
Dinsdag 11 april 2006

68e jaargang no. 6

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Internet: www.contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:

Fam. Velhorst

Het Wiemelink 11

7251 CW Vorden

Telefoon (0575) 55 16 88

E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden

Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

! nnp

DDDDeeeezzzzeeee    wwwweeeeeeeekkkk
vvvveeeerrrrsssscccchhhhiiiijjjjnnnntttt    

aaaallllssss    bbbbiiiijjjjllllaaaaggggeeee    bbbbiiiijjjj     

WWWWeeeeeeeekkkkbbbbllllaaaadddd    CCCCoooonnnnttttaaaannnntttt

Geachte lezers en 
adverteerders,

Wij maken u erop attent dat kopij

en advertenties voor de uitgave

van dinsdag 18 april (week 16)

i.v.m. Paasdagen donderdag
13 april vóór 12 uur in ons

bezit dienen te zijn. 

Graag rekenen wij op uw medewerking. 

De redaktie Weekblad Contact

Het resultaat is bekend, de MFA komt
er niet. Wel wordt er over een aantal
weken begonnen met de bouw van
een nieuwe dorpsschool. Ook de bibli-
otheek blijft op de plek waar het nu
staat. Ria Aartsen: ‘ Dat is nog niet ge-
heel zeker hoor, de plannen voor een
‘centrumvisie Vorden’ zijn nog niet
van de baan. Daar heeft ook de biblio-
theek mee te maken, het kan dus nog
steeds zo zijn dat, om meer ruimte te
creëren, de bieb wordt afgebroken. 

Aan de ene kant lijkt een nieuwe bibli-
otheek ons best wel, aan de andere
kant misschien toch ook wel weer zon-
de dat het wordt afgebroken, want het
pand verkeert nog in goede staat’, zo
zegt Ria Aartsen. In feite kan ze zich
momenteel over ‘wel of geen nieuwe
bibliotheek’ niet erg druk maken.

De voorzitter en met haar de andere
bestuursleden van de bibliotheek heb-
ben wel andere dingen aan het hoofd.
De bieb in Vorden wordt met ingang
van 1 januari 2007 namelijk aangeslo-
ten bij de bibliotheekcentrale ‘West
Achterhoek’.

Daarbij zijn gemeenten als Doetin-
chem, Doesburg en Wehl reeds aange-
sloten alsmede de vroegere zelfstandi-
ge gemeenten Hengelo en Zelhem.
(Steenderen en Hummelo en Keppel
hebben geen eigen bibliotheek, daar
komt de bibliobus die trouwens ook
Wichmond aandoet).

Het gemeentebestuur van Bronck-
horst is duidelijk in haar standpunt:
ook Vorden dient deel uit te maken
van ‘ West Achterhoek’. Het raadsbe-
sluit is daarover al genomen. En daar
wringt zich wat Vorden betreft, nu
juist de schoen!

ALLE NEUZEN DEZELFDE KANT OP
Ria Aartsen: ‘ De bibliotheek in Vor-
den bestaat 35 jaar. In de beginjaren
had de gemeente Vorden een belang-
rijke vinger in de pap. Jarenlang was
er wel een raadslid of wethouder de
vertegenwoordiger van de gemeente
Vorden in het bestuur. Vanwege de
‘dubbele petten’ functie werd deze
problematiek midden negentiger ja-
ren opgelost want toen werd de biblio-
theek zelfstandig. 

Ten tijde van het voorzitterschap van
Dick Wallenburg (in 2005 werd hij op-
gevolgd door Ria Aartsen, red) ont-
stonden er besprekingen om tot een
samenwerking te komen met de bibli-
otheken in Zelhem en Hengelo. Een
idee van de rijksoverheid, die toen op-
teerde voor een basisbibliotheek voor
een gebied met rond de 40.000 inwo-
ners.

De besprekingen liepen stuk. Toen
heeft Vorden gekeken of er een samen-
werking met Zutphen, Lochem, Gors-
sel en Warnsveld mogelijk was. Wij
zijn daar vijf jaren mee bezig geweest.
Alles wees erop dat de Vordense biblio-

theek zich ook bij ‘ De Graafschap’ zou
kunnen aansluiten. Immers het ge-
meentebestuur van toen nog Vorden
stond daar ook achter. De fusie ‘De
Graafschap’ zou 1 januari 2005 in-
gaan. Vanwege de herindeling werd de
besluitvorming opgeschort. 

Op 1 januari aanstaande zal deze fusie
toch haar beslag krijgen, maar zonder
Vorden. Het gemeentebestuur van
Bronckhorst wil dus dat alle bibliothe-
ken in haar gemeente met de neus de-
zelfde kant opwijzen. 

Dat betekent voor Vorden dus aanslui-
ten bij ‘West Achterhoek’, zo zegt Ria
Aartsen. Een hard gelag voor het be-
stuur van de Vordense bibliotheek. Ze
wilde er in eerste instantie zelfs het
bijltje bij neer leggen. Ria Aartsen: ‘ Dat
klopt, dat was onze eerste reactie. We
hebben alles een poos laten bezinken
en toen besloten er toch onze schou-
ders onder te blijven zetten. Bij aftre-
den zouden we de bibliotheek duperen
en dat willen we zeer zeker niet. We
blijven vechten om toch de belangen
van de Vordense bibliotheek zo goed
mogelijk te verdedigen. Het is natuur-
lijk heel erg jammer dat de banden
richting Zutphen worden verbroken.

OP ZUTPHEN GEORIËNTEERD 
De Vordense bevolking is veel meer
met de maatschappelijke voorzienin-
gen op Zutphen gericht. Kijk bijvoor-
beeld naar de muziekschool.

Met name ook de kinderen die in gro-
te getale in Zutphen de middelbare
scholen bezoeken, worden gedupeerd.
Ze kunnen nu nog steeds met de bibli-
otheekpas van Vorden ook in Zutphen
boeken lenen. Daar wordt druk ge-
bruik van gemaakt. Vanaf 1 januari
kan dat niet meer. Wij doen er alles
aan om te proberen voor de school-

Ria Aartsen voorzitter Vordense bibliotheek:

'We blijven ons inzetten voor een goede
bibliotheek met goede voorzieningen'

Ria Aartsen is bijna een jaar voorzitter van de bibliotheek in Vorden. Een
jaar dat ze zich later blijvend zal herinneren als een periode vol met on-
derhandelingen, besprekingen en ook teleurstellingen. De bibliotheek is
de afgelopen jaren waarschijnlijk binnen de Vordense gemeenschap één
van de meest besproken gebouwen geweest. In eerste instantie met de
vraag of het pand zou worden afgebroken en een onderdeel zou gaan vor-
men van de MFA (Multi Functionele Accommodatie). Een gebouw waarin
de openbare dorpsschool, de bibliotheek en enkele ‘zorgloketten’ zouden
worden ondergebracht.

jeugd een oplossing te vinden. Ik weet
het, daar zit een kostenplaatje aan.
Vorden heeft namelijk straks een an-
der computersysteem dan Zutphen.

We zullen bij de raad van Bronckhorst
aan de bel trekken voor een extra bij-
drage. Ik weet dat de fracties van het
CDA, de VVD en D’66 achter onze
ideeën staan. 

Verder proberen we natuurlijk dat be-
paalde activiteiten, zoals de biblio-
theek hier al jaren organiseert, in
stand te houden. Ik denk daarbij aan
filmavonden, exposities, ‘Boekenpret’
voor peuters en kleuters en de ‘ Mak-
kelijk lezen plek’ en dergelijke’, aldus
Ria Aartsen.

Eén ding is zeker, na de fusie tot ‘West
Achterhoek’ zal er op bestuurlijk ni-
veau veel veranderen. Dan zal een al-
gemeen directeur de scepter zwaaien
en wordt het plaatselijk bestuur van
de bibliotheek in Vorden opgeheven.
Daarvoor in de plaats komt straks een
Raad van Toezicht.

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

2e PAASDAG OPEN
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Hervormde kerk Vorden
Donderdag 13 april Witte Donderdag, avondmaal 19.30
uur ds. J. Kool. Vrijdag 14 april Goede Vrijdagavondmaal
10.00 uur ds. B. Nepplenbroek 19.30 uur ds. J.Kool.
Zaterdag 15 april 22.30 uur Stille Zaterdag-Paasnachtdienst
ds. B. Neppelenbroek.
Zondag 16 april Eerst Paasdag 10.00 uur ds. J.Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag 19.30 uur ds. D. Wester-
neng  viering Heilig Avondmaal. Zondag 16 april 10.00 uur
ds. D. Westerneng en 19.00 uur ds. B. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 13 april 19.30 uur ds. C. Bochanen HA Witte
Donderdag. Vrijdag 14 april 19.30 uur dhr. K. Benard
Goede Vrijdag. Zondag 16 april 10.00 uur ds. M. Benard-
Boertjes

R.K. Kerk Vorden
Woensdag 12 april 19.00 uur Boeteviering. Donderdag 13
april Witte Donderdag 20.00 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 14 april 15.00 uur Goede Vrijdag Kruisweg, 19.00
uur Woord- en communieviering. Zaterdag 15 april 22.00
uur Paaswake, eucharistieviering. Zondag 16 april 10.00
uur Pasen Euchraistieviering. M.m.v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vierakker
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg, 19.00
uur Woorddienst. Zaterdag 15 april 18.00 uur Eucharistie-
viering dames- en herenkoor. Zondag 16 april 10.00 uur
Woord- en communieviering, herenkoor. Maandag 17
april 10.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.

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
Goede Vrijdag en Pasen 14 t/m 17 april J.J. de Kruif, Vor-
den tel 0575- 55 33 72. Spreekuur voor spoedgevallen op
genoemde dagen van 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl.
Vorden: Zutphenseweg 1c.

