
Zoals reeds omschreven werd Pie-
ter Moll uit Enkhuizen in 1856 de
eerste dominee in Wichmond.
Overigens reageerden op het be-
roep (een ander woord voor vaka-
ture) maar liefst 12 kandidaten
(sollicitanten). Uiteindelijke bleven
er drie over, waaruit Moll gekozen
werd. De predikanten moesten
destijds allemaal ‘ voorpreken’. Ze
verbleven dan twee aan twee in ho-
tel Kap te Warnsveld. De één had
dan ’s ochtends preekdienst in
Wichmond en de ander in de
avonduren. In het dagboek van
Moll is dit te vinden:

‘ Veiligheidshalve had ik mij een
steek aangeschaft. Met dat hoofd-
deksel op ging ik op het harde
bankje van de doodeenvoudige
stortkar zitten die mij stapvoets
door het dikke zand in een groot
uur overbracht. Na afloop van de
dienst trad ik met een stap of wat ‘
de deel’ en toen de gang van de
pastorie binnen. De president-
kerkvoogd die alles regelde en be-
stuurde was J.W. van den Brink. La-
ter ging ik met van den Brink een
kijkje nemen in het huis. Toen wij
in het keldertje waren afgedaald,
greep hij mijn hand om mij in der
haast even te zeggen dat hij zou

doen wat hij kon om mij het be-
roep te bezorgen, ‘ want ie bunt
mien man heur!’ 

Daarna ging ik weer terug naar
Warnsveld. Halfweg gevorderd
komt mijn concurrent- collega mij
tegen. Met een jaloerse blik kijkt
hij mij aan, omdat ik een steek op
had en hij niet. En daar hij zeide te
meenen, dat daar het beroep wel
eens vanaf zou kunnen hangen,
stond ik hem dadelijk mijn hoofd-
deksel af dat ik inruilde voor zijn
hoed’!!!

Anekdote Pieter Moll
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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. 

Leden van de toneelvereniging ‘ Wich-
mond- Vierakker’, aangevuld met een
30- tal figuranten zorgen voor de op-
voering. In totaal 45 personen die on-
der regie van Tiny de Koning nu al vol-
op in de pastorietuin repeteren. Dat
betekent dat katholiek en hervormd,
net als bij zoveel andere gelegenhe-
den, de handen ineen hebben gesla-
gen, teneinde de bevolking op een
paar prettige avonden te bezorgen.
Aanleiding voor dit alles is het 150 ja-
rig bestaan van de hervormde ge-
meente Wichmond. Deze viering is
uitgesmeerd over een periode van bij-
na een half jaar. Op Eerste Paasdag
werd met een speciale kerkdienst het
startsein gegeven tot deze viering, ge-
volgd door een speciale kerkdienst op
Hemelvaartsdag.
Zondag 25 juni wordt er in de pastorie-
tuin een openluchtdienst gehouden,
met aansluitend een eenvoudige
lunch en een reünie met fototentoon-
stelling in het gebouw Withmundi.
Op 6 en 7 juli dus het toneelspel en ter
afsluiting wordt er op zondag 10 sep-
tember een herdenkingsboek gepre-
senteerd met allerlei wetenswaardig-
heden over 150 jaar hervormde kerk
in Wichmond. De jubileumcommissie
die al maandenlang met de voorberei-
dingen van de festiviteiten bezig is, be-
staat uit Ben Hiddink ( voorzitter), Joke
Groot Jebbink, Han Pieterse en Elsita
Turnhout.
150 jaar Hervormde kerk in Wich-
mond wil overigens niet zeggen dat er
over de periode van voor 1856 geen
historie is. Toch wel, want in 794 krijgt
ene Ludger van graaf Wrachar een
stuk land geschonken aan de Yssel bij
Withmundi, de naam van het latere
Wichmond. De grond waarop de eer-
ste kerk in de Graafschap werd ge-

sticht lag aan de Yssel, ten zuiden van
de Bronsbergen, ongeveer vanaf vlak
voor Den Elter, langs de Groene Jager
tot aan De Boterboer/ monding Baak-
sebeek. Wichmond/ Withmundi zou ‘
wijde monding’ betekenen. De eerste
kerk, waarschijnlijk een houten kapel,
dateert uit 801/ 802.

DRIE KERKJES
Tot aan 1586 hebben er waarschijnlijk
drie opeenvolgende kerkjes langs de
Yssel gestaan. Het lijkt er sterk op dat
er telkens moest worden uitgeweken
voor deze rivier, die haar loop naar het
oosten verlegde. In 1586 verdwijnen
de laatste resten van de kerk in de Ys-
sel. In de periode daarna tot 1856 had-
den de leden van de Wichmondse ge-
meente/ parochie geen eigen kerk.
Men bezocht toen de kerken in Warns-
veld, Vorden, Steenderen en Hengelo.
Wel was er in de buurt van de Vierak-
kerse school een kapel. Deze is in de
Tachtigjarige Oorlog verwoest en weer
opgebouwd.

In 1853 werd de aanzet gegeven tot de
huidige hervormde kerk in Wich-
mond. Han Pieterse heeft zich de afge-
lopen tijd enorm bezig gehouden met
de geschiedenis van deze kerk. Zo
diepte hij in het archief een ‘stuk’ op
met de tekst ( in oud- Nederlands ge-
schreven ): ‘ Eenige vriendschappelijke
zamenkomsten van de Notabelste uit
de buurtschappen Wichmond, Vierak-
ker, Baak en Hackfort hebben er onder
leiding van den Predikant C.J. Wijna-
endts plaats gehad. Men heeft zich al-
daar van het wenschelijke en noodza-
kelijke overtuigd dat in de omstreken
van de Drosterij eene kerk en Pastorie
gesticht werd tot daarstellen eener
nieuwe kerkelijke gemeente, nadat dit

door het grootste gedeelte der bewo-
ners dier streken schriftelijk was be-
raamd en toegejuichd zoo hebben op
verlangen of met goedkeuring der be-
langhebbenden uit de bovengenoem-
de buurtschappen zich tot eene Com-
missie geconstitueerd’. 

Het gevolg van dit alles was dat er op
14 mei 1855 de eerste steenlegging van
pastorie en kerk plaats vond, op 20
april 1856 inwijding van de kerk en op
18 september 1856 het Koninklijk Be-
sluit ter bevestiging van de Hervorm-
de Gemeente Wichmond. De eerste
dominee was ene Pieter Moll uit Enk-
huizen die deze functie tot 1865 uitoe-
fende. Wichmond heeft in de afgelo-
pen 150 jaren 14 predikanten gekend
inclusief de huidige predikant Marian-
ne Bernaard- Boertjes. Daarvoor was
Annemarie Hagoort 12 jaar predikant.
Het 100 jarig jubileum werd in 1956
gevierd, toen vond er ook een restaura-
tie plaats. Zo rond 1980 kwam er een
nieuwe vloer in de kerk en werden ook
de banken vervangen.

ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN
KERK
In het gesprek met het drietal Han Pie-
terse, Zwennie Langwerden en Joke
Groot Jebbink bleek duidelijk dat de
Hervormde gemeente trots is op haar
leden. Deze leden brengen zelf de be-
nodigde gelden bijeen om de kerk fi-
nancieel gezond te houden. Circa 150
vrijwilligers zijn dag en nacht in de
weer om het t
uin- en bosonderhoud bij de kerk te
onderhouden, bloemen rondbrengen,
zieken bezoeken, kinder- nevendien-
sten en ook jaarlijks zelf een aantal
zangdiensten te organiseren. ‘ Kortom
zonder vrijwilligers kon er in Wich-
mond geen kerk ‘draaien’ en alles dan-
ken wij aan een stukje saamhorig-
heid’, zo zeggen Zwennie, Joke en Han
bijna in koor.

Zoals geschreven, de hoofdmoot van
de jubileumviering is ‘ Het Spel van
Witmond. Het spel werd rond 1946 ge-
schreven door dominee J.M. Gerritsen
en is in 1948 voor het eerst opgevoerd.
Volgens een ‘ongeschreven wet’ van de
auteur mag het spel nergens anders
dan in Wichmond gespeeld worden.
Het stuk is al vele malen voor het voet-

licht gebracht. De laatste keer was in
1994 bij het twaalf honderd jarig be-
staan van de Wichmondse gemeen-
schap, toen werd er voor het eerst in
de openlucht gespeeld. Dat het thans
12 jaar later weer wordt opgevoerd
heeft mede te maken met het feit dat
de kinderen van toen, die er in de loop
der jaren veel over hebben gehoord,
het spel ook als ‘volwassenen’ willen
meebeleven. Een stukje nostalgie over
het wel en wee van Wichmond dat
ook in de toekomstige jaren nog wel
eens gespeeld zal worden. 
De aanvang is beide avonden om 20.30
uur. Vanaf 19.30 uur zal de muziekver-
eniging ‘ Jubal’ de bezoekers verma-
ken met vrolijke muziek.

Over 150 jaar Hervormde Gemeente Wichmond
valt heel wat te vertellen!

Tijdens een gesprek met Zwennie Langwerden ( Kerkeraad ) Joke Groot
Jebbink en Han Pieterse ( laatst genoemden hebben zitting in de jubile-
umcommissie) bleek wat een impact de Hervormde kerk in Wichmond op
haar bewoners heeft. De kerk telt 450 gemeenteleden, bijna de helft van
de bevolking in Wichmond/ Vierakker. Zo op het oog lijken het twee ge-
scheiden bevolkingsgroepen in dit deel van de gemeente Bronckhorst.
Niets is minder waar. Qua geloofsovertuiging lijkt dat misschien zo, maar
qua beleving vormen de dorpelingen een grotere éénheid dan men wel-
licht denkt. Een prachtig voorbeeld van deze eensgezindheid is toch wel
de opvoering van het toneelstuk ‘ Het Spel van Witmond’ dat op donder-
dag 6 juli en vrijdag 7 juli in de pastorietuin bij de Hervormde kerk zal
worden opgevoerd.

ZINNEPRIKKELENDE

LIFESTYLE FAIR
OP KASTEEL VORDEN

van 22 t/m 25 juni van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdagavond 23 juni tot 20.00 uur

innerlijk, uiterlijk, spiritualiteit, antiek,
reizen, etc.

Zaterdags is het mogelijk uw antieke
vaas of schilderij te laten taxeren o.l.v.

Rob Zandvoort bekend van TV.

Kasteel Vorden, de Horsterkamp 8 
5271 AZ Vorden



ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden

Zondag 18 juni 10.00 uur ds. J. Kool doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 18 juni 10.00 uur ds. D. Westerneng Openbare
belijdenis 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 18 juni 10.00 uur ds. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden

Zondag 18 juni 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 17 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 juni 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Huisarts

Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende

ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon

0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

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

Apotheek

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

Tandarts

17/18 juni G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal

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

Brandweer 

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

Politieteam Bronckhorst

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

Ambulance 

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

Dierenarts 

Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen

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

VVV-kantoor 

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

Algemeen Maatschappelijk werk

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

Yunio Oost Gelderland

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk

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

Sensire thuiszorg

diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). 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. 

� 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.

� Te huur: Party tenten,

biertafels, praattafels, stoe-

len, tafels, enz. Tel. (0573)

45 26 41 of (06)18 20 88 90.

� 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.

� Gestopt met roken? Let op

de weegschaal! Lukt het

niet u gewicht op peil te

houden bel dan snel. Nieske

Pohlmann (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

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Fietstocht Veldhoek 25

juni, starten tussen 13.00 en

14.00 uur. Begin en eindpunt

School Veldhoek, Kapersweg

te Ruurlo.

� Te koop: g.o.h. caravan,

Adria Linea 360 TLE (1992)

eindkeuken, toiletruimte +

cassette toilet, voortent, schuif-

luifel. Vaste prijs € 1.450,--,

tel. (0575) 55 21 28 na 18.00

uur, b.g.g. (0575) 55 30 56.

� Te koop: nog 2 pups,

zwart dek, bruine poten,

witte bef en hoogte 45 cm.

Tel. 55 38 96 na 17.00 uur.

� Lekker op vakantie met

een jonge luxe 510 LMC

Caravan met een complete

uitrusting. Deze zomer nog

enkele weken vrij. Info: Nieuw

Heijnk in Warken, tel. (0575)

43 23 25.

� Te koop: nieuwe aard-

appelen. Vers van het land:

peulen, bloemkool, spitskool,

sla en andijvie. Diverse

soorten fruit en eieren. Ro-

de-, witte-, spruit-, broccoli-,

spits- en bloemkoolplanten.

Tomaten-, sla-, andijvie-, ro-

de bieten-, peterselie- en sel-

derijplanten. Andre Snellink,

Bekmansdijk 4, Vorden, tel.

(0575) 55 68 76.

� “Verras vader eens met

een geluksolifantje, een

handgemaakte boot uit Indo-

nesië of één van onze ande-

re wereldcadeaus, voor ieder

budget! Kom eens kijken in

de Wereldwinkel.......  u vindt

er géén stropdassen en af-

tershave, maar echte verras-

sende wereldcadeaus en dat

gun je toch iedere vader?”

� Gevraagd: Huishoudelijke

hulp. Aantal uren in overleg.

Vorden, tel. 554431.

� Gezocht stalling voor klei-

ne camper. Afm. 528 x 215 x

256. Liefst omgeving Vor-

den. Tel. nr. 06-24577928 /

0573-551731.

� T.k. wasmachine 1400

t, wasdroger + koelkast inl.

06 - 22 03 47 08.

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

Hup Holland Hup

Vlaai v/d week

Tropische vruchtenbavaroisevlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus broden € 4,00

Weekend inkoppers
(geldig op vrijdag en zaterdag)

Oranjesoezen 10 st. € 5,50
Oranje tompoucen € 4,35

4 halen = 3 betalen

Bij besteding van 10 euro een 

Telegraaf gratis
(max. 1 per klant)

LAST VAN
WESPEN?

Bel voor snel 
verwijderen

O.B.S.
Bellen tussen 

17.00 en 20.00 uur
Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

Dagmenu’s
14 juni t/m 20 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 14 juni
knofooksoep met croutons / wokki wokki van kip, roerbak-
groente en pasta

Donderdag 15 juni
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen, groente /
Bavarois met slagroom

Vrijdag 16 juni
aspergesoep / urkervispot in een roomsaus met aardappelen
en groente

Zaterdag 17 juni (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en groente /
ijs met slagroom

Maandag 19 juni
gesloten

Dinsdag 20 juni 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

Onze pasfoto’s

zijn PAS foto’s

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12



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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

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

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

Op maandag 26 juni zijn wij

Tonnie Hendriksen
Riek Hendriksen - Woerts

50 jaar getrouwd. 

We willen dit graag samen met onze kinderen en

kleinkinderen vieren in zalencentrum ’Het Witte

Paard’, Ruurloseweg 1 te Zelhem.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte

welkom op onze receptie van 15.00 tot 17.00 uur.

Zevenweg 23

7021 BD  Zelhem

Zo klein...

Zo lief...

Zo mooi...

Dat wij, met al ons geluk,

nog gelukkiger konden zijn!

Welkom lief broertje

Senna
8 juni 2006

Peter van de Pol en Mirjam Kapteijns

Milo en Jade

Hoetinkhof 22

7251 XN Vorden

apvdpol@zonnet.nl

Op bezoek? Bel even: 0575 - 55 33 61. 

Wij rusten tussen 12.00 en 15.00 uur en na 21.00

uur.

Een hand, een woord, een kaart, een gebaar doen

zo goed als je iemand, die je lief hebt, veel te vroeg

verliezen moet.

Bedankt voor de overweldigende belangstelling

en het medeleven na het overlijden van mijn man

en de vader van Anne en Jochem.

PAUL LOSKAMP

Sylvia Loskamp - Nijland 

Anne en Jochem

Ruurlo, juni 2006

Verdrietig door het gemis en dankbaar voor de lan-

ge tijd dat zij in ons midden was nemen wij afscheid

van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder,

oma en mijn overgrootmoeder

Gerritdina Christina Hiddink

18 februari 1921 Gerrie 9 juni 2006

weduwe van Willem Rietman

Kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkind

Correspondentieadres:

De Kilder 49

6983 HK Doesburg

De uitvaartdienst is op 14 juni om 11.00 uur in de

kerk aan de Dorpsstraat in Wichmond.

Wij

Henk en Rikie Berenpas
waren 26 mei 2006 40 jaar getrouwd.

Tevens wordt Henk 18 juni 2006 65 jaar. 

Wij willen dit samen met jullie vieren. 

Wie ons wil feliciteren is van harte welkom op 18

juni 2006 vanaf 20.00 uur bij camping De

Goldberg, Larenseweg 1 te Vorden.

Stationsweg 6

7251 EM  Vorden

Donderdag 22 juni 2006 hopen wij

A. Dimmendaal &
J.W. Dimmendaal-Wassink

samen met kinderen en kleinkinderen 

ons 55 jarig huwelijk te vieren.

Wij houden receptie van 14.30 tot 17.00 uur bij 

Camping “De Kleine Steege”, Hachforterweg 33

te Wichmond.

Pr. Clauslaan 19

7251 AS Vorden

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven

tijdens de ziekte en het overlijden van mijn dierbare

echtgenote

Willy Uiterweerd-Seegers

wil ik U, mede namens wederzijdse familie, hartelijk

dank zeggen.

Johan Uiterweerd

Hengelo Gld., juni 2006

Vleeswarenkoopje

Bij 100 gram gebr. fricandeau
Gratis 100 gram vleessalade

Special

Italiaanse spies 100 gram € 1.20

Extra voordelig

Schouder karbonade
4 stuks € 4.98

Keurslagerkoopje

Pepersteaks
3 stuks € 5.00

Maaltijdidee

Nasi & bami per portie
(300 gram) € 2.98

Div. soorten gehaktballetjes
Alleen van donderdag t/m zaterdag 11 stuks € 2.98

Gegrillde drumsticks
Alleen van donderdag t/m zaterdag 11 stuks € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Gaat u voor ambachtelijke kwaliteit, maar let u ook een beetje op de prijs?
Probeer dan deze week beslist onze gebraden fricandeau. Daar krijgt u na-
melijk gratis 100 gram vleessalade bij. Dus dat wordt nog moeilijk kiezen...

Avondvierdaagseboeketten
per stuk € 2,49

2 bos voor € 3.99

YYVVOONNNNEE  EENN  WWIILLBBEERRTT
GG RR OO TT EE NN HH UU YY SS

Dorpsstraat 18, Vorden

Kaiser 

bolletjes
3 voor

€ 1.00

Appel 
bavaroise

vlaai

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

WKaas kanjers

65 ct ps

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 17 juni.

vrijdag/zaterdag

Vaderdag snitt

nu € 5.95



POSTDUIVEN P.V. VORDEN
Uitslagen wedvlucht vanaf Ablis over
een afstand van ruim 500 kilometer:
H.A. Eykelkamp 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15,
16, 17, 19; J. Meyer 3 en 4; Comb. A en
A Winkels 7, 18; C, Bruinsma 9, 11; F.T.
Hummelink 12; M.M. Tiemessen 14.
Wedvlucht vanaf Pommeroul over een
afstand van circa 257 kilometer: H.A.
Eykelkamp 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 15; T.J. Be-
rentsen 5; M.M. Tiemessen 7, 8, 16, 18;
Comb. A en A Winkels 10, 11, 17, 20; C.
Bruinsma 12; E. Bruinsma 13; F. T
Hummelink 19.

Wedvlucht vanaf Brive over een af-
stand van circa 850 kilometer. Hier wa-
ren de uitslagen: Comb. A en A Win-
kels 1, 3, 9, 10, 11, 14; H.J. Stokkink 2, 8;
F.T. Hummelink 4; J. Meyer 5, 6, 7, 13;
M.M. Tiemessen 12. Wedvlucht vanaf
Perone over een afstand van 340 kilo-
meter. De uitslagen waren: H.A. Eykel-
kamp 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19,
20. Comb. A en A Winkels 3; M.M. Tie-
messen 9, 14; T.J. Berentsen 11, 15; E.
Bruinsma 13; D.J. Gotink 16.

D u i v e n s p o r t

BERKELDUIKERS
INTERNATIONAAL
Afgelopen weekend was er in Nord-
horn - Duitsland een groot internatio-
naal zwemfestijn met 43 deelnemen-
de verenigingen uit 5 verschillende
landen en meer dan 1000 veelal jonge
zwemmers. Het zwemparadijs in
Nordhorn met oa. een 10 meter hoge
duiktoren, een golfslagbad, glijbanen
en een wedstrijdbad van 50m, allen in
de buitenlucht, was het decor waarin
niet alleen gepresteerd diende te wor-
den, maar vooral ook werd genoten
van alle randzaken als kamperen en
genieten van het prachtige weer.
Een deel van de jeugdselectie van de
Berkelduikers uit Lochem was present
op dit meerdaagse spektakel en allen
deden het bijzonder goed. De kille cij-
fers: 65 starts - 15 PR's en dat in een
50m bad. Fantastisch !!!. Naast de vele
medailles, prijzen en certificaten wel-
ke er mee naar huis werden genomen
sprongen de prestaties van oa, Car-

Wa t e r p o l o

Dit keer op de lange baan (50 m bad)
in Eindhoven. Nienke, die slecht-
ziend is, behaalde in het gloednieu-
we zwembad 'de Tongelreep' drie
Nederlandse records, allen op de

vrije slag: 50 m in de tijd van
0.41,53; 100 m in 1.36.03 en 200 m
in 3.39.03

Op de 100 m. rugslag zette ze een

nieuwe tijd neer van 1.52.65 en op
de 50 m schoolslag van 0.51.41,
waarbij ze toch nog eerste werd.
Na een lange dag en met vijf gou-
den plakken ging ze met een vol-
daan gevoel huiswaarts. 

Nienke van harte gefeliciteerd met
je behaalde resultaten!.

Nienke Braakhekke behaald drie
Nederlandse records met zwemmen

Zaterdag 3 juni deed Nienke Braakhekke, lid van de Berkelduikers uit
Lochem, mee aan de Nederlandse zomerkampioenschap van het Ne-
bas.Nsg. (bond voor aangepaste sporten).

Nienke in Eindhoven

31E DRIEWEEKENDENTOERNOOI
SV RATTI
Na een vrij weekend in verband met
Pinksteren kregen de toernooien op
zaterdag 10 juni hun vervolg. Zater-
dagmorgen om 9.00 begonnen de E-
pupillen. 19 teams in 4 poules speel-
den hun wedstrijden. 1 poule bestond
uit 4 teams wegens een afzegging,
door het late tijdstip van afmelding
was er helaas geen vervanging meer te
regelen. Het weer was goed en de kin-
deren speelden leuke wedstrijden.
Na de kruisfinales werden de bekers
als volgt mee naar huis genomen: 1e
prijs, aangeboden doorHovenier Kette-
lerij: ABS E1; 2e prijs, aangeboden
door Martens vrijetijdskleding: Robur
et Velocitas E9; 3e prijs, aangeboden
door Welgraven schoonmaakartike-
len: Robur et Velocitas E9; 4e prijs,
aangeboden door Otten rietdekker:
SVBV E2. De Fairplay beker, aangebo-
den door Super de Boer Grotenhuys,
werd toegekend aan SVBV E3.

Tijdens de prijsuitreiking van de E
jeugd druppelden de B teams voor het
middagprogramma al binnen. Ook
hier waren er afmeldingen maar ge-
lukkig was er steeds vervanging te vin-
den. Donderdagavond laat belde he-
laas nog een team af en tijdens de eer-
ste poule wedstrijden werd duidelijk
dat ook een team uit Zwolle niet
kwam opdagen.
Onmiddelijk werd er een alternatief
programma in elkaar gedraaid waar-
door men na 10 minuten weer kon
gaan voetballen. Het werden 2 poules
van ieder 6 teams in plaats van 3 pou-
les van 4. Men ging 17 1/2 minuut voet-
ballen ipv de geplande 22 1/2 waardoor
de eindtijd haast gelijk was met het
oorspronkelijke programma.
Het was erg warm maar de teams lie-
ten zich er niet door weerhouden. Fa-
natiek werd er gestreden en het eind-
resultaat was als volgt: 1e prijs, aange-
boden door Huntink Kunsstoffen:
Ruurlo B2; 2e prijs, aangeboden door
slagerij Vlogman: SBC'05 B1; 3e prijs,
aangeboden door Chevrolet Groot Jeb-
bink: Ratti B1; 4e prijs, aangeboden
door schildersbedrijf Peters: Juliana
'32 B1. De Fairplaybeker werd aangebo-
den door Asya Pizza/Shoarma en ge-
wonnen door: Trekvogels B3.

Zondag 11 juni hingen er ook op het
Ratticompex  allerlei oranje vlaggen
en ballonnen. 10 teams in de 7e klas
zondag en de reserve 6e klas zaterdag
hadden er zin in want men was allen
op tijd aanwezig. Het toernooi kon dus
om precies 10.00 uur beginnen. Het
weer was goed waardoor er ook vele
vrouwen en kinderen rond het veld za-
ten, dit geeft altijd een extra gezellig
sfeertje. Al tijdens de eerste wedstrijd
moest de EHBO aan het werk.
Een speler van WHCZ scheurde de
achillespees en werd dus naar het Spit-
taal vervoerd waar hij dezelfde mid-
dag nog werd geopereerd. Gelukkig
was dit slechts de tweede keer in alle 3
weekenden dat de EHBO in actie
moest komen en bleef het hier ook bij.
Om 14.00 uur was het toernooi afgelo-
pen. Wie wilde was dus ruim op tijd
thuis om rond 15.00 uur de wedstrijd
van Oranje te zien. Velen bleven ook in
de kantine hangen waar 2 tv's stonden
opgesteld. Na de kruisfinales konden
de volgende teams de beker meene-
men: 1e prijs, aangeboden door instal-
latiebedrijf Wim Bosman: WHCZ 9.
Deze beker  werd gelijk doorgebracht
naar het Spittaal. 2e prijs, aangeboden
door bouwbedrijf Dijkman: Ruurlo 8;
3e prijs, aangeboden door squashcen-
trum Vorden: Doetinchem 6.

De fairplaybeker, aangeboden door Ey-
kelenkamp-Onstenk bleef op de Kra-
nenburg want deze werd toegekend
aan Ratti 4. De toernooicommissie
kan weer terugkijken op geslaagde
toernooidagen. De sfeer was goed, de
teams waren enthousiast en er was
geen narigheid, ook heel wat waard te-
genwoordig! Veel dank is men ver-
schuldigd aan scheidsrechters, spon-
soren, EHBO en vrijwilligers in de kan-
tine.

Na een welverdiende vakantie volgt in
oktober  weer de eerste voorbereiding
voor het 32e drie weekenden toernooi
in 2007.

Vo e t b a l

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 10 juni werd er een CH voor
pony's verreden in het Gelderse Laren.
Hester Slegt van PC De Graafschap
reed hier met haar pony Shardon. Zij
kwam uit in de klasse M1-DE en ein-
digde daar op een derde plaats met
184 punten. Ook met haar pony Wood-
row Carisbrooke deed zij hier goede
zaken want in de klasse Z1-DE eindig-
de zij op de tweede plaats.

Ook in het pinksterweekend kon er op
veel plaatsen gereden worden door de
ponyruiters van PC De Graafschap,
waaronder natuurlijk op de Achter-
hoekse Paardendagen in Zelhem.

Het weekend begon zaterdag echter in
Averlo met een bixiewedstrijd voor de
allerkleinsten. Imke Woerts kwam

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

hier aan de start met haar pony Lady.
Ze reed twee keer naar een eerste
plaats in de AA-dressuur met resp. 43
en 57 punten.
Haar zus Anke Woerts reed zaterdag
in Zelhem met haar pony Tamara. In
de klasse M1-DE behaalde zij 183 pun-
ten wat goed was voor een tweede
plaats.
Hester Slegt kwam ook uit in Zelhem
met haar pony Easter Boy. In de klasse
Z2-DE behaalde zij 258 punten en
werd daarmee eerste.

2e Pinksterdag stond er nog een con-
cours in Geesteren op het programma.
In de klasse B-C was hier een tweede
plaats voor Vera Kingma met haar po-
ny Sunny Boy met 178 punten. Lian
Nijenhuis met haar pony Ypsilon
kwam uit in de klasse L1-DE en behaal-
de een eerste prijs met 191 punten.
Marit Kouwenhoven met haar pony
Sara kwam uit in de klasse M2-DE en
behaalde in beide proeven een eerste
plaats met resp. 189 en 190 punten.

men Seesing, Lisanne Rietman, Arjan
Nijman, Merel Wilgenhof, Bernice Ja-
ger, Rick Haytink en Niels Tjoonk in
het oog. Zij verbeterden hun persoon-
lijke besttijd op verschillende afstan-
den veelal met enkele seconden. Al
met al kan terug worden gekeken op
een unieke happening met prima re-
sultaten en een goede organisatie.
Nordhorn tot volgend jaar.

Start en finish zijn bij sportpark Socii
aan de lankhorsterstraat in Wich-
mond.Het is al weer enkele jaren gele-
den dat er zo'n kampioenschap is ver-
reden,niet dat er van renners zijde
geen belangstelling was maar meer
omdat het organisatorisch nogal
moeilijk is om een dergelijk evene-
ment te laten plaatsvinden.Er is dan
ook een drietal jaren aan vooraf ge-
gaan eer de RTV Vierakker-Wichmond
zover was om dit kampioenschap te
organiseren.

Deze voorbereidingstijd was nodig om
een geschikt parcours te vinden,de no-
dige sponsoren warm te maken om
hun naam aan dit evenement te ver-
binden en voldoende medewerkers te
vinden voor beveiliging van het par-
cours.Het siert de RTV Vierakker -
Wichmond dat zij dit alles hebben
kunnen realiseren. De gemeente
Bronckhorst was bereid vergunning te
verlenen en  te zorgen dat er duidelij-
ke omleidingsroutes zijn.

De Vordense en Keijenborgse motor-
club zorgt voor begeleiding zodat de
renners veilig hun wedstrijd kunnen
rijden.De rennersrijden op een voor al-
le verkeer afgeslotenparcours van 10

km. Met start op het parkeerterrein
van sportpark Socii aan de Lankhor-
sterstraat ,dan richting Wichmond tot
aan de rotonde daar rechtsaf de Baak-
seweg op daarna rechtsaf de Riethuis-
weg in tot aan de Hamminkweg daar
rechtsaf tot aan de Deldensebroekweg
daar linksaf tot aan de Horst daar
rechtsaf ,daar krijgen de renners een
lang recht stuk tot aan de Okhorstweg
daar linksaf tot aan de Lankhorster-
straat daar rechtsaf naar de finish,de-
ze is bij de uitgang van het sportpark
Socii.De Masters 60+ gaan als eerste
om 1200 uur van start ,de eerste ren-
ner zal worden weggeschoten door de
wethouder van sportzaken Dhr. Glas-
bergen.De masters 60 en 50+ rijden ie-
der 2 ronden is 20 km,de masters 40+
en Amateurs A rijden elk 3 ronden van
10 km.

Na elke wedstrijd vindt de huldiging
plaats en wordt de rood wit blauwe
trui uitgereikt .De wedstrijden duren
tot ca.1800uur .Aan belangstelling van
rennerszijde  zal het niet liggen om
dit kampioenschap tot een geslaagd
evenement te maken bij de A ama-
teurs en masters 40+ zijn er al meer
dan zestig inschrijvers en bij de mas-
ter 50 en 60+ tot op heden een dertig
tal deelnemers. Wilt u in de achter-
hoek deze zware dicipline van de wie-
lersport meebeleven kom dan zondag
18 juni naar Wichmond,de toegang is
gratis,mede mogewlijk gemaakt door
de sponsoren van dit evenement.

