vierde Rock ’n Roll band Jajem zijn vijfjarig jubile-
um met een groot feest in Hummelo. Vanwege de tv-uitzending van
de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal was het aanvankelijk
wat rustig in de tot feestzaal omgebouwde schuur van Teunis en Ans
Wullink, maar tegen half elf liep het lekker vol en werd er volop mee-
gezongen en gedanst.

Ingezonden brief
Niet ter verantwoording van de redaktie

De plannen van de gemeente Bronckhorst om
de OZB drastisch te verhogen leidde inmiddels
tot een actiegroep (inclusief posters achter de
ramen). Ook dhr. Domburg is het niet hele-
maal eens met de verhoging en stuurde de
redactie bijgaande brief naar aanleiding van
uitlatingen van wethouder dhr. Boers en PvdA-
fractieleider dhr. Peppelman. 
Hierbij zijn brief.
Met stijgende verwondering las ik in Contact
het interview met de heer Boers alsmede in de
Gelderlander met de heer Peppelman, respec-
tieflijk lid van het CDA  en Pvd A In
Bronckhorst.
Voor opgesteld ik ben geen lid van de werk-
groep “De Melkkoeien van Bronckhorst” maar
ik draag hun standpunt wel. Ook van een poli-
tieke partij ben ik geen lid en zal dat ook niet
worden.
Heer Boers stelt dat minister Zalm het gebrui-

kers-gedeelte van de OZB heeft afgeschaft. Dat
is juist. Alsmede de technische onderbouwing
van de verhoging ook dat is juist. Hij vergeet
echter een paar zeer cruciale zaken te noe-
men. Ten eerste het gebruikersgedeelte is
mede afgeschaft om de lasten van de bewoners
niet extra te verhogen. Natuurlijk betalen we
het per saldo in de directe belastingen toch
allemaal. Nadrukkelijk heeft de minister ge-
steld dat afschaffing ten gunste van de inwo-
ners zou komen. Daar komt bij dat
Bronckhorst ter compensatie van het wegval-
len van het gebruikers gedeelte  een hogere
bijdrage uit het Gemeentefonds heeft gekre-
gen.
Het wegvallen van het gebruikers gedeelte
levert dus geen nadeel maar zelfs een voordeel
op voor de Gemeente. (zie begroting 2006)
Niet minister Zalm dus, maar de Raad van de
Gemeente Bronckhorst op voorspraak van het
college van B. & W. heeft besloten het eige-

naars gedeelte met ruim 45% te verhogen. De
Gemeente Bronckhorst ontvangt dus dubbel.
En van het Rijk en van de huiseigenaren. Waar
het mij om gaat is dat de huiseigenaren dus
dubbel gepakt worden door de dictatuur van
de meerderheid van de Raad met name dus
het CDA en de Pvd A Recht en billijk zou
wezen dat een mogelijk tekort dus evenredig
wordt omgeslagen over alle burgers. Beter is
echter en ook juister het zuinige beleid van de
“oude” gemeenten voort te zetten. Omdat er
echter “nieuw beleid” moest komen (Van Wie)
moeten dus de huiseigenaren extra bloeden
Hier is dus sprake van discriminatie en onbe-
hoorlijk bestuur van de Raad van onze
Gemeente.  Bezuiniging had ook heel eenvou-
dig uitgevoerd kunnen worden om te beslui-
ten de afvalstoffenverwerking voorlopig op de
oude wijze te laten voortduren.  Bezuiniging
op het ambtenarenkorps en een efficientere
werkwijze misschien ook? In mijn z.g. “open
brief van November aan de Raad schreef ik dit
al.
Niet toevallig was ik op de show van de vast-
stelling van de begroting. De zaak was letter-
lijk dichtgetimmerd. 
CDA en PvdA wezen van de 17 amendementen
er 16 af. De hele vergadering had in wezen
teruggebracht kunnen worden tot maximaal
15 minuten.  Alles was immers al beslist.. Het
was dus luisteren naar de zegeningen van het
CDA en de PvdA voor onze Gemeente. 
De klap op de vuurpijl komt echter van de heer
Peppelman in de Gelderlander. Hierin stelt hij
althans volgens de krant dat de burgers hun
kans voorbij hebben laten gaan. Bij de begro-
tingsbehandeling hadden ze moeten reageren.
Weet u ik schreef ook toen. Op de Agenda van
de begrotingsvergadering stond o.a.
“Ingekomen stukken” De Voorzitter van de
Raad vroeg geheel correct of iemand daarop
wilde reageren. Niemand dus. De  “ingekomen
stukken werden dus voor kennisgeving aange-
nomen.  Dat is toch democratie heer Peppel-
man.