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

� KunstKring Ruurlo:
Workshop Rozen maken
van papier op 20 en 27 april
13.30 uur. Prachtige, bijna
echte rozen die lang meegaan!
€ 15,- incl. mat. Aanmelding
en info (0573) 45 15 99 en
45 30 90.

� Wil je werken en leren in
de bouw, meubel- & interieur-
bouw of timmerindustrie? Kijk
dan op www.OBD-Opleidin-
gen.nl of bel (0314) 34 51 55.

� Paasuitvoering Stabat
Mater van Pergolesi in
Dorpskerk Ruurlo 14 april
om 20.30 uur met sopranen
Janine Pas en Irma ten Brinke
en orgelist Gerard Wesselink.
€ 10,- www.kunstkringruurlo.nl

� Gevraagd: tijdelijke
woonruimte (omgeving
Warnsveld-Vorden) voor ge-
zin met 4 kinderen in de peri-
ode 3 juni - 8 juli. Telefoon
0575-527545.

� Wil je werken en leren in
de bouw, meubel- & interieur-
bouw of timmerindustrie? Kijk
dan op www.OBD-Opleidin-
gen.nl of bel (0314) 34 51 55.

� Weg met Gea Voettoch-
ten. Een onbezorgde wandel-
vakantie in prachtig en mys-
terieus Tsjechisch Natuur-
park. Eenvoudig te bereiken
per auto (650 km v.a. grens)
of trein (1 overstap). Kleine
groepen, persoonlijke bege-
leiding, gezellige pensions
met goede keuken. Week 
€ 275 - Trekking 12 dagen 
€ 430. Vertrekdata 29 apr - 3
juni - 1 juli - 29 juli - 12 aug.
info 0575 - 451718 of 06 - 51
25 45 78.
www.voettochten.net

� 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

� 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 in-
formatie 0575-46 32 05.

� 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.

� Uw planten krijgen Pokon
uw huisdier een uitgebalan-
ceerde brok. Herbalife is er
voor U! Nieske Pohlmann, tel.
(06) 54 32 66 69 of (0314)
64 13 09.

� Wil je werken en leren in
de bouw, meubel- & interieur-
bouw of timmerindustrie? Kijk
dan op www.OBD-Opleidin-
gen.nl of bel (0314) 34 51 55.

� Paashaaskostuums te
huur. DS Design, Molenkolk-
weg 33 te Steenderen, tel.
(0575) 45 20 01.

� Voor het aanmelden van
verkoopbare en veiling-
waardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04 of
55 17 87.

� Heeft u nog oud ijzer of
metaal en wilt u daar vanaf?
Bel dan (06) 30 04 20 53.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

Dagmenu’s
12 april t/m 18 april 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 12 april
champignonsoep/ tafelspitz met rösti aardappelen en spinazie

Donderdag 13 april
kipfilet van de gril,champignonsaus, aardappelen en groente
/ bavarois met slagroom

Vrijdag 14 april 
uiensoep met kaascrouton / panga filet op Oosterse wijze
bereid, wokgroente en rijst

Zaterdag 15 april (alleen afhalen)
varkenshaassaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/
ijs met slagroom

Maandag 17 april 
(2e Paasdag geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur)      
Dagmenu Hollandse biefstuk, champignonsaus, aardappe-
len en groente / griesmeelpudding

Dinsdag 18 april 
Wienerschnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slag-
room

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

Laminaat
met v-groef 
p.m2

€ 12,95
(Diverse kleuren) 

Leggen € 6,95 p.m2

(Lochem Parket)

Joop Heijink
Barchemseweg 

Ruurlo 0573-453501

Stunt-
eiken vloeren 

prijzen

Ruurlo 0573-453501

� Ik zoek nog wat werk in de
huishouding, omg. Vorden.
Bellen na 17.00 uur, 552986.

� Te huur: partytent 7x9 m.
Door u zelf op te bouwen, tel.
(0575) 55 92 23.

� Gediplomeerd instruc-
trice geeft privélessen bij u
aan huis of op locatie in Hen-
gelo (G.). Buitenbak 20x40
met verlichting aanwezig en
voldoende parkeergelegen-
heid. Voor meer informatie
bel: 0575-530834 Sanja van
Pijlen.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

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

Voor een heerlijk gedekte paastafel

ga je even langs de Warme Bakker

Vlaai v/d week

Paasvlaai met advocaat

6-8 personen € 6,25

Dinsdag = brooddag

3 bruin bus

€ 4,00

Paas-knallers 

Paasschnittje € 5,95
ca. 5 pers. met slagroom

Voorjaarsstam € 6,95
ca. 5 pers. citroenbavaroise met appel

Eierbrood € 2,10



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat ze voor ons

betekend heeft is na een afnemende gezondheid

van ons heengegaan onze lieve zus en schoonzus

Grada Zweverink-Maalderink

op de leeftijd van bijna 78 jaar.

Zeist: Jan Maalderink †

Hennie Maalderink-v.d. Sluis

Norg: Truus Maalderink-Vos

Frans Baggerman

Gorssel: Herman Lodeweges

Alie Korenblik-Broer

Apeldoorn: Jannie Hoegen Dijkhof-Maalderink

Helmich Hoegen Dijkhof

Deventer: Wil Bakker-Maalderink

Eef Bakker †

Deventer: Annie Menkhorst-Maalderink

Ab Menkhorst †

Borculo: Jennie Modderkolk-Maalderink

Joop Modderkolk

Neven en nichten.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het

plotseling overlijden van onze collega 

G.J. Klein Haneveld
Ad

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Directie en personeel

Atomica Plastics Bv

Vorden

Tot ons groot verdriet is overleden mijn geliefde

man, onze zorgzame, eigenzinnige vader en groot-

vader

Bart Emsbroek
(Lambartus)

* 20 februari 1919       Vorden † 4 april 2006

Vorden: J. Emsbroek-Spiele

Neede: Herman Emsbroek

Marjanne Roossink

Amsterdam: Fieneke Diamand-Emsbroek

Den Haag: Lara Diamand

Amersfoort: Margot Wallert-Emsbroek (in herinnering)

Jan Wallert

Vorden: Lex Emsbroek

Christiane van Gerven

Alexandra

Paul

De Decanije 8

7251 CH Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Bij deze wil 

Henk Zweverink 
iedereen bedanken voor de enorme belangstelling

en aandacht voor mijn verjaardag. 

Het was onvergetelijk door alle geschenken, 

kaarten, goede bediening en zorg.

Hartelijk dank, ik zal er vaak met genoegen op

terug kijken.

Nogmaals dank en allen de groeten van

H. Zweverink

De Delle 45, 7251 AJ  Vorden

Heel apart, heel bijzonder

een heel apart bijzonder mens.

Met veel verdriet delen wij u mede dat onverwacht

is overleden

Gerrit Johan Klein Haneveld

* Zelhem, 14 juni 1939 † Doetinchem, 5 april 2006

Mijn man, onze vader en opa is niet meer.

Nancy van der Zee

Erie en Leo

Jesper

Lars

Mariël en Roy

Luuk

Vera

Iris

Het Jebbink 63

7251 BK Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels op maan-

dag 10 april plaatsgevonden in het crematorium te

Dieren.

Leven uit ons leven,

klein en heel bijzonder.

We gaven je een naam,

maar eigenlijk heet je wonder!

Dankbaar en gelukkig zijn we met de geboorte

van onze dochter

Elise Jolynn
Elise is geboren op 6 april 2006.

Eddy en Marjo Klein Brinke-Sikking

Weppel 8

7251 VW  Vorden

Dankbetuiging

„Onwerkelijk en moeilijk te accep-

teren. Hoe we hier mee om moeten

gaan. De tijd zal het leren...”

Zoveel mensen, zoveel wensen,

bemoedigende woorden, tekenin-

gen, knutsels en kaarten. Het is

onmogelijk een ieder persoonlijk te

bedanken, maar de overweldigen-

de belangstelling en medeleven

hebben ons gesterkt in het grote

verdriet na het plotselinge overlij-

den van mijn lieve man en papa 

René Dimmendaal

Marita Dimmendaal-Bouman

Gerdy

en verdere familie

Je bent nu ver weg,

maar we houden je vast.

Al zien we je niet

en kunnen we jou niet voelen,

toch houden we je vast.

In de geest altijd

heel dicht bij jou.

We houden je vast.

(Opa Jade, zondag 5 februari 2006)

Omringd door ons allen is, onze lieve zorgzame

Herman, (pap)pa en opa Jade uit dit leven, waar hij

zo intens van genoot, weggegleden.

Herman Janssen

30 augustus 1927 7 april 2006 

Betty Janssen-Dekker

Tineke & Henco

Sanne, Tim, Lise

Joop & Désirée

Christinalaan 3a

7251 AX Vorden

Pa is thuis op Jade. Geen bezoek aan huis.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-

derdag 13 april om 15.00 uur in de Veluwezaal van

het crematorium te Dieren, Imboslaan 6. Vooraf-

gaand aan de plechtigheid is hier vanaf 14.45 uur

gelegenheid om afscheid van hem te nemen.

Na afloop kunt u de familie persoonlijk condoleren

in de koffiekamer van het crematorium.

De heer en mevrouw Muller-van Tongeren geven

met grote vreugde kennis van de geboorte van

hun dochter

Anne-Charlotte

Annelot
9 april 2006

Josephine en Coen

‘s Jacoblaan 79

3571 BL  Utrecht

uurwerk reparatie-atelier
Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

Tel.: 0543 - 47 78 30

Reparatie en
restauratie van
antieke klokken.