Amateurs A Masters 40-50en 60+

NK Tijdrijden in Wichmond
Zondag 18 juni 2006 organiseert de
RTV Vierakker-Wichmond het Ne-
derlands kampioenschap tijdrij-
den,de wedstrijden worden verre-
den onder auspicien van de KNWU.

Nadat donderdagavond 15 juni bij
school het Hoge de medailles aan de
deelnemers van de wandelvierdaagse
zijn uitgereikt wordt om 20.15 uur ge-
start met de intocht.

Deze zal muzikaal worden opgeluis-
terd door de muziekverenigingen ‘
Concordia’ en ‘ Sursum Corda’. De
route ziet er als volgt uit: start school
Hoge, r.a. Dr. C. Lulofsweg, Zutphense-
weg oversteken, de Boonk, r.a. het Jeb-
bink, r.a. Burgemeester Galleestraat,
r.a. Zutohenseweg’, l.a. Schoolstraat,
r.a. school het Hoge, waarna de stoet
bij school het Hoge wordt ontbonden.

Intocht 
Avondwandel-
vierdaagse

Hoewel momenteel ‘hartje zomer’,
toch is de Kolde Karmis Commissie al
druk bezig met de voorbereiding op
de editie van 2006.

Het evenement zal dit jaar in het cen-
trum van het dorp plaatsvinden en
wel in de periode van 16 tot en met 29
december. 
Gezien het succes van vorig jaar is be-
sloten om de ijsbaan qua ijsoppervlak-
te tweemaal zo groot te maken. De
baan zal voor een groot deel in de
kerstvakantie voor het publiek wor-
den open gesteld. 

Voorts is de organisatie bezig met een
dagelijks programma in de naast de
ijsbaan gelegen tent. De plaatselijke
horeca zal middels een knallend mu-
ziekfeest inspelen op de Kolde Karmis. 

De kerstmarkt, die wordt gehouden
op zaterdag 16 december zit dit jaar in
het voorste gedeelte van het program-
ma. 

Het muziekweekend wordt gehouden
op 22 en 23 december.

Kolde Karmis
al volop in
voorbereiding



VVVVaaaaddddeeeerrrrddddaaaagggg zondag 18 juni

Vaderdag
idee?

10% korting
op alle

verrekijkers

Geldig t/m 18 juni
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72
www.martensvorden.nl

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Geslaagd?

1/2 meter slagroomtaart
€ 10.95

Vaderdag
Laat vader niet in zijn hemd staan

overhemd
8 pers. € 8.95 12 pers. € 13.50

Als enige in Vorden en omgeving verkopen wij de befaamde Belgische

Leonidas bonbons
Feestje!!!

Wij verzorgen graag uw gebak, partyhapjes, koude- en
warme buffetten, salades, belegde en hartige broodjes.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek
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VADER verwennen!

Ook daaraan is

bij Anthony’s

gedacht, met

VADERDAG

aanbiedingen
Vorden - Tel. (0575) 55 18 77

Burg. Galleestraat 22

Voor Vader lekker smullen
met een speciale 

VADERDAG-TAART
En bij het tweede kopje koffie

een lekker chocolaatje.

Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393 & Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

www.profilebleumink.nl info@profilebleumink.nl

DE FIETSSPECIALIST



Het contrast was groot, het eerste ‘
Wei-je Feest’ in 2005 speelde zich af tij-
dens nat en koud weer. De organisatie
Stichting Cultureel Collectief Kranen-
burg, liet zich niet uit het veld slaan,
bundelde de krachten en organiseerde
afgelopen zondag voor de tweede keer
het ‘Wei-je’ feest. En dit keer onder bij-
na tropische weersomstandigheden.
Thans te warm? ‘Echt niet, het is toch
heerlijk om hier een kijkje te nemen’,
zo sprak René Kappert, die samen met
Bertus Waarle, Martijn Dimmendaal,
Bert Schotman en Harry Nijenhuis het
bestuur van de CCK vormt. Behalve als
mede- organisator had René Kappert
deze dag nog een andere bezigheid.
Hij was namelijk actief betrokken bij
een demonstratie hooischudden, sa-
men met André Wesselink die het pu-
bliek liet zien hoe ‘ baaltjes hooi’ ge-
maakt worden en vervolgens in plastic
worden gerold.

René Kappert: ‘ Bij deze ‘Wei-je’ feesten
hebben we de hulp van een dertigtal
vrijwilligers die ons het gehele week-
end terzijde staan. Eigenlijk willen we
op een dag als vandaag de Kranenburg
promoten, zeg maar de Kranenburg
leefbaar houden. We willen tevens la-
ten zien hoe het boerenleven er vroe-
ger uitzag, waarbij ook de aandacht
op de ‘olde ambachten’ wordt geves-
tigd’, zo zegt hij. Neem Hentje Barge-
man uit Wichmond, inmiddels de
tachtig al ruim gepasseerd, geeft zij
deze zondag ( met de knipmuts op) de-
monstraties aan het spinnewiel. Hent-
je was goedgemutst en vertelde : ‘ Ik
heb zojuist nog voor 80 euro een trui
verkocht. Eigenlijk een koopje. Ik heb
deze trui zelf gemaakt, zuiver scha-
penwol. Koop je een dergelijke trui in
de winkel dan ben je zeker 200 euro
kwijt en bovendien na één keer was-
sen krimpt de trui. Die van mij niet,
veel betere kwaliteit’, zo merkt Hentje
fijntjes op!

Jeannette Hoek heeft op het ‘Kroamp-
kespad’ ( waar de oude ambachten op
deze wei tentoon werden gesteld ) een
stand met sprookjesachtige olieverf-
schilderijen. ‘ Ik verkoop of verhuur
deze schilderijen veel aan ziekenhui-
zen. Ze hangen ook dikwijls bij de dok-
ter in de wachtkamer. Deze vrolijke
schilderijen maken de mensen rustig’,
zo zegt Jeannette. Gerrit Heimensen
houdt er ook een prachtige hobby op
na. Hij besteedt vele uren aan het ma-
ken van mini- zeilbootjes. ‘ Kijk dit is
de ‘Batavus’. Van het origineel in Lely-
stad heb ik een foto gemaakt. Vervol-
gens heb ik de zeilboot nagemaakt’, al-
dus de hobbyist.

De hondenclub ‘De Banninkhof’ uit
Hengelo (G) gaf de gehele dag demon-
straties met een zestal, speciaal voor
de jacht gefokte honden. Wim Groot
Nuelend: ‘ We laten de honden van al-
les doen, ze springen los of aangelijnd,
halen dummies op. Ze springen bij-
voorbeeld ook over een waterbak,
maar gezien het warme weer, sprin-
gen ze er ook uit eigener beweging in
om lekker af te koelen’, zo licht Groot
Nuelend toe. Bij het werken op het (
boeren ) land zijn tractoren niet weg te
denken. Zo waren vanuit de gehele
Achterhoek eigenaars van tractoren
present om hun exemplaren te sho-
wen, waaronder enkele Lanz Buldogs
uit 1954. ‘Oldtimers’ zoals auto’ s,
bromfietsen en motoren hadden even-
eens veel bekijks.

Voetballiefhebbers hoefden deze zon-
dag niets van de WK te missen. In de
grote tent was een scherm opgesteld
waarop men ‘ Oranje’ aan het werk
kon zien. De feesten op de Kranenburg
begonnen zaterdagavond op de feest-
weide met het vogelschieten, met als
inzet schutterskoning van Kranen-
burg. Helaas voor de deelnemende
mannen, men moest de eer laten aan
een vrouw: Johanna ten Have. Zij werd

schutterskoningin; 2e prijs was voor
Michel Gudde (kop), 3 Jos Berendsen (
r.vleugel), 4 Frank Sessink ( l.vleugel) 5
Mark Nijenhuis (staart). Bij de jeugd
werd Thomas Plattel schutterskoning,
2 Tarik Janssen ( kop), 3e en 4e prijs
Bjön Nijenhuis ( rechter en linker vleu-
gel), 5 Sander Roosendaal (staart).

Johanna ten Have schutterskoningin

Wei-je Feest'n in de Kranenburg

In ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen
werd met een geslaagd en enthousiast
optreden onder leiding van dirigent
Piet Piersma voor patiënten nog een
optreden gegeven. Een avondprogram-
ma vullen vergt altijd weer een be-
hoorlijke inspanning, maar geeft ook
een voldaan gevoel wanneer het is ge-
lukt. Een gezellige avond bij een pan-
nenkoekrestaurant was dan ook voor
alle leden en hun eventuele partners

welverdiend. Gelukkig zijn er ook nog
enkele repetitieavonden voordat de
zomervakantie begint en kan er nog
worden gewerkt aan de nieuwe liede-
ren. Met liederen als ondermeer 'Won-
deren gebeuren overal', 'Wonderful
Grace', 'Niemand is tevergeefs geko-
men' en 'oh Happy Day' is het reper-
toire de afgelopen maanden uitge-
breid. Ook zin om na de vakantie mee
te komen zingen of spelen? Kom dan

tijdens een van de repetitieavonden de
sfeer eens proeven en kennismaken.

De repetities worden elke woensdag
avond gehouden in School het Hoge
aan het Hoge in Vorden van 20.00 tot
22.00 uur. De laatste repetitie is op
woensdag 14 juni en op 6 september
starten we weer.

Voor meer informatie bel het secreta-
riaat: Henk Smallegoor telefoon 0575
552657 of mail naar info@inspiration-
vorden.nl

Inspiration gaat de zomer tegemoet

Het seizoen nadert zijn einde en dat betekent voor Koor Inspiration Vor-
den dit jaar nog een laatste optreden, een gezellige afsluiting en de punt-
jes op de i zetten van enkele nieuwe liederen.

Om 12.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur
is er telkens een optreden van een half
uur. Thema van het weekend is een
groots evenement rond eten en drin-
ken ‘door de jaren heen’. Die dagen

bruist en borrelt het van allerlei activi-
teiten, verhalen en proeverijen. Wel-
licht interessant om op één van deze
dagen een bezoek te brengen aan het
open luchtmuseum! Voor meer infor-
matie over het huisvrouwenorkest
kan men bellen 0575- 551923 of 0575-
551941.
Het orkest beschikt vanaf 1 juli ook
over een eigen website:
www.vordenshuisvrouwenorkest.nl

Vordens Huisvrouwenorkest
Het Vordens Huisvrouwenorkest
zal op zaterdag 17 juni en zondag
18 juni een optreden verzorgen in
het open luchtmuseum in Arn-
hem.

SPEERPUNT: DIKKE DARMKAN-
KER
Dit jaar heeft de MLDS als speer-
punt dikke darmkanker. Onder de
slogan 'sommige dingen zijn niet te
verteren', vraagt de MLDS tijdens de
collecteweek aandacht voor deze
ziekte die jaarlijks 9000 mensen
treft en waaraan 4500 mensen over-
lijden.
,,Het geld dat wij ophalen in de col-
lecteweek, stelt ons mede in staat
een bijdrage te leveren aan de pre-
ventie en behandeling van dikke
darmkanker. Door bijvoorbeeld on-
derzoek en voorlichting'', vertelt
Hans Vroom, directeur van de
MLDS. ,,Iedere gift, hoe klein dan
ook, is daarom welkom. Wij hopen
dat onze collectanten kunnen reke-
nen op een grote bijdrage van het
publiek.''

Hoewel dikke darmkanker het
hoofdthema van dit jaar is, blijft de
MLDS uiteraard de talloze andere
aandoeningen aan de spijsvertering
aandacht geven. In Nederland zijn
er twee miljoen Nederlanders die te
maken hebben met eenprobleem
aan maag, lever of darmen.

OVER DE MLDS
De MLDS set zich op meerdere fron-
ten in voor maag-, lever- en darmpa-
tienten. Zij financiert belangrijk,
vaak levensreddend, onderzoek
naar maag-, lever- en darmaandoe-
ningen. Daarnaast verspreidt de
MLDS voorlichtingsmateriaal zoals
brochures met belangrijke informa-
tie en praktische tips over de ver-
schillende aandoeningen. Dit doet
zij in samenwerking met een groot
aantal patientenorganisaties die
specifieke informatie tot hun be-
schikking hebben en lotgenoten-
contact kunnen boeden.
De MDLS is actief sinds 1980. Haar
werk wordt mogelijk gemaakt door
vele giftgevers. Donaties zijn afkom-
stig uit het bedrijfsleven, fondsen en
mensen die hun waardering voor
het werk van de stichting uiten door
een gift te schenken of donateur te
worden. Giften kunnen gestort wor-
den op giro 2737.
Daarnaast biedt de MLDS een plat-
form voor wetenschappers, artsen
en andere specialisten, waar kennis-
deling centraal staat. Voor meer in-
formatie over de MLDS, surf naar
www.mlds.nl of bel met de MLDS in-
formatielijn: 0900 202 56 25.

Collecteweek Maag Lever Darm Stichting op 12 juni van start

Ruim 25.000 collectanten
een week lang op de been
voor 2 miljoen patienten
Van 12 tot en met 17 juni zullen in heel Nederland meer dan 25.000
vrijwilligers collecteren voor de Maag Lever Darm Stichting (MLDS).
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, financiert de
MLDS voorlichting over en onderzoek naar aandoeningen van het
spijsverteringsstelsel. Ook werkt de MLDS aan een betere zorg voor
twee miljoen buikpatienten. De collectanten zullen meest einde dag
langs de deuren gaan.



Biefstuk tartaar
Panklaar, zooo lekkerrr... 250 gram  3,90
Schnitzels
Panklaar 500 gram  4,90
Snackballetjes
GRATIS Holländische saus! 10 stuks  2,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit 
eigen slagerij/worstenmakerij

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

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 
Vlugklaarweekje! Jetz geht’s los.

Bigshirts met korte mouwen
in vele kleuren en printen

per stuk € 5,95 2 voor €10,00
Kijk even bij ons

opruimingsrek

Veel zomerartikelen

voor €5,00

Koopt op de
Vordense

Weekmarkt

De Valeweide 
Bloemen en planten

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

5 GERANIUMS  .....5,
00

ZOETE DIKKE KERSEN per kilo € 3,98

HOLLANDSE VERSE AARDBEIEN grote doos à 500 gram € 1,50

SUPER HOLLANDSE TROSTOMATEN per kilo € 0,98

HOLLANDSE BOSPEEN per bos € 0,80

HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk € 1,50

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Pakket-aanbieding:

8 roomboter superkrentenbollen

+ 6 roomboter 

gevulde koeken

samen voor 5.
00

Suikerbrood nu  2.00

Pistolets wit en/of bruin

10 voor 1.
80 POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Tam konijn

kilo  5,85

Poeliers beenham

kilo 5,75

Verse haantjes 

Zakje kruiden GRATIS kilo 2,95

Bakkerij ’T Stoepje

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

Iedere week op de markt!



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

Anja Enserink, directeur VIT Oost-Gel-
derland, ging in haar openingswoord
in op het ontstaan en de functie van
het steunpunt. Wethouder Nas sprak
zich lovend uit over de brede opzet
van het loket. Het biedt veel onder-
steuning aan mantelzorgers en pas
goed bij de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (WMO) waarmee Bronck-
horst bezig is. 

Het Steunpunt Mantelzorg Bronck-
horst is een dienstverlening van de
Vrijwillige Intensieve Thuiszorg Oost-
Gelderland. Het steunpunt bestaat uit
een uitgebreide folderzuil met infor-
matie over tal van zaken waar een
mantelzorger of zorgbehoefende te-
genaan loopt. Continu draait er een
kort filmpje waarin te zien is waar een
mantelzorger mee te maken krijgt. 
Het Steunpunt Mantelzorg is vooral
bedoeld om de mantelzorger te onder-
steunen. Het steunpunt is ook een
plek waar men terecht kan met hun
eigen verhaal en het is dicht bij huis.
Een steunpunt voor de mantelzorger
wordt steeds belangrijker. De druk op
hen wordt steeds groter. 
Het Steunpunt Mantelzorg Bronck-
horst kan voor een mantelzorger veel
doen. In een persoonlijk gesprek met
de consulente mantelzorg kunt u uw
situatie bespreken. Ook voor informa-
tie, advies, training of scholing en be-
langenbehartiging kun u bij het
steunpunt terecht. 

Bijna iedereen krijgt vroeg of laat in
zijn leven te maken met mantelzorg.
De hulp wordt meestal gegeven uit
liefde of vanuit persoonlijke betrok-

kenheid. De tijd die iemand aan man-
telzorg besteedt, kan van enkele uren
per week oplopen tot 24 uur zorg per
dag. Er even tussenuit gaan wordt dan
steeds moeilijker. De mantelzorger
heeft ook wel eens ondersteuning no-
dig. “Het nee zeggen is voor een man-
telzorger vaak het grootste probleem”,
zegt Paulien Broer - Van Dijk coördina-
tor van VIT Oost-Gelderland. “Je hebt
het wel over iemand uit je naaste om-
geving en waarvan je houdt. Daardoor
wordt het ook heel moeilijk om nee te
zeggen. Voor ons is dat een belangrijk
onderdeel van ondersteuning om
mantelzorgers daarmee te leren om-
gaan”. 

VIT Oost-Gelderland is een samenwer-
kingsverband van diverse plaatselijke
en regionaal werkende vrijwilligersor-
ganisaties die vrijwillige intensieve
thuiszorg bieden in Oost-Gelderland. 

Naast het verstrekken van subsidie,
het organiseren van scholing en wer-
ven van vrijwilligers, ondersteunt zij
individuele mantelzorgers en fun-
geert zij ook als kenniscentrum voor
iedereen die iets over mantelzorg wil
weten. VIT Oost-Gelderland heeft een
bemand regionaal steunpunt in Ruur-
lo. Daarnaast zijn er lokale Steunpun-
ten Mantelzorg op meerdere plaatsen
in Oost-Gelderland. 
Steunpunt Mantelzorg Bronckhorst is
onder gebracht in het gemeentehuis
van Bronckhorst, Balie Zorg, Raad-
huisstraat 20 in Hengelo Gld. De ope-
ningstijden zijn: maandag tot en met
donderdag van 08.30 tot 15.00 uur en
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Steunpunt Mantelzorg
Bronckhorst geopend

De balie Zorg in het gemeentehuis van Bronckhorst heeft al veel mensen
de juiste hulp geboden. Mantelzorgers hebben de zorg voor een chronisch
zieke partner, een dementerende ouder of een gehandicapt kind. Zij krij-
gen daarom regelmatig te maken met deze balie. Ze kunnen echter bij de-
ze, soms zware, taak zelf wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom is
vanaf donderdag 8 juni het Steunpunt Mantelzorg bij de balie Zorg in het
gemeentehuis gevestigd. De opening van het steunpunt werd verricht
door wethouder Dik Nas, die samen met mantelzorger Marie Schuurman-
Kok (84) uit Hengelo een doek wegtrok van een folderzuil.

Het Steunpunt Mantelzorg Bronckhorst werd officieel geopend door wethouder Nas en me-
vrouw H. Schuurman-Kok.

De Oldtimers die zich op het terrein
van Vleesboerderij Garritsen in Toldijk
hadden opgesteld voor de start, wer-
den met veel belangstelling bewon-
derd. De oude, met petroleum, benzi-
ne of LPG gevulde tractoren, reden
door de regioVorden, Hengelo en Zel-
hem. De middagpauzewerd gehouden
bij Enzerink te Varssel, waar de eigen-

gemaakte soep werd geserveerd. Ook
daar werden de tractoren bewonderd.
Rond de klok van 15.00 uur waren de
deelnemers weer terug in Toldijk.

De onderlinge wedstrijden schapen
drijven met bordercollies waren voor
een aantal deelnemers tevens de voor-
bereiding voor de Dutch Open Sheep-

dog Trials van 1 en 2 juli aanstaande.
Deze wedstrijden worden ook bij Gar-
ritsen in Toldijk gehouden. 

Er werd met behulp van de bordercol-
lie een parcours gelopen, waarbij vijf
schapen moesten worden gestuurd en
in een hok gedreven. Dat dit niet altijd
even gemakkelijk is, bleek wel uit het
feit dat soms het vijfde schaap uit de
groep wegrende. Er waren honden bij
die niet opgaven en het verloren
schaap tussen de koeien opzochten en
terugbrachten.

Veel belangstelling voor activiteiten bij Vleesboerderij Garritsen

Veel tractoren en nog meer schapen

Op zaterdag 3 en zondag 4 juni 2006 werden de onderlinge wedstrijden
schapen drijven met bordercollies gehouden. Daarnaast werd op zater-
dag 3 juni de Oldtimerrit verreden. Beide activiteiten trokken veel bezoe-
kers.

De Oldtimers hadden zich bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk opgesteld, waar de onderlinge wedstrijden schapen drijven met border-
collies al in volle gang waren.

Opvallend was - aldus onze zegsman -
dat bij het doorkijken van de lijst van
namen van de gevers er bij ons voor
het eerst sprake was van een gevoel
van saamhorigheid. Want - laten we
eerlijk zijn - bijna niemand heeft zit-
ten wachten op die ons vanuit den
Haag opgedrongen fusie. We voelen
ons nog altijd gewoon inwoner van
Zelhem, van Vorden, van Steenderen
of van de andere dorpen die zijn sa-
mengevoegd. 

We zijn er bovendien in veel opzichten
zelfs op achteruit gegaan, zoals ook
blijkt uit het OZB-drama. Maar bij de-
ze actie kregen we voor het eerst het
gevoel: warempel! er zijn in Hummelo
en in Baak, in Toldijk en Halle, in Vor-
den, Drempt en Hoog Keppel en nog
een achttal andere dorpen en buurt-
schappen ook mensen die het oneens

zijn met wat er door een verre over-
heid en een onrechtvaardige gemeen-
teraad over ons werd beslist. We voe-
len ons in dit protest voor het eerst
met u verbonden als inwoners van dat
nieuwe Bronckhorst.

Vraag van u: wat gebeurt er nu verder?
Uit de twee bedragen die hierboven
zijn genoemd kunt u al zien dat we als
werkgroep niet de financiele  midde-
len hebben om langs gerechtelijke
weg deze Melkkoeien-actie voort te
zetten. Daar zou veel geld mee ge-
moeid zijn en een juridisch deskundi-
ge kan ons niet de garantie geven dat
een proces zal worden gewonnen.
Want ook al neemt een gemeenteraad
een besluit dat voor een deel van de in-
woners onrechtvaardig is, dan nog is
dat besluit volgens de regels van de
wet genomen. 

Gelukkig kunnen we als melkkoeien
wel wakker blijven. We zullen, als
straks in september de besprekingen
in de gemeenteraad beginnen over de
begroting 2007, alert reageren als zou
blijken dat huiseigenaren weer wor-
den gepakt met een nieuwe verho-
ging. Iets wat de gemeenteraad - zoals
uit eerdere uitspraken blijkt - ook niet
wil. Maar je weet nooit hoe in de poli-
tiek de bal rolt.

Vandaar dat 'de melkkoeien' voorlopig
zijn uitgeloeid en als u nog een laatste
bijdrage wilt geven voor deze actie
waaraan uiteraard voor ons als werk-
groep ook nog wat andere kosten wa-
ren verbonden: het nummer van de
werkgroep 'de Melkkoeien van
Bronckhorst' is 56.20.19.367 bij de
ABN.

De Melkkoeien zijn 
- voorlopig - uitgeloeid!
Eind april is de werkgroep 'de
Melkkoeien van Bronckhorst' ge-
start met een protestactie tegen
het besluit van de gemeenteraad
van Bronckhorst om de OZB voor
huiseigenaren met 48% te verho-
gen. Zoals al eerder in Contact is
vermeld - zo informeert ons de
woordvoerder van de werkgroep -
was deze actie zinvol en kregen we
van vele kanten positieve reacties.
Ook in financieel opzicht. Veel in-
woners van Bronckhorst hebben
ons geholpen om de kosten van de
affiche-advertentie in de hele op-
laag van Contact te kunnen vol-
doen. Die advertentie kostte circa
1150 euro en er is voor dit doel een
bedrag van ongeveer 1050 euro ont-
vangen. Hartelijk dank voor uw
medewerking!



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.

F A M I L I E
DRUKWERK

Weeversdrukkerij

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.
Shiatsu Therapie

Vage klachten die je leven uit balans brengen. 

Wie kent dat niet. Klachten die niet zomaar op te lossen

zijn met een pilletje. Niet zelden ligt de oorzaak in een

verstoorde energiebalans van ons lichaam. Met shiatsu

therapie is deze natuurlijke balans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:

• hoofdpijn/migraine

• rug/nekklachten

• stress

• spierpijn

• vermoeidheid

• slapeloosheid enz.

Shiatsu heeft een zeer ontspannende werking en is zeer

rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door 

verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een 

behandeling op afspraak:

Shiatsutherapeut
Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (0575) 55 65 00

Lekker fris: vlaaitjes diverse smaken
€ 1,00 per stuk

Krentenbroodjes 6 halen 5 betalen

Victoriakoeken 6 voor € 4,25

Alleen vrijdag:
oranje bollen € 1,00

WK broodjes 4 voor € 1,00
• 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 

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

U zoekt voordelige kinderopvang in huiselijke sfeer?
Of u kunt zelf een vertrouwd opvangadres bieden, tegen een ruime vergoeding?

HEEFT U DE KINDEROPVANG AL GEREGELD,
VOOR NA DE ZOMEVAKANTIE?

KINDEROPVANG RUURLO ZOEKT MET SPOED GASTOUDERS!

Kijk voor meer info op www.kinderopvangruurlo.nl of bel met (0573) 45 35 00.
Erkende kinderopvang! Bij ons GEEN kleine lettertjes in de contracten! Altijd een passende oplossing!

Ruime vergoedingen! Lage kosten!

� �

Te koop:

DIVERSE AUTO’S
Autobedrijf René Verheij

Vorden
Tel. (0575) 55 38 02

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

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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



Hij heeft de dagelijkse leiding over de
winkel aan de Burgemeester Galee-
straat in Vorden. Hij wordt daarbij ge-
assisteerd door medewerkster Bernar-
det Wunderink. Jessica Halfman, echt-
genote van Gerbert runt gedurende
drie dagen per week de winkel (thans
dus ook ‘Bloemsierkunst Halfman’) in
de Dreiumme in Warnsveld. Jessica
die ook de administratie van beide za-
ken voor haar rekening neemt, wordt
in de winkel geassisteerd door Cindy
Jacobs. Medewerkster Sandra v.d. Wal
assisteert zowel in Vorden als in
Warnsveld. 
Ter gelijkertijd met de naamsverande-
ring op de gevel in ‘Bloemsierkunst
Halfman’ is het nieuwe logo inmid-
dels ook op de bus verschenen. Deze
bus heeft Gerbert nodig voor het afle-
veren van de bestellingen en tegelij-
kertijd om ook zijn inkopen te doen.
Gerbert: ‘De normale gang van zaken
is dat wij drie keer per week op maan-
dag, woensdag en vrijdag bloemen ko-
pen bij grossier Kees Kromhout. Hij is
al jarenlang onze enige leverancier.
Kees komt die dagen rechtstreeks van-
af de veiling in Rijnsburg naar Vorden
met onder meer een groot assorti-
ment rozen, chrysanten, zeg maar al-
lerlei luxe snijbloemen. Op dinsdag-
morgen ga ik zelf naar de veiling bij
Fleurregio in Hengelo (O). Daar koop
ik potplanten, glaswerk, potten en
aanverwante artikelen. Daarnaast ga
ik één keer per maand naar de veiling
in Aalsmeer om zo mijn assortiment
compleet te houden’, zo zegt Gerbert
Halfman.
Het inkopen van bloemen lijkt een
outsider (in dit geval de pers) een
moeilijke zaak. Hoeveel moet je inko-
pen, waar moet je rekening mee hou-
den ? Gerbert lachend: ‘ Ik zal het eer-
lijk zeggen, ik koop in op basis van het
bekende ‘fingerspitzengefühl’, ge-
woon gevoelsmatig. Heeft ook te ma-
ken met je humeur op die morgen, ge-
lukkig ben altijd goedgehumeurd, ha,
ha. Zonder gekheid, ik ken de klanten,
ik weet door ervaring en kennis wat ik
dagelijks of in het weekend aan ver-
koop kan verwachten. Ik kijk daarbij
ook nooit naar jaarcijfers, bijvoor-
beeld wat de omzet vorig jaar was bij
moederdag, Pasen of de kerst (onze
topverkoop). In al die jaren heb ik op
inkoopgebied vrijwel nooit misge-
kleund, dus praktisch geen afval.

MEER VRAAG NAAR BLOEMEN
EN PLANTEN
Natuurlijk spelen de weersomstandig-
heden in ons vak soms een belangrijke
rol. Bij erg mooi weer, minder verkoop
in snijbloemen en meer vraag naar
buitenplanten, zoals perkgoed en voor
de gezelligheid, vaste planten voor op
het terras. Zowel in Vorden als Warns-
veld plussen we tot dusver jaarlijks. Ik
verwacht dat de groei zich doorzet. De
economie trekt aan, er is meer finan-
ciële ruimte voor gezelligheid in- en
rondom het huis en dat vertaalt zich
in vraag naar bloemen en planten.
Vakkennis en een goede service rich-
ting de klanten is natuurlijk van es-
sentieel belang. Dat merk ik ook meer
en meer wanneer het gaat om bloe-
men en bloemstukken bij begrafenis-
sen en crematies, waarbij een advise-
rende rol van grote betekenis is. De
klanten moeten zich bij ons thuis voe-
len’, zo zegt Gerbert Halfman.
‘De klantenkring begint al heel vaak
bij kinderen in de leeftijd 5, 6 jaar. Ze
willen een roosje kopen voor mama
en komt oma in de winkel dan koopt
ze al gauw een begonia voor op de ven-
sterbank. Ook veel verkoop op het ge-
bied van ‘opgemaakt glaswerk’, een
vaasje met een bloemetje of e.d. Die
kunnen we in alle prijsklassen leve-
ren. Het zijn niet alleen vrouwen en
kinderen die bloemen kopen. We heb-
ben hier in Vorden gelukkig ook nog
een aantal romantisch ingestelde
mannen, die wekelijks of maandelijks
echtgenote of vriendin met een bloe-
metje willen verrassen’, zo zegt Ger-
bert Halfman. 
Deze week begint ook in de bloemen-
handel de ‘WK gekte’. Het Oranje
komt ook in de verkoop van bloemen
tot uitdrukking. Bij ‘Bloemsierkunst
Halfman’ prachtige Oranjeboeketten
tegen aantrekkelijke prijzen. Ook de
wandelvierdaagse, die eveneens deze
week plaats vindt en vervolgens de
zwemvierdaagse zijn allemaal evene-
menten die de bloemenhandel geen
windeieren leggen. Gerbert Halfman,
Ruurloër van geboorte, wilde aanvan-
kelijk hovenier worden. Na de lagere
tuinbouwschool in Borculo te hebben
bezocht, doorliep hij met goed gevolg
de middelbare tuinbouwschool in
Nijmegen met een voorkeur voor de
bloemsierkunst. In die periode leerde
hij ook zijn vrouw Jessica kennen,

inmiddels eveneens gediplomeerd
bloemist. In 1995 werd Gerbert be-
drijfsleider in de zaak in Warnsveld. In
januari 2002 zijn Gerbert (in Vorden)
en Jessica (in Warnsveld) voor zich zelf
begonnen. Vanaf heden dus onder de
naam ‘Bloemsierkunst Halfman‘.