Natuurlijk is het fijn dat vele voorzieningen
voorlopig gehandhaafd kunnen blijven maar
om daarvoor de huiseigenaren extra te belas-
ten nee dat is oneerlijk.

J.J. Domburg

Ziekte van Lyme neemt toe!

Teken en de ziekte van Lyme

GGD Gelre-IJssel geeft de boodschap mee aan
mensen die deze zomer de natuur intrekken,
om alert te zijn op een tekenbeet. Dat dit nood-
zakelijk is, blijkt uit het feit dat huisartsen in
2005 bij circa 17.000 mensen in Nederland de
ziekte van Lyme hebben vastgesteld. Dit zijn
5.000 besmettingen meer dan in 2001 en een
bijna drievoudige toename sinds 1994. De oor-
zaak van de ziekte van Lyme is een bacterie die
wordt overgebracht door de beet van een teek.
In 2005 hebben 73.000 mensen de huisarts
bezocht vanwege een tekenbeet. Het aantal
mensen dat door een tekenbeet de ziekte van
Lyme krijgt, neemt ook sterk toe. 
Teken zijn vooral van maart tot november aan-
wezig in bossen, duinen en hoog gras en zien
eruit als kleine spinnetjes. Wordt een teek niet
binnen 24 uur verwijderd, dan loopt men het
risico dat de ziekte van Lyme wordt overgedra-
gen. Zonder behandeling kan deze ziekte chro-
nische klachten veroorzaken aan hart, zenuw-
stelsel, gewrichten en huid. De kans op de ziek-
te van Lyme is echter minimaal, wanneer voor-
komen wordt dat een teek zich vast kan zui-
gen. Wanneer mensen wel een tekenbeet oplo-
pen is het van belang dat de teek snel en op
een juiste manier wordt verwijderd.
Het is daarom verstandig om na een dag in de
natuur altijd de huid te controleren. Teken
nestelen zich met name op warme vochtige
plekken op de huid, zoals liezen, oksels en
knieholtes. Bij kinderen kunnen teken ook in
de hals zitten, op het hoofd en bij de haargrens

achter de oren.
Om tekenbeten en daarmee de ziekte van
Lyme te voorkomen kunt u het beste op de
paden blijven, bedekkende kleding en dicht
schoeisel dragen wanneer u de natuur in gaat,
u, in een gebied met veel teken uw huid insme-
ren met een insectenwerend middel (met
ongeveer 30% DEET). 
Controleer uzelf en elkaar na een dag in de
natuur op tekenbeten, met name in de liezen,
knieholten, oksels en de buikstreek. Verwijder
teken zo snel mogelijk met een (teken)pincet.
Gebruik vooraf géén alcohol om te ontsmet-
ten. Bij verwijdering binnen 24 uur is de kans
op besmetting vrijwel uit-gesloten.
Voor meer en uitgebreidere informatie over
teken en de ziekte van Lyme kunt u bellen met
GGD Gelre-IJssel, tel. 0570-664664, of kijk op
onze website: www.ggdgelre-ijssel.nl 

Waarom ben jij graag in beweging?