Tevens in- en verkoop
van jaren

50, 60 en 70 horloges.

uurwerk reparatie-atelier

Jan Ubels

cappucine klokje
uit 1850

Geboorte sieraad
Zet de tijd even stil, maak 

van dit moment een monument.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543 - 451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

WITGOUDEN HANGER MET WITTE PAREL

Bedroefd nemen wij afscheid van onze buurman

Herman Jansen

Evert Anema

Jan en Jelly Bosch

Bert en Truus Brandenbarg

Ruurd en Martine Das

Jan en Agneta Krooi

Leen en Harda Schoolderman

Harrie en Lies Waenink

Gerhard en Anneke Weevers

Jan en Gerrie Woltering

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij

Weekblad Contact, het weekblad waar 
men naar uitkijkt!

familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, 
de slager, groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;
dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!



Nieuw Bij Nagel en Haarstudio Jolinda,

Jessica!
Behandeling en producten voor handen en nagels. Het op maat 
gemaakte systeem voor ’n optimaal resultaat! Voor elk nagelpro-
bleem een oplossing. 
Ter kennismaking: 6 behandelingen en er maar 5 betalen.
(voor natuurlijke nagels)

Kiest u voor kunstnagels: 
Bij elke nieuwe behandeling voor een set kunst nagels krijgt u 
een kleur lak naar keuze, cadeau!

Kapsalon: 

Graag tot ziens bij,
Nagel en Haarstudio Jolinda.

Nagel en Haarstudio Jolinda

Samen wonen.
Op basis van vertrouwen.

Vandaag nog met z’n tweeën, morgen met z’n drieën of, wie weet,
z’n vieren. Bij Rabobank Achterhoek-Noord houden wij uw hypotheek
altijd up-to-date. Op basis van vertrouwen. Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

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

GRANDIOZE VERBOUWINGS OPRUIMING
van maandag 10 t/m zaterdag 22 april

kortingen van 25% tot 60%!!!

Witte 
bolletjes

6 voor

€ 1.75

Kukelvlaai

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

Vrijdag zaterdag

Hawaï 

stokbroodje
nu

€ 1.75

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 10 april t/m 15 april.

€

€

€

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 g gebraden
paasrollade

Gratis 100 g eiersalade

SPECIAL

Haas op stok

100 gram 195

LUNCHIDEE

Ham-asperge

salade 100 gram 139

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl
Aanbiedingen geldig van

10 april t/m 15 april 2006

Het Paasweekend is een uitgelezen moment om eens lekker uitgebried te ontbijten of te
brunchen. En daarvoor vindt u in onze vitrine de lekkerste dingen, zoals Paasrollade voor op
brood met 100 gram gratis eiersalade. Ja, zo is van Pasen iets bijzonders maken een eitje.

KEURSLAGERKOOPJE

Katenhaasjes

3 stuks 550

KOOKIDEE

Varkenshaas

100 gram 159

ONTBIJTIDEE

Achterham uit

eigen keuken 100 gram 139



Al in 1975 startte Diny met het inza-
melen van geld voor de Dierenbe-
scherming; vanaf 1977 nam ze de hele
organisatie van de jaarlijkse collecte-
week op zich. 
Om de collecte tot een succes te ma-
ken is Diny ieder jaar wekenlang druk
met het zoeken naar vrijwilligers, het
verdelen van straten, de lijsten en/of
bussen rondbrengen, het geld inzame-
len, tellen en storten. Want zonder
geld, zoals ze zelf zegt, kan de dieren-
bescherming niet draaien.

In de jaren ́ 70 startte Diny ook met de
organisatie van de jaarlijkse castratie/

sterilisatie actie voor katten. Tijdens
drie actieweken in februari kunnen
mensen hun kat met flinke korting la-
ten castreren of steriliseren. Ieder jaar
voert ze gesprekken met dierenartsen
in de regio, zodat zij meewerken aan
deze actie. Tevens zorgt zij ervoor dat
iedereen op de hoogte wordt gebracht
van de actie en dat de baasjes hun kor-
ting krijgen terugbetaald.

Vanaf de jaren ́ 80 nam het dierenwel-
zijn een steeds grotere plaats in Diny´s
leven in. Zo kreeg ze een bestuursfunc-
tie, organiseerde ze vele jaren de Open
Asieldag, werkte bij Dierentehuis de

Bronsbergen, bemand ze stands, zorgt
voor vrijwilligers tijdens de padden-
trek, rijdt op de Dierenambulance, be-
heert het centrale telefoonnummer
van de Dierenbescherming, is weke-
lijks te gast bij Achterhoek FM en zet
zich in voor zwerfkatten. En dat zijn
nog lang niet al haar activiteiten. Kort-
om: Diny is een dierenbeschermer in
hart en nieren!

Na zoveel jaren is het tijd om wat rus-
tiger aan te gaan doen. Op de Algeme-
ne Ledenvergadering is Diny afgetre-
den als penningmeester van de Die-
renbescherming Zutphen e.o. Dat wil
niet zeggen dat Diny al haar activitei-
ten voor het dierenwelzijn in de regio
neerlegt, in tegendeel! 

Ook in de komende jaren zal ze zich
blijven inzetten voor de vele activitei-
ten van de Dierenbescherming. Tot
haar 80ste zoals ze zelf zei in haar
dankwoord.

Diny te Velthuis ontvangt koninklijke
onderscheiding voor inzet dierenwelzijn!

Diny te Velthuis zet zich al meer dan 30 jaar met hart en ziel in voor het
welzijn dieren en de Dierenbescherming. Op de Algemene Ledenvergade-
ring van de Dierenbescherming, die maandagavond plaats vond, werd Di-
ny als dank daarvoor benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Bur-
germeester Aalderink van Bronckhorst was speciaal voor deze feestelijke
gelegenheid naar de Eekschuur gekomen om een volledig verraste Diny
de onderscheiding op te spelden. De Dierenbescherming bedankte haar
namens de dieren door een reischeque aan te bieden.

En dat heuglijke feit laat het koor an-
no 2006 niet stilletjes voorbij gaan.
Het koor is al een aantal maanden be-
zig met de voorbereiding van de vie-
ring van dit 70 jarig bestaan. Zo zijn
een aantal nieuwe liederen ingestu-
deerd zoals bijvoorbeeld ‘Cantique de
Jean Racine’ van Gabriel Fauré en de
Italiaanse liefdesserenade ‘Montana
mia Cara’ van Orlando di Lasso.

Vrijdag 14 april verzorgt het Vordens
Mannenkoor het extra muzikale ge-
deelte van de passiedienst op Goede
Vrijdag in de Hervormde Gemeente in
Wichmond. Onder leiding van diri-
gent Frank Knikkink en met pianobe-
geleiding van Riet Louwes zullen lie-

deren worden gezongen die horen bij
de sfeer van de passietijd. Voorafgaan-
de aan de dienst in de Hervormde
kerk, begint het koor om 19.30 uur
met een aantal geestelijke liederen uit
onder ander Oost- Europese landen.
Tijdens de lezing van het lijdensver-
haal zingt het koor enkele stemmige
liederen. Ook zal het Vordens Man-
nenkoor op 4 mei medewerking verle-
nen aan de traditionele dodenherden-
king.

In de laatste maanden van 2006 zijn
een aantal jubileumactiviteiten ge-
pland. Het hoogtepunt hiervan moe-
ten de twee jubileumconcerten op vrij-
dag 27 en zaterdag 28 oktober worden.
In aanloop daar naar toe is een specia-
le jubileumcommissie bezig met alle
voorbereidingen. Zo zullen een aantal
bijzondere muzikale gasten worden
uitgenodigd die samen met het koor
een speciaal programma zullen bren-
gen. Op dit moment zijn de afspraken
bijna geregeld. Niet alleen tijdens de
jubileumconcerten, ook tijdens de
concerten rond de kerst zullen specia-
le gasten worden uitgenodigd.

Eerste optreden tijdens passiedienst in Wichmond

Jubileumjaar Mannenkoor
Ooit werkten er bij de Empo Rijwie-
lenfabriek in Vorden ruim 300
mensen. Dat betekende jaarlijks
gezellige personeelsfeesten. Dit
jaar is het 70 jaar geleden dat een
‘gelegenheidskoor’ een dergelijk
feest extra luister bij zette. Dat
werd een dermate succes dat gelijk
besloten werd een ‘Vordens Man-
nenkoor’ op te richten.

Vandaar ook de meeste deelnemers
uit het noorden en oosten van ons
land. 
De ochtendrit over een lengte van 50
kilometer gold alleen voor de deelne-
mers in de A en B klasse. 

De C- Klasse (die volgens het beginners
reglement werd verreden) vertrok s’
middags om 13.30 bij De Herberg.
Toen ging ook de tweede etappe (even-

eens 50 kilometer) voor de deelnemers
in de A - en B- klasse van start. De voor-
jaarsrit werd uitgezet door Erik Klein-
reesink en Wim Wisselink.

DE UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT: 
A-Klasse: 1 H. Cortumme, Toldijk 199
strafpunten; 2 R. Plat, Scheemda 225;
3 A. de Boer, Assen 287 strafpunten.

B-Klasse: 1 H. Seipkes, Stadskanaal 432
strafpunten; 2 W. Schuiling, Norg 452;
3 W. Hartman, Oldeberkoop 561 straf-
punten.

C-Klasse: 1 J. Slagman, Vorden 122
strafpunten; 2 H. Broersma Hooges-
milde 173; 3 H. Snippe, Klazinaveen
220 strafpunten.

Voorjaarsrit 'De Graafschaprijders'
Onder stralende weersomstandig-
heden gingen zondagmorgen bij
‘De Herberg’ in Vorden in totaal cir-
ca 25 equipes van start voor de eer-
ste etappe van de voorjaarsrit, een
oriënteringsrit die meetelt voor
het ONONOK kampioenschap.

Enige tijd geleden alweer (nog voor de
winterstop), werden de dames van
voetbalvereniging Ratti verrast met
nieuwe trainingspakken. 

Verantwoordelijk voor deze spontane
actie is trainer/sponsor  Antoon Peters
van het gelijknamige schildersbedrijf.