Naamswijziging

Voortaan in Vorden en Warnsveld: 
'Bloemsierkunst Halfman'

‘ Wij waren van plan om over een half jaar, ter gelegenheid van ons 5 jarig
bestaan de naam ‘Bloemsierkunst Elbrink’ te wijzigen in ‘Bloemsierkunst
Halfman‘. Mede door allerlei publicaties in de pers hebben we besloten de
naamsverandering per direct door te voeren. Klanten stelden ons vragen
in de winkel. Een boel mensen weet niet eens dat wij al een aantal jaren
eigenaar zijn van de bloemenzaak in Vorden en in Warnsveld’, zo zegt
Gerbert Halfman.

Vol trots wordt geposeerd voor de bestelwagen met de nieuwe naam

Zo is er de mogelijkheid om zwaardles
te krijgen, ook kan men een eigen
schild beschilderen. Er is tevens mid-
deleeuwse muziek te beluisteren.
Daarnaast is er in de weide nabij kas-
teel Vorden tussen 10.00 en 18.00 uur
een spetterend programma in elkaar
gesleuteld. Er komt een valkenier,
men kan bordercollies aan het werk

zien die ganzen drijven. Er zijn ridder-
gevechten etc.

Voor de jeugd is bovendien de moge-
lijkheid om die dag tot schildknaap te
worden opgeleid. Voor de toegang tot
de wei en om mee te doen met de ex-
tra activiteiten langs de fietsroute,
moet er een stempelkaart voor kinde-

ren en een toegangsbewijs voor vol-
wassenen worden gekocht. Die is dus
geldig voor de wei en de fietsroute.
Het bestuur van de stichting Berend
van Hackfort is momenteel druk bezig
met de voorbereidingen. Daarvoor en
voor de dag zelf zijn de bestuursleden
naarstig op zoek naar vrijwilligers. Als
men mee wil helpen kan men bellen
met de VVV 0575- 553222 of
info@vvvvorden.nl 

Op 28 juni wordt er om 19.30 uur in
de Herberg een speciale avond voor de
vrijwilligers georganiseerd.

Berenddag

Woensdag 16 augustus wordt voor het vierde jaar in successie de ‘ Berend-
dag’ gehouden. Deze dag bestaat uit twee elementen t.w. de fietsroute ‘In
de sporen van Berend’. Deelnemers aan deze fietstocht kunnen tussen
10.00 en 14.00 uur vanaf het VVV kantoor aan de Kerkstraat starten. Op di-
verse locaties onderweg kan men weer extra leuke dingen doen.

V.l.n.r. Martine Letterie, Obe Wempe, voorzitter Jules van Kasteel, Carmen Rondeel. Joline Luitjens en Peter Pijnappel ontbreken.

Deze extra training in de bergen heeft
voor de renners een goede uitwerking
gehad. Zo werden er in de ronde van
Winterswijk goede resultaten be-
haald. Jan Weevers reed bij de Elite
naar een 6e plek, terwijl Richard Sleu-
mer een 16e plek voor zich opeiste. Pe-
ter Makkink behaalde bij de Amateurs
A een 13e plaats.
Rudi Peters reed een veteranenwed-
strijd in Almelo. Hier reed een kop-

groep van vijf renners weg en deze
streden om de ereplaatsen. Hier was
Peters helaas niet bij. Hij won de sprint
van de achtervolgende groep en werd
6e. MTB-ster Susan de Leijser is ook
goed terug gekomen van de training
in de Vogezen. Zij reed in Apeldoorn
een MTB-wedstrijd en behaalde hier
een zeer verdienstelijke 8e plek. 

Jeroen Borgonjon heeft zijn stijgende
lijn vast kunnen houden. Hij reed af-
gelopen weekend een wedstrijd in
Wierden. Hij behaalde hier een zeer
mooie 10e plek. De overwinning ging
naar Jelle Posthuma.

Trainingskamp RTV Vierakker
Wichmond werpt vruchten af

Verschillende renners van RTV Vie-
rakker Wichmond zijn in de week
van Hemelvaart op trainingskamp
geweest in het Franse Vogezen.

Dit pinksterweekend kon er op veel
plaatsen gereden worden door de po-
nyruiters van PC De Graafschap, waar-

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

PC de Graafschap

DE SNOEKBAARS
Aan de derde seniorenwedstrijd van
de hengelaars vereniging De Snoek-
baars, deden 17 personen mee, die in
totaal in de vijver te Warnsveld 18 kilo
en 670 gram vis vingen. De uitslag was
als volgt: 1 J. Groot Jebbink 4750 gram;
2 D. Huetink 3420 gram; 3 A. Golstein
2800 gram. Tijdens de tweede jeugd-
wedstrijd, die in de Berkel bij Borculo
werd gehouden, werden 48 vissen ge-
vangen met een totale lengte van 677
centimeter. De uitslag was: 1 N. ten
Have, tien stuks- 159 cm; 2 G. Waenink
7 stuks- 110 centimer; 3 B. van Nuland
6 stuks- 91 centimeter.

V i s s e n onder natuurlijk op de Achterhoekse
Paardendagen in Zelhem.

Het weekend begon zaterdag echter in
Averlo met een bixiewedstrijd voor de
allerkleinsten. Imke Woerts kwam
hier aan de start met haar pony Lady.
Ze reed twee keer naar een eerste
plaats in de AA-dressuur met resp. 43
en 57 punten. 
Haar zus Anke Woerts reed zaterdag
in Zelhem met haar pony Tamara. In
de klasse M1-de behaalde zij 183 pun-
ten wat goed was voor een tweede
plaats. Hester Slegt kwam ook uit in
Zelhem met haar pony Easter Boy. In
de klasse Z2-de behaalde zij 258 pun-
ten en werd daarmee eerste. 

2e Pinksterdag stond er nog een con-
cours in Geesteren op het programma.
In de klasse B-C was hier een tweede
plaats voor Vera Kingma met haar po-
ny Sunny Boy met 178 punten. Marit
Kouwenhoven met haar pony Sara
kwam uit in de klasse M2-de en be-
haalde in beide proeven een eerste
plaats met resp. 189 en 190 punten.



Niet alleen vrijdagavond, maar ook
vrijdagmiddag bleek dat de deelne-
mers aan dit motocamp de organisatie
naar waarde wisten in te schatten.
Toen namelijk na afloop van de mo-
torparade, een tocht van 25 kilometer
door een deel van de gemeente
Bronckhorst, de circa 250 motoren
weer in het dorp waren teruggekeerd,
werd het organisatiecomité op het po-
dium geroepen en kreeg zij een staan-
de ovatie van de buitenlandse rijders.
Trouwens een indrukwekkende inter-
nationale happening want de ca. 350
rijders, inclusief passagiers namen
vrijwel het gehele grasveld nabij de
N.H. kerk in beslag.

Na een regenachtige week ( waarvan
de plaatselijk horeca en detaillisten
toch wel garen sponnen, de vele bui-
tenlandse gasten ‘ paradeerden’ toen
in grote getale door het dorp, aten een
hapje, dronken een biertje of kochten
souvenirs ) brak op deze laatste dag
van het FIM gebeuren, wat wij mo-
menteel in Nederland noemen, het ‘
Oranje- zonnetje’ door. Prachtig om te
zien hoe de Zwitsers en Fransen met
eigen gemaakte T- shirts rondliepen
met daarop de tekst ‘ FIM Vorden The
Netherlands’. Het Zwitserse gezel-
schap zelfs geheel in het Oranje ge-
tooid! Wethouder Peter Glasbergen
was naar Vorden gekomen om na-
mens het gemeentebestuur van
Bronckhorst, de delegaties van de
veertien deelnemende landen een at-
tentie ( houten klompje op voet ) te
overhandigen.
‘Wij zijn er trots op dat wij een ‘motor-
mindend’ gemeente zijn met een vier-
tal motorclubs. Er worden hier diverse
crossen georganiseerd en daarbij ook
nog wegraces in Hengelo. Vorden met
haar club ‘ De Graafschaprijders’ heeft
zelfs een hele grote motorsporthisto-
rie en heeft dezer dagen blijk gegeven
dat zij ook een gebeuren als deze FIM

Motocamp perfect kan organiseren’,
zo complimenteerde Peter Glasber-
gen. De hoogste baas van de FIM, de
fransman Paul Henri Davioli vond ‘ la
ville Vorden magnifique’ en de organi-
satie ‘ superbe’ ( ‘prachtig dorp dat
Vorden en een geweldige organisatie’
). Behalve voor Davioli ook ‘klompjes’
voor jurylid Chris Ceyssens uit België,
FIM coördinatrice Maggie Sutton uit
Zwitserland en de president van FIM
Nederland Piet Stevens.

Alvorens vrijdagmiddag met de in-
drukwekkende parade werd begon-
nen, werd er onder groot enthousias-
me van de motorsportmensen op de
weide bij kasteel Vorden een internati-
onaal mini- touwtrek toernooi gehou-
den met deelnemers uit Italië, Dene-
marken, Spanje, Engeland, België en
Zwitserland, zelfs een internationaal
vrouwenteam en een team van het or-
ganiserende ‘De Graafschaprijders’. In
de finale versloeg het Belgische team
motorclub ‘Sjok’ het Vordense team
met nipt verschil. Op de slotavond van
deze 25e FIM Motocamp reikte Bert Re-
gelink nog een aantal prijzen uit, te
weten: grootste club per land ‘ Manflo-
wer’ uit Engeland ( 59 personen); 2
Club FMV uit Zwitserland ( 33 ).
Verder de FIM Motocamp ‘Challenge’
d.w.z. een prijs voor het land waarvan
de rijders de meeste kilometers naar
Vorden hebben afgelegd, waarbij het
aantal rijders veelal van doorslagge-
vende betekenis is: 1 Engeland ( 69 rij-
ders) , 2 Spanje ( 23), 3 Frankrijk ( 37 ).
Verder waren er nog prijzen voor de
landen die met het grootste aantal rij-
ders en passagiers naar Vorden waren
afgereisd: 1 Engeland ( 92 ), 2 Frankrijk
( 57 ), 3 Zwitserland (49). In de loop van
zaterdagmorgen verstomde het sono-
re motorgeronk in Vorden en gingen
de deelnemers aan deze 25e FIM Moto-
camp weer huiswaarts. De 26e editie
vindt in 2007 in Slovenië plaats.

Het organisatiecomité van de VAMC ‘ De Graafschaprijders’ was vrijdag-
avond zo trots als een pauw toen zij het juryrapport onder ogen kreeg,
waarin met lovende woorden stond geschreven dat ‘ Vorden Netherlands’
het geweldig had gedaan. Bert Regelink die samen met Wouter Memelink,
Gerard Hartman en Martijn Jansen het comité vormde zei hierover: ‘ On-
ze organisatie werd omschreven als ‘excellent’ en dat predikaat is de afge-
lopen 25 jaren nog nooit aan een FIM Motocamp toegekend. Voor ons ge-
hele team, bestaande uit ongeveer 85 vrijwilligers, waarvan velen een aan-
tal snipperdagen of zelfs een hele week vakantie hebben opgenomen, een
opsteker van jewelste’, aldus de organisatie voorzitter.

Een deel van de 350 deelnemers aan de landenparade.

Lovend juryrapport
voor Vordense organi-
satie FIM Motocamp

Al voor achten stonden de eerste van
de ruim 300 racefietsers, te trappelen
van ongeduld. De tocht leidde de deel-
nemers door onze prachtige omge-
ving, en via Zutphen ging het naar de
Veluwezoom. Vanaf de brug was al te
zien dat het water in de Ijssel vrij hoog
stond, maar toen wist men nog niet

dat dit verderop nog voor verrassingen
zou zorgen. In het Eethuys in Bussloo
was er gelegenheid voor een rustpau-
ze. 
Hierna ging het op weg naar het fiets-
veer, voor de overtocht naar Gorssel.
Daar aangekomen stond de aanlegstei-
ger vol water, maar de pont was nog
wel fietsend te bereiken. Aan de over-
kant werd het een compleet spektakel.
Het water op die steiger stond tot knie-
hoogte, dus zonder een nat pak de
overkant te halen was bijna onmoge-
lijk. Het leek wel alsof er opnames wer-
den gemaakt voor het onderdeel
Fiets'm d'r in van het programma Te
land, ter Zee en in de Lucht. Het was
de bedoeling dat men vanaf de boot,
met een flinke vaart, fietsend de over-
kant zou bereiken. De meeste deelne-
mers kwamen echter halverwege tot
stilstand. Er werd van alles geprobeerd
om de voeten en de fiets droog te hou-
den. Anderen die dit alles aan-
schouwd hadden, trokken de schoe-
nen en sokken maar uit en namen de
fiets op de schouder en liepen door
het water naar het vasteland. Vervol-
gens werd de tocht via onze mooie
Graafschap voortgezet en waren de
sokken bij aankomst weer droog.
Vanaf 10.00 uur was het de beurt voor

de 700 recreatieve fietsers. Fietsers uit
allerlei leeftijdscategorieën en wind-
richtingen namen deel aan de uitge-
pijlde tochten van 23, 30, 45 en deze
keer voor het eerst één van 60 kilome-
ter. Er werd enthousiast deelgenomen
aan de fotopuzzel en er werd genoten
van de schitterende omgeving. De di-
verse terrassen die onderweg gepas-
seerd werden, zaten overvol. De kinde-
ren kregen een snoepzakje mee voor
onderweg, en halverwege werd er een
broodje knakworst aangeboden door
de Toerclub. Tegen vieren waren de da-
mes helaas door de honderden brood-
jes heen en moest de kraam afgebro-
ken worden. Bij terugkomst vermaak-
ten de voldane deelnemers zich nog
een tijdje op het terras en de kinderen
op het springkussen. 

De Toerclub kan dus weer terugzien
op een bijzonder geslaagd fietsevene-
ment en dankt de enthousiaste deel-
nemers voor hun deelname.

"Fiets 'm d'r in" 
tijdens Omloop van de Graafschap
Op 2e Pinksterdag stonden ruim 1000 fietsliefhebbers aan de start van de
10e Omloop van de Graafschap. Er kon die dag genoten worden van de
prachtige omgeving rond Keijenborg en Vierakker. Deze fietsdag stond
vol verrassingen. Zo was er voor de toerfietsers een variant op het spelon-
derdeel "Fiets'm er in" van "Te land, ter zee en in de lucht" toegevoegd.

Kom naar de Week van het Platteland

Stichting Vrienden van het Platteland
organiseert samen met honderden
boeren en tuinders voor de negende
keer de Week van het Platteland. Van
15 tot en met 18 juni staan de deuren
open: van grote en kleine bedrijven,
van gangbare tot biologisch werkende
bedrijven en zorgboerderijen. U kunt
zien hoe nieuwe technologische ont-
wikkelingen het werk op de boerderij
hebben veranderd, hoe de dieren wor-
den verzorgd en de producten worden
geteeld. En hoe de boeren het grootste
deel van het Nederlandse landschap
onderhouden en levendig houden.

Met allerlei publieksgerichte activitei-
ten wil Vrienden van het Platteland
bereiken dat er een blijvende betrok-
kenheid ontstaat tussen burgers en
platteland.
Kom naar de Week van het Platteland
in de regio Achterhoek waar zondag
18 juni een vaderdagfeest wordt geor-
ganiseerd bij de Cactus Oase te Ruur-
lo.
U kunt u als gezin of alleen laten ver-
rassen door de leden van de Vereni-
ging Streekproducten Achterhoek-Lie-
mers (V.S.A.). Deelnemende bedrijven
zijn: Boerderij De Schelfer uit Geeste-
ren, Zachtfruitbedrijf Te Pas uit Heel-
weg, Bakkerij Kuipers uit Winterswijk,
Vleesboerderij Garritsen uit Toldijk,
Kaasboerderij en herberg Harmiene-
hoeve uit Winterwijk, AGF-Boerderij
Garritsen uit Toldijk, Wijnhoeve  'Kun-
neman' uit Geesteren, Ijsboerderij 't
Dommerholt uit Borculo. Zij zullen u
alles vertellen over hun product.
Verder zal de Imker Mario Waarden-

burg het honingslingeren laten zien,
zal  Margreet Veldkamp een schilder-
techniek met een strijkijzer en bijen-
was demonstreren. Ook kunt u zien
hoe rauwe ham en Nägelholt worden
gemaakt. Of kunt u eigengemaakte
jams, kaas, wijn, ambachtelijk ijs of
wafels proeven. Er worden traditio-
neel geteelde aardbeien verkocht. Is er
een Rad van Avontuur en kunt u het
gewicht van een worst raden.

Ter opluistering is Jos ten Hoopen uit-
genodigd die u met zijn accordeon
klanken van de Franse Musette zal la-
ten horen. De expositie van fotografe
Riet de Jager is bewonderen welke ge-
heel gewijd is aan de Week van het
Platteland. De kinderen kunnen in de
kinderhoek volop knutselen. En de
Hondenschool Happy Dog zal u een
hondenbehendigheids-demonstratie
geven of u kunt met de huifkar van
Leo te Poelle een ritje door het bos ma-
ken.

Dat het niet om de eersten de besten
gaat blijkt wel uit de biografie van bei-
de bands. Te beginnen met 10 seconds
down. Komend uit het zuiden van het
land stonden ze in het verleden op ve-
le podia door het hele land. Ook voor

de rest van dit jaar staan al weer zeven
optredens gepland, waaronder één in
de Effenaar in Eindhoven, één van de
grotere zalen van het land, en natuur-
lijk één bij ons in de Rockstake! 
Liftid werd in eind vorige eeuw opge-
richt, maar de werkelijke doorbraak
volgt in 2003, Liftid is opener van
Pinkpop! Dat kunnen niet veel men-
sen ze nazeggen. Het levert de band
veel publiciteit op, waardoor ze door
het hele land spelen. Inmiddels ligt
hun tweede cd 'Starting Fire' in de
winkel. Een cd die er lustig op los
beukt. Dat doen ze live ook, dus deze
band hoort thuis in onze Rockstake!
Gaat dat zien!

Liftid en 10 seconds down in
de Rockstake
Het is lang geleden dat we in de
Rockstake nog nu-metal hadden.
Vandaar dat de liefhebbers deze
avond weer aan hun trekken ko-
men. Liftid en 10 seconds down ko-
men naar Varsseveld. Twee ervaren
nu-metalbands die de Rockstake,
van De Radstake te Heelweg,  aan-
staande zaterdagavond op kop zul-
len zetten.

Marthy exposeert regelmatig en heeft
in 2004 tijdens LEK ART te Culemborg
de derde pu-blieksprijs gewonnen. Een
specialiteit van haar is veldstoken. Zij
geeft workshops in Frankrijk, waarbij
ook een veldoven wordt gebouwd. 

'Mijn keramiek is handgevormd, ge-
bakken in een elektrische oven en
daarna gestookt in een veldoven. Daar-
door krijgen de werkstukken aardach-
tige tinten. Vroeger werkte ik veel met
roodbakkende klei, tegenwoordig met
witbak-kende klei met poederchamot-
te, bewerkt met ko-persulfaat. De klei-
wand polijst ik zo glad moge-lijk. 
Het veldstoken gebeurt in een kuil ge-
vuld met stro en hout rondom. Na het
aansteken wordt het geheel afgedekt
met plaggen en aarde. Fascine-rend
wanneer de volgende dag de oven
wordt opengehaald! Ik vindt dit procé-

dé boeiender dan het werken met gla-
zuren.' 
Op de tentoonstelling staan ook wer-
ken met an-dere stooktechnieken, zo-
als naked raku en werk met kopermat. 
Annette heeft al veel exposities achter
de rug, onder andere in Wijk bij Duur-
stede en Rotterdam. Zij maakt kleurrij-
ke, figuratieve schilde-rijen die emotie
en bewegen uitbeelden. 
'Ik stam uit een kunstzinnig gezin en
ontwikkelde mij in diverse richtingen
van de beeldende kunst. Naast schilde-
ren zijn dat bronsgieten en etsen. 
Ik verf veel met olieverf op plexiglas.
Omdat ik voornamelijk met rubberen
rolletjes werk, kan ik dunne laagjes
over elkaar aanbrengen. Het resultaat
is levendig en transparant. 
Het ontstaan van een schilderij begint
vaak met een gevoel, dat in kleur en
beweging wordt omgezet, waarna het

beeld verschijnt. Soms lijkt dat door
de kleuren vrolijk terwijl het iets som-
bers wil uitdrukken. Ik zou een schil-
derij liefst geen titel geven omdat het
bij verschillende mensen heel verschil-
lende emoties kan oproepen. 
Mijn naakten hebben iets zinnelijks.
Ik raak ze met mijn oogharen aan en
zet ze daarna op papier, doek of plexi-
glas.' Galerij Amare wordt gehouden
door Josée van der Staak en Jan Wil-
lem Drijver. Sinds 2004 wonen zij in de
oude boerderij aan de Baakse Beek in
het centrum van Vorden. 
De tentoonstellingsruimte bevindt
zich in het pakhuisgedeelte van de
boerderij. Naar ver-luidt was daar eer-
der een snoepwinkeltje gevestigd, en
ook een gortkokerij, een meelopslag
en een oliehandel. Oorspronkelijk is
het pand in 1877 als boerderij ge-
bouwd. Voor Galerij Amare is dit de
eerste expositie. De galerij streeft er
naar om beeldende kunst van hoge
kwaliteit aan te bieden tegen betaalba-
re prijzen. 
11 juni t/m 19 juli 2006. Openingstij-
den: woensdag, zaterdag en zondag
van 14:00 h tot 18:00 h en op afspraak
(tel. 0575 555783).

Marthy Jansen, keramiek & Annette Stranders, olieverf

Tentoonstelling bij Galerij Amare
Galerij Amare bevindt zich in de oude boerderij aan het kerkepad bij het
bruggetje over de Baakse Beek. Het kerkepad loopt vanaf de kerk in zui-
delijke richting. Bij de kerk is ruime parkeergelegenheid, van daar is het
ongeveer 100 m lopen. Vlak bij huis (Komvonderlaan 6) is ook nog beperk-
te parkeerplaats. De tentoonstellingsruimte ligt op de eerste verdieping
en er is géén lift. De galerij is helaas voor minder validen moeilijk bereik-
baar.

Kom aardbeien plukken en proe-
ven. Kom koeien, kalfjes en scha-
pen aaien. Kom kijken hoe kaas
gemaakt wordt of hoe de koeien
tegenwoordig gemolken worden.
Kom wandelen en fietsen maar
kom vooral rondkijken op de boer-
derijen. Kom én ontdek je band
met het Platteland.



Op zondag 18 juni kan er weer gefietst
worden in Bekveld De afstanden 10
km en 30 km. Het is handig om een
pen mee te nemen voor de opdrachten
onderweg. Ook niet leden zijn hierbij

van harte welkom. Inschrijven kan
tussen 12.30 en 13.30 uur bij de tent
aan de Bekveldseweg. Kom gezellig sa-
men met buren, familie en vrienden
fietsen. Vergeet de vaders niet, want

een beetje extra aandacht op vaderdag
is nooit weg. De buurtvereniging be-
staat dit jaar 20 jaar hier zal bij de ac-
tiviteiten steeds wat extra aandacht
aan besteed worden.

20 jaar fietstocht in Bekveld

Reeen in tuin

Op maandagmorgen 2e Pinksterdag trof de familie Florijn deze schattige verrassing in
hun tuin aan de Enzerinckweg

Deze is afgelopen vrijdag verreden, on-
geveer 400 motoren hebben hier aan
deelgenomen en het eindpunt was

het marktplein in Vorden. 
Het is een zeer geslaagd festijn
geweest en de organisatie heeft vele

complimenten in ontvangst mogen
nemen.

Motocamp

Eindpunt van de parade van het Motocamp Peter Makkink behaalde bij de Ama-
teurs A een 13e plaats. Rudi Peters
reed een veteranenwedstrijd in Alme-

lo. Hier reed een kopgroep van 5 ren-
ners weg en deze streden om de ere-
plaatsen. Hier was Peters helaas niet
bij. Hij won de sprint van de achtervol-
gende groep en werd 6e. 
MTB-ster Susan de Leijser is ook goed
terug gekomen van de training in de
Vogezen. Zij reed in Apeldoorn een
MTB-wedstrijd en behaalde hier een
zeer verdienstelijke 8e plek. Jeroen
Borgonjon heeft zijn stijgende lijn vast
kunnen houden. Hij reed afgelopen
weekend een wedstrijd in Wierden.
Hij behaalde hier een zeer mooie 10e
plek. De overwinning ging naar Jelle
Posthuma.

Trainingskamp werpt vruchten af
Verschillende renners van RTV Vie-
rakker Wichmond zijn in de week
van Hemelvaart op trainingskamp
geweest in de franse Vogezen. Deze
extra training in de bergen heeft
voor de renners een goede uitwer-
king gehad. Zo werden er in de ron-
de van Winterswijk goede resulta-
ten behaald. Jan Weevers reed bij
de Elite naar een 6e plek, terwijl Ri-
chard Sleumer een 16e plek voor
zich opeiste.

Zijn eerste kraan waarmee hij werkte
was een getrokken kraan, daarmee
leerde hij zichzelf alles aan, op het ge-
bied van kraanwerk, want een oplei-
ding bestond er niet voor. 

Donderdag 1 juli 2006 stapte Johan op
zijn laatste officiële werkdag, uit een
mobiele kraan (liebherr 904). Nu na 40
jaar dienstverband bij hetzelfde be-
drijf heeft hij ervoor gekozen om ge-

bruik te gaan maken van de VUT-rege-
ling, en vanaf 2 juni j.l is hij op exact
60 jarige leeftijd begonnen zijn vrij-
tijdsbesteding in te gaan vullen. Dit
zal voornamelijk uit fietsen bestaan.
We zullen Johan Beeftink missen als
collega en ervaren kraanmachinist,
maar hij weet dat de koffie altijd klaar
zal staan.

Johan (Joop) Beeftink na 40 jaar
dienstverband met de VUT

Als jongere broer is werknemer, Johan Beeftink ruim 40 jaar geleden
begonnen bij loonbedrijf Antoon Beeftink (tegenwoordig Firma A. Beef-
tink en Zn) te Vorden.

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.

JUNI
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
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
24 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in De Wehme
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

Stichting Vrienden van het Platteland
organiseert samen met honderden
boeren en tuinders voor de negende
keer de Week van het Platteland. Van
15 tot en met 18 juni staan de deuren
open: van grote en kleine bedrijven,
van gangbare tot biologisch werkende
bedrijven en zorgboerderijen. U kunt
zien hoe nieuwe technologische ont-
wikkelingen het werk op de boerderij
hebben veranderd, hoe de dieren wor-
den verzorgd en de producten worden
geteeld. En hoe de boeren het grootste
deel van het Nederlandse landschap
onderhouden en levendig houden.
Met allerlei publieksgerichte activitei-
ten wil Vrienden van het Platteland
bereiken dat er een blijvende betrok-
kenheid ontstaat tussen burgers en
platteland. Kom naar de Week van het
Platteland in de regio Achterhoek
waar zondag 18 juni een vaderdag-
feest wordt georganiseerd bij de Cac-
tus Oase te Ruurlo. U kunt u als gezin
of alleen laten verrassen door de leden
van de Vereniging Streekproducten

Achterhoek-Liemers (V.S.A.). Deelne-
mende bedrijven zijn: Boerderij De
Schelfer uit Geesteren, Zachtfruitbe-
drijf Te Pas uit Heelweg, Bakkerij Kui-
pers uit Winterswijk, Vleesboerderij
Garritsen uit Toldijk, Kaasboerderij en
herberg Harmienehoeve uit Winter-
wijk, AGF-Boerderij Garritsen uit Tol-
dijk, Wijnhoeve  'Kunneman' uit Gees-
teren, Ijsboerderij 't Dommerholt uit
Borculo. Zij zullen u alles vertellen
over hun product. Verder zal de Imker
Mario Waardenburg het honingslinge-
ren laten zien, zal  Margreet Veldkamp
een schildertechniek met een strijk-
ijzer en bijenwas demonstreren. Ook
kunt u zien hoe rauwe ham en Nägel-
holt worden gemaakt. Of kunt u ei-
gengemaakte jams, kaas, wijn, am-
bachtelijk ijs of wafels proeven. Er wor-
den traditioneel geteelde aardbeien
verkocht. Is er een Rad van Avontuur
en kunt u het gewicht van een worst
raden. Ter opluistering is Jos ten Hoo-
pen uitgenodigd die u met zijn accor-
deon klanken van de Franse Musette
zal laten horen. De expositie van foto-
grafe Riet de Jager is bewonderen wel-
ke geheel gewijd is aan de Week van
het Platteland. De kinderen kunnen
in de kinderhoek volop knutselen. En
de Hondenschool Happy Dog zal u een
hondenbehendigheids-demonstratie
geven of u kunt met de huifkar van
Leo te Poelle een ritje door het bos ma-
ken.

Kom naar de Week van het Platteland
Kom aardbeien plukken en proe-
ven. Kom koeien, kalfjes en scha-
pen aaien. Kom kijken hoe kaas ge-
maakt wordt of hoe de koeien te-
genwoordig gemolken worden.
Kom wandelen en fietsen maar
kom vooral rondkijken op de boer-
derijen. Kom én ontdek je band
met het Platteland.
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Wandtegels, vloertegels en natuursteen, die zor-
gen voor sfeer en optimaal woongenot? U vindt ze
bij BouwCenter HCI. In onze showroom bieden
wij u een uitgebreide collectie voor toepassingen
in de hal, woonkamer, badkamer, keuken en ter-
rassen. Met onze vakkennis bent u verzekerd van
een uitstekend advies.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

Tegelwonderen...Tegelwonderen...

bestaan nog!bestaan nog!
� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0575 46 81 81
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0575 46 81 81Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

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

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

Zelfpluk aardbeien

HALVE PRIJS
18 juni 10-16 uur

tevens OPEN DAG
van de

Biologisch Tuinderij

Korenblik
Geesinkweg 13 • Warnsveld
(afslag café-restaurant Boggelaar)

beloning € 500,=
Als jij de man bent, die wij zoeken!!!

Ben je wel eens toe aan wat anders?

Wel eens gedacht aan een andere baan?

Een nieuwe start in een ander bedrijf?

Meer verdienen??

Wij vragen met spoed:

2 LOODGIETERS/CV MONTEURS 

1 ELEKTROMONTEUR 

Wat kunnen wij u bieden:

Naast een gevarieerde en leuke baan voor de echte

liefhebber bieden wij u een uitstekend salaris en mag u

tevens rekenen op een collegiale, vriendelijke en

afwisselende werksfeer in een klein installatiebedrijf.

Is uw interesse gewekt, kom dan in ieder geval eens praten.

Fons Jansen Installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58, 7251 EC Vorden

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

Gespecialiseerd in : snelle levering van kozijnen 

• nieuwbouw • verbouw • onderhoud

Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor uw bouwplannen.

www.haggeman.nl

Hengelosestraat 61 • 7256 AB Keijenborg
Telefoon (0575) 46 15 15 / 06-51 220 150

Telefoon (0575) 46 43 68

 WARME ZOMER, 
          FRISSE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Voor eerlijk vakwerk binnen en 
buiten gaat u naar Ap Eggink

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe kleur? 
Ap Eggink 
verzorgt het 
voor u! e-mail info@apeggink.nl

Wij zijn op zoek 
naar een collega!
Gevraagd: 
een vriendelijke, enthousiaste 

verkoopster voor onze 
specialiteitenslagerij
in Wehl.

• Leeftijd niet belangrijk

• Ervaring is een pre, maar niet noodzakelijk

• Werkdagen donderdag, vrijdag, zaterdag 
(16-24 uur)

Telefonische of schriftelijke reacties naar:
Stefan Bles, Slagerij Bles

Grotestraat 9
7031 AE Wehl
tel. (0314) 68 14 64

Tuinontwerp – Tuinaanleg – Tuinonderhoud

(sier)bestrating

Wilt u een goed onderhouden tuin, uw heg vakkundig
gesnoeid, (her)bestrating, een gedeeltelijke renovatie 
van uw tuin of misschien wel een geheel nieuwe tuin 
neem dan nu geheel vrijblijvend contact met ons op

en informeer naar de mogelijkheden.