Avondvierdaagsewedstrijd 
GGD Gelre-IJssel

Vele honderden kinderen in de regio doen de
komende weken mee aan de avondvierdaagse.
Vier avonden lang maken ze vele wandelkilo-
meters. GGD Gelre-IJssel organiseert ter gele-
genheid van de avondvierdaagse een wedstrijd
voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in de regio. 
‘Waarom ben jij graag in beweging?’ is het
thema van de wedstrijd. Kinderen mogen zelf
weten hoe ze antwoord geven op die vraag. Met
een verhaal of gedicht, een collage, tekening of
knutselwerk. Ze moeten er dus wel even voor
gaan zitten! 
Voor de mooiste inzendingen zijn er natuurlijk
leu-ke prijzen beschikbaar. Meer informatie
over de wedstrijd is te vinden op de website
van de GGD, www.ggdgelre-ijssel.nl. Geen
internet? Telefonisch is de GGD bereikbaar op
0570-664664.

Zelhemse kunstenares in 
Erve Brooks

Van 1 juni t/m 15 juli heeft Erve Brooks in Gelselaar
een expositie ingericht met pastels en olieverfschil-
derijen van de Zelhemse kunstenares Gerrie Olthof-
Klein-Bleumink. Al in haar jeugd gaf ze blijk van
haar creatieve behoeftes door veel te tekenen. Haar
eerste serieuze stappen op het creatieve vlak zette
ze tijdens een boetseercursus gegeven door Henk
Dame. Vooral op het gebied van vormgeving stak ze
veel op van die lessen.
In 1985 sloot Gerrie zich aan bij een tekengroep op
‘de Boerderij’ en leerde verschillende technieken
als aquarel, pastelkrijt en olieverf. Haar voorkeur
gaat uit naar olieverf en daarnaast ook pastel.
Inmiddels verzorgt ze al enkele jaren les aan ca. 15
leerlingen.
Om zich verder te bekwamen in de olieverftechniek
meldde ze zich in 2000 aan voor de cursus ‘Traditi-
oneel Ambachtelijk Schilderen’ volgens de klassie-
ke methodiek bij Galerie Atelier Marian Merk, ook
wel ‘De Hagense School’ genoemd. Tot 2005 volg-de
ze er intensief lessen en het ontwikkelde haar crea-
tiviteit. Tegenwoordig staat er thuis permanent een
schildersezel klaar om in de vrije tijd direct te kun-
nen gaan schilderen. De resultaten hiervan kunt u
de komende tijd bij Erve Brooks gaan bekijken.



... vakkundig gebouwd!
Bruggink. Alles in één hand. Plezierig wonen wil toch

iedereen. Wij begrijpen dit als geen ander. Of het nu gaat om een

nieuw huis of de verbouw van uw huidige woning, bij ons bent u aan

het juiste adres. En dat werkt wel zo prettig. Voor advies, begeleiding

en realisatie heeft u maar één partner nodig. Wij nemen u al het werk

uit handen, van eerste schets tot oplevering.

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

Schoonmaakhulp
voor kantoor en woonhuis
voor ±12 uur per week.

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a, 7251 JX  Vorden

tel. 0575-556722

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Slabonen 500 gram 0.99
grote Elstar appelen kilo 0.59

Toldijkse rauwkost 300 gram 0.75 

Ze zijn er weer onze eigen heerlijke 
zoete aardbeien van de koude grond 

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

• Verkoop
• Taxatie
• Aankoop
• Deeldiensten

Telefoon: 0575- 55 55 82
e-mail: info@dirkvanderhouwen.nl
internet: www.dirkvanderhouwen.nl

Dirk van der Houwen
Makelaardij

Vorden

VORDEN 
De Doeschot 38   

Vraagprijs: € 309.000,-

In een rustige, kindvriendelijke omgeving en aan een kin-
derspeelplein gelegen goed onderhouden HELFT VAN
DUBBEL WOONHUIS met garage en besloten zonnige
tuin op het zuidoosten.
Indeling: B.g. entree, toilet, garderobe; ruime L-vormige
woonkamer met massief eiken vloerdelen en dubbele
tuindeuren, halfopen luxe keuken met inductiekookplaat;
royale bijkeuken. 
1e Verdieping: 3 slaapkamers, royale luxe badkamer 
2e Verdieping: open ruimte met CV-combiketel (nieuw),
mogelijkheid voor 4e slaapkamer
Isolatie : geheel
Woonoppervlak : 130 m2

Perceelgrootte : 233 m2

Inhoud : 430 m3 (excl. garage)
Bouwjaar : 1996

N18
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Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO 

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl 

www.bettingressing.nl

Goedkoper 

kunt u 

nergens kopen,

zelfs 

niet over de

grens.