Vanwege de winterstop en het slechte
weer, is de foto enige tijd terug ge-
maakt. Uiteraard zijn de dames erg
blij met de nieuwe pakken en wie
weet zijn daar de goede resultaten ook
wel aan te danken, want met nog 5
wedstrijden voor de boeg staan de da-
mes nog steeds aan kop!!

Dames Ratti nieuwe trainingspakken

Donderdag 27 april 2006 brengt het
Twentse gezelschap "Capriccio" om
14.00 uur de beleving van een Weense
sfeer in de grote zaal van het Dorps-
centrum. Na succesvolle optredens, el-
ders in het land en het naburige Duits-
land, is Vorden aan de beurt. Het  re-

pertoire omvat onder meer een keur
aan operetteklanken en Weense liede-
ren. De toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom! Dit muzikaal ont-
haal, voor alle leeftijden, is een initia-
tief van de Samenwerkende Bonden
Ouderen/Vorden (ANBO en PCOB).

Capriccio brengt Weense
sfeer in Dorpscentrum

Basisschool 'De Vordering'
viert 30-jarig bestaan

WIK WICHMOND TROTS OP
RESULTATEN GYMWEDSTRIJDEN
Op 8 april werden er in Doetinchem
wedstrijden gehouden voor de 7e divi-
sie NTS. Voor de meisjes van WIK
Wichmond was dit de eerste wedstrijd
in het NTS systeem. 

Daarin worden de meisjes ingedeeld
in niveaus en leeftijdsklassen. De wed-
strijdgroep had al een middag ge-
traind in de SAZAhal om indrukken
op te doen van een turnhal. 

De wedstrijd was erg spannend voor
de meisjes en de leiding, omdat het
voor hen allen de eerste keer was. 

En de resultaten waren verrassend:
Een 1e, een 2e en een 3e prijs, in ver-
schillende niveau's. Deze wedstrijd
was tevens een halve finale. 

Naast de prijswinnaars gingen er nog
2 meisjes door naar de finale op 10 ju-
ni. De leiding bestaande uit Renske
Langwerden en Jeanette Hesselink
vind het een zeer goed resultaat om
van de 11 meisjes met 5 door te mogen
naar de finale.  

UITSLAGEN
Wedstrijd 1
Wendy Rietman instap niveau 16, 10e 
Karin Roelofs pupil 1 niveau 16, 12e 
Cindy Esselink pupil 1 niveau 16, 19e
Maloe Kleine Haa pupil 2 niveau 15, 6e
Wynanda Golstein pupil 2 niv. 16, 5e 

Wedstrijd 3
Maaike Eskes jeugd niveau 15, 3e
Ingrid Hiddink jeugd niveau 16, 8e
Paulien van Til jeugd niveau 16, 5e
Valerie Steenblik jeugd niveau 16, 2e
Linda Hendriks jeugd niveau 14, 5e
Angelica vd Berg jeugd niveau 14, 1e

T u r n e n

Dit schooljaar viert basisschool
'De Vordering' haar 30-jarig be-
staan. Het team, de ouderraad en
diverse ouders van leerlingen
zijn volop bezig met het organi-
seren van een aantal festiviteiten.
Deze worden gehouden in de
feestweek in mei.

HOE IS DE HUIDIGE SCHOOL
TOT STAND GEKOMEN? 
In augustus 1974 startte de toenma-
lige kleuterschool in het parochie-
zaaltje van de Christus Koningkerk
met zeven kleuters. Een jaar later
had de school, onder leiding van de
heer Overmars, al 63 leerlingen en
huisden ze in noodlokalen. 

Het werd dus hoog tijd voor een ei-
gen gebouw met genoeg ruimte
voor de toenmalige én toekomstige
leerlingen. Het gebouw kwam tot
stand en … op woensdag 21 januari
1976 opende basisschool 'De Vorde-
ring' officieel haar deuren. 

Nu, iets meer dan 30 jaar later, is de
school onder leiding van directrice
Marja Schotman nog steeds volop in
ontwikkeling en in beweging. Na de
bouw van een extra leslokaal vijf
jaar geleden, is er nu een documen-
tatie- en computerruimte in ontwik-
keling. Met de bouw hiervan wordt
begin mei gestart. 

Niet alleen de bouwactiviteiten
staan op het programma in mei.
Ook het jubileum gaat dan uitge-
breid gevierd worden. Dit gebeurt
vanaf maandag 8 mei tot en met
maandag 15 mei a.s.

Op dinsdagavond 9 mei a.s. wordt er
een circusvoorstelling opgevoerd
door alle leerlingen van 'De Vorde-
ring'. De leerlingen gaan deze voor-
stelling op maandag 8 en dinsdag 9
mei voorbereiden. 

De voorstelling zal gegeven worden
in het Dorpscentrum voor ouders,
broers, zussen en andere genodig-
den. 

Op woensdag 10 mei hebben de leer-
lingen een wel verdiende vrije dag. 

Op donderdag 11 mei en vrijdag 12
mei staan nog enkele bijzondere ver-
rassingen te wachten. Hierover doen
wij nu nog geen mededelingen. Een
algeheel verslag van de feestweek,
kunt u t.z.t. in het Contact lezen.

Een datum om alvast vrij te houden
is zaterdagmorgen 22 april a.s. Dan
vindt de allereerste activiteit vóór de
feestweek plaats te weten een fancy
fair. 

Deze is gepland in en rondom de
school aan Het Jebbink en is vrij toe-
gankelijk voor iedereen! 

Tijdens deze fancy fair verkopen de
leerlingen van de school vanaf een
kleedje speelgoed, wordt er school-
meubilair verkocht en vinden leuke
activiteiten plaats, zoals schminken,
grabbelen en blik gooien. 

Natuurlijk wordt de inwendige
mens deze morgen niet vergeten. De
fancy fair begint om 10.00 uur en
duurt tot 12.00 uur.



Deze competitie bestaat uit een acht-
tal wedstrijden in de regio. Door het
constante rijden van Makkink resul-
teerde dit in een vijfde plek in het

eindklassement. Frank Schotman uit
Steenderen werd tiende. Junior Rens
te Stroet reed in de B-klasse naar een
twaalfde plek in het eindklassement.
Hij heeft maar aan een wedstrijd deel-
genomen, maar deze wel gewonnen.
De andere wedstrijden van de compe-
titie heeft hij bij de A-klasse (elite en
amateurs) gereden.

RTV-er Makkink vijfde in Salland
Peter Makkink uit Hengelo is vijfde
geworden in het eindklassement
van de Salland IJsselstreek compe-
titie.

Nagels hebben hun eigen specifieke
kenmerken met sterke en zwakke kan-
ten, vergelijkbaar met de huid en het
haar. Het is dan ook onmogelijk om al-
le nagels hetzelfde te behandelen. Van
daaruit heeft Jessica een uitgebalan-
ceerd systeem ontwikkeld die elk spe-

cifiek probleem aanpakt. Heb je splij-
tende nagels of breken ze heel gauw,
broze nagels, droge nagels, noem het
maar op, met Jessica krijg je weer
mooie nagels. De Jessica manicure be-
staat dan uit een kuur van 6 tot 9 be-
handelingen. Bij de eerste 3 behande-

lingen kom je elke week, daarna om
de week. Dit in combinatie met een
duidelijk thuis advies. 

Ook na kunstnagels is een Jessica kuur
aan te bevelen, dus iedereen kan
mooie nagels hebben. Natuurlijk kun
je ook kiezen voor kunstnagels, of een
bezoekje aan de kapsalon. Zie de ad-
vertentie in deze Contact. Wil je meer
weten, neem dan contact op met Na-
gel en Haarstudio Jolinda, of loop even
naar binnen.

Nieuw behandel systeem voor de natuurlijke
nagel bij Nagel en Haarstudio Jolinda
Dit systeem is ontwikkeld door "Jessica Vartoughian"

Ruim 30 jaar geleden opende zij haar nagelkliniek in Beverly Hills. Met
haar jarenlange ervaring met nagels wist zij een susteem te ontwikkelen
waarmee iedereen mooie natuurlijke nagels kan krijgen. Jessica nagels
word beschouwd als "de mooiste nagels van de wereld". Haar producten
worden wereldwijd met succes verkocht.

WAAROM HEB IK VOOR KIKA
GEKOZEN?
Vijf jaar geleden werd bij mij Huidkan-
ker (Melanoom) geconstateerd. Na veel
onzekerheid ben ik weer gezond. Nog
moeilijker lijkt het mij om als ouder te
moeten horen dat je kind een levens-
bedreigende ziekte heeft!

WAT DOET KIKA?
Ze willen o.a. een chemotherapie ont-
wikkelen waarbij alleen de kankercel-
len worden vernietigd en gezonde cel-
len gespaard blijven. Erg belangrijk
dus! Omdat het nog een hele tijd
duurt voor het juni is, ben ik alvast be-

zig met het verkopen van KiKa beren.
Deze beren zijn van een zéér goede
kwaliteit en hebben een gunstige prijs
€ 6,95. Leuk om cadeau te geven of ge-
woon om KiKa te steunen! De beren
zijn er in vier kleuren, wit, beige,
bruin en zwart. De opbrengst gaat di-
rect naar de stichting KiKa.

Op 6 en 7 mei as word er een recordpo-
ging gedaan om 24 uur achter elkaar
te gaan fitnessen. Robbert-Jan van
Heeckeren en Aad en Thijs Althof
gaan deze poging doen bij Strada
Sports in Vorden. Dit gaat een groot
spektakel worden en ook daar zullen
de KiKa beren te koop zijn. Wil je een
beer kopen? Dat kan in de kapsalon of
kom op 6 of 7 mei langs om ze in le-
vende lijve te zien! Bellen kan natuur-
lijk ook altijd.