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen



15 jaar Pontificaal party 
in Hummelo

Beets Brothers in concertserie
Toonbeeld Drempt

Het feest werd bezocht door zo’n
1200 personen en was ook dit jaar
weer perfect georganiseerd. Alles
verliep zonder incidenten, maar
allicht duiken er de komende weken

nog sterke verhalen op: ‘He-j ’t al
geheurd...?’
Zo was er vorig jaar iemand na
afloop van het feest verdwaald in de
‘uitgestrekte bossen’ rondom Hum-

Ze spelen lang niet altijd meer samen, want ieder is
zijn eigen weg gegaan in de muziek. Maar voor sommi-
ge gelegenheden willen de drie ex-inwoners van
Groenlo wel weer even ‘de legendarische groep van
vroeger’ (eind jaren ’80, begin ’90) vormen.
De groep speelt zeer toegankelijke, uiterst dynamische
mainstream jazz, met echter ook de karakteristieke
explosieve energie van de hard-bop. Evenzeer is dit soli-
de fundament in de zeer lyrische ballads duidelijk aan-
wezig en hoorbaar.
Marius (1966) bespeelt als oudste de contrabas (en staat
bekend als de grote arrangeur), Alexander (1968) de
tenorsaxofoon en Peter (1971) de piano. Het trio heeft

Op zaterdag 10 juni verzorgde de Pontificaal crew voor het 15e jaar de
Pontificaal party, een gezellig druk feest, waar gewoonlijk nog lang over
gesproken wordt in Hummelo en omstreken... 
Even was het nog onduidelijk of het feest wel door zou kunnen gaan
omdat het steeds moeilijker wordt om de benodigde vergunningen voor
een dergelijk evenement rond te krijgen, maar op de dag voor het feest
kreeg de organisatie groen licht. 

Was het vorig jaar zomer de virtuose jazzpianist
Peter Beets, die voor een ‘vol huis’ zorgde in het con-
certprogramma van de Stichting Toonbeeld Drempt,
dit jaar zal de prachtige kerkruimte van de
Protestantse kerk van Drempt beslist te klein zijn,
wanneer maar liefst alle drie de Beets Brothers
optreden. Zondagmiddag 18 juni komt deze forma-
tie de jazz-liefhebbers op maat bedienen. Vanaf
15.30 uur zullen de contrabassist Marius, de tenor-
saxofonist Alexander en de pianist Peter Beets acte
de présence geven. Een topper op jazzgebied voor de
Achterhoek, de Liemers en Veluwezoom.

Zondag 11 juni vond voor de 17e maal het triatlonfestijn van Hengelo (G)
plaats rondom sportpark ’t Elderink. Ruim 200 deelnemers, verdeeld over
kwart, achtste trio en zwemloop, probeerden het maximale uit hun lijven
te halen om zo snel mogelijk de finishlijn te kunnen passeren. Nieuw
daarbij was de zwemloop voor de schooljeugd. De organisatie had alle
basisscholen in de gemeente Bronckhorst aangeschreven om de jeugd te
interesseren voor deze wedstrijd, bestaande uit 250 meter zwemmen en
2,5 km. Hardlopen, maar helaas waren er maar weinig inschrijvingen voor
dit onderdeel. Maar het enthousiasme van de deelnemers was er niet min-
der om en het publiek vond het prachtig deze jongste sportgarde aan het
werk te zien.
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Avondvierdaagse 
Hummelo en Keppel

Rommel-, boeken- en kleding-
markt op voetbalvelden Halle

Guido Gosselink wint 
17e triatlon van Hengelo

Van 29 mei tot en met 2 juni ver-
zorgde Jong Gelre, afdeling
Hummelo en Keppel de jaarlijkse
avondwandelvierdaagse. Bij de
intocht bij boerderij De Korte Dag
aan de Groeneweg stonden ook dit
jaar weer veel belangstellenden met
een bloemetje en/of een zak snoep
te wachten op de deelnemers.
Nick Bijloo van de organisatie wist
te melden dat er rond de 360 deel-
nemers hebben meegelopen. Dit
waren er meer dan vorig jaar, mede
vanwege het mooie weer. Het is
inmiddels al de 40e keer dat de
avondvierdaagse in Hummelo en
Keppel wordt gelopen en voor zover
bekend was de organisatie ook voor
de 40e keer in handen van Jong
Gelre.
Dit jaar waren er bij de organisatie
25 vrijwilligers, voornamelijk leden
van Jong Gelre Hummelo & Keppel,
betrokken. Zij zorgden voor het
ophangen en ophalen van de route-
pijltjes, het inschrijven, het veilig

oversteken van de deelnemers, het
controleren van de lopers en
natuurlijk voor het verzorgen van
een drankje onderweg.

Alweer voor de veertiende keer ver-
zorgt de S.V. Halle op vaderdag een
echt grote rommel--, boeken- en kle-
dingmarkt op de sportvelden van de
plaatse-lijke sportvereniging achter
zaal/café Nijhof.
Dit evenement vindt dus plaats op
zondag 18 juni en om elf uur precies
gaan de poorten open, waarna ie-
dereen kan zoeken en snuffelen
naar allerhande spulletjes, die goed
gesorteerd en overzichtelijk staan
opgesteld op zeker 80 kramen, die
allemaal worden bemand door vrij-
willigers van de S.V. Halle. Dit jaar is
er erg veel kleding, die, zoveel moge-
lijk, zal worden opgehangen op han-
gers. Ook de antiekkraam is goed
gevuld met allerhande interessante
artikelen met onder andere vrij veel
geëmailleerde artikelen. Ook zijn er
minstens 12 kramen met boe-ken
over de meest uiteenlopende onder-

werpen. Van streekromans tot kin-
derboeken, stripboeken en nog veel
meer.
Dan staan er nog bloempotten,
aardewerk, glaswerk, speelgoed,
elektra, beeld en geluidsapparatuur,
sierspullen en schilderijen, blikken,
klokken, knuffels, etc.
De meubelboulevard is dit jaar naar
het zich laat aanzien bijzonder uit-
gebreid en overzichtelijk met best
wel behoorlijk goede meubels.
Parkeren is geen probleem en gratis
in het weiland naast de begraaf-
plaats. De entree bedraagt dit jaar €
1,50, maar hiervoor kunt u gratis
parkeren en ontvangt u een con-
sumptiebon, die kan worden inge-
wisseld op het gezellige terras op
het sportcomplex of in de kantine.
De organiserende vereniging denkt
een ‘voor elk wat wils’ markt te heb-
ben georganiseerd. 

De kwart triatlon leverde geen ver-
rassende winnaar op. Guido Gos-
selink, Hengeloer van geboorte,
maar tegenwoordig woonachtig in
Ahaus, neemt graag deel in Hengelo
(G), omdat voor hem daar toch het
begin van zijn carrière ligt en de
semi-prof triatleet maakte zijn sta-
tus helemaal waar door de wedstrijd
met minuten voorsprong te winnen
in een tijd van 1.51.05. 
Hij omschreef zijn prestatie als rede-
lijk, waarbij hij aangaf dat hij zich
steeds meer toelegt op de halve en
hele triatlon en dat die langere
afstanden hem beter liggen.
Ook bij de dames op de kwarttriat-

lon was er een duidelijke winnaar.
Birgit Landewee was met een tijd
van 2.03.15 zelfs de meeste deelne-
men-de mannen de baas.
De winnaars bij de achtste triatlon
waren niet direct duidelijk, maar
dit lag niet aan de deelnemers,
maar aan de computerapparatuur.
In verband met de wedstrijd van het
Nederlands elftal was ervoor geko-
zen om zo snel mogelijk na de laat-
ste finisher de huldiging van de
winnaars te doen. Als de techniek
het dan even laat afweten omdat
een deelnemer niet wordt ‘geklokt’
krijg je, bij een snelle prijsuitrei-
king, fouten. De organisatie zegde
de betrokken deelnemers toe de uit-
slag recht te trekken en de prijs
eventueel na te sturen. Op de inter-
netsite van de triatlon staat de uit-
eindelijke juiste uitslag te lezen.
Op de foto winnaar Guido Gos-
selink. De andere foto geeft een
overzicht van het zwembad met de
triatleten tijdens hun zwemafstand
(achtste – 500 meter, kwart – 1000
meter).

een scala aan internationale prijzen gewonnen, niet in
het minst door de perfecte vertolking van swingende
muziek, alsook door de professionele presentatie. Het
repertoire bestaat uit jazz én het Great American
Songbook
De deuren gaan om 15.00 uur open. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de zaal of kunnen gereserveerd worden via
toonbeelddrempt@planet.nl. 

De toegang bedraagt  € 15,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar
betalen half geld. Donateurs betalen p.p. € 2,00 minder.
De toegangsprijs is inclusief een consumptie.

Op de foto ziet u de Beets Brothers, met geheel links
pianist Peter Beets, die vorig jaar al eens bij Toonbeeld
Drempt speelde.

melo. De betreffende persoon zag
geen uitweg meer en besloot ten
einde raad het alarmnummer te
bellen met de mobiele telefoon. De
gearriveerde politiewagens schakel-
den de zwaailichten in zodat de
betrokkene de richting kon bepalen
om weer uit het bos te komen. 
De Pontificaal crew bestaat uit De
Occ, Aspro Ernst, De La Luna, Piet,
Hen-3, Den Hartog, De Klaap, De
Greavenkamp, Dreiskie, Sjat, Haksi
Taxi, Rinie Lawinie en Vanessa 58+.



De grootste verzekeringsadviseur van 
Nederland zit al jaren bij u in de buurt.

De grootste van Nederland zijn heeft zo zijn voordelen. Een enorm 

netwerk van deskundige adviseurs bijvoorbeeld. Onze medewerkers 

blijven daardoor continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van wet- en regelgeving en risicopreventie. Wij delen 

die kennis graag met u en bieden u op maat gemaakte adviezen. 

Als Rabobank Achterhoek-Noord kennen wij de lokale markt als 

geen ander. Wij kunnen u van een totaal financieel advies voorzien. 

Benieuwd naar onze mogelijkheden? Bel voor het maken van een 

afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek (0575) 558 558.

Het is tijd voor de Rabobank.

Mooie handen
vallen op!

Die krijgt u alleen met de
producten van Jessica!

• Voor elk nagelprobleem

een oplossing.

• Thuisbehandeling is ook

mogelijk.

Bel voor een afspraak

Het Stroo 11 • Vorden
Telefoon (0575) 55 26 86

Weekblad Contact blijft
betaalbaar voor de 
kleine adverteerder.

Daarom komen wij met
verschillende edities in de 
gemeente Bronckhorst.

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzerink
� (0575) 46 15 34

� 06 - 53 13 12 33

www.ballonvoor2.nl

Schoonmaakbedrijf

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

W I J G A A N O N Z E M A N N E N 
A F D E LI N G V E R B O U W E N

A LLE DA M E S -  E N H E R E N M O D E M O ET DA A R O M W E G
K O RT I N G E N TOT 75%

V E R B O U W I N G S  O P R U I M I N G



De gemeenteraad heeft op 18 mei jl.
het Afvalbeleidsplan 2006-2011
behandeld. Voordat een definitief
besluit in oktober wordt genomen,
leggen we het plan volgens de
Inspraakverordening ter inzage.
U kunt gedurende zes weken uw
mening geven over de plannen
(zie hiervoor de rubriek ‘Openbare
bekendmakingen’). 

Bij het volume/frequentiesysteem
is het uitgangspunt ‘de vervuiler
betaalt’. U gaat betalen voor het
aantal keren dat u uw afvalcontainer
aan de straat zet en niet zoals nu
een vast bedrag per jaar dat voor
iedereen hetzelfde is, ongeacht
hoeveel afval u aanbiedt. 
Daarnaast kunt u kiezen voor een
groene en een grijze container van
240 liter (duurder) of kleinere
exemplaren van 140 of 80 liter
(goedkoper). Als u bij dit inzamel-
systeem kiest voor een kleinere
container en/of uw container minder
vaak aan de straat zet dan voorheen,
dan bent u straks goedkoper uit.
Beter scheiden gaat dan dus nog
meer lonen.

Nieuwe containers 
Iedereen krijgt straks nieuwe
containers. De huidige zijn dan
grotendeels afgeschreven. 
Bij het volume/frequentiesysteem
krijgen alle nieuwe containers een
chip die bij uw adres hoort. Via die
chip houdt de gemeente dan bij hoe
vaak u de container aan de weg zet.
Per adres mogen mensen en
bedrijven straks maximaal twee
groene en twee grijze containers
hebben. 
Uw oude grijze container kunt u
straks houden voor oud papier. Bij
de nieuwe wijze van afval inzamelen,
halen verenigingen alleen nog oud
papier op dat in containers aan de
weg wordt gezet.

Gratis compostvaten
Ook gaat de gemeente gratis com-
postvaten aanbieden aan haar
inwoners. Mensen kunnen dan hun
groenafval zelf composteren. Dit is
goed voor het milieu. Bij het volu-
me/frequentie systeem zou u dat
geld opleveren, omdat u de groene
container dan minder vaak aan de
weg hoeft zetten.

Onderzoek regionale afvalbreng-
punten 
Vanwege de kosten van een centraal
afvalbrengpunt nabij Hengelo heeft
de gemeenteraad gevraagd om een
onderzoek naar de kosten en ge-
bruiksmogelijkheden van de afval-
brengpunten in Doetinchem, Does-
burg, Lochem en Zutphen. 

Milieuparkjes
Tot slot komen in de kernen Henge-
lo, Steenderen, Vorden en Zelhem
zogenaamde milieuparkjes. Hier

kunnen mensen zelf glas, papier,
textiel en drankpakken gescheiden
inleveren. In Vorden zijn al twee van
deze parkjes: op het parkeerterrein
bij de Super de Boer en op de hoek
Hoetinkhof/Dr. Lulofsweg.

Jaargang 2
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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

Geef uw mening over het nieuwe afvalbeleid, het kan tot 27 juli
Kosten afval in eigen hand!
Op 18 mei heeft de gemeenteraad in principe besloten tot invoering van een
volume/frequentiesysteem voor de inzameling van ons afval. De basis voor
de afvalstoffenheffing is dan de grootte van de container en het aantal ke-
ren dat u de container aan de straat zet. Het systeem treedt vanaf 1 januari
2008 in werking. Verder heeft de raad gevraagd om een onderzoek naar de
kosten en gebruiksmogelijkheden van de regionale afvalbrengpunten. In
oktober neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de invoering van
het volume/frequentiesysteem en de afvalbrengpunten. Bij dit besluit
speelt uw mening een belangrijke rol! 

André Baars: “We willen inwoners gratis compostvaten verstrekken om hun groenafval zelf
te composteren. De groene container hoeft dan minder vaak aan de weg.”

Laat ons weten wat u vindt van
het nieuwe afvalbeleid. Zie in de
rubriek ‘Openbare bekendmakin-
gen’ onder ‘Inspraak Afvalbe-
leidsplan’ hoe u dat kunt doen.

De eerste WMO-
beleidsnota’s
zijn klaar

Laat uw mening erover
horen, het kan tot 19 juli

Vorige week stond op deze ge-
meentepagina een uitgebreide
uitleg over de eerste twee WMO-
notities (‘Huishoudelijke hulp en
Wvg’ en ‘WMO-loket’) die klaar
zijn. Ook stond aangegeven hoe
en in welke periode u uw mening
over deze plannen kunt geven. 

In tegenstelling tot deze bericht-
geving loopt de inspraakprocedu-
re voor deze WMO-notities niet tot
5 juli maar tot 19 juli a.s.! In
plaats van vier weken heeft u nu
zes weken de tijd om uw reactie
te geven op dit beleid. Dit kan zo-
wel mondeling als schriftelijk. 
De stukken liggen tijdens de
openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor en zijn ook te
downloaden via de website van de
gemeente Bronckhorst (infobalie,
plannen & projecten, WMO). Heeft
u nog vragen dan kunt u contact
opnemen met mevrouw F. Jansen
van de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling, tel. (0575) 75 04 85.

Informatieavond
Zandweide Olburgen
Op 6 juli as kunt u op een informatie-
avond in café Kraantje Lek in Olbur-
gen meer te weten komen over het
woonrijp maken van Zandweide in
Olburgen. Er worden twee ontwer-
pen voorgelegd aan de aanwezigen.
De aanwonenden van Zandweide en
een gedeelte van Olburgseweg krij-
gen een persoonlijke uitnodiging. De
informatieavond begint om 19.30
uur en is om ongeveer 21.00 uur af-
gelopen. U bent van harte welkom.

De monumentencommissie
vergadert op 21 juni 2006 om 
9.00 uur in het gemeentekantoor
aan de Banninkstraat 24a in
Hengelo Gld. 

Deze vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl

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

Burgers scheiden al het oud
papier
Uit afvalenquêtes blijkt dat burgers
veelal denken al het papier netjes
te scheiden. In onze gemeente is
het inzamelresultaat prima, maar
een verdere scheiding van het pa-
pier is goed voor het milieu, de por-
temonnee en de papierinzamelen-
de verenigingen. Naast tijdschriften
en kranten kunnen bijvoorbeeld

ook hagelslagdoosjes, eierdozen en
verpakkingspapier bij het oud pa-
pier. 

In Bronckhorst bestaat 11% van het
restafval nog uit herbruikbaar pa-
pier. Bijna 1000 ton papier per jaar.
Dit is nog te veel papier. Het oud
papier dat in de gemeente Bronck-
horst door de verenigingen wordt
ingezameld gaat naar een papier-
verwerkingsfabriek. In het eerste
‘sorteerhuis’ wordt het karton eruit
gehaald. Dit karton wordt opnieuw
gebruikt. Bij het tweede ‘sorteer-
huis’ halen medewerkers al het
niet-papier via de lopende band uit
het oud papier. Het ‘schone’ papier

gaat vervolgens naar een papier-
fabriek. Hier wordt van ons oud
papier krantenpapier gemaakt.
Voor dit krantenpapier wordt tach-
tig procent oud papier gebruikt, de
overige twintig procent is van hout-
snippers en andere producten
afkomstig.

Afvalmisverstand van de week

Monumentencommissie



Het symposium ‘Toeristische parels rijgen in Bronckhorst’ dat de gemeente
op 24 april jl. in Zelhem organiseerde, trok ruim 300 belangstellenden.
Tijdens het symposium is het Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst
(TROB) door minister Veerman van LNV geïnstalleerd. In dit overleg zijn de
volgende disciplines vertegenwoordigd:

Hotels de heer K. Bakker Hotel Bakker, Vorden
Restaurants/Café’s mevrouw E. Berntsen Ellen’s eethuisje, Zelhem
Campings de heer S.B. Hylkema Parkcamping de

Graafschap, Hummelo
Bungalowparken de heer J. Jansen Bungalowpark

Wolferswoud, Zelhem
Minicampings mevrouw J.W. Helmink- Minicamping 

Gosselink Heidenhoekse Vloed, Halle
Plattelandsvernieuwing de heer A.J. Breukink Forellenvisvijvers en mini-

camping Breukink, Olburgen
Cultuurhistorie de heer J.H.H. Zwier Stichting Zelhems Erfgoed, 

Zelhem
Evenementen de heer G.H. te Brake HaMoVe, Hengelo
Sportieve Recreatie de heer M. Pater Free-Wheel sport en

recreatie, Vorden
VVV Mevrouw J. Wullink VVV Bronckhorst

TROB vergadert op 28 juni voor eerst

Eerste bijeenkomst TROB
Op 28 juni a.s. vindt het eerste over-
leg plaats tussen de gemeente
Bronckhorst en het TROB. Tijdens
deze bijeenkomst worden onder
meer de volgende onderwerpen
besproken:
• Ruimtelijk recreatiebeleid

Bronckhorst
• Project bewegwijzering Bronck-

horst
• TRAP Zelhem
• Project plattelandsvernieuwing 
• Paardentoerisme
• Fiets- en wandelpaden
• Kunst- en cultuur
• Cultuurhistorie

• Watertoerisme
• Evenementen in Bronckhorst

Vertel ons uw ideeën 
Mocht u in het TROB ideeën of on-
derwerpen besproken willen hebben
die aansluiten bij deze thema’s, of
die hierop juist een aanvulling
vormen, laat het ons dan weten. 
U kunt uw punten mailen naar
ingrid.oonk@bronckhorst.nl of 
s.tebrake@bronckhorst.nl. Wanneer
u telefonisch iets wilt doorgeven kan
dat via (0575) 75 03 62/64. Wij ont-
vangen uw ideeën voor een nog aan-
trekkelijker Bronckhorst graag voor
25 juni a.s.

Minister Veerman en burgemeester Aalderink met de leden van het TROB

Steunpunt MantelZorg in gemeentehuis Bronckhorst

Mantelzorg, bijna iedereen krijgt
vroeg of laat in zijn leven te maken
met mantelzorg. Een mantelzorger
is iemand die voor een chronisch zie-
ke, gehandicapte of dementerende in
zijn omgeving zorgt. Meestal gaat het
om de zorg voor een partner, voor
een ouder, kind of ander naast fami-
lielid, maar het kan ook iemand uit
de vriendenkring of buurt zijn. De
hulp wordt meestal gegeven uit lief-
de of vanuit persoonlijke betrokken-
heid. De tijd die iemand aan mantel-
zorg besteedt, kan van enkele uren
per week oplopen tot 24 uur zorg per
dag. Er even tussenuit gaan wordt
dan steeds moeilijker. De man-
telzorger kan bij deze, soms zware,
taak zélf wel eens een steuntje in de
rug gebruiken. Daarvoor is het
Steunpunt MantelZorg Bronckhorst. 

VIT Oost-Gelderland
De Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
Oost-Gelderland is een samen-
werkingsverband van diverse
plaatselijke en regionaal werkende
vrijwilligersorganisaties die vrijwilli-
ge intensieve thuiszorg bieden in
Oost-Gelderland. De deelnemende
organisaties stellen zich ten doel
vrijwillige hulp te bieden bij ouderen
en dementerenden, chronisch
zieken en bij mensen met een
lichamelijke of verstandelijke
beperking, met als doel hen zo lang
mogelijk in de thuissituatie te laten
verblijven. Naast het verstrekken
van subsidie, het organiseren van
scholing en het werven van vrijwilli-
gers, ondersteunt zij individuele
mantelzorgers en fungeert zij ook
als kenniscentrum voor iedereen die

iets over mantelzorg wil weten. 
De VIT Oost-Gelderland heeft een
bemand regionaal steunpunt in haar
kantoor in Ruurlo en daarnaast
lokale Steunpunten MantelZorg op
meerdere plaatsen in Oost-
Gelderland zoals nu dus ook in het
gemeentehuis. 

De openingstijden van het gemeen-
tehuis Bronckhorst en daarmee ook
het steunpunt zijn van maandag t/m
donderdag van 8.30 - 15.00 uur en op
vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Op 8 juni jl. opende wethouder Dik Nas het Steunpunt MantelZorg in het ge-
meentehuis in Hengelo Gld. Het steunpunt (een dienstverlening van de VIT
Oost-Gelderland) bestaat uit een uitgebreide folderzuil met informatie over
tal van zaken waar een mantelzorger of zorgbehoevende tegenaan loopt.
Het Steunpunt MantelZorg is onbemand, maar bevindt zich bij de Balie Zorg.
De medewerkers van deze balie kunnen vragen beantwoorden en/of door-
verwijzen naar de consulent mantelzorg van VIT Oost-Gelderland. 

Bij het Steunpunt MantelZorg
kunt u terecht voor:
• Een luisterend oor
• Informatie en advies
• Lotgenotencontact
• Inzet vrijwilligers van de vrijwil-

lige thuiszorgorganisaties
• PGB aanvragen
• Het volgen van trainingen
• Belangenbehartiging
• Het bevorderen van herkenning

en erkenning

Onderzoek naar het ondernemers-
klimaat in Bronckhorst

Als ondernemer heeft u regelmatig
te maken met de gemeente. Of het
nu gaat om het aanvragen van een
bouwvergunning, een herziening van
uw milieuvergunning, informatie-
verstrekking over bedrijfsvestigin-
gen of om de infrastructuur in de
nabijheid van uw bedrijfsvestiging:
de dienstverlening van uw gemeente
kruist regelmatig uw pad. Uw
mening over de kwaliteit van deze
dienstverlening geeft een beeld van
het ondernemersklimaat in onze
gemeente. En van een goed onder-
nemersklimaat profiteert zowel u
als ondernemer als wij als gemeen-
te. Het regelmatig meten van de
kwaliteit van deze dienstverlening
zorgt ervoor dat wij als gemeente
scherp blijven op zaken die beter
kunnen.

De Regio Achterhoek (het samen-
werkingsverband van de gemeenten
in de Achterhoek) heeft daarom
samen met de Kamer van Koop-
handel besloten dit jaar opnieuw 
een onderzoek te doen naar het
gemeentelijk dienstverlenings-
klimaat. Dit onderzoek is een
vervolgonderzoek op de onder-
zoeken die in 2003 en 2000 gehou-
den zijn. Voor het onderzoek wordt
een groot aantal ondernemers in
onze gemeente benaderd om hun
mening te geven over de kwaliteit
van de dienstverlening door de
gemeente waarin zij gevestigd zijn.
Daarbij gaat het om items als
bereikbaarheid en deskundigheid
van medewerkers van de gemeente,
de snelheid van de behandeling van
verzoeken, de duidelijkheid van
gemeentelijke regelgeving en
informatie, de aanwezige parkeer-
gelegenheid of de bereikbaarheid in
het algemeen.

Wij, als gemeente, vinden het van
belang uw mening over deze
onderwerpen te horen. Daarom het
verzoek om, als u benaderd wordt,
mee te doen aan het onderzoek. 
Dit alles om u in de toekomst (nog)
beter van dienst te kunnen zijn.

Aanpak van kleine bospercelen in Zelhem
In 2004 is door de voormalige ge-
meente Zelhem een projectvoorstel
voorbereid voor het onderhoud van
kleine bospercelen op haar grond-
gebied, met gebruikmaking van
Europese subsidiegelden. Veel van
deze kleine bospercelen zijn door
allerlei oorzaken verwaarloosd,
maar ze hebben een belangrijke
plaats in zowel de landschappelijke
als de ecologische hoofdstructuur.

Op 26 april 2005 heeft de gemeente
een oproep gedaan aan eigenaren
van deze kleine bospercelen in
Zelhem om mee te werken aan het
wegwerken van het achterstallig
onderhoud. Doel is het structureel
verhogen van de landschappelijke
kwaliteit en de natuurwaarde van
deze bospercelen, door:
• de aangewezen natuurfunctie te

versterken
• de migratie en vestiging van de

boomkikker, de kamsalamander
en de das te bevorderen

• de aanwezige geomorfologische

en cultuurhistorische waarden te
behouden en waar mogelijk te
versterken

• een aanzet te geven tot duurzaam
beheer

• het bevorderen van werkgelegen-
heid

• samenwerking in uitvoering
tussen Wedeo en ’t Onderholt

Dat velen zich hiervan bewust zijn,
blijkt wel uit het feit dat zich maar
liefst ruim 30 eigenaren hebben
aangemeld en tegen een geringe
vergoeding willen deelnemen aan
dit project.

Nadat met de eigenaren een over-
eenkomst is afgesloten, heeft de ge-
meente Bronckhorst een subsidie-
aanvraag bij de provincie ingediend.
De provincie staat volledig achter dit
project en heeft een bedrag van 
€ 101.000,— toegekend. Naast de
gemeente, werken aan dit project
mee: de provincie Gelderland, Plat-
telandshuis, Wedeo, ’t Onderholt en
deelnemende boseigenaren.

Het project is op 7 juni in aanwezig-
heid van enkele ambtenaren van
provincie en gemeente, de wethou-
der plattelandsvernieuwing, mede-
werkers van het Plattelandshuis,
Wedeo en ’t Onderholt en enkele
eigenaren, gepresenteerd aan de
pers. Dit is een uniek pilotproject en
er zijn voorlopig geen nieuwe aan-
meldingen mogelijk. Wel wordt
geprobeerd, in overleg met de
provincie en andere deelnemers,
deze pilot te gebruiken als spring-
plank voor de overige bosjes binnen
de hele gemeente Bronckhorst.

Klaas Jan Huntelaar, spits van
voetbalclub Ajax, is verkozen tot
Voetbaltalent van het jaar 2006. Van
de Johan Cruyff foundation mag het
Talent van het jaar een zogenaamd
Cruyff Court (een speciaal kunst-
grasveld) realiseren op een door
hem aangewezen locatie. Klaas Jan
koos voor Hummelo, het dorp waar
hij opgroeide en zijn eerste stappen
zette op de groene grasmat. De be-
doeling van een Cruyff Court is dat
de gemeente in samenwerking met

sportverenigingen kleinschalige
sport- en bewegingsevenementen
(in het bijzonder voetbal) gaat orga-
niseren op het terrein. De gemeente
Bronckhorst is zeer verheugd met
deze schenking van haar beroemde
voormalige inwoner en bekijkt op dit
moment wat in Hummelo de beste
locatie voor het Cruyff Court is. 

Doel van de Johan Cruyff foundation
is door het organiseren van sportac-
tiviteiten op het veld de contacten

tussen lokale, etnische en overige
groepen bevorderen en thema’s als
normen en waarden, respect en
teamwork aan de orde brengen. De
gemeente en de Johan Cruyff foun-
dation gaan hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst aan.
De gemeente gaat via het jeugd-
beleid verschillende activiteiten op
touw zetten. Klaas Jan Huntelaar
krijgt het Court officieel aangeboden
tijdens het voetbalgala op 28 augus-
tus a.s.

Talent van het jaar Klaas Jan Huntelaar biedt Hummelo een
Cruyff Court aan

Spuitronde onkruidbestrijding van start 
Vanaf 19 juni start de gemeente met
de eerste jaarlijkse spuitronde om
onkruid op trottoirs en bestrating te
bestrijden. Begin oktober is een
tweede spuitronde gepland. De ge-
meente hoopt hiermee het onkruid
op de trottoirs te beperken.

Op de verhardingen wordt de
selectspray-methode toegepast. 
Om deze methode succesvol uit te
kunnen voeren wachten we tot laat
in het voorjaar, omdat de meeste
onkruiden dan ontkiemd zijn. De
spuitmachines zoeken met een
sensor de straat af naar onkruid.
Vervolgens spuit het apparaat de

benodigde hoeveelheid op het
gedetecteerde onkruid. Het spuit-
middel wordt hierdoor tot een
minimum beperkt. Daarnaast kunt u
ook een steentje bijdragen. Wie zijn
eigen stoep met een krabbertje
onkruidvrij maakt, levert een bij-
drage aan de vermindering van het
gebruik van gifstoffen. Wilt u
hieraan bijdragen, maak dan snel
uw stoep schoon, zodat deze wordt
overgeslagen. In de wijken waar 
het regenwater afgekoppeld is
wordt het onkruid d.m.v. branden
bestreden. Dit om te voorkomen dat
er gifstoffen rechtstreeks in het
oppervlaktewater terecht komen.

Echter ook in deze wijken kunt u
meehelpen om de energiekosten
van het branden zo laag mogelijk te
houden door uw eigen stoep
onkruidvrij te maken. Voor vragen
kunt u contact opnemen met de
afdeling Openbare werken (vak-
groep Groen), tel. (0575) 75 02 50.



Identificatieplicht
De Wet op de uitgebreide identifica-
tieplicht is op 1 januari 2005 in
werking getreden. Vanaf deze
datum moet iedereen in Nederland
van 14 jaar en ouder een geldig
identiteitsbewijs kunnen tonen als
politie of andere toezichthouders
daar om vragen. In de praktijk bete-
kent dit dat iedereen van 14 jaar en
ouder altijd een geldig identiteits-
bewijs bij zich moet dragen. 