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

l Ruim 3000 m2 showroom!l Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!

Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg. 
tel. 0313 - 47 62 18

www.slaapspecialistdrempt.nl
dealer  van:  Akva,  Svedex,  Avek,  Pul lman,  Kinna,  Auping,  Eastborn,  Kiruna,  Lattof lex,  Jensen,  Tempur

ZONDER KLACHTEN SLAPEN

DOOR DREMPT

Orthopedische hoofdkussens en drukverlagende matrassen.
Wereldwijd aanbevolen door meer dan 30.000 medisch specialisten.

HOOFDPIJN
STIJVE NEK

FIBROSITIS

ARMPIJN

RUGPIJN

HEUPPIJN

ISCHIAS

KNIEPIJN

PROBLEMEN MET 
DE BLOEDSOMLOOP

2e Pinksterdag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur!

Bij aanschaf van een elektrisch 
verstelbare bedbodem met matras 

DRUKWERK

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c
7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Postbus 22, 
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij

Weekblad Contact, 
het weekblad waar
men naar uitkijkt!
familie-advertenties, 
aanbiedingen van 

de bakker, de slager,
groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het 
belangrijk te werken 

per editie;
dan blijft het 

betaalbaar voor 
de kleine man!



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

weekendpakkers

22/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 juni 2006

PLUS
Witte puntjes
Zak 10 stuks
NORMAAL 1.09

0.89
Hertog
Luxe 
Roomijs
Diverse smaken.
Bak 875 ml
ELDERS 3.35

2.49

Hollandse
aardbeien
Bak 500 gram

1.99
500 gram

Lays
Superchips
Diverse smaken.
O.a. naturel, paprika
en cool yoghurt 
& cucumber.
2 zakken à 200 gram naar keuze
ELDERS 1.72-1.92

1.39
2 zakken

Heineken
Twist off
Set 12 flesjes à 25 cl
ELDERS 6.49

3.99
12 flesjes

* Wij verkopen alleen alcohol 
aan personen vanaf 16 jaar.

Diamarine
Côtes de 
Provence Rosé
Fles 75 cl
ELDERS 4.49

2.99

* Wij verkopen alleen alcohol 
aan personen vanaf 16 jaar.

Aviko
Aardappelschotel
Diverse smaken.
2 zakken à 450 gram naar keuze
ELDERS 2.90

1.98
2 zakken

Bestrooi de schotel vlak voor het serveren 
met vers gehakte peterselie of bieslook.

PLUS
Korenlanders luxe stokbrood
Wit, donker of zonne. 
Vers uit eigen oven.
Per stuk ca. 400 gram
NORMAAL 1.39

0.99

Maak een potje of blikje ratatouille warm 
en verdeeel dit over enkele boterhammen. 

Doe er een plakje kaas of ham op en 
zet dit even onder de grill.

Va r k e n s -
filetrollade
Kilo                    
ELDERS 11.98

7.98
kilo

Kerf het vlees in en stop er 
stukjes knoflook en rozemarijn in, 
ook wat spekblokjes tijdens het 
braden toevoegen, het geeft een 
heerlijke Franse smaak.

Nectarines
500 gram

1.49
500 gram

Barbecueschotel
Populair
Prijs per 500 gram
ELDERS 5.99

Als u tijdens het barbecuen vlees warm 
wilt houden  leg het dan op een stukje 

aluminiumfolie aan de zijkant van het 
rooster, u kunt dan weer doorgaan met de rest.

3.99
500 gram

“WAT ZITTEN JULLIE NOU TE MOKKEN!?”

Spaar alle 16 WK mokken. Gratis bij PLUS. Kijk snel verder in de winkel.

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

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00