Alvast bedankt namens KiKa! Catrien
Wientjes-Ruijsink, Catrien's Kapperij,
Vorden, tel. (0575) 55 44 78, 
catrienskapperij@zonnet.nl

Fietsen voor KiKa!
In juni 2006 ga ik samen met 50 an-
dere sporters van Strada Sports
Vorden de Alp d'huez beklimmen.
Om deze daad kracht bij te zetten
heb ik een goed doel gezocht om
geld voor in te zamelen. Dit is de
stichting KiKa geworden. KiKa
staat voor stichting Kinderen Kan-
kervrij.

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om
samen met andere jongeren uit Vorden

en omstreken met de bus naar Arnhem
te gaan. Je kunt zelf een kaart reserve-
ren, maar je kunt ook mee op de
groepskaart. De aanmelding voor de
groepskaart moet  je  vóór 30 april
doorgeven. Voor de bus kun je je tot  31
mei opgeven. Natuurlijk proberen we
de busreis zo voordelig mogelijk te re-
gelen. Dertigduizend mensen in één
stadion. Samen zingen, swingen, bid-
den, luisteren en ontmoeten. Uit je dak
gaan met de artiesten, luisteren naar
inspirerende sprekers en God aanbid-
den. Met dertigduizend mensen is dat
een ervaring die je een keer meege-
maakt moet hebben! Je kunt je opge-
ven bij Carolien Brouwer, tel. (0575) 55
10 60 of Henri Eskes, tel. (0575) 55 44 22.

17 juni EO-jongerendag 2006:

Enter The Mystery
De 32ste EO-Jongerendag vindt
plaats op zaterdag 17 juni in het Gel-
redome in Arnhem.  Op deze EO-
jongerendag treden de volgende ar-
tiesten op: Salvador, Barlowgirl en
Rebecca St. James. Sprekers Wim
Grandia en Martin Koornstra zul-
len het thema 'Enter the mystery'
toelichten. De  toegang is, zoals al-
tijd gratis, maar je moet wel van te-
voren reserveren. Dit kan iedere
werkdag van 15.00-20.00 uur op
0900-3002200 of op www.eo.nl/jonge-
rendag. De jongerendag begint om
9.30 en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 3 april:
Groep A:
1 Dhr. W. Schoo/A. Molendijk 64,6%
2 Mw. G. Hulleman/Mw. H. van Druten
63,0%
3 Mw. L. van Gastel/Mw. J. Walter Kilian
59,9%

Groep B:
1 Mw. W. Matser/Dhr. G. Hissink 60,4%
2 Mw. R. de Bruin/Mw. G. ter Schegget
53,5%
3 Mw. H. Veenhuis/Mw. I. Doorn 52,8%

Groep C:
1 Mw. D. Jansen/Mw. A. Reindsen
59,7%
2 Dhr. P. den Ambtman/Dhr. H. Kip
56,3%
3 Mw. T. Speulman/Dhr. P. Speulman
52,8% en Mw. B. Groot Bramel/Dhr. H.
Groot Bramel 52,8%

WOENSDAG 5 APRIL:
Groep A:
1 Dhr. J. Post/Dhr. D. Wijers 67,50%
2 Mw. N. Hendriks/Mw. L. v. Gastel
60,83%
3 Mw. A. Terlouw/Mw. H. Teering
58,75%

Groep B:
1 Dhr. H. Enthoven/Dhr. J. v.d. Veen
69,58%
2 Mw. L. Lamers/Dhr. H. Kip 67,92%
3 Mw. M. Scholten/Mw. R. Waenink
62,92%

B r i d g e n

De Vordense zaalvoetbalvereniging
Velocitas bestaat dit jaar 25 jaar!
Een goede reden om een groot
feest te geven, waar het alle leden,
oud leden, donateurs en sponsoren
bij betrekken wil.

N.C.R.V.
Het begon allemaal naar aanleiding
van het N.C.R.V. progamma De mini
voetbalshow, waarin prominenten-
teams tegen elkaar zaalvoetbalden in
Ahoy. Het commentaar van Dick Pa-
schier is onvergetelijk, evenals de 2 ga-
ten achter het doel waardoor ook ge-
scoord kon worden. Dit programma
was de aanzet voor een groep Vordena-
ren onder leiding van Fred Fransen
om op 6 maart 1981 in Hotel Bakker
de vereniging Velocitas op te richten.

NIEUWE AANWAS
Met 2 teams werd er begonnen om
competitie te spelen, en het werd al
snel serieuzer. 

Bedrijven werden aangeschreven of
men bereid was te sponsoren, en in
Kluvers sport totaal en De Herberg
werden deze gevonden. 

Ook melden zich steeds meer leden
aan, en kwam er een damesafdeling.
Steeds meer keepers uit de regio kwa-
men er achter dat er in Vorden hard
geschoten werd. De gebroeders Stok-
kink en “lange” Ap Wentink bouwden
een behoorlijke reputatie op.

DAMES
In 1988 kwam er bijna een eind aan

Velocitas. De heren haakten af, en de
dames gingen alleen verder. Men kan
rustig zeggen dat Anita Pierik en Her-
mien Spithoven de vereniging in leven
hebben gehouden. Er bleven 2 dames-
teams actief.

VOOR DE WIND
Hierna is het alleen maar beter ge-
gaan met het Vordense zaalvoetbal, en
is het ledenaantal behoorlijk gestegen.
In 1991 melden zich weer 2 heren-
teams aan, en Velocitas bestaat nu uit
11 heren- en 1 damesteam. Alle com-
petitiewedstrijden worden onder
de vlag van de K.N.V.B. gespeeld. 

Het eerste team heeft zelfs 1 jaar in de
hoogste afdeling van de regio Oost
gespeeld, maar degradeerde gelijk me-

Jubileum Z.V.V. Velocitas

de doordat dat jaar maar liefst 6 teams
moesten degraderen door een herin-
deling van de regio’s.

VERANDERINGEN
In de afgelopen 25 jaar is er veel veran-
derd, en dan vooral de spelregels. Dit
was soms zeer verwarrend, maar in de
loop van het seizoen kwam dat meest-
al wel goed. Ook is de bal onderdeel
van verandering geweest. Hier was
veel kritiek op, maar de plofbal, een
bal die minder stuit dan zijn voorgan-
ger, is niet meer weg te denken. De
meest rigoreuze verandering is Veloci-
tas alleen maar ten goede gekomen.
De verbouwing van de kantine, en la-
ter de privatisering, was geen luxe.
Ook wordt  sporthal t’ Jebbink beter
beheerd en ziet het er zeer netjes uit.

JUBILEUMFEEST
Op vrijdag 21 april wordt er een feest-
avond in sportcafe t’ Jebbink georgani-
seerd. Vanaf 20.30 zijn alle leden, oud
leden, sponsoren, deelnemers aan het
jaarlijkse toernooi, en natuurlijk de
vele vrijwilligers door de loop van de
jaren heen, samen met hun partner
van harte welkom, Er wordt gepro-
beerd aan de hand van foto’s een tijd-
beeld te schetsen van 25 jaar Velocitas.
Degene die foto’s in zijn bezit heeft,
en deze ter beschikking wil stellen,
wordt verzocht contact op te nemen
met Jeroen Tijssen (06-50971392) Zo
hoopt de jubileumcomissie een gezel-
lige avond te organiseren, en aan de
hand van dit artikel veel oud leden te
bereiken, daar het archief niet toerei-
kend was om iedereen persoonlijk een
bericht te sturen.



Deze week    3e zak potgrond

GRATIS
Bij besteding van minimaal € 50,00 

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:
Maandag van 8.00 tot 20.00 uur. Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur. Vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur.
Woensdag van 8.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Alleen a.s. zaterdag
dubbele Loeki-zegels.
Maak uw spaarkaart
op deze laatste dag

nog snel vol!!!

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

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 Food for all Vorden

Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

Lever deze advertentie in bij uw bestelling,

ontvang een heerlijk broodje kroketburger met

saus GRATIS en maak kans op GRATIS

kaartjes voor BEAUTY AND THE BEAST.

7 dagen in
 de week geope

nd!

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

P R I N T E N
C O P I Ë R E N
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aange-
stuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig
drukwerk, in kleine oplagen en met een korte
doorlooptijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw
rapporten, verslagen, manuals, e.d.



De zeven judodistricten waaruit
Nederland bestaat vaardigen elk
vier beste per gewichtsklasse af
naar het N.K. in Eindhoven op 22
april. Per gewichtsklassen strijden
op het BN.K. 28 deelnemers om de
titel. Bij de dames was de club van
judoleraar Leo Buitink zeer succes-
vol tijdens de oostelijke selectie-
wedstrijden.

Myrthe Nagel (Buitink Markelo) 1e
in de klasse -32 kg; Nienke Kolthof
(Buitink Groenlo) 1e in de klasse -
52 kg; Anne Evers (Buitink Borcu-
lo) 1e in de klasse -57 kg; Bernice
ter Schegget (Buitink Eibergen) 2e
in de klasse -48 kg; Milou Groot

Kormelink (Buitink Groenlo) 3e in
de klasse -36 kg; Jacolien Theijink
(Buitink Markelo) 3e in de klasse -
48 kg; Phine van Kleef (Buitink
Ruurlo) 3e in de klasse -57 kg; Ay-
can Durmusoglu (Buitink Lochem)
3e in de klasse -63 kg.

Bij de heren werd Arjan Koppel-
man (Buitink Neede/Eibergen) 1e
in de klasse -55 kg
Laurence Beusink (Buitink Eiber-
gen) werd in de ze klasse 2e; Ricar-
do Chirco (Buitink Borculo) werd
4e in de klasse -46 kg.

In de scheidsrechterspauze wer-
den Sil van Brummen (Buitink Bor-
culo) en Kirsten Nales uit Rietmo-
len (Buitink Neede/Eibergen) in
het zonnetje gezet door het be-
stuur van Oost Nederland voor het
behalen van de resp.2e en 3e plaats
op het N.K. -17 jaar. Met ingang van
4 april jl. heeft de judoschool van
Leo Buitink nu ook een vestiging
in Vorden.