Reden                                                                  
Het verzoek om identificatie door
politie of andere toezichthouder
mag niet willekeurig gebeuren. Zij
moeten daartoe een reden hebben.

Het moet nodig zijn voor de uitvoe-
ring van hun taken, bijvoorbeeld
voor verkeerstoezicht, hulpverle-
ning, opsporing van strafbare feiten
of handhaven van de openbare
orde. Wanneer iemand geen geldig
identiteitsbewijs kan of wil tonen
wanneer politie of toezichthouder
daar om vragen, kan hij meegeno-
men worden naar het politiebureau.
Daar wordt vervolgens onderzoek
gedaan naar zijn identiteit. Ook kan
hij bestraft worden met een boete
van maximaal € 2.250. Wanneer
een politieambtenaar of een toe-
zichthouder vraagt om een identi-
teitsbewijs, dan kunnen mensen
met de Nederlandse nationaliteit
zich identificeren met het paspoort,
het rijbewijs of de Nederlandse

identiteitskaart (voorheen Europe-
se identiteitskaart). Vreemdelingen
kunnen zich identificeren met
documenten zoals opgenomen in de
Vreemdelingenwet 2000, bijvoor-
beeld met het vreemdelingen-
document. EU- en EER-onderdanen
kunnen zich in bepaalde gevallen
eveneens met hun paspoort of
rijbewijs identificeren. 

Rijbewijs is niet altijd voldoende
Het rijbewijs wordt als algemeen
identiteitsbewijs erkend, behalve in
een aantal specifieke situaties
waarin voor een goede controle
gegevens over de verblijfsstatus en
de nationaliteit van de persoon
belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij de
fiscus, bij het in dienst treden bij

een werkgever en bij het aanvragen
van een uitkering. U kunt zich niet
identificeren met een verlopen of
anderszins ongeldig identiteits-
bewijs. Ook kunt u zich niet identifi-
ceren met allerlei andere pasjes,
zoals een openbaar vervoerkaart,
bibliotheek- of bankpas. Controleer
uw documenten en beoordeel of u
aan de legitimatieplicht kunt vol-
doen als u zich moet identificeren!
Een nieuw paspoort of Nederlandse
identiteitskaart kunt u aanvragen
bij de afdeling Publiekszaken in het
gemeentehuis, Raadhuisstraat 20
in Hengelo Gld. Bij de aanvraag
moet u alle reisdocumenten tonen
die u in uw bezit heeft. 
Voor meer informatie kunt u bellen
met: (0575) 75 02 05.

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
• Bronckhorst, Bizon Buitenreclame, 9 t/m 18 juni 2006, plaatsen van 24 driehoeksreclame-

borden
• Bronckhorst, Simavi, doorlopende collectevergunning 2007 door Simavi
• Halle, chr. muziekvereniging Euterpe, Zaal Nijhof, Dorpsstraat 11-13, 17 juni 2006 vanaf 

20.00 tot 22.00 uur, optreden fanfare en slagwerkgroep, verloting tijdens pauze
• Hengelo Gld., diverse activiteiten georganiseerd door de V.V.V. Bronckhorst met gebruik van

geluidsinstallatie, o.a. 28 juni 2006, 19.30 uur, optreden van Trekkebuuls en countrydansers op
Wijnbergenplein, 19 juli 2006 19.30 uur, optreden boerenkapel op Wijnbergenplein, 22 juli 2006
15.00 uur, vogelschieten Camping Kom-es-an, 23 augustus 2006 19.00 uur, demonstratie
Ponyclub Hengelo Gld., Banninkstraat 24-26

• Hengelo Gld. ijsboerderij ’t Riefel, Riefelerdijk 2, 24 september 2006, kleinschalig evenement
‘de dag van het platteland’ o.a. muziekoptreden, boerenmarkt en volleybaltoernooi

• Hengelo Gld.,Singel 30, 1 juli 2006, besloten feest, van 20.00 tot 01.00 uur
• Hengelo Gld., 26 augustus 2006 van 19.00 tot 02.00 uur buurtfeest met muziek op parkeer-

plaats Kerkekamp 67 t/m 71 in een partytent
• Hummelo, ponyclub Hessenruiters, 26 augustus van 08.00 tot 17.00 uur en op 27 augustus

2006 van 08.00 tot 17.00 uur, concours hippique. Plaatsen tent aan de Sliekstraat, ontheffing
art. 35 schenken zwak alcoholische dranken; instellen parkeerverbod aan beide zijden van de
Sliekstraat (N314) tussen Hessenweg en Rozengaarderweg; instellen inhaal verbod en snel-
heidsbeperking

• Keijenborg, H.J.A. Winkelman, 23, 24, 25 en 26 juni, plaatsen tent kermisterrein hoek
Kerkstraat-Hogenkampweg, ontheffing art. 35 voor schenken alcohol op voornoemde dagen

• Toldijk, stichting Oranjefeest, 6 juli 2006 van 19.30 tot 24.00 uur, 7 juli van 19.30 tot 0.30 uur en
op 8 juli van 10.30 tot 01.00 uur, feest met muziek in ‘Den Bremer’, ontheffing plaatsen recla-
meborden, standplaatsvergunningen op kermisterrein en nemen tijdelijke verkeersmaatrege-
len voor diverse wegen tijdens optocht op 7 juli 2006

• Voor-Dempt, Snackbar Oost, 2006. innemen van standplaats voor de verkoop van snacks,
frisdrank, ijs en snoep

• Vorden, Volker Rail Services, in de nacht van 02/03 juli 2006 tussen 23.00 en 06.00 uur werk-
zaamheden aan de spoorrails

• Wichmond, Jong-Gelre Vorden; 3 t/m 6 juli 2006, jaarlijkse fietsvierdaagse vanaf 18.00 tot 
22.00 uur. Start en finishlocatie: Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden

• Zelhem, Stadsedijk 18, 17 juni 2006 van 16.00 tot 01.00 uur, tuinfeest met live muziek in tent
• Zelhem, T.T.V. Oosterwijk, Oosterwijkerweg, 9 juli 2006 van 08.00 tot 18.00 uur, touwtrektoer-

nooi, ontheffing art. 35 voor schenken zwak alcoholische dranken en plaatsen tent

Bouwvergunningen 
• Baak, Dambroek 29, bouwen woning
• Drempt, Kerkstraat 56, bouwen schuur 
• Drempt, Roomstraat 31, bouwen garage/carport
• Drempt, Witte Hemelweg 23, gedeeltelijk veranderen tuinhuisje 
• Hengelo Gld., Middenweg 36, veranderen woning
• Hummelo, Zelhemseweg 18, herbouw garage/berging
• Steenderen, H. Addinkstraat 30, bouwen woning met garage/berging 
• Toldijk, Schiphorsterstraat 14, vernieuwen mestsilo
• Vorden, Deldenseweg 9, vergroten woning
• Vorden, Schuttestraat 17, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Bergstraat 16, bouwen woning met garage
• Zelhem, Terborgseweg 10a, 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, Hoetinkhof 53, voor het bouwen van een carport. Het betreft een vrijstelling met toe-

passing van artikel 8, lid 7, sub d van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Vorden West en Zuid 1992’

Het bouwplan ligt vanaf 15 t/m 28 juni 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, de Jongstraat 2, voor het plaatsen van een schutting. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 3.5.5. van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Woonpark de vordense beek’. Vrijstelling kan worden verleend, mits de bebouwingshoogte
niet meer dan 2 meter bedraagt en er geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van het
woon- en leefmilieu en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. Dit bouw-
plan voldoet aan deze gestelde criteria 

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 15 t/m 28 juni 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden 
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Wichmond, Lankhorsterstraat 28-30, voor het uitbreiden van het bouwperceel van garage-

bedrijf Langwerden aan de Lankhorsterstraat 28 met sloop, herbouw en verplaatsing van de
bedrijfswoning en een beperkte uitbreiding van de bedrijfswoning alsmede sloop, herbouw en
verplaatsing van de naastgelegen burgerwoning Lankhorsterstraat 30. Geldend bestemmings-
plan ‘Buitengebied 1994’. 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., de agrarisch gronden gelegen aan de noordoostzijde van de Schapendijk en ten

westen van de Veengoot met de kadastrale perceelsaanduidingen, gemeente Hengelo, sectie
M, nr. 98 ged., nr. 99 ged., nr. 100 ged. en 101 ged., ten behoeve van natuurontwikkeling.
Geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo1984’.

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15 juni t/m 26 juli
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 750 250. 

Reageren op de voorgenomen vrijstellingen? 
Voor alle genoemde voorgenomen vrijstellingen (artikelen 15 en 19) geldt dat gedurende de
genoemde termijnen een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op de
plannen naar voren kan brengen. Uw schriftelijke zienswijze (wat de voorkeur heeft) kunt u
richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 1 juni 2006:
• Vorden, Hoekendaalseweg 5a, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan ‘Buitengebied Vorden 1982’
• Vorden, Lieferinkweg 4, voor het tijdelijk plaatsen van een sanitaire unit, geldend bestem-

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

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’

Mogelijkheden voor beroep

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

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

Verleende vergunningen
Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, O.T.M.V. afd. Gelderland, 3 juni 2006, toertocht met oude tractoren op diverse

wegen in de gemeente
• Drempt, Kantine HC’03, Zomerweg 19a, 3 juni 2006, van 20.00 tot 01.00 uur, seizoenafsluiting



Openbare bekendmakingen - vervolg

leden/vrijwilligers
• Hengelo Gld., 9 juni 2006, reünie groep 8 ‘De Leer’, zeskamp incl. barbecue, Het Zand  
• Hummelo, Greffelinkallee 8, Benelux Circus,  9 juni 19.00 tot 21.00 uur, 10 juni van 15.00 tot

17.00 uur, 11 juni 2006 14.00 tot 16.00 uur, circus met dieren en acrobaten. Tijdelijke gebruiks-
vergunning, tijdelijke reclame van 5 tot 11 juni 2006 gebied Hummelo en Keppel

• Keijenborg, café Winkelsman, St. Janstraat 3, Toerclub Keiaosers, 5 juni 2006 van 07.00 tot
19.00 uur, fietstoertocht

• Steenderen, 11 juni 2006, beachvolleybaltoernooi, Rouwenhorst, Landlustweg 12a   
• Voor-Drempt, 11 juni 2006, Welfare Werk, organiseren kleine verloting tijdens zomermarkt
• Vorden, buurt het Elshof ter hoogte van nrs. 5-7, 10 juni 2006 van 18.00 tot 24.00 uur, jaarlijks

buurtfeest. Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiting het Elshof tussen nrs. 1 en 15, 10 juni 2006
van 12.00 tot 11 juni 2006, 12.00 uur

• Vorden, chr. muziekvereniging, 28 oktober 2006, venten met slaatjes
• Vorden, STEVO, midzomerfeest, 16 en 17 juni 2006, live muziek, tijdelijke gebruiksvergunning

snackverkoop, ontheffing drank- en horeca art. 35
• Zelhem, buurtvereniging De Zon, Zonnebloemstraat, 10 juni 2006 18.00 tot 00.00 uur buurt-

feest. Tijdelijke verkeersmaatregel
• Zelhem, grasveld Koeriershoek, buurtvereniging ‘De Koeriershoek’, vanaf 9 juni tot 9 juli 2006,

gezamenlijk bekijken van voetbalwedstrijden WK, 24 personen. Tijdelijke verkeersmaatregel
van 01 juli 12.00 tot 02 juli 2006 18.00 uur

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 1 juni 2006:
• Hengelo Gld., Beekstraat 3, plaatsen open loods

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 1 juni 2006:
• Vorden, Ambachtsweg 11, vergroten bedrijfsgebouw

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 2 juni 2006:
• Vorden, Schoolstraat 2-4, bouw dubbele woning

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 8 juni 2006: 
• Zelhem, Akkermansstraat 12, bouwen woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 6 juni 2006:
• Halle, Dorpsstraat 2, slopen werkplaats
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 7, slopen keuken, bijkeuken en garage
• Keijenborg, Hengelosestraat 17, slopen opslag en productieruimte voor veevoer
• Olburgen, Olburgseweg 2 (hoek Capellegoedweg), gedeeltelijk slopen muur van begraafplaats 
• Vorden, Molenweg 21 t/m 33 en Insulindelaan 46, slopen 8 woningen
• Toldijk, Reigersvoortseweg 4, slopen rundveestal (deel) van een boerderij
Verzonden op 8 juni 2006: 
• Vorden, Nieuwstad 12, slopen asbest dakbeschot

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art.  5.5.1  en resp.
5.4.1 APV)
Verzonden op 13 juni 2006:
• Zelhem, Keijenborgseweg 14, voor verbranding nabij de Keijenborgseweg
• Hummelo, Dorpsstraat 11, voor verbranding nabij de Dorpsstraat

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, Stichting Dorpshuis Drempt houdt op 11 juni 2006 van 08.00 tot 19.30 uur een zomer-

markt in Drempt. Hiervoor wordt de Kerkstraat vanaf de Laakweg tot Gildeweg en de Gildeweg
tot aan de bocht bij de Dreef op dit tijdstip afgesloten voor alle verkeer

• Hummelo, Stichting Evenementencommissie houdt op 14, 15 en 17 juni 2006 een openlucht-
spel aan de Greffelinkallee. Hiervoor worden de Spalderkampseweg vanaf Zelhemseweg en
Spalderkampseweg vanaf Heeckerenweg op die data van 18.00 tot 24.00 uur afgesloten voor
alle verkeer

• Zelhem, aan de H. Memelingstraat 8 wordt op 17 juni 2006 een straatfeest gehouden. Hiervoor
wordt deze straat tussen de nummers 2 t/m 12 van 17 juni 8.00 tot 18 juni 12:00 uur afgesloten
voor alle verkeer

• Vierakker en Wichmond, R.T.V. Vierakker-Wichmond houdt op 18 juni 2006 het Nederlands
Kampioenschap Tijdrijden, hiervoor worden de Lankhorsterstraat vanaf de Polweg, de Baakse-
weg vanaf rotonde Riethuisweg, de Riethuisweg tot de Hamminkweg, de Hamminkweg tot de
Deldensebroekweg, de Deldensebroekweg tot de Tolweg, de Tolweg tot de Horst, de Horst tot
de Okhorstweg en de Polweg tot de Lankhorsterstraat op 18 juni 2006 van 10.00 tot 18.00 uur
afgesloten voor alle verkeer

• Hengelo Gld., de brandweer Hengelo houdt op 10 juni 2006 een open dag. Hiervoor wordt het
Iekink op die dag van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Aan de Rozenstraat en de
Asterstraat geldt tijdens deze tijdsperiode geen éénrichtingsverkeer

• Hengelo Gld., het Achterhoeks Museum 1940-1945, houdt op 11 juni 2006 een antiek/ curiosa
en verzamelmarkt. Hiervoor wordt het plein tussen het Achterhoeks Museum 1940-1945 en de
Remigiuskerk aan de Kerkstraat op die datum van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle ver-
keer

• Vorden, de buurt Elshof houdt op 10 juni van 12.00 tot 11 juni 12.00 uur een buurtfeest. Hiervoor
wordt het Elshof tussen nrs 1 en 15 op dit tijdstip afgesloten voor alle verkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 

Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) Bouwen en milieu (bouw- en
sloopvergunningen en ontheffing verbranden afvalstoffen) en Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling (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. 

Inspraak Afvalbeleidsplan 
De gemeenteraad heeft op 18 mei jl. het Afvalbeleidsplan behandeld. In dit plan is beschreven
hoe de gemeente om wil gaan met de afvalinzameling. De belangrijkste onderwerpen betreffen
de invoering van het volume/frequentiesysteem en een onderzoek naar de kosten en de
gebruiksmogelijkheden van regionale afvalbrengpunten (zie artikel elders op deze gemeente-
pagina). 

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 16 juni t/m 27 juli 2006. De stukken zijn
ook te downloaden via de website van de gemeente Bronckhorst (www.bronckhorst.nl en dan
naar Afvalsite). Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar mening over dit beleid geven. 
Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (dat de voorkeur heeft). 

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer C. van Dijk van de afdeling Bouwen en milieu, 
tel. (0575) 75 03 16.

Wegwerkzaamheden
In verband met asfaltonderhoudswerkzaamheden zijn de volgende wegen of wegvakken afgeslo-
ten voor alle verkeer.
Week 23:
• Olburgen, Olburgseweg fietspad, vanaf Rhabergseweg tot aan de komgrens en Prinsenmaat-

weg, vanaf Olburgseweg tot Prinsenmaat
• Steenderen, Molenstraat, vanaf kombord tot Spaensweertweg en J.F. Oltmansstraat, vanaf

einde drempel tot kombord
• Hengelo Gld., Lieferinkweg, vanaf Heideweversweg tot oude gemeentegrens
Week 24:
• Olburgen, Olburgseweg, doodlopend gedeelte vanaf Olburgseweg
• Vorden, Stuwdijk, vanaf Nijlandweg tot gemeentegrens, Rietgerweg, vanaf Zutphenseweg tot

Gazoonweg en Julianalaan, vanaf Wilhelminalaan tot Enkweg
Week 25:
• Vorden, Julianalaan, vanaf Wilhelminalaan tot Enkweg en Oude Zutphenseweg, vanaf Wilden-

borscheweg tot Hamelandweg
• Zelhem, Magnoliaweg, vanaf Hengeloseweg tot Kerkhoflaan
Week 26:
• Vorden, Julianalaan, vanaf Wilhelminalaan tot Enkweg en Emmalaan/Verzetsplein vanaf

Wilhelminalaan tot Enkweg
Week 27:
• Vorden, Emmalaan/Verzetsplein vanaf Wilhelminalaan tot Enkweg
Week 33: 
• Zelhem, Priesterinkdijk, vanaf Halseweg tot Aaltenseweg
• Hengelo Gld., Baaksevoetpad, vanaf Krommendijk tot Bruinderinkweg
Week 33/34:
• Toldijk, Voortseweg, vanaf Hoogstraat tot Reigervoortseweg

Bestemmingsplannen 
Wijzigingsplan bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen 2005;
Lamstraat 14 te Toldijk’ 
Het ontwerpwijzigingsplan bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen 2005; Lamstraat 14 te
Toldijk’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15 juni t/m 26 juli 2006 tijdens de
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in 
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575)
75 03 70.

Het plan heeft betrekking op een planologische regeling om een voormalige agrarische dienst-
woning aan de Lamstraat 14 in Toldijk te splitsen in twee burgerwoningen.

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

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2004 Beekstraat 12’
De gemeenteraad heeft op 18 mei 2006 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2004 Beekstraat 12’
vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van
het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de opdeling van een voormalige agrarische bedrijfswoning en een
daarmee in verbinding staand agrarische bedrijfsgebouw in drie woningen.

Het bestemmingsplan ligt van 14 juni t/m 25 juli 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail:
DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en
12.00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.19 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt tijdens de openingstijden van 
15 juni t/m 26 juli 2006 ter inzage de verklaring tot acceptatie van een melding op grond van
artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 

• Hengelo Gld., Hogenkampweg 16, voor het plaatsen van vier krachtvoersilo’s en uitbreiding
ligboxenstal

Deze verklaring is op 13 juni 2006 verzonden.



Openbare bekendmakingen - vervolg

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente
Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Gelijk met indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening. 

Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 15 juni t/m 26 juli 2006
tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Toldijk, Beekstraat 4, voor het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen

milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting
• Vorden, Kerkstraat 17, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieube-
heer. De ingediende melding heeft betrekking op een openbare basisschool met een peuter-
speelzaal

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Gemeenschappelijke regeling ‘GGD Gelre-IJssel’ 
B en w maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ingestemd met de eerste
wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelre-IJssel. Deze gewijzigde regeling ligt
vanaf 21 juni 2006, gedurende een termijn van vier weken, voor een ieder ter inzage op het ge-
meentekantoor bij de balie van afdeling Maatschappelijke ondersteuning.

Vanaf 15.00 uur is de kerk open voor
bezichtiging er zijn vrijwilligers van
de ‘Vrienden van de Parel van Baak’
aanwezig om uitleg te geven. Dit is de
eerste actie van deze groep vrijwilli-
gers, die zich ten doel gesteld hebben
extra activiteiten te ontwikkelen in
het liturgisch gedeelte van dit prachti-
ge monument. In de toekomst zal het
liturgische gedeelte van het monu-
ment een aantal dagdelen per week
geopend zijn voor bezoekers. Diverse
activiteiten zijn nog in ontwikkeling,
gedacht wordt aan sociaal culturele
activiteiten zoals onder andere con-
certen, koorrepetities, congressen en
tentoonstellingen. Voor meer infor-
matie: H. Brouwer, voorzitter ‘Vrien-
den van de Parel van Baak’, telefoon
(0575) 442601 en H. Franck, vice-voor-
zitter Parochiebestuur St. Martinus,
telefoon (0575) 441410.

De Parel van Baak te bezichtigen
Vrijdag 23 juni 2006 loopt de grote restauratie van de St. Martinuskerk in Baak ten einde. Als laatste handeling
wordt de haan en het kruis weer op de spits geplaatst.

Annemarie Willemsen: ‘ Iedereen kan
aan deze workshop deelnemen. Men
hoeft nog niets gepresteerd te hebben,
ervaring is dus niet nodig. Het gaat er
eigenlijk om of je het leuk vindt om
iets te maken. Het is de bedoeling dat
ik de mensen tijdens de workshop zal
begeleiden’. Er wordt alle dagen om
10.00 uur begonnen, de workshop
duurt tot 16.00 uur. Voor nadere infor-

matie kan men bellen 0575- 546591 of
06- 10081892 of www.hemel-aarde.nl 
Verder organiseert Annemarie Wil-
lemsen in haar atelier tijdens het zo-
merseizoen gedurende een aantal vrij-
dag een ‘ open atelier’. Dan is iedereen
welkom om een dagdeel of een hele
dag een zachte steen te bewerken.
Voor gereedschap wordt gezorgd. Het
‘ open atelier’ wordt gehouden op 7,
14, 21 en 28 juli van 10.00 tot 12.30
uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Op de maandagavond is er een cursus-
groep, waarvoor momenteel nog en-
kele plaatsen vrij zijn. Momenteel ex-
poseert Annemarie Willemsen zelf in
'‘Ars Longa’ in Drempt. Vanaf 17 juni
tot en met 25 juni werkt zij mee aan
de Kunstschouw in Westerschouwen,
waar in totaal honderd kunstenaars
op dertig locaties exposeren.

Workshop beeldhouwen in
atelier 'Hemel en Aarde'
Beeldhouwster Annemarie Wil-
lemsen geeft op 29 en 30 juni en 1
en 2 juli in haar atelier ‘ Hemel en
Aarde’ aan de Schuttestraat 8 te
Vorden een workshop. Tijdens de-
ze workshop beeldhouwen kun-
nen de deelnemers aan verschillen-
de soorten steen werken zoals bij-
voorbeeld speksteen, albast, ser-
pentijn en kalksteen.

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

Uw makelaars: Pieter Gerrits & Chris Wullink
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Goed onderhouden
tussenwoning met
stenen berging
•  begane grond en

verdieping uitgebouwd
• drie ruime slaapkamers
•  extra eetkamer /

hobbyruimte
• ruime badkamer

Vondelstraat 13  |   Doetinchem

€ 184.500 k.k.

Weth. Spekkinkstraat 24  |   Toldijk

€ 224.500 k.k.

OPEN HUIS
zaterdag 17 juni

van 12.00 - 13.00 uur

Mooi in het buitengebied
gelegen woonboerderij
• ruim 1 ha eigen grond
•  voor groot deel

oude elementen
nog aanwezig

•  inhoud woning
ca. 800m3

• eigen toegangsweg

Schiphorsterstraat 3  |   Toldijk

€ 525.000 k.k.

Uitstekend onderhouden
twee onder één kap woning
• met garage en carport
•  besloten zonnige

achtertuin op het zuiden.
•  ruime woonkeuken (1999)

met inbouwapparatuur
• moderne, luxe badkamer

van 2004.

Akkerwinde 24  |   Hengelo (gld)

€ 289.500 k.k.

Helft van dubbele 
woning met garage
•  gelegen in woonstraat 

met gevarieerde 
bebouwing

• 3 ruime slaapkamers
•  nieuwe cv-installatie 

van 2005
• perceelopp. 232m2

Berkenlaan 32  |   Hengelo (gld)

€ 206.500 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. €€€€€€€€ k.k.

Nieuw te bouwen 3 kamer-
appartement met balkon
• balkon op het zuidwes-

ten
•  in plan ‘Banninkhof’
• 2 goede slaapkamers
• eigen parkeerplaats
•  beveiligde entree met

lift

Schoenmakersplein 40  |   Hengelo(gld)

€ 179.500 k.k.

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

hele woning
•  besloten tuin op het

zuiden
•  luxe en moderne keuken
•  rustig gelegen aan 

pleintje

Snethlageweg 5  |   Hengelo (gld)

HYPOTHEKEN
Voor een passende hypotheek kunt u bij ons een af-
spraak maken. Wij hebben geen binding met enige
financiële instelling en kunnen u dus voorzien van
een objectieve, scherpe en passende aanbieding.
Hierbij is niet alleen de rente van belang, maar ook
zeker de maandlasten en het resultaat aan het ein-

de van de looptijd.

€ 279.000 k.k.
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Raadhuisstraat 6
HENGELO GLD

Tel. (0575) 46 21 33

Ruime keuze slips, boxershorts en nachtkleding

EXPERT ARENDSEN, RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.), TEL. (0575) 46 25 11

VaderdagVaderdagVaderdagVaderdagVaderdagVaderdagVVVVaaaaddddeeeerrrrddddaaaagggg zondag 18 juni

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Vaderdag 
18 juni a.s.

TUINBANKEN - STOELEN - TAFELS

BARBECUE’s - GRILL’s etc.

VADERDAGKORTING 10%

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

KOM naar Goossens ATomica, omdat je ook hier
voor de vaders iets kunt vinden.

Uw adres voor:
Tuinmeubelen, Werk- en Vrije tijdskleding,

kado-artikelen, tuinaccessoires etc. etc.

VVVV aaaa dddd eeee rrrr dddd aaaa gggg aaaa cccc tttt iiii eeee ::::

Tegen inlevering van deze advertentie

ontvangt u 25% korting
op de zomercollectie vrije tijdskleding 2006.

geldig t/m 1 juli 2006

Kom dus naar Goossens ATomica

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

midden in het   hart   van Bronckhorst

Op de SLOF 
wordt VADER kampioen

Wij hebben diverse sloffen / muilen /
sandalen / schoenen / portemonnee’s
en riemen voor vaderdag
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Bij kunstgras denk je vooral aan ten-
nis, hockey of de laatste jaren ook
voetbal. Zo hebben Heracles uit Alme-
lo, Cambuur Leeuwarden en Omni-
world uit Almere de beschikking over
een kunstgrasveld en steeds meer
amateurvoetbalverenigingen hebben
sinds kort de beschikking over een

kunstgrasveld. Jasper Eppingbroek
ontdekte al snel dat er meer mogelijk-
heden zijn met kunstgras. Bij zijn voet-
balclub Longa’30 was zojuist een
kunstgrasveld in gebruik genomen.
Dit inspireerde de 17-jarige student
Marketing en Communicatie van het
Graafschap College in Doetinchem bij
de invulling van een opdracht voor
zijn opleiding om een ondernemings-
plan voor een nieuw op te richten be-
drijf te schrijven gericht op de particu-
liere markt.
Uren en dagen besteedde de jonge
Achterhoeker aan oriëntatie over dit
onderwerp en met hulp van het inter-
net werden overal brochures en ander
documentatiemateriaal opgevraagd
en uitvoerig bestudeerd, terwijl het
Graafschap College met meer dan ge-
middelde aandacht de ontwikkelin-
gen van de enthousiaste student volg-
de.

Bij de productvergelijkingen stak Roy-
al Grass van Royal ten Cate uit Nijver-
dal met kop en schouders boven de

verschillende kunstgrasmerken uit.
Tijdens zijn zoektocht naar informatie
over kunstgras stuitte Jasper ook op
een vacature bij Royal ten Cate, die
een vertegenwoordiging zocht in Oost-
Nederland voor de kunstgrashandel.
Aangespoord door zijn docenten en
enthousiastelingen in zijn eigen om-
geving, die zijn ondernemingsplan ge-
boeid hadden bekeken, besloot Jasper
tot de oprichting van de  eenmans-
zaak J.E.P. Kunstgras. Eind december
2005 werd deze onderneming inge-
schreven in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel in Doetin-
chem en in januari 2006 wist de jonge
ondernemer bij Royal ten Cate in Nij-
verdal, het dealerschap voor kunst-
grashandel toegewezen te krijgen.
Daarvoor moest Jasper Eppingbroek
als niet-hovenier zelf een samenwer-
king aangaan met een vaste hovenier
om zo vakkundige aanleg van het
kunstgras te kunnen garanderen. Die
samenwerking heeft hij gevonden
met Hoveniersbedrijf Heusinkveld uit
Aalten

Jeugdige Achterhoekse
ondernemer timmert aan de weg
Een ondernemingsplan schrijven
als opdracht voor je school en dit
plan enkele maanden later in prak-
tijk kunnen brengen is niet voor ie-
dereen weggelegd. De 17-jarige Jas-
per Eppingbroek uit Lichtenvoor-
de wist theorie en praktijk te kop-
pelen en verbaasde zijn docenten
en eigen omgeving en gaat nu als
jonge ondernemer door het leven,
die ook nog even zijn studie aan
het Graafschap College in Doetin-
chem moet afmaken. Het meren-
deel van zijn vrije tijd besteedt de
jeugdige Lichtenvoordenaar aan
J.E.P. Kunstgras, zijn eigen onder-
neming die in december 2005 het
levenslicht zag. Het hoogtepunt van deze middag is

een optreden van clown Oki. Deze
clown zal tijdens zijn show de lachers
op zijn hand hebben. Daarnaast kan
hij de meest mooie dieren maken van
figuurballonnen. Na clown Oki zal
jongleur Doki zijn kunsten vertonen.

Jongleur Doki gaat samen met de kin-
deren op onderzoek uit wat je alle-
maal met kegels, balletjes en diabolo's
zou kunnen doen. Dit alles gaat met
veel interactie en de nodige grappen
en grollen gepaard.

Naast deze show kunnen de kinderen
zich op de aanwezige luchtkussens
vermaken. Zo is er een locomotief van
maar liefst 18 meter lang en een spec-
taculaire hangbrug van 12 meter. Voor
de allerkleinsten is er een ballenbak. 
Daarnaast kunnen de kinderen zich
laten schminken, voetballen en mee-
doen aan de ballonnenwedstrijd. Tij-
dens deze middag is er voor de kinde-
ren gratis ranja en ze krijgen een ver-
rassing als ze naar huis gaan. De kin-
dermiddag begint om 14.00 uur en is
om 17.00 uur afgelopen.  

Stevo Kindermiddag. Datum: Zaterdag
17 juni. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. Loka-
tie: Feestweide nabij Kasteel Vorden.
Voor meer info: www.stevo.nu

Stevo pakt groots uit tijdens
kindermiddag!!!
Evenals voorgaande jaren zal er
ook dit jaar weer het Midzomer-
feest, georganiseerd worden bij
Kasteel Vorden. Dit jaar is dat op
zaterdag 17 juni. Traditiegetrouw
wordt dit feest geopend met een
feest voor de kinderen namelijk de
kindermiddag. Deze middag welke
voor ouders en kinderen gratis toe-
gankelijk is en mede mogelijk ge-
maakt wordt door meerdere spon-
sors zal dit jaar grootser zijn dan
ooit. Gezien het succes en toene-
mende belangstelling tijdens voor-
gaande jaren zal er dit jaar nog
meer te doen zijn voor de kinderen
uit Vorden en omstreken.