11 Judoka's judoschool Buitink
naar N.K. judo -15 jaar Eindhoven

Tijdens de selectiewedstrijden
van Oost Nederland in sporthal
"de Haverkamp" in Markelowis-
ten acht dames en drie heren
van judoschool Leo Buitink zich
te plaatsen voor het N.K. judo
dames en heren van 12 t/m 14
jaar.

1E PLAATSEN WAREN ER VOOR: 
Sanne ten Have (100m wisselslag, rug-

slag en vrije slag) en Taco Braakhekke
(50m schoolslag).

2E  PLAATSEN WAREN ER VOOR:
Estafette ploeg meisjes, estafette ploeg
jongens, Daan Nijland (50m vlinder-
slag en vrijeslag), Richard Ebbers
(100m wisselslag en rugslag), Frede-
riek Groot Roessink (50m rugslag) en
Monique Eggink (100m rugslag).

3E PLAATSEN WAREN ER VOOR:
Estafette ploeg jongens, Carmen Dege-
naars (100m vrije slag), Berjan Ebbe-
kink (100m vrijeslag en rugslag), Arjan
Nijman (50m rugslag), Laura Holter-
man (200m wisselslag), Han Nijland
(200m wisselslag), Bart Kers (50m vrije
slag) en Elsemieke Lever (100m vrije
slag).

Promotie Berkelduikers
Afgelopen zaterdag werd in Alme-
lo de laatste wedstrijd gezwommen
in de landelijke verenigingscompe-
titie. De Berkelduikers uit Lochem
zijn na 5 wedstrijden dit seizoen
als derde geëindigd (met 2656,22
sec.) van de 13 verenigingen. Per
leeftijdscategorie worden, van 1 of
2 zwemmers per vereniging, de tij-
den bij elkaar opgeteld. De ploeg
met de minste seconden wordt
hierbij in zijn klasse kampioen en
promoveert automatisch. Ook de
nummers 2 en 3 promoveren naar
een hogere klasse. Volgend jaar ko-
men de Berkelduikers daarom uit
in de landelijke D1 competitie.

De dames N.E. Albers-Bloemendaal,
A.G. Bramel-Ruiterkamp, M.G. Koning-
Knoef, M.A. Pardijs-Pardijs en R. Pel-
grum-Rietman zijn al 55 jaar (vanaf de
oprichting) lid van de vereniging. De
dames H. Klein Brinke-Wesselink en A.
Pelgrum-Jolink werden gehuldigd van-
wege hun gouden verenigingsjubile-
um. Zij kregen de gouden ‘De Kore-
naar’ opgespeld. (De vijfenvijftig jari-
gen heben deze speld al in hun bezit).
Voorts kregen 21 dames een bondsle-
peltje uitgereikt vanwege hun 25 jarig
(of langer) lidmaatschap. 

De dames Pelgrum en Koning voerden
deze avond een toneelstukje op geti-
teld: ‘Plattelandsvrouwen van toen’
tot ‘ Vrouwen van Nu’. Het bestuur van
de afdeling Vorden bood de vereni-
ging symbolisch een aatal poloshirts
met bondsvignet aan. Deze shirts kun-
nen bij diverse activiteiten gedragen
worden zoals bij het fietsen, wande-
len, of andere vormen van presentatie. 

De uit dertien vrouwen bestaande ca-
baretgroep Pandora uit Apeldoorn zet-
te op humoristische wijze een herken-
baar stuk over en door vrouwen op de
planken.

Veel jubilarissen bij 
jubileumfeest plattelandsvrouwen

Tijdens het jubileumfeest van de
afdeling Vorden van de N.B.v.P
‘Vrouwen van Nu’ werden een groot
aantal dames in het zonnetje ge-
zet.

Palmpasen

De kleuters van de openbare basisschool dorp vonden het afgelopen vrijdagmorgen maar wat leuk om een rondje met hun
mooi versierde palmpasenstok te lopen.

Mevrouw Pelgrum

Mevrouw Klein Brinke



's Morgens reden de auto's bumper
aan bumper door de wasstraat. In de
kantine kon men gezellig onder het
genot van een kop koffie of thee wach-
ten tot de auto blinkend schoon was. 's
Middags was het minder druk, mis-
schien wel vanwege de regen. Elke
keer als het tussendoor droog was,
kwamen er weer auto's om gewassen
te worden. Heel tevreden werd deze

actie afgesloten met een opbrengst
van € 520,-. Deze dag werd, met alle
medewerkers van deze actie, afgeslo-
ten met een gezellige avond in "De
Voorde". Jaarlijks wordt er door de
leerlingen van basisschool "De Kraan-
vogel" in Kranenburg een Palmpasen-
optocht gehouden. Tijdens de tocht
krijgen de leerlingen veel lekkers,
maar ook geld. Dat geld gaat ieder jaar

naar een goed doel. Dit jaar viel hun
oog op het project van World Servants
in Jamaica: twee jongeren uit Vorden
gaan deze zomer helpen bij het bou-
wen van een basisschool in Copper-
field (Jamaica). 
Dhr. W. Gudde belde voor informatie
en Marieke en Maartje werden uitge-
nodigd om zondag aanwezig te zijn.
Zij werden verrast met een bedrag van
maar liefst € 239,-.

ECOTRANS, basisschool "DE KRAAN-
VOGEL" en iedereen die een welkome
bijdrage heeft geleverd aan dit "gou-
den weekend": bedankt!

Gouden weekend voor World Servants Vorden!

Zaterdag 8 april hebben een 14-tal jongelui enorm hun best gedaan door
veel auto's blinkend schoon te poetsen voor het World Servants project
van hun dorpsgenoten Marieke en Maartje. Zondag 9 april werden dezelf-
de meisjes verrast met de opbrengst van de Palmpasenoptocht van basis-
school "De Kraanvogel".

Meer dan 50 auto's en busjes passeerden de wasstraat op het terrein van ECOTRANS.

De woningen zijn opgebouwd uit één
bouwlaag met een kap en ze hebben
een kleine tuin. Op de begane grond
is, naast de keuken en woonkamer,
ruimte voor een slaapkamer en een
badkamer. Op de verdieping kunnen
twee slaapkamers worden gecreëerd.
De huur is nog niet vastgesteld. Pro-
Wonen verwacht dat de huurprijs uit-

komt tussen de € 550,00 tot € 600,00
per maand.  

Nog voor de zomervakantie worden de
huidige acht woningen Molenweg 21
tot en met 33 en Insulindelaan 46 ge-
sloopt. Alle bewoners hebben inmid-
dels een andere woning gevonden.
Vier bewoners hebben aangegeven dat

ze willen terugkeren naar de nieuw-
bouw. Zij wonen nu tijdelijk in een
wisselwoning. 

Om te zorgen dat de woonomgeving
er nog enigszins leefbaar uitziet tot
aan de sloop, heeft ProWonen een
aantal woningen verhuurd aan Inter-
veste uit ’s Hertogenbosch. Zij zorgen
voor huiswachten die tijdelijk in een
woning wonen. Zij verzorgen het tuin-
onderhoud en houden de woonomge-
ving in de gaten. Kort voor de start van
de sloop verhuizen zij weer en leveren
de woning weer op aan ProWonen.

Nieuwbouwplan voor hoek
Molenweg/Insulindelaan

ProWonen wil na de zomervakantie op de hoek Molenweg/Insulindelaan
in Vorden starten met de bouw van acht huurwoningen. Het plan bestaat
uit acht geschakelde woningen waarvan vijf met een voordeur aan de Mo-
lenweg en drie aan de Insulindelaan. Deze week presenteert ProWonen
het nieuwbouwplan aan de oud-bewoners en de omwonenden.

Het nieuwbouwplan voor de woningen is gemaakt door Egbert van Dijk van BD Architectuur

CONCORDIA W - VORDEN 3-1 
Hoewel Vorden tegen koploper Con-
cordia het betere van het spel had ging
het toch weer de bietenbrug op. De
vijfde nederlaag op rij voor de ploeg
van trainer Ligtenberg. Bij verlies zijn
er altijd excuses te vinden, maar de
geelzwarten ontbreekt enig geluk. Ver-
loor het afgelopen week in de slotmi-
nuut door een buitenspel doelpunt.
Zondag werd Vorden een 100 % straf-
schop onthouden door scheidsrechter
van der Hall uit Voorst en liet hij de
grensrechter van Vorden staan, waar-
na Concordia eenvoudig de wedstrijd
kon beslissen. Doelman Mark Borgon-
jen kon in blessuretijd met rood de
kleedkamer opzoeken, nadat hij bui-
ten het strafschopgebied in een reflex
de bal met de hand beroerde. Maar het
geluk kun je ook afdwingen is een be-
kend gezegde. De wedstrijd was
slechts zeven minuten oud toen Vor-
den al tegen een achterstand aan keek.
De verdediging verkeek zich op een
dwarrelbal en was uit positie om spits
Sander Aaldering het scoren nog te
kunnen beletten. Vorden kwam gelei-
delijk aan wat beter in de wedstrijd om
de laatste 20 minuten van de 1e helft
de wedstrijd te domineren. Dennis
Wentink doet het als spits zeer ver-
dienstelijk, want hij was zondag het
enige aanspeelpunt in de voorhoede.
Vorden creëerde zich diverse kansen,
maar voor het doel wist het geen pot-
ten te breken. Op slag van rust dook
jeugdspeler Stefan Eggink de vrije
ruimte in en zijn voorzet werd door
Dennis Wentink onhoudbaar binnen-
geschoten. 1-1. In de tweede helft een
veel sterker Vorden, dat nagenoeg de
gehele wedstrijd op de helft van de te-
genstander voetbalde. Het was in de
beginfase echter niet goed bij de les,
want Concordia combineerde zeer
fraai na een 2-1 voorsprong. Met name
doordat Rob Enzerink voor de verdedi-
ging ging spelen bezette Vorden na-
drukkelijk het middenveld en was het
een eenrichting verkeer. Concordia
loerde op de counter via de snelle en
gevaarlijk linker spits( topscorer van
Concordia). Maar de jeugdige Stefan
Eggink had geen mededogen en speel-
de hem bij vlagen uit de wedstrijd. Vor-
den creëerde zich diverse kansen voor-
al uit de tweede lijn. Rob Enzerink en
Dennis Wentink zochten via korte
combinaties gaten in de verdedigings-
veste van de Wehlenaren. Toen Rob En-
zerink binnen het strafschopgebied in
scoringspositie onderuit werd gehaald
weigerde de scheidsrechter de bal op
de stip te leggen. De druk was groot op
het doel van Concordia, maar de bal
ging er niet in. En zoals het dan altijd
gaat valt het doelpunt aan de andere
kant, want hoe hoog grensrechter Pas-
man de vlag ook op stak, hij werd ge-
negeerd en Concordia kon de 3-1 aan-
tekenen waarmee de wedstrijd op slot
zat. In de blessuretijd zag Mark Bor-
gonjen nog de rode kaart doordat hij
buiten het strafschopgebied de keep-
ersreactie vertoonde. Overigens was
deze wedstrijd weer de terugkeer van
hem, na een langdurige afwezigheid.
Het wordt tijd dat de geelzwarten weer
punten pakken, maar gelet op het spel
van afgelopen zondag kan men daar
ook wel op vertrouwen.

Uitslagen zaterdag 8 april
SKVW A1 - Vorden A1: 0-3; Vorden B1 -
Warnsv. Boys B1: 5-0; SCS B1 - Vorden
B2: 3-10; Vorden C1 - AZC C1: 2-4;
Brummen C2 - Vorden C2: 2-2; Vorden
C3 - Teuge SP C2: 4-4; VIOD D2 - Vorden
D1: 3-3; DVOV D1 - Vorden D2: 2-3; Vor-
den D3 - Hoven de D2: 1-11; Vorden E1
- Keijenburg. Boys E1: 3-4; Vorden E2 -
AVW '66 E2: 12-4; Westervoort E2 - Vor-
den E3: 3-3; Vorden E4 - AZC E2: 3-4;
Wolfersveen E2 - Vorden E5: 1-2; Vor-
den E6 - VIOD E6: 3-1; DVV F4 - Vorden
F1: 3-2; Vorden F2 - Concordia-W F3: 0-
2; Vorden F3 - Pax F3: 0-6; Dierense
Boys F2 - Vorden F4: 2-3

Uitslagen zondag 9 april
Concordia-Wehl 1 - Vorden: 13-1; Silvol-
de 2 - Vorden 2: 1-1; Reunie 3 - Vorden
3: 3-0; Vorden 4 - Be Quick Z. 6: 0-2; Vor-
den 5 - Brummen 6: 0-3
Programma dinsdag 11 april
Angerlo Vooruit E3 - Vorden E3
Programma woensdag 12 april
Vorden B1 - WSV B2; WHCZ E2 - Vor-
den E1; Vorden E2 - Peeske 't E1

Vo e t b a l

RATTI 1 - MEDDO 1
Ratti 1, dat de laatste vier wedstrijden
goed voetbalde en ongeslagen bleef,
liep op zondag 9 april op eigen veld te-
gen een forse nederlaag aan en zag
daarmee een fraaie reeks van goede re-
sultaten abrupt onderbroken worden.
Tegenstander Sportclub Meddo had de
gehele wedstrijd het betere van het
spel en leverde veel meer strijd. Meddo
ging dan ook volkomen verdiend met
drie punten huiswaarts. De gasten uit
Meddo begonnen met veel durf aan de
wedstrijd door vanaf het  eerste fluit-
signaal meteen één-op-één te spelen.
Ratti werd teruggedrongen op eigen
helft. Grote kansen leverde dat in de
beginfase niet op voor Meddo. Voor
Ratti diende zich wel een goede kans
aan om de score te openen. De defen-
sie van Meddo lette niet goed op waar-
door Ratti-aanvaller Michiel Gudde
zich met een individuele actie vrij
voor de keeper wist te spelen. Gudde
schoot fraai in, maar de redding van
de keeper van Meddo was minstens
even zo fraai. Meddo bleef de eerste
helft de betere ploeg, maar mistte het
vernuft om echt gevaarlijk te worden.
Dat Ratti toch met een 2-0 achterstand
mocht gaan rusten was met name te
danken aan lankmoedig verdedigen,
persoonlijke fouten en een gebrek aan
strijdlust aan Ratti-zijde. Na rust ver-
anderde het spelbeeld nauwelijks, of
het moest zijn dat Meddo in  de twee-
de helft effectiever omging met het
veldoverwicht dat de ploeg had. Vrij-
wel direct na de hervatting had Ratti
opnieuw het nakijken en stond de 0-3
op het scorebord. Daarmee was de
wedstrijd beslist. Ratti had een massa-
le off-day en speelde vooral tegen zich-
zelf. Meddo kon daarentegen vrijuit
spelen met de weelde van een flinke
voorsprong. Dat Meddo de voorsprong
nog wist uit te bouwen naar een ecla-
tante en allesbehalve geflatteerde 0-6
had Ratti volkomen aan zichzelf te
wijten, al moet gezegd worden dat
Meddo zeer effectief met de geboden
kansen om sprong.

In de slotfase was het Ratti zelfs niet
gegund om de eer te redden met een
treffer. Mario Roelvink liep zich na
een vrije trap van Jan Groot Jebbink
goed vrij en was dichtbij een treffer,
maar de doelman van Meddo bleek
opnieuw uit het juiste hout gesneden
te zijn. Hij voorkwam met wederom
een fraaie redding de eretreffer van
Ratti, waarmee de 0-6 voorgoed de
boeken in kon.

Zaterdag 8 april
Ratti B1 - Eefde SP B1: 4-2; Ratti D1 -
Voorwaarts T D3: 0-2; Ratti E2 - Zelhem
E2: 0-6; Ratti F1 - Keijenburg. Boys F1: 2-
20; AZSV 12 - Ratti 4: 2-0; Steenderen C2
- Ratti C1: 2-3; VIOD E5 - Ratti E1: 4-2

Zondag 9 april
Ratti 1 - Meddo SC 1: 0-6; SVBV 4 - Rat-
ti 2: 5-2; ;Ruurlo 5 - Ratti 3: 6-1; WWNA
DA1 - Ratti DA1: 2-2

Programma 15 april:
Zaterdag: Ratti B1 - SCS B1; Ratti C1 -
Eefde SP C2; Ratti E2 - DZC '68 E10;
DZSV 6 - Ratti 4; Deventer D2 - Ratti
D1; Zelos E3 - Ratti E1

Programma 17 april:
Ratti 1 - Lochuizen 1; HSC '21/Brein 8 -
Ratti 2; Veldhoek 1 - Ratti 3; WHCZ 10
- Ratti 4; Witkampers DA1 - Ratti DA1

Programma woensdag 19 april:
Voorst B1 - Ratti B1; Loenermark C2 -
Ratti C1.

Programma zaterdag 15 april
Neede A1 - Vorden A1; Vorden B1 - AZC
B1; Erica '76 B2 - Vorden B2; Vorden C1
- Eefde SP C1; Vorden C2 - Helios C3;
DZC '68 D3 - Vorden D1; Vorden D2 -
DVC '26 D4M; WHCZ D5 - Vorden D3;
Vorden E1 - DVV E2; GSV '38 E1 - Vor-
den E2; Vorden E3 - SDZZ E1; Concor-
dia-W E3 - Vorden E4; Vorden E5 - Doe-
tinchem E4; HC '03 E4 - Vorden E6; Vor-
den F1 - GSV '38 F1; Groessen F9 - Vor-
den F2; Erica '76 F1 - Vorden F3; Vorden
F4 - DVV F11; Vorden F5 - Erica '76 F3

Programma zaterdag 15 april
WVC 3 - Vorden 2; Hoven de 4 - Vorden 5
Programma maandag 17 april
Vosseveld 1 - Vorden 1; Neede 4 - Vor-
den 3; Vorden 4 - Socii 3; Vorden 5 - Eri-
ca '76 7; AD '69 A1 - Vorden A1



Dit weekend dus een voorproefje op
het terrein van  manege 't Hameland.
Zowel voor de (groene) pony's als paar-
den werd 's ochtends de dressuur afge-
werkt, voor de meeste combinaties he-
laas in de regen, maar dat nam niet
weg dat er toch goed gepresteerd
werd. Alle klassen waren vertegen-
woordigd, van de B t/m de Z-2. 

Gelukkig klaarde 's middags het weer
op zodat de springwedstrijd droog ver-
reden kon worden. In afwachting van

de prijsuitreiking werd er nog een
wedstrijd verkleed springen voor twee-
tallen gehouden.  

Bij de groene pony's was het Nadja
Droppers met haar pony Juultje dag-
kampioen werd. Bij de gevorderde po-
ny's werd verrassend Sietske Rouwen-
horst met haar pony Sylvia dagkampi-
oen nadat zij zowel bij de dressuur als
bij het springen de eerste prijs in haar
klasse gewonnen had. 

Bij de gevorderde paarden was het Ru-
ben Mol die met zijn jonge paard Ko-
bus naar huis ging als dagkampioen.
Voor Sietske Rouwenhorst kon de dag
niet meer stuk toen bleek dat zij aan
het eind van de dag ook als clubkam-
pioen voorjaar 2006 gehuldigd werd.
Een knappe prestatie.

PC de Graafschap
Het buitenseizoen is dit weekend
voor de ruiters en amazones van
PC De Graafschap begonnen met
de jaarlijkse onderlinge wedstrijd.
Een uitstekende voorbereiding
voor de officiële start van het bui-
tenseizoen volgende week.