Kapsalon • Zonnestudio • Schoonheidssalon
Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld., Telefoon (0575) 46 57 15

�

�

Met uw hele gezin naar JAN SMIT!Met uw hele gezin naar JAN SMIT!
Op zondag 18 juni a.s. geeft Jan Smit ‘s middag en ‘s avonds een optreden
in de Olde Beth in Wehl. Beide optredens zijn helemaal uitverkocht. 
De komende week zijn er voor het middag-optreden kaarten te winnen.
Bij aankoop van een produkt of bij een afspraak voor behandeling in
kapsalon, schoonheidssalon, Vacuwell of zonnestudio kunt u onder-
staande antwoordstrook inleveren.

Vul onderstaande antwoordstrook* in, en lever deze in bij Martine Hair & Beauty,
Dreef 11 in Hengelo Gld. 

Gezinsnaam: ...............................................................................................................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Woonplaats: .................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: .............................................................................................................................................................................................................

Ons gezin bestaat uit de volgende personen:

1. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

2. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

3. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: ......................................

4. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

5. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

6. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

*(maximaal 1 antwoordstrook per gezin)

Wij zijn voor direct op zoek naar een

medewerker collega
aankomend of leerling schilder

Die evt. opgeleid wil worden in combinatie met werken.

Na gebleken geschiktheid een vaste aanstelling.
Ons schilderwerk bestaat in hoofdzaak uit onderhoudswerk
in de meest uiteenlopende zin.

Heb je interesse neem dan voor nadere informatie contact
met ons op voor een gesprek.

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Ben jij de vakschilder die wij zoeken?

Een sterk team voor al uw schilderwerk

OPEN DAG

op 18 juni 10-16 uur
tevens

zelfpluk aardbeien

Biologisch Tuinderij

Korenblik
Geesinkweg 13 • Warnsveld

(afslag café-restaurant Boggelaar)

Te huur gevraagd

Omdat ik elders woon en in de Achterhoek werk,
wil ik graag een

een-kamer-appartement of een
kleine zelfstandige wooneenheid
huren in Hengelo of omgeving, per 1 september a.s.

Tel. (0575) 46 23 75 of (06) 12 20 37 64

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
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Door een foutje viel vorige week een deel van het interview met Piet en Heleen van Pelt
van de Rustboerderij weg. Hierbij nogmaals (maar nu het hele) interview.

Rustboerderij voor dak- en thuislozen in Hummelo

WWaatt  iiss  hheett  ddooeell  vvaann  ddee  rruussttbbooeerrddeerriijj??
“Het Passion kan aan maximaal 14
dak- en thuislozen een tijdelijk
onderdak in de ‘time-outvoorzie-
ning’ bieden. Een time-out geeft een
periode van structuur en rust in het
jachtige leven van dak- en thuislo-
zen. De gasten verblijven, afhanke-
lijk van hun situatie, ongeveer vijf
weken in een van de bijgebouwen
van de boerderij. De landelijke omge-
ving en de professionele begeleiding
kunnen aanleiding geven tot herbe-
zinning en wellicht tot het maken
van nieuwe keuzes. Door sommigen
zal de time-outperiode gebruikt wor-
den om reserves op te bouwen, zodat
zij bij terugkeer op straat minder
overlast zullen veroorzaken”.
Uit wetenschappelijk onderzoek is
gebleken dat dak- en thuislozen al
enigszins tot rust komen als ze bij-
voorbeeld een nacht moeten door-
brengen in een politiecel, of korte
tijd opgenomen moeten worden in
een ziekenhuis. De gedachte is dat
als ze vrijwillig deelnemen aan de
time-outvoorziening, de resultaten
nog veel beter zullen zijn.
WWiiee  bbeeggeelleeiiddtt  ddee  ddaakk--  eenn  tthhuuiisslloozzeenn??
“De gasten zullen professionele
begeleiding krijgen van Stichting

Ontmoeting. Omdat deze stichting
haar wortels in Rotterdam heeft en
daardoor de meest geschikte kandi-
daten kan selecteren, zullen in eer-
ste instantie voornamelijk dak- en
thuislozen uit Rotterdam geselec-
teerd worden. Rotterdam kent
momenteel ongeveer 5000 dak- en
thuislozen! Naast de begeleiding
door Ontmoeting biedt Het Passion
dagelijks eten, een bed en diverse
activiteiten. Voor dit laatste zoekt
Het Passion vakantievrijwilligers die
een midweek vakantie willen combi-
neren met deze hulpverlening, de
zogenaamde Fifty-Fifty werkvakan-
tie. Tijdens een Fifty-Fifty werkvak-
antie werken de vrijwilligers een
deel van de vakantie voor de gasten
en hebben ze het andere deel echt
vakantie. Ook kan Het Passion nog
enkele vaste vrijwilligers gebruiken.
Vaste vrijwilligers wonen in de
omgeving en hebben een eigen taak,
specialisme of hobby. Zij verzorgen
bijvoorbeeld de creatieve werkzaam-
heden, coördineren de werkzaamhe-
den in de moestuin, de boomgaard,
de tuin, de dierenverblijven en de
timmerwerkplaats”. 
WWaaaarr  kkoommtt  ddee  nnaaaamm  PPaassssiioonn  vvaann--
ddaaaann??

VV Zelhem-
De Graafschap

Op donderdag 6 juli bezoekt Betaald
Voetbal Organisatie De Graafschap
net als vorig jaar sportcomplex de
Pol voor een duel tegen voetbalver-
eniging Zelhem.
Het Bronckhorstkarakter van dit
duel komt tot uitdrukking in het
meespelen van spelers van de voet-
balverenigingen Zelos, Halle, Wol-
fersveen, Pax, Keyenborgse Boys,
Steenderen, Baakse Boys, HC ’03,
Vorden, Ratti en Socii met in team
van  de VV Zelhem.
Vorig jaar was dit duel, mede van-
wege het fantastische weer, een
groot succes. Er was toen een grote
publieke belangstelling. De organi-
satie hoopt dat het komende duel
het succes van vorig jaar op zijn
minst zal evenaren.
De organisatie is zeer content met
de wedstrijd tegen De Graafschap
mede mogelijk gemaakt door diver-
se sponsors. Het duel zal omlijst
worden met muziek van Radio

Ideaal. Rondom de wedstrijd is een
verloting met fantastische prijzen.
Een deel van de opbrengst van die
verloting is bestemd voor het
CliniClowns project. 
Aan de kassa kost een entreekaartje
voor volwassenen € 6,--. Kinderen tot
12 jaar en 65+ be-talen € 3,--. Koopt u
een kaartje in de voorverkoop dan
betalen volwassenen € 5,--.
De voor verkoopadressen zijn eetca-
fé de Groes, café zaal de Malle-
molen, Golsteinsport en Benerink
Sport en Schoenen.

Boerderij Ruimzicht
neemt 

deel aan Open dagen

Zondag 18 juni bent u van harte uit-
genodigd op de biologisch dynami-
sche boerderij met een unieke heu-
velstal voor de koeien, heerlijke kaas
en meer dan 60 soorten groenten.
Van 10.00 tot 16.00 uur wordt een
open dag gehouden aan de Biele-

mansdijk 11a in Halle (Bronckhorst). 
Het kan voor belangstellenden,
natuurliefhebbers en vooral ook die-
genen die willen weten over biolo-
gisch dynamisch boeren en waarom
dat zoveel beter is voor u, een infor-
matief dagje uit worden midden in
de boerennatuur van de Achterhoek. 
Om 10.30 uur start de eerste uitge-
breide rondleiding op het bedrijf,
waarna er nog twee volgen.
Al uw vragen worden beantwoord
en de kinderen kunnen ezel of pony
rijden, leren koe melken met de
hand, een koe of een kalf knuffelen,
strohutten bouwen. 
Ondertussen kunt u zich bezig hou-
den met de diverse aanwezige infor-
matiestands over duurzaam bou-
wen, natuurverf, biologische land-
en tuinbouw, natuurvoeding en
Landbouw&Zorg. 
Er is natuurlijk van alles te proeven.
En om de maag nog meer te vullen
worden er hamburgers en poffertjes
gebakken. 

“De stichting en het pension hebben
de naam Passion gekregen omdat
die naam de lading goed dekt. Het
woord Passion is een woordspeling
op het woord ‘pension’ en een
samentrekking van ‘Passie’ en
‘Sion’”.
DDoooorr  wwiiee  wwoorrddtt  ssttiicchhttiinngg  HHeett
PPaassssiioonn  ggeevvoorrmmdd??
“Het Passion begon twee jaar gele-
den als een initiatief van Piet en
Heleen, samen met Jaap Bos. Heleen
komt uit de zorg. Piet werkte als
commercieel directeur van een
internationaal opererend chip-ont-
werpbedrijf maar wilde altijd al wel
hulp/zorg aan anderen bieden.
Omdat bij een onderneming als Het
Passion niet alleen idealisme belang-
rijk is, maar ook zakelijk inzicht, is
dit natuurlijk een optimale combi-
natie. De stichting werkt vanuit een
christelijke basis en is officieel opge-
richt in juni 2005. Het bestuur
bestaat uit mensen die vanuit de
brede achterban komen van gerefor-
meerde kerken en de PKN. De stich-
ting heeft als doelstelling om vanuit
een christelijk diaconaal perspectief
onvoorwaardelijk hulp te bieden
aan mensen die aan de rand van de
samenleving leven en aan de instel-
lingen die deze mensen opvangen
en helpen”.
MMooeetteenn  jjuulllliiee  aallss  bbeehheeeerrddeerrss  336655
ddaaggeenn  ppeerr  jjaaaarr  bbeesscchhiikkbbaaaarr  zziijjnn??
“Nee hoor. In principe werken wij
vijf à zes dagen per week. Tijdens de
overige dagen en de vakanties
nemen ‘stafvervangers‘ de beheer-
derstaken over”.
HHooee  rreeaaggeeeerrddee  ddee  bbuuuurrtt  oopp  ddee  kkoommsstt
vvaann  ddee  rruussttbbooeerrddeerriijj??
“Om de buurt te informeren is er
een bijeenkomst georganiseerd
waarbij zo’n 40 tot 50 omwonenden
aanwezig waren. De eerste reacties
op het initiatief waren kritisch,
want er waren bedenkingen over de
mogelijke overlast die de dak- en
thuislozen zouden kunnen geven. Er
is een contactgroep in het leven
geroepen om de contacten tussen de
omwonenden en de stichting te
onderhouden en eventuele proble-
men effectief aan te pakken. De
gesprekken met deze contactgroep
verlopen goed”.
Op de foto: Piet en Heleen voor de
monumentale boerderij in Hum-
melo. Op de achtergrond is een
gedeelte zichtbaar van de ‘Buyten-
kans’, de verblijfsruimte voor de
dak- en thuislozen die, heel toepas-
selijk, momenteel zelf ook dakloos is
in verband met de verbouwings-
werkzaamheden.
Meer informatie over Fifty-Fifty
werkvakanties of de werkzaamhe-
den van vaste vrijwilligers is te vin-
den op de website 
www.hetpassion.nl

Stichting Het Passion, gevestigd in boerderij Mulderslag, wil dak- en
thuislozen de mogelijkheid bieden om tot rust te komen in de monu-
mentale boerderij De Mulderslag aan de Torenallee 6 in Hummelo. Eind
augustus gaat de opvang kleinschalig van start. 
Aanvankelijk stond de opening gepland voor april, maar de verbou-
wingsvergunning voor de monumentale boerderij was toen nog niet
helemaal rond. De boerderij wordt bewoond door Piet en Heleen van
Pelt van Stichting Het Passion. We stelden Piet en Heleen enkele vragen
over de rustboerderij.

De Achterhoekse Paardedagen die op 3, 4 en 5 juni j.l. werden gehouden
in Zelhem trokken ook dit jaar weer heel veel belangstellenden.
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Achterhoekse Paardedagen 2006
zeer geslaagd!

Jaarvergadering
Vereniging Volks- en

Kinderfeesten  Keppel,
Eldrik en omgeving

Op dinsdagavond 20 juni houdt de
vereniging Volks- en Kinderfeesten
in Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik en
omgeving weer haar jaarlijkse
ledenvergadering in de openbare
lagere school De Bongerd in Hoog-
Keppel. De vergadering begint om
20.00 uur.
De Vereniging volksfeesten is één
van de oudste verenigingen in de

gemeente Bronckhorst. Dit jaar
bestaat de vereniging 111 jaar.
Naast de gebruikelijke jaarverslagen
van de secretaris  en penning-
meester  staat ook de bestuursver-
kiezing  op de agenda. Aftredend
maar herkiesbaar  zijn de secreta-
resse mevr. Titia Hondelink  en de
bestuursleden mevr. José  ter Heerdt
en dhr. Johan Hilhorst.
Voorzitter Henny Dokter zal een uit-
gebreide toelichting geven over de
volksfeesten 2006, die vrijdag 1 en
zaterdag 2 september gehouden zul-
len worden. Alle intekenaren  zijn
van harte welkom op deze vergade-
ring. 

Veel verschillende
facetten van de paar-
densport kwamen
uitgebreid aan bod,
waaronder mennen,
dressuur, springen
etc. 

Ook het exclusieve
randgebeuren zorg-
de voor veel aanloop
naar het evenement
bij uitstek voor de
hele familie.
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Van woensdag 14 tot en met maandag
19 juni kan er weer oud papier in de
container worden gedeponeerd die
dan bij school staat. De container voor
oud ijzer staat permanent in het wei-
land van de fam. Bretveld aan de Bos-
kapelweg.

Oud Papier
Basisschool Veldhoek

De folkloristische dansgroep ‘De Ies-
selschotsers’ uit Steenderen bestaat
dit jaar 25 jaar en daarom werd een
groots internationaal folkloristisch
festival georganiseerd. Naast de dan-
sers en muzikanten, de gastgezinnen
en belangstellenden, bezochten de
Wethouder van Cultuur Peter Glasber-
gen en leden van de Federatie van
Folkloristische Groepen in Nederland
het festival. De heer Herman Bouman
kondigde tijdens het gehele festival al-
le dansgroepen aan. 
Op vrijdagavond 9 juni waren prachti-
ge optredens te zien en te horen van
de jubilerende dansgroep en organisa-
tor ‘de Iesselschotsers’ uit Steenderen,
’SUS Neuenkirchen’ uit Duitsland,
‘Dylen’ uit Tsjechië en ‘Aald Hielpen’
uit Hindeloopen.

Zaterdagmiddag 10 juni werden nog
meer optredens gegeven, nu ook van
‘Ditchling Morris’ uit Engeland. Deze
groep was door omstandigheden pas
vrijdagavond heel laat gearriveerd.
Daarnaast werd de grote verloting ge-
houden. ’s Avonds werd voor de deel-
nemende dansgroepen en hun gastge-
zinnen een Internationaal verbroede-
ringsbal gehouden. De kapel van mu-
ziekvereniging Olden Keppel verzorg-
de de muziek. De dansers van verschil-
lende groepen verbroederden met el-
kaar en ook vanuit de gastgezinnen
was animo om een dansje te wagen.
Dit viel, gezien de reacties, nog niet
mee, want het vergt nogal wat condi-
tie om in een folkloristische dans-
groep te kunnen meedoen. Het werd
een zeer gezellige avond.

Op zondag 11 juni werd gestart met
een oecumenische, zestalige kerk-
dienst met medewerking van de dans-
groepen, muziekvereniging ‘Nieuw
Leven’ en zangkoor ‘Enjoy’ beide on-
der leiding van Lucian Venderink-
Smeenk. Voorgangers waren pastor E.
Wassink van het dekenaat Zutphen-
Graafschap en dominee B. Seelemeijer
uit Steenderen. Thema was: ‘De tent
van samenkomst, de tent waarin wij
wonen’. In welke taal dan ook, een ge-
sprek van mens tot mens bestaat uit
luisteren en vragen stellen. Na de
dienst was er gelegenheid om met el-
kaar koffie te drinken. 

Na de middag, vond het districtfestival
plaats, waarin naast voornoemde gast-
groepen ook een aantal buurtgroepen
optraden. Groepen die aan een dis-
trictfestival meedoen, doen dit vooral
om te bepalen hoe het niveau van dan-
sen is. Daarnaast wordt door naar el-
kaar te kijken, van elkaar geleerd, bij-
voorbeeld nieuwe pasjes, goede hou-
ding, verzorgde kleding en dergelijke.
Daarnaast willen de deelnemers het
culturele erfgoed in standhouden, ‘De
Iesselschotsers’ dragen kleding van
rond het jaar 1900, eenvoudig van
kleur. 

Aanwezig waren: ‘De Knupduukskes’
uit Vorden, ‘De Dòrsvlegels’ uit Ulft,
‘De Cannenburgher Boerendansers’
uit Vaassen en ‘De Speelluden’ uit
Westervoort. Deze middag waren we-
derom leden van de Federatie aanwe-
zig. De deelnemende groepen kregen
geen punten maar wel een present
van deelname.

Internationaal Folkloristisch
Dansfestival een warm feest!

Het door de dansgroep ‘De Iesselschotsers’ uit Steenderen georganiseerde
Dansfestival duurde van vrijdagavond 9 juni tot zondagmiddag 11 juni
2006. Drie dagen lang kon in de tent bij jeugdsoos ‘Flophouse’ in Toldijk
worden genoten van dansgroepen uit Friesland en de Achterhoek, maar
ook uit het buitenland: Duitsland, Engeland en Tsjechië.

Een spetterend en kleurrijk optreden van de Dansgroep ‘Dylen’ uit Tsjechië, welke groep tijdens het Internationaal Folkloristisch Dans-
festival kon rekenen op veel bewondering.

Het koor komt uit Drempt en omstre-
ken (Doesburg, Doetinchem, Humme-
lo, Laag-Keppel en Steenderen) en oe-
fent elke dinsdagavond in de lagere
school te Voor-Drempt. Dit onder de
professionele leiding van Esther van
der Heijden. Het gevarieerde reper-
toire bestaat uit pop, klassiek, gospels
en musicalliedjes. Verder zingen ze
ook in het Spaans, Engels en Afri-
kaans.

Tevens zal deze middag de percussie-
band ‘La Vache Qui Rit’ een optreden
verzorgen. Dit is een semi-professione-
le drum- en dansband uit het midden
van het land. Zij laten zich inspireren
door de uitwisseling van muziek en
dans tussen Afrika en Europa.

Op 21 mei 2006 won het koor een der-
de prijs op een korenfestival te Doetin-
chem. In de Catharinakerk konden

verschillende koren in 20 minuten
hun kunnen laten zien en horen. 

Er werd door een vakkundige jury be-
oordeeld op klankkleur, zuiverheid,
gekozen arrangementen, uitstraling
en beleving. De jury vond de klank-
kleur van Osmose erg mooi, ze had-
den genoten van het koor. Met de kri-
tische opmerking van de jury, “hier en
daar iets te braaf”, is men aan het
werk gegaan en het resultaat is te be-
luisteren op 18 juni aanstaande.

Het thema van het concert zal zijn: de
liefde van de vrouw, gezien door de
ogen van de man! Aanvangstijd van
het concert is 15.00 uur.

Jubileumconcert vrouwenkoor
Osmose 18 juni 2006
‘A Natural Women’

Op zondagmiddag 18 juni 2006 geeft vrouwenkoor Osmose een jubileum-
concert in het Atrium aan de Juliana van Stolberglaan 3 te Doesburg. Aan-
leiding is het uitgestelde 121/2 jarig bestaan in 2005. Hiervoor heeft het
koor een financiële bijdrage gekregen van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Gelderland.

Wat veel belangrijker is; de samenwer-
king met het Vordense Electro bedrijf
Dutch PC Van Dutch PC hebben wij
een 41 inch lcd scherm van het merk
Samsung, d.w.z. een platte breedbeeld
televisie van iets meer dan een meter
breed, tot onze beschikking gekregen
waardoor het “live”voetbal kijken met
super kwaliteit aan beeld en geluid
een feit is. Natuurlijk horen daar pas-
sende drankjes en diners bij. De Roton-

de koks hebben voor u een handig
draaiboek gemaakt met bij iedere
wedstrijd een passend 3 gangen menu
fantastisch scherp geprijsd (zie onze
advertentie dit contact).
Bent u nieuwsgierig naar onze gehei-
me oranjerestaurant? Kom rustig kij-
ken want wie zoekt zal vinden…. Wilt
u graag in ons oranjerestaurant dine-
ren of borrelen? Reserveren mag maar
gewoon aanschuiven kan ook! (tel.
0575-551519) Het wk-menu serveren
wij al vanaf 12.30 uur tot 21.30 uur.
Voor iedereen sportieve wedstrijden
gewenst en graag tot ziens bij DUTCH
PC, Zutphensestraat 29 of Bistro de Ro-
tonde, Kerkstraat 3, beide in Vorden.

Bistro de Rotonde en
het WK 2006
Sinds een paar dagen is een klein
gedeelte van het Bistro de Rotonde
restaurant een geheim maar heus
oranje restaurant gerealiseerd.
Hierin kunt u met trots het oranje
sfeer proeven!

Monique Wolbert en Voorhuis Design
openen samen de zomer in het nieu-
we atelier en tuin van Monique in
Hengelo Gld.: Expositie kunst Moni-
que Wolbert en ‘buiten’ wonen door
Voorhuis Design. Een nieuwe collectie
in een nieuwe omgeving: ‘kleuren,
vormen, noten, proeven, en tonen’. 

Monique Wolbert en Voorhuis Design
tonen kunst en ‘buiten’ wonen in het
nieuwe atelier in de tuin van Monique
aan de Ruurloseweg 13 in Hengelo
Gld. U bent van harte welkom op 17 en
18 juni om bij ons de zomer te proeven
tijdens het Open weekend van 12.00
tot 16.00 uur. Op zondag is er een mu-
zikale omlijsting en verrast Co Goor
van restaurant Spijzen en Wijnen uit
Zeddam u met een wijnproeverij en
een culinaire hap. 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs
gesteld door Monique Wolbert en Jan
van Gendt. Meer informatie op
www.voorhuisdesign.nl

Monique Wolbert opent
haar nieuwe atelier
Vrijdag 16 juni om 16.00 uur wordt
het nieuwe atelier geopend van
Monique Wolbert aan de Ruurlose-
weg 13 in Hengelo Gld. De officiële
opening wordt verricht door oud
gedeputeerde, watergraaf en gale-
riehouder J. de Bondt.

Geslaagd!
Op 6 juni is mevrouw I. Stege-
man uit Geesteren geslaagd
voor de opleiding Haute Coutu-
re. 

Zij volgde de opleiding bij Mo-
devakschool Gerdien.
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop

Hörmann garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’savonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Wat kan het
Steunpunt voor u
doen?
* een luisterend oor 

bieden

* pgb aanvragen 

* uw belangen

De VIT Oost-
Gelderland is een
koepel voor
vrijwillige
thuiszorgorgani-saties
en ondersteunt
mantelzorgers.
Borculoseweg 4 
7261 BJ Ruurlo.
tel. (0573) 43 84 00 
email: info@vitoost-
gelderland.nl 
www.vitoost-
gelderland.nl 

“Dat verdient een 
bloemetje!”

Als u de zorg heeft voor een chronisch zieke 
partner, een dementerende ouder of een 
gehandicapt kind, dan bent u mantelzorger en 
heeft u wel een bloemetje verdiend! 

Ter gelegenheid van de opening van : 

Steunpunt MantelZorg
Bronckhorst

krijgen alle mantelzorgers in de gemeente een 
bloemetje aangeboden van de initiatiefnemer van
het steunpunt: de VIT Oost-Gelderland.
Bént u mantelzorger of ként u een mantelzorger
vul dan onderstaande bon in en stuur deze vóór
23 juni naar de VIT Oost-Gelderland.

Het Steunpunt MantelZorg is gevestigd bij de
Balie Zorg in het gemeentehuis, Raadhuisstraat
20 in Hengelo, en is geopend 
van ma t/m do van 8.30 – 15.00 uur en op
vr van 8.30 – 12.30 uur.
Voor meer informatie bel (0573) 43 84 00 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl.
De consulent mantelzorg is Karin Hogevonder.

Onderstaande bon zonder postzegel sturen naar: 
VIT Oost-Gelderland, Antwoordnummer 3529,
7260 ZX Ruurlo.

Deze mantelzorger uit Bronckhorst heeft een bloemetje verdiend:

Naam …………………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………………… 

  Postcode/Plaats:………………………………………………………… 
  Telefoonnummer:……………………………………………………… 

* informatie en

* lotgenotencontact

* vrijwilligers

* training of 

   advies geven

   organiseren

 inzetten  om de
 zorg even over te 
 nemen

behartigen

scho ling bieden

SUPER DE BOER RINDERS

Is per direct op zoek naar een:

Supermarkt Slager
40 uur per week

Als supermarkt slager ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de
doelstellingen van je afdeling.
Je bent een echte vakman/vrouw.
Je hebt oog voor wat onze klanten willen, en biedt ze de beste kwaliteit.
Je bent een echte manager die personeel kan opleiden, motiveren en coachen.

Ben je geïnteresseerd in deze functie, 
stuur dan je sollicitatiebrief met c.v. t.a.v. dhr. L. Rinders

SUPER DE BOER RINDERS
Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 17 93, fax (0575) 46 19 80

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Ze zijn er weer “ZOMERKONINKJES”
Deze heerlijke zoete sappige aardbeien worden

traditioneel geteeld op een bedje van stro.
Tevens volop

Hollandse asperges
Nieuwe oogst Hollandse aardappelen 

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.

Zutphenseweg 1a, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

Openingstijden: ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-16.00 uur.

TOTALE
LEEGVERKOOP

op collectie 2006
nu

50%
60%

70%

korting

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT

Hèt adres voor al uw bouwwerken
groot en klein!

(0575) 46 29 93

WK 2006
Wij hopen dat u een geweldig wk 2006 mag beleven: 

thuis, in het café of bij ons; mede dankzij het super beeld

waarmee wij u de wedstrijden “live’ kunnen aanbieden 

dankzij de goede samenwerking met Ductch PC, 

Zutphenseweg 29 te Vorden.

14 juni 2006 € 12,50 p.p.
Spanje Koude Tapas schotel (kleine Spaanse hapjes)
Tunesie Lamskoteletjes met couscous en groente
Duitsland Pfannkuchen mit vanille-ijs en chocoladesaus 

15 juni 2006 € 12,50 p.p.
Trinidad & tob Tropical salade met ananas en garnaaltjes
Zweden Zweedse gehaktballetjes met preiselberensaus,

frieten en salade
Engeland Plum pudding

16 juni 2006 € 12,50 p.p.
Nederland Gelderse groentesoep
Nederland Raapstelenstamppot met spekjes, speklappen,

rookworst en verse jus en mosterd
Nederland Oma’s griesmeelpudding met bessensap

17 juni 2006 € 12,50 p.p.
Italie Pastasalade met ciabatta broodje
Portugal Kipfilet piri-piri me rijst en groente
Verenigde Staten chocolade brownie met chocoladesaus en slag-

room

18 juni 2006 ? 12,50 p.p.
Japan Sushi salade met dressing
Korea wokki wokki van ossenhaas en kipfilet en groente,

rijst
Frankrijk bavarois met slagroom

19 juni 2006 gesloten

20 juni 2006 € 12,50 p.p.
Engeland Engelse rosbiefsalade met remouladesaus
Duitsland Schweinsbraten met zuurkool en semmelknodel en

beilagen
Paraguay Sinaasappelsalade met curaçao en Cointreau

21 juni 2006 € 12,50 p.p.
Nederland Hollandse garnalen cocktail met toost en boter
Nederland Saté van varkenshaas, pindasaus, frieten en

rauwkostsalade
Nederland vla-flipfrissssss met saus en slagroom

22 juni 2006 € 12,50 p.p.
Italië Minestrone soep (Italiaanse groentesoep)
Verenigde Staten Big Mac de Rotonde met frieten en rauwkostsala-

de
Italië Tiramisu

23 juni 2006 € 12,50 p.p.
Spanje meloen met parmaham en toost en boter
Zwitserland Zuricher gesnetseltes met rösti en groente
Frankrijk Crème Brulée

Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas



Nadat een aantal demarrages in de
kiem was gesmoord kwam na onge-
veer 26 kilometer (de totale afstand be-
droeg 42 kilometer en 195 meter, een
marathon dus) het spel pas goed op de
wagen. Toen ontstond een kopgroep
met Bob de Vries, Erik Jan Spijkerman
en Arjan Mombarg. Echter van korte
duur, want twee ronden later was al-
les weer bijeen. Vervolgens meldde
Mark Tuitert zich aan de kop van het
peloton, gevolgd door een demarrage
van de Nefit rijders Arjan Smit en
Sjoerd Huisman. Opnieuw liet het pe-
loton geen ontsnapping toe. Met nog
zeven ronden te gaan (circa 16 kilome-
ter) ontsnapten Christian Gert Hoen,
samen met de sterk rijdende Arjan
Mombarg. Het tweetal werkte in een
hoog tempo, goed samen. Ronde na
ronde werd de voorsprong tot zelfs 25
seconden opgebouwd. Een sensatie
hing in de lucht!

Bij de Nefit ploeg werd de ontsnap-
ping als zeer ‘serieus’ betiteld, want de
ploeggenoten van Arjan Mombarg, te
weten Erik Hulzebosch, Arjan Smit en
Sjoerd Huisman gingen aan de kop
van het peloton rijden, ten eerste om
te temporiseren en om controle op de
wedstrijd te houden. De DSB ploeg
met Mark Tuitert, Roel van Hest en
Ingmar Berga wenste zich echter niet
bij de (op dat moment) suprematie
van de Nefit ploeg neer te leggen. Vier
ronden (ruim 8 kilometer) duurde de
ontsnapping, toen moesten Arjan
Mombarg en Christian Gert Hoen zich
gewonnen geven. Arjan na afloop: ‘
Dood en doodzonde dat de kopgroep
niet iets groter was, bijvoorbeeld vier
man, dan was de kans zeer groot ge-
weest dat wij de voorsprong tot aan de
finish hadden kunnen handhaven.
Met twee man tegen een fel jagend pe-
loton was niet te doen’. 

GEEN KEIZER MEER
In de finale leek de tactiek van Nefit
alsnog te slagen, echter Arjan Smit
ging te vroeg op kop, waardoor de pas
17-jarige Gary Hekman (hij reed on-
langs in Vorden ook zeer sterk ) en die
zich gedurende de gehele wedstrijd
‘koest’ had gehouden, op de laatste
meters keihard toesloeg. Hij won met
duidelijk verschil, voor Arjan Smit, die
na zeven jaren achtereen kampioen
van Nederland te zijn geweest, van de
troon werd gestoten. Het ‘keizerrijk
Smit’ maakte plaats voor de ‘koning’
Garry Hekman, de jongste Nederland-
se kampioen ooit! Grote favoriet
Sjoerd Huisman belandde in de adem-
benemende slotfase in de dranghek-
ken. De voortreffelijk rijdende Arjan
Mombarg eindigde uiteindelijk in de
staart van het peloton.
Arjan: ‘ Tot aan de laatste 800 meter
was ik nog volop in de strijd, toen was
het gebeurd, ik kon niet meer, ik was
‘kei- en kei kapot‘, jammer het was
niet anders’, zo sprak de Vordenaar
die zijn rugklachten, die hem in slot-
ronden toch wel parten speelden, ab-
soluut niet als excuus wilde aanvoe-
ren. Ook Erik Hulzebosch betaalde de
tol voor zijn harde werken. 

Met scheuren in zijn skeelerpak en
een hevig bloedende elleboog (maar
wel gewoon doorbuffelen!) ten gevolge
van een zware valpartij, kwam Erik
over de finish. Voor hem gold: bloed,
zweet maar geen tranen, al was de te-
leurstelling ook bij hem groot dat zijn
ploeg met drie kanshebbers, de titel
toch nog aan de neus voorbij zag gaan.
Weliswaar met één troost, de nieuwe
Nederlandse kampioen Gary Hekman,
komt uit dezelfde woonplaats als Erik,
te weten Gramsbergen. 

Voor Arjan Mombarg op de valreep

toch nog een prijs want de speaker be-
loofde hem een pak pampers voor zijn
op 30 mei geboren zoon Denvi!

Dat Arjan Mombarg op de vroege Tweede Pinksterdag nog ‘even’ vanwege
klachten, bij een sportarts zijn rug had laten ‘kraken’ was hem enkele
uren later in de kop van Noord Holland nauwelijks aan te zien. Tijdens
het Nederlands kampioenschap skeeleren dat in het sfeervolle dorp ’t
Veld bij Alkmaar werd gehouden (circa 4000 bezoekers omzoomden het
circuit, onder hen ook een groep Vordenaren) zocht Mombarg een aantal
keren volop de aanval, of hij onderscheidde zich wel door aan de kop van
het peloton het tempo hoog te houden. ‘De pas vader geworden krachtpat-
ser uit Vorden geeft vandaag weer (Arjan won de afgelopen jaren twee
keer in ’t Veld!) volop kleur aan de wedstrijd’, zo schalde het een aantal ke-
ren door de luidsprekers. Gedurende de gehele wedstrijd om de nationa-
le titel waren er ontsnappingen. Na de eerste ronde kwam het peloton in
een hoog tempo met Arjan Mombarg op kop, door. Dat beeld herhaalde
zich in de openingsfase enkele keren.

Arjan Mombarg na afloop NK op weg naar de kleedkamer

Arjan Mombarg gaf Nederlands
Kampioenschap skeeleren kleur,
maar bleef achter met een pak
pampers voor zoon Denvi!

Dit programma zat er met de middag
op, tussendoor kon men de taart  voor
meer dan 120 personen groot inclu-
sief Sociï logo geschonken door bakke-
rij Besselink goed laten smaken. Het
middag programma begon met een
warm en koud buffet goed verzorgd
door camping  kleine Steege en ook
hier werden de kinderen niet verge-
ten.

Uiteraard kwam ook voorzitter Gerrit
Hiddink aan het woord en vertelde
o.a. op welke locaties Sociï de afgelo-
pen 60 jaar had gevoetbald. 
Ook was hij zeer tevreden over de jubi-
leumcommissie Rick Hissink, Harrie
Derksen, Joke Groot Jebbink en de ge-
broeders Schuppers die te samen met
vele anderen er iets moois van hadden
gemaakt en werden dan ook in de ver-

diende bloemetjes gezet. Mede door
het mooie weer en de muzikale klan-
ken van de band Op Drift kon men de
rest van de middag genieten van zon,
muziek en op zijn tijd een drankje.
Dat de naam Sociï: vriendschap bete-
kend,  werd ook deze middag weer
duidelijk samen een voetbal-, tennis-
en volleybalfeestje staat met zo'n orga-
nisatie garant voor alleen maar
lovende kritieken. Ook stond de voor-
lopige indeling van het komend sei-
zoen weer op papier en als een ieder
getrouw elke zondag komt moet het
ook dit keer mogelijk zijn met vijf elf-
tallen uit te komen in de competitie.

Jubileumfeest Sociï zeer geslaagd

Sociï kan terug zien op een zeer goed geslaagd 60-jarig jubileumfeest. Er
was aan iedereen gedacht voor de hele kleintjes hadden een paar dames
spelletjes bedacht voor de oudere kinderen had de groep Akcie zich druk
gemaakt en voor de senioren was er voor voetbal: 6 tegen 6,  voor tennis:
een mix en voor de volley: een beach volley  toernooi.

60 jaar jubileumfeest Sociï afd Voetbal

Die dag is er vanaf 15.00 uur in de
Dorpsstraat een braderie. Ook voor
plaatselijke verenigingen de mogelijk-
heid via een stand de clubkas te spek-
ken.

De Vordense brandweer zal eveneens
haar medewerking verlenen. De
brandweerlieden geven op het gras bij
de kerk een grote demonstratie waar-
bij uiteengezet wordt hoe het korps bij
brand of andere calamiteiten ( b.v. ver-
keersongevallen) haar taak uitoefent.
Verder zullen op deze donderdag een
aantal standwerkers trachten hun wa-

ren luid en duidelijk bij het publiek
aan te prijzen.

Voor de zaterdag staat er, eveneens in
de Dorpsstraat een kinderbraderie op
het programma. De kinderen zullen
dan proberen overtollig speelgoed e.d.
te verkopen om op die manier nog een
extra zakcentje voor de vakantie te
verdienen. Gedurende de zomerfees-
ten ( vanaf donderdag 20 juli tot en
met zaterdag 22 juli ) volop vertier in
het dorp. Clowns die met hun malle
fratsen de kinderen zullen vermaken,
een groot luchtkussen voor de jeugd.
Zaterdag 22 juli komt er het unieke
vrouwenorkest ‘Pardoes’ naar Vorden.
Een 25 tal dames die het Vordense pu-
bliek op een wervelende muzikale
show zullen trakteren. Tijdens de zo-
merfeesten volop activiteiten en ver-
maak in de plaatselijke horeca.

Gedurende drie dagen
zomerfeesten
In de maand juli weer volop vertier
in het centrum van het dorp. Te be-
ginnen op donderdag 20 juli, dan
organiseert de braderiecommissie
een spetterend zomerfeest met
braderie, kermis, feest en muziek.

Deelnemers kunnen tussen 9.00 en
12.00 starten vanaf het clubhuis aan
de Eikenlaan in Vorden.

De afgelopen dagen vond er een Mo-
torvierdaagse plaats, die vrijdagavond

in Borculo werd afgesloten. De organi-
satie van dit evenement was in han-
den van de motorclubs uit Neede, Bor-
culo, Vorden en Steenderen. De ope-
ningsetappe van Borculo naar Neede
trok 54 deelnemers, de tweede etappe
Neede- Vorden 63, de derde etappe van
Vorden via een strook langs de Yssel
naar Steenderen 53 deelnemers en de
slot etappe van Steenderen weer terug
naar het beginpunt in Borculo in to-
taal 50.

Kastelentoer VAMC
De Graafschaprijders
De VAMC ‘ De Graafschaprijders’ or-
ganiseert zondag 25 juni de ‘Kaste-
lentoer’ een toertocht door een
deel van de Achterhoek, Salland en
Twente.
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Vogelhuis “Hooiberg”

Hortensia “Annabelle”

Terraskachels

Zomerbloeiers

Kuipplanten

Tuinstoel (van aluminium) € 25,=

Tuincentrum

Rijksweg 14, 6996 AC  Drempt, 
telefoon 0313 - 473033 fax 0313 - 473343, 

E-mail: Bloemendaal22@zonnet.nl

Vaderdag aanbiedingadvertorial

‘GEKKER DAN GEK’ BIJ VAKANTIEXPERTS
maak kans op 1 minuut gratis boodschappen doen

Van 5 juni t/m 15 juli staat VakantieXperts Avanti
aan de Stationsstraat 7 te Zelhem wederom in het
teken van de ‘Gekker dan Gek’ weken. Tijdens de
hele actieperiode stunt VakantieXperts met
extreem lage prijzen in het zeer gevarieerde reis-
aanbod, zoals zonvakanties vanaf € 119,- en exo-
tische strandvakanties vanaf € 399,- per persoon. 

VakantieXperts raadt aan om juist tijdens de actie-
weken het vakantiegeld in te wisselen voor aan-
genaam zeewater in bijvoorbeeld Zuid-Europa of
het Caribisch gebied, omdat men dan kans maakt
op leuke extra’s. Zo maakt men t/m 24 juni bij een
boeking kans op 1 minuut gratis boodschappen
doen bij de plaatselijke supermarkt. Op deze
wijze wil VakantieXperts onderstrepen dat een
ontspannen en zonnige vakantie in ons hectisch
bestaan voor velen een levensbehoefte is. 

Oranje actieweken

Arnolda Teunissen van VakantieXperts Avanti is
razend enthousiast over de actie:  “Tijdens de
actieweken verrassen we onze klanten met
extra’s en super aanbiedingen. Daar krijgen we
leuke respons op. Van 26 juni t/m 15 juli is de
Finale van  Gekker dan Gek 2006 met grote sco-
ringskans, zodat men direct na de WK voordelig
op vakantie kan gaan.”

Voor meer informatie: 
www.zelhem.vakantiexperts.nl 

Arnolda Teunissen
Vakantiexperts Avanti
Stationsstraat 7
7021 CJ  Zelhem
Tel: 0314 – 626171
Email: zelhem@vakantiexperts.nl 

VakantieXperts Avanti
Stationsstraat 7 
7021 CJ Zelhem

Tel. 0314 - 626171
zelhem@vakantiexperts.nl
www.vakantiexperts.nl

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.

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch

gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472911

Lid van

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

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

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

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

Zondag 11 juni reden Jan Weevers (Giant) uit Hen-
gelo (G) en Wilbert Bull uit Zelhem (Goossens/ML
sport) een internationale marathonwedstrijd in
Rhens  Duitsland. Jan Weevers werd 2e in het alge-
meen klassement en Wilbert Bull eindigde op de
68e plaats in een zeer sterk bezet deelnemersveld.

De wedstrijd werd onder zeer tropische omstandig-
heden gereden. Omdat deze wedstrijd telde voor de
Nederlandse RWP cup deden beide rijders goed za-
ken voor het algemeen klassement. Wilbert Bull
steeg in zijn klasse naar plaats 4 en Jan Weevers in
zijn klasse naar plaats 13.

Mountainbikers Internationaal actief



Om in aanmerking te komen voor een
medaille dient met vier van de vijf da-
gen mee te zwemmen. De deelnemers
hebben dus een dag extra, voor het ge-
val er ook nog boodschappen gedaan
moeten worden! Men kan zich voor
deze zwemvierdaagse al vanaf heden
bij de kassa van het zwembad aanmel-
den.

Het zwembadpersoneel organiseert
gedurende de zwemvierdaagse tal van
nevenactiviteiten. Zo zal er gestreden
worden om het Vordens kampioen-
schap Spijkerbroekhangen en het
kampioenschap Bandenrace. Deze
bandenrace vindt plaats op dinsdag-
avond 20 juni. Aanvang 18.30 uur.
Men kan zich aan het bad opgeven.
Het is de bedoeling dat de kinderen

met een band en een paddel zo snel
mogelijk een parcours afleggen. De
acht snelste komen vrijdagavond 23
juni terug voor de finale. Aanvang
19.30 uur. De voorronde om het Vor-
dens kampioenschap ‘Spijkerbroek
hangen’ begint donderdagavond 22
juni om 18.30 uur. Ook hiervoor kan
men zich aan het bad opgeven. De 15
besten komen in de superfinale die
vrijdagavond 23 juni om 20.00 uur
wordt gehouden.

Voor de kleintjes dolle pret op maan-
dag 19 juni. Dan kunnen de kinderen
tot en met 8 jaar zich naar hartelust
uitleven op een groot springkussen.
Woensdagmiddag 21 juni staat er in
het zwembad tussen 13.00 en 20.00
uur in het zwembad een superlange
sjoelbaan klaar. Op de slotavond van
deze zwemvierdaagse is er vanaf 18.00
uur ‘ Fiësta ’ ( www.fiestaonline.nl ),
een allround Drive- in show. Het Disco
zwemmen duurt tot 21.30 uur en tot
die tijd mag men ook van het zwem-
bad genieten. De uitreiking van de
zwemmedailles vindt die vrijdag-
avond om 20.30 uur plaats met aan-
sluitend de prijsuitreiking aan de wi-
naars van de bandenrace en het spij-
kerbroek hangen.

Tijdens zwemvierdaagse veel
nevenactiviteiten
Vanaf maandag 19 juni tot en met
vrijdag 23 juni vindt in het zwem-
bad ‘ In de Dennen’ de 32e editie
van de zwemvierdaagse plaats.
Men kan op de volgende tijdstip-
pen zwemmen: maandag 19 juni
van 18.30- 20.00 uur; dinsdag 20 ju-
ni tot en met vrijdag 23 juni in de
ochtenduren tussen 7.00 en 10.00
uur en s’ avonds tussen 18.30 en
20.00 uur.

De tennis competitie zit er op, en het 1ste heren team van S.V. Socil afdeling tennis heeft dit
met een kampioenschap weten af te sluiten. Socil, die dit jaar uit kwam in de 3de klasse
zaterdag, mag het volgend jaar een stapje hoger proberen in de 2de klasse. Dit prachtige
resultaat werd door dit team op de bijgeleverde foto behaald: staand van link naar rechts:
Bennie Helmink (captain) - Jan Stapelbroek - Robert Kornegoor. Gehurkt van link naar
rechts: Daniël Stapelbroek - Henk-Jan Rietman.

Tennissers Sociï kampioen

Zowel shirts als trainingspakken zijn
voorzien van het rode Boerstoel logo.
Het is een zeer smaakvol geheel ge-
worden, geproduceerd door Harbach
Sport te Zutphen. Toen afgelopen

woensdag dan ook het team in de
thuiswedstrijd tegen het sterker ge-
achte Loenen punten wist te vergaren,
bleken de tenniss(t)ers  "door de (Boers-
toel)wol geverfd te zijn".

Ongetwijfeld zullen er meer punten
volgen, want het team zal zich zowel
letterlijk als figuurlijk als één geheel
presenteren, komende week in Zut-
phen en over 2 weken thuis tegen Die-
ren. 

Marlies Boerstoel kreeg als dank een
fraaie bos bloemen aangeboden.

Schildersbedrijf Boerstoel verraste de leden van het 2e mixteam "zomer-
avondcompetitie" van onze plaatselijke tennisvereniging VTP door het
team geheel in het nieuw te steken.

Op de foto v.l.n.r. staand: Henk Menkveld, Annie Norde, Gerrit Norde, Rinus Ilbrink, Marjo Toebes, Dick en Marlies Boerstoel. Gehurkt: Toos
Jansen en Gerda Ilbrink.

Vordens Tennisteam in Boerstoel kleding

UITSLAGEN
JE t/m 10 verliezersronde: 1e prijs Gijs
van der Veen, 2e prijs Zino Hölscher. JE
t/m 10: 1e prijs Jean-Louis Wassenaar,
2e prijs Pepijn Gijsberts. ME t/m 12 ver-
liezersronde: 1e prijs Valérie den Her-
tog, 2e prijs Romy Verweij. ME t/m 12:
1e prijs Michelle Ditzell, 2e prijs Sarah
Snelder. JE t/m 12 verliezersronde: 1e
prijs Maarten Pelgrum, 2e prijs Koen

Oosterhuis. JE t/m 12: 1e prijs Sam van
Alst, 2e prijs Tom Kleinluchtenbeld. JD
t/m 12: 1e prijs Tom Kleinluchtenbeld
+ Sam van Alst, 2e prijs Lorenzo Mol-
ders + Bram Pijnappel. JE t/m 14 verlie-
zersronde: 1e prijs Remon Korenblik,
2e prijs Stijn Stumpel. JE t/m 14: 1e
prijs Rick Bekers, 2e prijs Stef Klein-
luchtenbeld. ME t/m 14 verliezersron-
de: 1e prijs Irene Olthaar, 2e prijs Ras-

ha de la Bije. ME t/m 14: 1e prijs Anne-
leen Dijkman, 2e prijs Chardonnay
Bunt. MD t/m 14: 1e prijs Loes Verdick
+ Rudy Schoneveld, 2e prijs Irene Ol-
thaar + Arlette Oosterhuis. JD t/m 14:
1e prijs Martijn Arfman + Stef Klein-
luchtenbeld,2e prijs Paul Broekhuizen
+ Jarno Jansen. ME t/m 17: 1e prijs An-
neleen Dijkman, 2e prijs Carlijn Heij-
ink. JE t/m 17: 1e prijs Bram Gort, 2e
prijs Christian de Jong. MD t/m 17: 1e
prijs Marlot Horstman + Miriam Mul-
derij, 2e prijs Carlijn Heijink + Leonie
Wassink. JD t/m 17: 1e prijs Stijn Kool-
stijn + Bram Gort, 2e prijs Maurice Ko-
renblik + Remon Korenblik.

Rabo-Harbach open jeugdtoernooi

Zondag jl. zijn de finale-wedstrijden van open jeugdtoernooi op het Vor-
dens Tennis Park gespeeld. De afgelopen week hebben we geboft met het
weer, zondag was het zelfs erg warm. Mede hierdoor konden alle partijen
volgens planning gespeeld konden worden. Kinderen en ouders waren
positief over het toernooiverloop en dus kunnen we allemaal terug kijken
op een zeer geslaagd toernooi.

De collecte van het Nationaal
Epilepsie Fonds - De Macht van
het Kleine, heeft in Vorden 
€ 1.597,23 en in Vierakker/Wich-
mond € 780,76 opgebracht. De
opbrengst van de collecte is be-
stemd voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichtingsactivi-
teiten, het organiseren van be-
geleide vakanties voor mensen
met epilepsie en individuele
hulp.

In de week van maandag 28 mei
tot en met zaterdag 2 juni gingen
in heel Nederland  35.000 vrijwilli-
gers op pad om huis-aan-huis te
collecteren voor het Nationaal Epi-
lepsie Fonds. Het thema tijdens de
nationale collecteweek was: 'Aan-
vallen!'. Geld voor de epilepsiebe-
strijding is hard nodig. 

Epilepsie is een tijdelijke functie-
stoornis in de hersenen die zich
uit in aanvallen. Het thema 'Aan-
vallen' geeft kernachtig aan waar

mensen met epilepsie last van
kunnen hebben.

Er is geld nodig voor onderzoek:
hoe epilepsie ontstaat is nog steeds
niet bekend. Maar zeker ook voor
voorlichting: 1 op de 150 mensen
heeft epilepsie maar ondertussen
weten veel mensen niets over deze
aandoening. Naast onderzoek en
voorlichting ziet het Nationaal Epi-
lepsie Fonds het als haar taak om
vakanties voor mensen met epilep-
sie te organiseren. Voor veel kinde-
ren en volwassenen is dit de enige
mogelijkheid om op vakantie te
gaan. Het epilepsiefonds finan-
ciert daarnaast nog enkele projec-
ten in ontwikkelingslanden. 

Het Nationaal Epilepsie Fonds
helpt mensen met epilepsie op ve-
le terreinen. Zij is dankbaar voor
de inzet van de vele vrijwilligers en
voor de financiële bijdrage van alle
gevers.

Lokale opbrengst collecte epilepsie-

bestrijding bekend
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In 1976 trad bij jeugdsoos Flophouse
in Toldijk voor het eerst het nieuwe
Achterhoekse fenomeen Normaal op.
Wie had toen kunnen voorspellen dat
dertig jaar later ‘onze jongens’ nog
even enthousiast duizenden mensen
weten te boeien?

Ongeveer 10 jaar geleden werd er in
Toldijk een paar keer ‘Blagenrock’, een
Normaalconcert waar alleen kinderen
welkom waren, georganiseerd. Het
was een groot succes, mede dankzij de
medewerking van diverse scholen.
Normaal en Flophouse nodigen ook
dit jaar schoolkinderen uit om naar
het speciaal voor hen georganiseerde
Jubileum ‘Blagenrock’ te komen!
Dit feest wordt gehouden op donder-
dag 29 juni van 14.00 tot 15.00 uur. Al-
le kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van
alle soorten basisonderwijs zijn wel-
kom.
Er is genoeg gratis drinken, want de

Ranja wordt aangemaakt in echte be-
tonmolens. Er worden TV opnames ge-
maakt en er zijn prijzen te winnen
voor de best geklede høker/høkster en
voor het origineelste vervoer per
school (50, 30 en 20 euro). Deze prijzen
worden door Bennie Jolink zelf uitge-
reikt. Het wordt ‘un heavig Blagen-
feestjen’ (en dus verboden voor ou-
ders…)

Voor de organisatie is het noodzake-
lijk ongeveer te weten hoeveel kinde-
ren er verwacht kunnenworden. Daar-
om is aan de scholen gevraagd om
vóór 20 juni 2006per mail te laten we-
ten hoeveel kinderen er van de school
komen en wie met ‘bijzonder’ vervoer.
Het feest wordt gehouden bij Jeugd-
soos Flophouse aan de Hoogstraat 15
in Toldijk, telefoon (0575) 451773. Ver-
dere informatie is verkrijgbaar bij
Martin Spekkink, telefoon (0575)
451952 of 06-51070207.

Dertig jaar ‘høken in Toldiek’ wordt gevierd!

Gratis optreden van Normaal voor 1000 schoolkinderen
Normaal treedt in het laatste weekend van juni 2006 voor de 30ste keer bij
Jeugdsoos Flophouse in Toldijk op en dat wordt uitbundig gevierd! Naast
het traditionele concert op vrijdag 30 juni en het koffieconcert op zondag
2 juli wordt dit jaar voor kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 op donder-
dagmiddag 29 juni het unieke ‘Blagenrock’ georganiseerd. Scholen in
Doesburg ende gemeente Bronckhorstontvingen onlangs een uitnodi-
ging hiervoor.

Tijdens het ‘Blagenrock’ in Toldijk zal Normaal optreden voor schoolkinderen uit Doesburg en de gemeente Bronckhorst.

De spelers en de technische staf (veld-
en keepertrainer, leiders, grensrech-
ters en verzorgers) hadden een prach-
tige opstelling voor deze avond en zo
konden alle genodigden deze kampi-
oenen de handen schudden. Er waren
leden, supporters, vrijwilligers, (be-
stuur)leden van diverse Steenderense
verenigingen en vele andere belang-
stellenden gekomen.
Voorzitter Henk Onstenk nam het
woord en bedankte de aanwezigen
voor de komst. Uiteraard feliciteerde
hij de ploeg. Zij kregen allemaal een
CD met foto’s van de kampioensdag
op 14 mei.
De heer Sieb de Jong, voorzitter van
het Districtsbestuur Oost van de
K.N.V.B. vertelde dat hij een uitnodi-
ging had ontvangen voor deze avond
en dat hij naar het sportterrein was ge-
gaan. Daar trof hij niemand aan! Na
het beter lezen van de uitnodiging
bleek dat hij naar de Seven Steenen

moest, waarvoor hij nog de weg moest
vragen. Eenmaal binnen viel hem de
saamhorigheid op. “Voetbal is iets ván
het dorp Steenderen, vóór het dorp
Steenderen. Het is belangrijk en het
leeft enorm, gezien de drukte tijdens
deze receptie op deze plek in het
dorp,” zo vatte hij dit gevoel samen. 
Hij feliciteerde de ploeg met het be-
haalde resultaat en hij sprak de hoop
uit dat het goede en sportieve spel van
dit seizoen zou worden vastgehouden
in het nieuwe. Aan voorzitter Henk
Onstenk werd de plaquette, het diplo-
ma die bij dit kampioenschap hoort,
uitgereikt. Alle spelers en de techni-
sche staf kregen door de heer De Jong
een K.N.V.B. medaille omgehangen.
Wethouder van Sportzaken Peter Glas-
bergen nam ‘een heel nieuw veld’ mee
naar S.V. Steenderen, welke officieel in
gebruik wordt genomen in de wed-
strijd tegen De Graafschap. Namens
het gemeentebestuur feliciteerde hij

de club met het kampioenschap. Hij
grapte dat hij geen ‘heen en weer’ had
kunnen vinden rond Steenderen en
doelde erop dat het team in de nieuw
verworven klasse zou blijven spelen.
“Succes in de competitie volgend jaar
en geniet er nu van,” zo eindigde hij
zijn korte betoog.
Henk Onstenk nam het laatste woord.
“Bij elke wedstrijd die een ploeg wint
is er ook een ploeg dat verliest. De
scheidsrechters krijgen vaak de schuld
van het verlies van een wedstrijd.
Daarom houd ik de spelers tot slot nog
een spiegel voor,” aldus Henk Onstenk
die uitkeek naar een sportief nieuw
seizoen.
Na het bedanken van de sponsors, de
PR-commissie en de verzenders van di-
verse felicitatiekaarten maakte hij van
de gelegenheid gebruik om een ieder
uit te nodigen om op 10 juli naar de
S.V. Steenderen velden te komen.
Steenderen 1 zal dan in nieuwe kle-
ding, van nieuwe sponsoren op het
veld verschijnen.
Het officiële deel van de receptie werd
afgesloten en het clublied van Steen-
deren 1 werd uit volle borst gezongen
door spelers en aanwezigen.

Kampioenschap en Promotie nog eens gevierd

Drukbezochte receptie Steenderen 1

Het eerste elftal van S.V. Steenderen behaalde aan het einde van het voet-
balseizoen 2005/2006 het kampioenschap in de 5de klasse van het ama-
teurvoetbal van de K.N.V.B., waarmee de ploeg tevens promoveerde naar
de 4de klasse. Dit resultaat werd groots gevierd tijdens een receptie, ge-
houden op 2 juni 2006 in Zaal De Seven Steenen in Steenderen.

Voorzitter van S.V.Steenderen Henk Onstenk kreeg uit handen de heer Sieb de Jong (r.), voorzitter van het Districtsbestuur Oost van de
K.N.V.B. het diploma uitgereikt.

De VVD vindt dat met de notitie in ie-
der geval wordt gewerkt aan een over-
legcultuur. Naast de positieve dingen
die dit met zich meebrengt moet na-
tuurlijk wel voor gewaakt worden dat
er ook knopen worden doorgehakt, be-
slissingen worden genomen! Maar
vooral, als er al beslissingen liggen, ga
die dan niet opnieuw onderzoeken! Zo
blijf je overleggen en moeten burgers
veel te lang wachten voordat ze iets
concreet kunnen ondernemen!

Van de raad wordt een controlerende
en sturende rol verwacht. De VVD is
ervan overtuigd dat het sneller kan

met de besluitvorming. De ontwikke-
ling van een bedrijventerrein in
Bronckhorst bijvoorbeeld.

Daarom staat  het Beleid Economische
ontwikkeling Bronckhorst bovenaan
de agenda van het komende openbare
overleg van de VVD Bronckhorst,
maandag 19 juni a.s. in café Langeler.

Voor iedereen (en dus niet alleen le-
den) toegankelijk. Op deze avond pra-
ten we ook over de andere onderwer-
pen van de aanstaande gemeente-
raadsvergadering zoals de Jaarstukken
2005.

Hoe denkt u erover? Of bent u gewoon
benieuwd naar het hoe en waarom?
Kom maandag 19 juni a.s. binnenlo-
pen en praat mee! U bent vanaf 20.00
uur van harte welkom bij Café Lange-
ler. U kunt u aanmelden bij het fractie-
secretariaat: S.J. Roorda, sjroorda@
xs4all.nl , telefoon 0575-451726. Zie
ook onze website www.vvdbronck-
horst.nl

Onderzoek naar bedrijventerrein Bronckhorst:

VVD vindt dat de spade al in
de grond had gekund
Tijdens de komende raadsvergade-
ring van 22 juni a.s. staat de Econo-
mische ontwikkeling van Bronck-
horst voor de jaren 2006 - 2010 op
de agenda. Hiervoor is een lijvige
beleidsnotitie geschreven "Kansen
benutten in Bronckhorst". Deze
stukken zijn openbaar en kunt u
bij de gemeente inzien of opvra-
gen.

De Hamove organiseert zaterdag 17 ju-
ni een toerrit voor motoren en auto’s.
De avondrit heeft een lengte van onge-
veer 120 kilometer en gaat over mooie
toeristische wegen van de Achterhoek.
Inschrijven kan vanaf 17.30 tot 19.30
uur in de Hamove-molen aan het cir-
cuit de Varsselring in Hengelo. Tele-

foon: 0575-467350 (alleen op zaterdag
17 juni). Het inschrijfgeld is 4 euro in-
clusief een gratis consumptie. Voor de
club met de meeste deelnemers is er
een beker beschikbaar. Voor meer in-
formatie: G. Lijftogt, telefoon: 0575-
463946 of kijk op de website van Ha-
move: www.hamove.nl

Toerrit voor motoren en
auto's bij Hamove

Na de officiële opening is er van 16.00
tot 17.00 uur voor iedereen de gelegen-
heid om de nieuwe locatie te bezichti-

gen. Tevens kan men dan kennis ma-
ken met de cliënten en medewerkers. 
In het atelier annex winkel vinden
mensen met een beperking een zin-
volle en plezierige dagbesteding. Men-
sen van alle leeftijden zijn actief in het
atelier en de winkel en nemen zo hun
eigen plaats in de gemeenschap in.

Opening nieuwe locatie
Philadelphia Hengelo
Op vrijdag 16 juni wordt het nieu-
we atelier en verkooppunt van Phi-
ladelphia aan de Ruurloseweg 5 in
Hengelo feestelijk geopend.
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Om 20.30 uur zal de Steenderense
band Mash de avond openen in de gro-
te feesttent. Mash is een band bestaan-
de uit jonge enthousiaste muzikanten
aangevuld met een zangeres. Het re-
pertoire bestaat voornamelijk uit her-
kenbare rockcovers. Hoofdact van de-
ze avond is De Thuisband. De Thuis-
band wordt ook wel de meest heftige
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. Omdat de
Thuisband de nummers met respect
voor het origineel speelt en er toch
een eigentijdse sound aan weet te ge-
ven, zijn steeds meer bekende arties-
ten bereid om als gast mee te doen. Zo
hebben Henk Westbroek, Marcel de
Groot, Bert Heerink, Gordon, Manuela
Kemp e.v.a. al regelmatig bij de Thuis-
band op het podium gestaan. 

Tijdens de pauzes van de Thuisband
en vanaf 00.00 uur is het aan de Vor-
dense DJ Oliver om het feest compleet
te maken. Tijdens het afgelopen Oud
& Nieuwfeest in Vorden had DJ Oliver
als surprise-act DJ MILO uitgenodigd
om een aantal nummers te draaien. 

Voor het komende midzomerfeest zal
DJ Oliver wederom voor een surprise-
act zorgen. Kortom: hij zal het publiek
wederom verrassen.

Het belooft dit jaar dus weer een gezel-
lige editie te worden van het Midzo-
merfeest!
Voor meer info: www.stevo.nu

Zaterdag 17 juni 

4e midzomerfeest in Vorden

Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting Evenementen Vorden
(Stevo) weer het Midzomerfeest bij Kasteel Vorden. Wederom belooft het
weer een gezellige avond te worden voor jong en oud.

De politie hoopt dat degenen die nog
een boete moeten betalen tot de con-
clusie komen dat ze liever niet het risi-
co lopen een voetbalwedstrijd of va-
kantietrip te missen. De verwachting
is dat ze daarom sneller ingaan op het
aanbod om de boete alsnog te vol-
doen.
De meeste mensen betalen gewoon
hun boete. Uiteraard is het een goed
recht een boete aan te vechten tot bij
de rechter, maar als de veroordeling
definitief is, moet de boete ook ge-
woon betaald worden. Dat uitgangs-
punt hanteert de politie bij de afhan-
deling van uitstaande zaken.

€ 590.000,- GELND 
In 2005 werden in de regio Noord- en
Oost-Gelderland (gebied van Harder-
wijk tot Winterswijk) totaal 6800 van
deze zaken afgehandeld door de poli-
tie. Daarmee was een geldbedrag van
€ 590.000,- gemoeid. De politie is al
sinds begin dit jaar bezig om de in-
ning van deze boetes efficiënter af te
handelen. Naast het strakker hanteren

van de termijnen voor betaling, wor-
den er bijvoorbeeld ook geen afbeta-
lingsregelingen meer getroffen. Over
het algemeen hebben mensen die een
boete hebben gekregen of veroordeeld
zijn door de rechter al meerdere keren
een oproep of aanmaning gehad om
een boete te voldoen of hun straf uit te
zitten. Ze weten dus dat er een mo-
ment komt waarop de straf ten uit-
voer wordt gelegd. Op dat moment
komt dus ook de politie nog enkele ke-
ren aan de deur. 

Zodra de politie er aan te pas komt
moet de zaak binnen een bepaalde ter-
mijn afgerond zijn. Als dit niets ople-
vert, bijvoorbeeld omdat iemand heel
weinig thuis is, wordt diegene in een
landelijk opsporingsregister opgeno-
men. Hij of zij kan dan op elk moment
worden aangehouden en ingesloten
voor afdoening van de straf. Dat kan
bij een reguliere verkeerscontrole, bij
een aanrijding, maar bijvoorbeeld ook
bij de paspoortcontrole op schiphol.
Als iemand niet wil of niet kan beta-
len, wordt uiteindelijk overgegaan tot
uitvoering van de vervangende hech-
tenis. En dat kan dus op een moment
zijn dat de betreffende persoon abso-
luut niet uitkomt. De politie is vanaf
het eerste contact met deze persoon
heel duidelijk hierin en maakt hier
ook duidelijke afspraken over.

Op dit moment slaagt de politie er
door de nieuwe aanpak goed in de ter-
mijnen voor de afhandeling van deze
zaken te halen. Dat neemt niet weg
dat de politie nu en ook in de toe-
komst wel "strak" blijft sturen op de
afhandeling van openstaande boetes.

Politie NOG int boetes 
tijdens WK-weken
De politie in de regio Noord- en
Oost-Gelderland grijpt de komen-
de "WK-weken" en de naderende va-
kantie aan, om de boetes die som-
mige burgers al langere tijd open
hebben staan te innen. Wanneer de
betrokkenen niet betalen, zullen
ze worden aangehouden om de
daarvoor geldende vervangende
hechtenis uit te zitten. Daarbij kan
het gaan om een boete voor te hard
rijden, maar bijvoorbeeld ook een
veroordeling tot een geldboete
voor een winkeldiefstal of mishan-
deling.

Enkele weken geleden stond er een
vrij uitgebreid bericht in een regio-
naal dagblad onder de kop "speer-
punt toerisme in Bronckhorst". 

Bijgaande foto is gemaakt langs een
van de Hengelose dreven, nl het Baak-
sevoetpad, deel uitmakend van de
gem. Bronckhorst. Na twee telefoon-
tjes, vorige week, naar het gemeente-
kantoor met het verzoek of er niet
even gemaaid kon worden, zodat de

fietstoeristen met Pinksteren gezellig
op een bankje konden uitrusten, is er
helaas niets aan gedaan. Ook nu nog
niet, 8 juni 2006. 
Ik zou dan ook aan de gemeente wil-
len voorstellen, om bij het VVV kan-
toor, bosmaaiers ter beschikking te
stellen, zodat de fietsers zelf eerst even
de banken "grasvrij" kunnen maken.

J. Rondeel
Kervelseweg 15a, Hengelo

SPEERPUNT TOERISME
BRONCKHORST

Bronckhorst is een mooie gemeente
met veel groen. Het is er goed wonen
en werken, maar geldt dat voor al on-
ze inwoners? Het is een feit dat steeds
meer mensen in Nederland te maken
krijgen met schulden en op eigen
kracht niet meer uit hun problemen
komen. Voedselbanken, ook in de Ach-
terhoek, kunnen de vraag nauwelijks
aan. Afsluiten van gas, licht en water
en huisuitzetting gebeurt ook met
enige regelmaat. Maar hoe zit dat nu
in Bronckhorst? De gemeenteraadsle-
den van Groen Links en de Partij van
de Arbeid proberen door middel van

gesprekken met verschillende mensen
en organisaties daar zicht op te krij-
gen. Hoe zit het met onze ouderen
met AOW en een klein pensioentje?
Zijn er groepen die tussen wal en
schip vallen? Hoe ruimhartig wordt
de bijzondere bijstand toegepast? Vol-
doet het declaratiefonds of dient het
uitgebreid te worden? Werken de wo-
ningbouwverenigingen mee aan rege-
lingen voor schuldsanering? Allemaal
vragen en zo zijn er nog veel meer.
Heeft u opmerkingen, suggesties of
vragen, bel, schrijf of mail ons. Max
Noordhoek, Johanna Bergervoet

Johanna Bergervoet, Doetinchemse-
weg 26, 7021 BS Zelhem, 0314-623168,
b.bergervoet@chello.nl
Max Noordhoek, Rijksweg 94B,
6998 AK Laag Keppel, 0314-381773
m.noordhoek@bronckhorst.nl

HET SOCIALE GEZICHT 
VAN BRONCKHORST
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Ze loopt al een uur deur bos en veld
en nog gin mense ezene. D’r bunt nog
best rustige plekskes in ons grote
Bronckhorst. Maor iej mot neet de  an-
gegeven  wandelroete’s  willen volgen
zeg Hendrik maor zelf bekend wez-
zen inoew eigen streek. Want het is
misschien kinderachtig, maor ik wil
neet graag elke honderd meter een
ander koppel tegen kommen”. Riek
um zich hen kiekend; “Wie wilt in fei-
te allemaol iets  veur un unszelf, iets
eigens, wat wie neet met ieder ander
delen wilt. Zelfs het eigen landschap,
een mooi stuk  bos of uutzicht, het ei-
gen dorp de eigen family.  Een pleks-
ken waor wie uns terug kunt trekken.

Dat begint al in de kindertied. Een ei-
gen kamertjen, al was ’t ok maor heel
klein. En later as jonge meid oew  jur-
ken oewe kleare. Ie wollen graag iets
apparts wat een ander neet hadde.
Maor ok wear neet echt opvallen.
Bange um oet de toon te vallen bie de
andere meike’s en dat geet het hele
leaven zo verdan. Ik leas in de krante
van een begraafplaatse in oew eigen
grond. Dat kan tegenswoardig. Dat
zal dan wel  an allerlei  voorwaarden
motten voldoen. Neet maor zo in ne
groten tuin. Maor  wel op een land-
goed of ne grote olde boerderieje. Die
mensen bunt er misschien  mear dan
ai denkt. En die landgoederen bunt
er ok zat in ons grote Bronckhorst. En
dan mot dat al echt een family bezit
wezzen. Ja, dat bunt dan ok mensen
die, ok at ze dood bunt, zich wilt on-

derscheiden. Ze wilt neet in ne lange
riege op het karkhof onder ne alle-
daagsen steen begraven liggen. Ok  de
begrafenis zelf is enorm verschillend.
Hierin bedenkt de moderne leu ok
van alles umme zik van de grote
massa te onderscheiden. Ne Baron
die zik leet wegbrengen met olde
boern wagens deur zien pachters.

Het allergoedkoopste is, dat kost oew
helemaols niks, iej laot oew  olde ver-
sletten lichaam achter ten dienste
van de wetenschap. Dan gebruukt ze
dat umme studenten te onderwiezen
ho of alles in mekare zit. Dan  hoeft
de arfgenamen gin graf te betalen en
ok gin  dure energie umme oew te
verbranden. Ze zult zik nooit schul-
dig veulen dat ze oew graf neet  mear
weet te vinden. Want een graf is d’r
neet. Ze zult,  uut oew oaverschot,
weg halen wat nog  bruukbaor is,
veur een ander leavend mense en
oew dan balsemen. Dan blif het li-
chaam wieters helemaols gaaf. En
dan een tiedjen later op de sniej tao-
fel bie de studenten. Dat liekt raar,
maor was dat neet gebeurd en wel  op
de olde  manier, gewoon begraven,
dan was er van oew  versletten vleis
en butte , met een paar wekke niks
herkenbaors mear oaver. En iej bunt
nuttig veur de gemeenschap, nog
nao oewn dood.” Hendrik kik beden-
kelijk. Wil zik neet in zien denken
bezig hollen met  zien eigen begraffe-
nis. Alles jubelt in de beume en
straalt in de zunne. Enorm wat een

soarten greun en hovulle soarten lea-
vende diers en planten. Dan wil Hen-
drik toch neet denken an een eigen
begraafplaatse? Hij weet best dat de
enige zekerheid wat een mensen hef..
zeker weten dat er een eind an kump.
Riek is mear bezig met dat soort din-
ge. Die geleuft echt dai neet  dood ga-
ot. Dai allenig een versletten lichaam
achterlaot en as een bevrijd mense
wieter kunt. En dan kan het oew ok
neet vulle schellen dat oew lichaam
oet mekaar vult. Dat hei neet mear
neudig. Op zonne begraafplaatse, of
dat no  op oew eigenlandgoed argens
op een mooi stuk Bronckhorst is, of
in ne lange riege, daor vin iej niks as
resten. Het is gewoon vuerbiej en dat
is gelukkig veur vul mensen. Het lea-
ven had hun niks mear te bieden. En
ai dan een ander, nao oewn dood nog
van dienst kunt wezzen? Dat is toch
een mooie gedachte. In het uuterste
geval dus gin begraffenisse. Ok gin
graf en gin steen. Gin grote rekke-
ning. Mis iej dat? Gaot mensen vake
op bezoek bie zo’n graf? Het grote
Afscheid! Oew family holt een grote
afscheids meddag met ne grote foto
in hun midden en vertelt mekaar ver-
halen oaver oew. Of ok dat neet? In
elk geval weet iej zeker dai oew zelf
van de medemens  zult onderschei-
den. Dat de leu  echt iets hebt umme
aover te nao te denken te  praoten
met mekaar. Want dat zult  d’er oew
neet vulle nao doon bie ons in
Bronckhorst.  

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

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

LLaaaatt  uuww  ddrruukkwweerrkk
oonnzzee  zzoorrgg  zziijjnn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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De bouwkundige achtergrond van de
eigenaren P. Groot Zevert en P.
Wisselink heeft geresulteerd in de ont-
wikkeling van een zeer degelijke en
goed geïsoleerde, in een dag te plaat-
sen dakkapel, en mogelijk met diverse
kapvormen.
Momenteel worden er door vakmen-
sen 2 tot 3 dakkapellen per week
gemaakt in de goed geoutilleerde
werkplaats te Heelweg.
Door de gekozen constructie en werk-
methodes is het mogelijk de meest uit-
eenlopende vormen en afmetingen te
plaatsen in een dag, geheel afgewerkt
zodat de bewoners slechts een dag
enigszins overlast kunnen hebben. 
Bijzonder ook is het feit dat GW

Daksystemen ook in staat is dakkapel-
len met slepende kap (schuin pannen-
dak) in een dag te plaatsen, wat door
velen wordt toegezegd, maar slechts
weinigen ook daadwerkelijk kunnen.
De te kiezen materialen voor de afwer-
king is groot zodat de dakkapel naar
eigen idee afgewerkt kan worden.
Vaak kan een dakkapel vergunning-
vrij, kan dat niet dan verzorgen wij uw
bouwaanvraag, aldus dhr. Groot
Zevert. Ook verdere bouwkundige
werkzaamheden, tot aan hele
(ver)bouwwerkzaamheden kunnen
wij voor u verzorgen.

Donderdag 1 juni plaatste GW
Daksystemen zelfs een plat dak dak-

Aannemersbedrijf GW Daksystemen 
plaatst traditionele dakkapel 
van meer dan 8 meter in één dag

GW daksystemen is in 2004 voortgekomen uit de activiteiten van GZ
Geveltechniek (kozijnen, serres en veranda’s) en de Horste BV (timmer- en
aannemersbedrijf), en heeft inmiddels dealers in Winschoten, Eibergen
en Doetinchem.

kapel van meer dan 8 meter lang in
s’ Heerenberg, een afmeting en vorm
die vaak zelfs vergunningvrij geplaatst
kan worden. Het was dan ook een
drukte van belang in de straat, veel
mensen wilden deze spectaculaire
actie niet missen.
De eigenaar van de woning: ongelofe-
lijk hoe GW daksystemen deze enor-
me dakkapel in een dag op onze
woning geplaatst heeft, in no time
kregen we een enorme extra ruimte!
Het geheel doet fraai en degelijk aan,
het overtreft onze verwachtingen,
vooral omdat wij bij diverse andere
aanbieders te horen kregen dat deze
afmeting slechts mogelijk was indien
wij bereid waren een veel hoger
bedrag te betalen dan dat we nu
gedaan hebben. Om 12.00 uur stond
de dakkapel er al op, het slechte weer
had nauwelijks invloed! 
Verder zijn wij blij dat het een erkend
aannemersbedrijf is die zelf produce-
ren en plaatsen, wat wij toch prefere-
ren boven een montagebedrijf die
vaak ergens inkopen en zelf de juiste
kennis niet hebben.

Dhr. Wisselink: door de grote vraag
naar onze dakkapellen zijn wij op zoek
naar enkele goede werkplaatstimmer-
lieden, of goede montagemensen die
door ons intern opgeleid zullen worden.

Mensen kunnen bellen met 
06-53402075 of 0544-379413 
voor meer informatie over deze 
uitdagende functie met goede 
doorgroeimogelijkheden en 
arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie kijk op
www.gwdaksystemen.nl!

Op diverse plaatsen in Europa, maar
ook daarbuiten worden regelmatig
symposia en lezingen gehouden over
evangelie en gezondheid. Het principe
dat gehuldigd wordt, is als volgt: 'Een

gezonde geest is een gezond lichaam'.
Tot die centra van samenkomsten be-
hoort ook landgoed 'Het Kervel' te
Hengelo Gld. (gemeente Bronckhorst).
Van maandag 12 juni t/m 7 juli wordt

er een gezondheidstraining gehou-
den. In reactie op de talloze uitgezon-
den circulaires druppelen nu regelma-
tig de aanmeldingen daarvoor binnen
bij het secretariaat op 'Het Kervel'. Za-
ken die o.a. behandeld worden zijn:
principes van medisch zendingswerk,
ziektes begrijpen, principes van ge-
zonde voeding, voedingsprincipes,
reiniging met watertherapie, hydro-
therapie, beschavingsziekten enz. Ook
specifieke zaken als suikerziekte, over-
gewicht, hoge bloeddruk, komen aan
de orde.

Nog meer zaken komen aan de orde,
zoals: zonlicht, meligheid en vasten,
saptherapie, ademtherapie, rust en
gebed. Ook wordt uitgebreid gesproken
over kanker, hart- en vaatziekten, ar-
thritis, lumbago, reuma en nierziekten.

Het echtpaar Laing voelde zich zeer
aangetrokken tot het verrichten van
medische zending. Nate Bone Laing
uit Maleisie trof in Amerika tijdens
een symposium, een deelneemster
daaraan, Briscille Grob uit Zwitser-
land. Beiden zeer geinspireerd vanuit
de evangelisatie van Zeven-Dag-
Adventisten, diepten hun kennisma-
king uit, en trouwden in 2005. Als
echtpaar verzorgen zij op uitnodiging
regelmatig medische bijeenkomsten,
zoals nu ook in Hengelo Gld.
Naast training voor talrijke deelne-
mers aan het symposium, georgani-
seerd door de stichting 'Elia', worden

Ook het echtpaar Laing komt naar Hengelo Gld.

Medische training op landgoed 'Het Kervel'

Wereldwijd zijn er tienduizenden mensen, welke hun geloof belijden,
volgens het principe van de 'Zeven-Dag-Adventisten'. Zij houden hun
vieringen, uit Bijbels Overtuiging en oorsprong op zaterdag, zijnde de
zevende dag des week. Naast evangelie-verkondiging wordt er ook degelijk
nagedacht, over het lichamelijk welzijn van de mens.

er op enkele avonden ook lezingen ge-
houden voor belangstellenden uit de
buurt of wijdere omgeving. Men kan
daartoe inlichtingen inwinnen bij
'Het Kervel', Kervelseweg 38 te Hengelo
Gld., telefoon (0575) 46 33 55. Indien
men interesse heeft deze lezingen
('s avonds om 19.30 uur) ook bij te
wonen, dan is aan te bevelen, dit even
van te voren te melden in verband met
reserveringen in de grote zaal.
Dit jaar is 'Het Kervel' ook weer het
ontmoetingspunt voor de jaarlijkse
campmeeting. Wanneer een paar hon-

derd belangstellenden de talrijke le-
zingen, verrijkt met zang, komen aan-
horen. Daarvoor wordt er ook nog af-
zonderlijk een bijbeltraining gehou-
den. Evangelie en gezondheid hand in
hand, voor een betere en leefbaarder
wereld, is een ideaal om voluit voor te
gaan, volgens de wereld der Zeven-
Dag-Adventisten. 

OPENBARE LEZINGEN
Openbare lezingen voor buurt en wijde
omgeving vanaf maandag 19 juni a.s.
om 19.30 uur.

Briscilla en Nate Bone Laing lezen gezondheid nieuws in de Ark. 
Op achtergrond Huize ‘Het Kervel’. Foto: Albertus Lubbers

Naast verdieping van het huidige aan-
bod, biedt "De Uitnodiging" nu ook
coaching/mediation bij relationele
spanningen, en ouder-/gezinsbegelei-
ding bij opvoedingsvragen over pubers
& adolescenten. Het kan gaan om per-
soonsgerichte-, gedrags-, en/of sociale
vraagstukken en eventueel legt het bu-
reau ook contact met school en/of
werk. Begonnen als loopbaanadvies-
bureau voor jongeren (Ongekend Ta-
lent) en volwassenen (jobcoaching,
heroriëntatie, outplacement), werd vo-
rig jaar al snel duidelijk dat cliënten
behoefte hadden aan een uitgebreider
aanbod in begeleiding. Want voor ie-
dereen hebben beroepsgerelateerde
vraagstukken en knelpunten ook in-
vloed op school, gezin, relatie en
vriendschappen. 

Gebleken is ook dat veel mensen die
bij "De Uitnodiging" komen, op al deze

terreinen resultaat willen krijgen.
Daarom is "De Uitnodiging" sinds kort
gaan samenwerken met een praktijk
voor psychologische begeleiding, een
regionaal huiswerkbegeleidings en-
orthopedagogisch instituut en een
klassiek homeopaat. Ook in andere
disciplines is expertise beschikbaar,
zoals de inzet van een acteur/drama-
docent (rollenspel, sollicitatietrai-
ning), en een gespecialiseerde vecht-
sportdocent (zicht krijgen op de ma-
nier waarop iemand zijn leven be-
vecht, of juist ontvlucht).

In overleg kan lichaamswerk onder-
deel uitmaken van de begeleiding. "De
Uitnodiging" werkte tot op heden uit-
sluitend één op één met klanten. Maar
binnenkort kan men hier ook terecht
voor groepstrainingen. Deze zijn be-
doeld voor mensen uit specifieke groe-
pen, bijvoorbeeld patiënten. De trai-
ningen hebben tot doel dat deelne-
mers leren zich sterker neer te zetten
en hun punt duidelijk te maken, zon-
der daarbij anderen voor het hoofd te
stoten. Hoe vind jij de manier die bij
jou als persoon past, waarin je bood-
schap Vriendelijk en Beslist overkomt,
zodat je het gewenste effect sorteert?
Kijk voor meer informatie op de websi-
te www.deuitnodiging.nl onder Vrien-
delijk en Beslist.

"De Uitnodiging" breidt diensten uit
Steeds meer jongeren - en ook vol-
wassenen - blijken behoefte te heb-
ben aan coaching en begeleiding
in hun loopbaan, studie en beroep.
Het leverde" De Uitnodiging", bu-
reau voor coaching en begeleiding,
in Halle een succesvol beginjaar
op. Om nog beter op deze trend te
kunnen inspelen, heeft zij haar
diensten flink uitgebreid.

In Contact van 23 mei j.l. geeft de heer
Boers een rekenkundige toelichting
inzake de verhoging van 48% van de
OZB-belasting voor huiseigenaren. 

Citaat: We hebben vorig jaar voorge-
steld om de OZB in een klap te verho-
gen met 48%. Dat is qua percentage
een hoog bedrag. Voor iemand met
een woning van 250.000 euro betekent
dit zo'n zestig tot zeventig euro op
jaarbasis. Dit is nog best een behoor-
lijk bedrag. Maar, als je dat naar het
percentage afzet, valt dat nog wel
mee. Einde citaat.

De verhoging van de OZB voor huisei-
genaren bedraagt in het voorbeeld van
de Wethouder 65 euro gemiddeld.
Doordat dit bedrag telkenjare extra
dient te worden afgedragen, valt met
behulp van financiele rekenkunde te
berekenen met welk bedrag ineens de
voortdurende belasting van 65 euro
per jaar overeenkomt. Dit bedrag is op
basis van een gebruikelijke rekenrente
van 4% het bedrag van 1.625 euro. Om-
gerekend in guldens ruim ƒ 3.500,--!
Hoezo valt dit nog wel mee! De heer
Boers springt toch wel heel gemakke-
lijk om met de centen van een deel
van de inwoners van de gemeente.
Hier is sprake van onbehoorlijk be-
stuur! De hoogste tijd tot het in het le-
ven roepen van een lokale politieke
partij, waarin de inwoners van de ge-
meente Bronckhorst weer vertrouwen
kunnen hebben.

J.H. Harmsen
Christinalaan 6, Vorden

De rekenmethodiek van de Wet-
houder van Financien van de ge-
meente Bronckhorst de Weled.
heer A. Boers
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Gratis Airco

Nu korting tot:

€2.200,-

Nu korting tot:

€2.000,-
Nu korting tot:

€1.200,-
Nu korting tot:

€1.800,-

Gratis Leer

laatste 2 op=op

Gratis Airco

Gratis Airco

Kalos, Nubira, Tacuma of Matiz Breeze.

Optie autogaspakket met korting van:

€1.200,-

Directieauto full option voor slechts:

€19.995,-

Op elke Evanda uit voorraad!
€5.500,-
KORTING

Deze aanbiedingen zijn uitsluitend bij Auto Palace en Auto Bleekstein verkrijgbaar. Alle genoemde prijzen zijn exclusief afleverkosten, metallic lak, leges en verwijderingsbijdrage.

Kalos BreezeKalos Breeze
• 1.2 motor • Keuze uit drie of vijf deuren • Aircondi-

tioning met pollenfilter • Stuurbekrachtiging 
• ISOFIX-bevestigingsbeugels voor kinderzitjes 

• Vijf in hoogte verstelbare hoofdsteunen • Radio/
cd-speler incl. 4 luidsprekers • Centrale deurver-

grendeling met afstandsbediening • In delen neer-
klapbare achterbank • Airbag voor bestuurder en 
bijrijder • ABS met elektronische remkrachtver-

deler • Wis-wasinstallatie achter

Tacuma Tacuma 
BreezeBreeze

• 1.6 16V motor • Airconditioning 
met pollenfilter • Ruimste in zijn 
klasse • Drie afzonderlijk inklap-

bare en verwijderbare achter-
stoelen • Radio/cd-speler met 

stuur-bediening incl. 4 luid-
sprekers • Airbag en zijairbag 
voor bestuurder en bijrijder 
• Centrale deurvergrende-

ling met afstandsbediening 
• Elektrisch bedienbare en 
verwarmbare buitenspie-
gels • Tot wel 20 opberg-

plekken

Nubira Nubira 
BreezeBreeze

• 1.6 16V motor 
• Airconditioning met 
pollenfilter • Airbag en 

zijairbag voor bestuurder 
en bijrijder • Radio/cd-speler 
incl. 4 luidsprekers 

• Centrale deurvergrendeling 
met afstandsbediening 
• Elektrisch bedienbare en 

verwarmbare buitenspiegels 
• Elektrisch bedienbare ramen 

vóór • Afdekhoes en bagagenet 
in de kofferbak • Tot 1410 liter 
laadruimte, uniek in zijn klasse

Matiz BreezeMatiz Breeze
• Zuinige 0.8 motor • Airconditioning met pollenfi l-
ter • Vijf deuren plus vijf zitplaatsen • Vijf in hoogte 
verstelbare hoofdsteunen • ISOFIX-bevestigings-
beugels voor kinderzitjes • ABS met elektronische 
remkrachtverdeler • Airbag voor bestuurder en 
bijrijder • Stuurbekrachtiging • Bumpers in 

carrosseriekleur • Centrale deurvergrendeling 
• Elektrisch bedienbare ramen vóór • Getint glas 
rondom met extra getinte band in de voorruit 
• Twee zonnekleppen met make-up spiegel 
• Wis-wasinstallatie achter VAKANTIEGELD INVESTEREN = 

DUBBEL 
PROFITEREN!

Auto Palace Auto Bleekstein
Plakhorstweg 1-3, 7008 AS  Doetinchem 

Tel. (0314) 34 16 00
James Wattstraat 20, 6902 PR  Zevenaar

Tel. (0316) 33 19 41

Extra grote voorraad ingekocht voor de Achterhoek!

NU BIJ AUTO PALACE EN AUTO BLEEKSTEIN 

3 JAAR 0% RENTE OF 
3 JAAR GRATIS ONDERHOUD! 

NU BIJ AUTO PALACE EN AUTO BLEEKSTEIN 3 JAAR 0% RENTE OF 3 JAAR GRATIS ONDERHOUD! 
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17 JUNI
BITTERSWEET

ROCKSTAKE
LIFTID & 

10 SECONDS DOWN

24 JUNI
CRYSTAL DREAM

ROCKSTAKE
CHA CHA

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

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

Knip en naailes,
opleiding tot

Coupeuse 
Start 1 september

Info en opgave,

M O D E V A K S C H O O L

Gerdien
Tel. (0573) 46 12 42.

Onze vernieuwde complete
bouwmarkt in Hengelo (Gld)
biedt u een ruime keus uit o.a.
professioneel gereedschap en
hulpmiddelen van uitsluitend
topmerken. Maak ook kennis
met onze kwaliteitsproducten,
want een goed begin is het
halve werk!

Het werkt beter 
met HCI

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Voor het betere werk.

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81

Het werkt beter 
met HCI

Afvoermaterialen
Bevestigingsmaterialen
Compressoren
Deuren en sloten 
Elektrisch schakelmateriaal
Folies
Gereedschappen
Hang- en sluitwerk
Installatiemateriaal
Koperwerk
Lijmen en kitten

Meubelpanelen
Noviteiten
Ontwikkelingen
Pers. beschermingsmiddelen
Reinigingsmiddelen
Schroeven en pluggen
Trappen en ladders
Verven
Werkkleding
IJzerwaren
Zagen

Laat u ook van A tot Z adviseren over onder andere:

HCl. Voor het betere werk.

63
35
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Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 24 juni 2006 en alle prijzen zijn inclusief BTW.

Elektrisch schakelmateriaal

Bij aankoop van € 40,- of meer 

ontvangt u een mooie fleecedeken 

t.w.v. € 12,50 cadeau.

12-delige 
schroevendraaierset Stanley

DynaGrip PRO, in kunststof koffer. 

Inclusief gratis 8-delige stiftsleutelset.    

Actieprijs € 47,50

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

Lingerie d’Amour b.v.
Spoorstraat 66a, 7261 AG Ruurlo

Telefoon (0573) 45 38 45

Wij zijn een groothandelsbedrijf in lingerie
en badmode en zoeken op korte termijn een 

administratieve
duizendpoot m/v

voor vier dagen per week, die onze huidige medewerkster
tijdens haar zwangerschapsverlof gaat vervangen voor een
periode van vier maanden. 
Daarna mogelijkheid om voor onbepaalde tijd een part time
baan te hebben voor twee dagen per week. 

Stuur je hand geschreven sollicitatie met een c.v. vóór 21 juni 2006
naar: Lingerie d’Amour bv, 

t.a.v. Theo J. Westervoorde, 
Postbus 68,
7260 AB  RUURLO.

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

           ruurloseweg 45a  VORDEN   Tel.nr. 0575-551217
 GELDIG TOT 24-06-2006, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

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.

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

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

Veld

STURKO

Eibergseweg
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Bon voor prijswinnaars
Kom en bezoek 24 juni onze nieuwe vestiging. U wacht

een gastvrij onthaal, met een hapje en een drankje. Neem

daarbij zeker deze coupon mee. Het is uw lot in ons prij-

zenfestival. Vul in en u maakt kans op onder meer een

fiets, DVD-speler of flat-screen tv.

(Een lot per klant. Bekendmaking prijswinnaars in dit blad en bij Heegt Sanitiem)

Naam: M/V

Voorletters:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Heegt Installatie
Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld. Telefoon: 0575 46 52 58,
www.heegt.nl

Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te
zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-
tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.
Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design
met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben
het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk
advies maken Heegt Installatie uniek.

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

�

Heegt Installatie
Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld. 
Telefoon: 0575 46 52 58
www.heegt.nl

Zaterdag 24 juni is het zover
Sanitiem nu in Hengelo

Eindelijk één adres
Voor badkamers en tegels tot en met volledige wellnessruimtes. Modern of klassiek, van tegel-
vloer tot plafond en voor verwarming, airconditioning en elektra. 
Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler maakt, nu bij u in de buurt. Want 24 juni
opent Heegt Installatie in Hengelo (Gld) haar nieuwe vestiging met exclusieve Sanitiem
Showroom.

Zaterdag 24 juni is het zover
Sanitiem nu in Hengelo



Weeversdrukkerij

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

Uitgave

De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 

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

bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de

aan het produkt gekoppelde internetsite:

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant wordt

gratis verspreid via 400 afhaalpunten in

de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants

en attractieparken.

Vakantiekrant

Tarieven en informatie seizoen 2006

Tarieven en informatie seizoen 2006Informeer ook naar de gunstige 
voorwaardenvoor doorplaatsing van
advertenties in onze weekbladen:
Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo,
Weekblad Elna, Groenlose Gids 
en Contact Warnsveld!

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

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

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

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

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

Vraag naar de

iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaatttt iiii eeee ffff oooo llll dddd eeee rrrr
met daarin gegevens over:

- advertentieformaten

- advertentietarieven 

- voorbeeldadvertenties

en voorwaarden

AAdvdverer teren interen in

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

Woningaanbod in de Stedendriehoek Apel-
doorn, Deventer, Zutphen.

Wekelijkse verspreiding in een oplage van
17.500 ex. onder woningzoekenden

De Woningkrant is een initiatief van de Samenwerkende Woningcorporaties in de Stedendriehoek
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www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

Kersen
Bak 500 gram

1.49

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

1.29

PLUS
Aardbeienvlaai slagroom
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 9.99

7.99

Smiths
Hamka’s, Wokkels,
Chesterballs oranje of Bugles
Diverse smaken.
3 zakken à 100-120 gram naar keuze
ELDERS 2.43-2.85

2.00
3 zakken

Bakker
Soufflées
Kaas, ham-kaas 
of mini.
2 dozen à 300-360 gram 
naar keuze ELDERS 3.78

2.50
2 dozen

PLUS
Fruitbiscuit
Naturel, appel of bosvruchten.
Pak à 220 gram 
NORMAAL 0.99

0.79

Hollandse Nieuwe:                          Ze zijn er weer!

Biefstuk 
500 gram
ELDERS 7.99

Gemarineerd ook lekker 

op de barbecue.
500 gram
ELDERS 8.24 nu 5.49

4.99
500 gram

“WAT ZITTEN JULLIE NOU TE MOKKEN!?”

Spaar alle 16 WK mokken. Gratis bij PLUS.

Kijk snel verder in de winkel.

LAATSTE 

WEEK

Saucijzenbroodjes
4 stuks
ELDERS 3.00

2.00
4 stuks

24/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 juni 2006

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