• Stichting Welzijn Vorden is Goede
Vrijdag gesloten. 

• Vrijdag 14 april en maandag 2e Paas-
dag zijn de kantoren van Welzijn
Ouderen en WegWijZer Vorden ge-
sloten. 

• Dinsdag 18 april kunnen we u weer
van dienst zijn.

Stichting
Welzijn

Dit  waren leerlingen van de groepen
3, 4 en 5 van basisschool 'De Vorde-
ring'. Zij gingen net als voorgaande ja-
ren een bezoek brengen aan de bewo-
ners van Verzorgingshuis 'De Wehme'.
Rond koffietijd vertrokken de leerlin-
gen vanaf de school aan Het Jebbink

en liepen, zoals gezegd, in een vrolijke
stoet naar De Nieuwstad. Hier zaten
de bewoners al klaar voor de koffie én
het bekijken van de palmpaasstokken.
De leerlingen hebben een liedje ge-
zongen, een versje voorgedragen en ei-
gengemaakte bakjes met paaseitjes

uitgedeeld. Ook aan de mensen bij de
dagopvang werd een bezoek gebracht
en zij werden net als de bewoners ge-
trakteerd op wat lekkers. Daarna kre-
gen de kinderen wat te drinken en te
eten van het personeel van 'De
Wehme' en was het alweer tijd om te-
rug naar school te lopen. 
Ook dit bezoek is een succes geworden
en er wordt alweer uitgekeken naar
volgend jaar.

Palmpaasoptocht 'De Vordering'

Misschien heeft u ze wel zien lopen en/of horen zingen vorige week don-
derdagmorgen 6 april, die vrolijke stoet kinderen met allemaal een mooi
versierde palmpaasstok in de hand.

Frans Witjes is de tel inmiddels kwijt.
Hij schat tussen de 15 en 20 keer dat
hij in Lapland is geweest. Voorname-
lijk in het Zweedse gedeelte boven de
poolcirkel. Er zijn veel natuurparken
waar je in de vrije natuur mag kampe-
ren. Kcikk Jokk, Salek en Patje Landta
zijn geen onbekende plaatsen voor
Frans. Alle seizoenen van eind april
tot en met september heeft hij er mee-

gemaakt. Zo trok hij met tent en rug-
zak steeds zo'n 10 à 14 dagen, buiten
de paden zijn eigen weg zoekend, de
natuur in. Daarna was het dan weer
tijd om de proviand aan te vullen en
verder op pad te gaan. Lapland ken-
merkt zich door veel moerassen, veel
begroeiing maar boven de 700 meter
is die zo goed als verdwenen. Er zijn
bijzondere vogels, rendieren, elanden
en zelfs de bruine kikker is er gesigna-
leerd. Daarnaast vele soorten planten
met moeilijke namen. Van al die rei-
zen samen heeft hij een selectie ge-
maakt van zijn schitterende dia's. Ie-
dere natuurliefhebber zal genieten de-
ze avond. Aanvang 20.00 uur.
Kaarten worden vooraf en op de avond
zelf verkocht bij de Bibliotheek Vor-
den (T. 0575 551500 of E. hoofd@bibli-
otheekvorden.nl). Maar vol is vol.

Lapland, een indrukwekkend stuk natuur

Op donderdagavond 20 april ver-
zorgt de Bibliotheek Vorden weer
een lezing. Dit keer, met de zomer-
vakantie voor de deur, een lezing
met dia's over Lapland. Een land
met nog grote stukken ongerepte
natuur waar bijzondere planten
groeien en dieren leven. Natuurfo-
tograaf Frans Witjes komt hierover
vertellen.

De PvdA-ers zijn ingegaan op de brief
die buurtbewoners hebben gericht
aan alle raadsleden van de gemeente
Bronckhorst. De PvdA heeft als beleid
met onder meer werkbezoeken te la-
ten zien dat zij serieus omgaat met
vragen die burgers stellen aan politici.
De afgelopen jaren hebben burgers
vaak geroepen dat de politiek te ver af-
staat van de burgers. Jan Beverdam
waardeert het dat in Kranenburg en-
kele burgers nauw betrokken zijn bij
ontwikkelingen die op langer termijn
zeer ingrijpend zijn voor de totale om-
geving van dit kleine dorp en niet te
vergeten voor de gemeente Bronck-
horst. Een goede reden dus om zich
eens uitgebreid te laten informeren
over wat er gaande is in en rond het
klooster in Kranenburg. 

Het werd hun duidelijk dat van 1999
tot 2006 het maximaal te bebouwen
grondoppervlak is toegenomen van
15% naar 40% en dat het aantal te rea-
liseren nieuwe appartementen is ge-
groeid van 10 naar 30. En dit nog los
van de 16 appartementen in het be-
staande kloostergebouw. Ze vonden
dat de massastudie van de nieuw-
bouw (3 bouwblokken in 4 bouwla-
gen) duidelijk maakt dat het beeld van
de kerk met omgeving en het geheel
gezien vanuit het aangrenzende hoog-
waardige open landschap nogal ingrij-
pend wijzigt tov de huidige situatie.  

Ook het bestemmingsplan Kranen-
burg 2001 en het erbuiten laten van
het kloosterterrein kwam uitvoerig
aan de orde. Beverdam stelde tijdens
het gesprek dat het ondenkbaar is dat
Kranenburg als gevolg van het bou-
wen van meer woningen - een groter
draagvlak voor voorzieningen zal krij-
gen. 

Overal in het land waar in kleine ker-
nen wordt bijgebouwd, neemt welis-
waar het aantal huizen toe, maar niet
het aantal inwoners. Er wonen steeds
minder mensen in één huis en dat
proces van uitdunning is nog lang
niet ten einde; vooral niet op het plat-
teland en al helemaal niet in de Ach-
terhoek. De trek naar de stad gaat hoe
dan ook onverminderd door. 

DORPSPLAN VKK
Toen gesproken werd over het Dorps-
plan, samengesteld met Vereniging
van Kleine Kernen, kwamen ook de
uitkomsten van de inventarisatie van
wensen aan de orde. De Kranenbur-

gers spraken zich in 2005 uit voor
kleinschaligheid, voor een landelijk
karakter en voor een centrale plaats
van de kerk. Ook noemden zij goede
aansluiting van nieuwbouw op de be-
staande bebouwing en behoud van ka-
rakter en aanzien van het dorp, beper-
king bouwhoogte en handhaving van
zichtlijnen. 

De heer Boogaard zegt het inventarisa-
tiesysteem met stickers in verschillen-
de kleuren goed te kennen uit zijn stu-
dietijd. Hij vindt dat met deze werk-
wijze ook voor Kranenburg een goed
dorpsplan is ontwikkeld, maar hij
heeft de indruk dat er in de uitwer-
king van de plannen voor het terrein
achter het klooster en de kerk niets
van de Kranenburgse wensen valt te
herkennen. Als er zo met inzet van
burgers wordt omgegaan dan is er
sprake van een valse start bij het ge-
meentelijke kernenbeleid.

MET DE PVDA OP STAP
Nadat de beide PvdA-politici zich goed
op de hoogte hadden gesteld van de
plannen, werd in de regen een bezoek
gebracht aan de expositie in de Gan-
zensteeg. Wat Jan Beverdam de opmer-
king ontlokte: "Ik ben zeer verrast over
de manier waarop jullie bezig zijn."
Ondertussen legde Henk Boogaard de
situatie van alle kanten vast met de ca-
mera. Tijdens de wandeling langs het
Groote Veld kwam het gesprek er op
dat burgemeester Aalderink enkele
weken geleden op een persconferentie
te kennen gaf, dat men van plan is de
gemeente Bronckhorst wat toerisme
en recreatie betreft naar een hoger
plan te brengen. Steeds meer toeristen
ontdekten de afgelopen jaren Kranen-
burg - niet alleen door de kerk met het
beeldenmuseum, maar ook door de
fraaie natuur en de landgoederen.

CENTRALE PLEK VOOR DE KERK
Dat de kerk en de pastorie van natio-
naal belang zijn als de oudste ontwer-
pen van architect Pierre Cuypers is in-
middels aan velen wel bekend. Dat het
landschap ten noorden van Kranen-
burg deel wordt van een landschaps-
park, weten veel minder mensen. De
landgoederenzone van Vorden (met
rondom Kranenburg de huizen Wien-
tjesvoort, Medler, Wildenborch, On-
stein en De Wiersse) en het vrij zeldza-
me coulisselandschap zijn de voor-
naamste dragers van dit landschaps-
park. 

Niet voor niets zet de gemeente
Bronckhorst dus in op toerisme, met
onder meer een nieuwe lange wandel-
route langs het Groote Veld. Als het
aan de PvdA ligt zal de op deze locatie
te realiseren bebouwing, aan de ran-
den van het Groote Veld, naar maat en
schaal in een goede ruimtelijke ver-
houding met de kerk en het klooster
ingepast moeten worden. 

De kerk moet bij de planuitwerking-
centraal staan en niet alleen maar de
spits van de toren. Zoals het in het
Dorpsplan staat dus en zoals Kranen-
burgers het in hun hart eigenlijk wil-
len.

Werkbezoek PvdA aan de
Ganzensteeg in Kranenburg
Kranenburg: Afgelopen zaterdag
bracht een delegatie van de PvdA-
fractie in de raad van de gemeente
Bronckhorst een werkbezoek aan
de Ganzensteeg in Kranenburg. De
beide bezoekers, de heren Bever-
dam en Boogaard, waren onder de
indruk van de dreigende druk op
kerk, klooster en omgeving door
grootschalig bouwen. Verder pre-
zen zij het burgerinitiatief om de-
ze ontwikkelingen in betere banen
te leiden. Bijvoorbeeld door de
nieuwe bebouwing naar vorm en
maat beter aan te laten sluiten bij
de bestaande bebouwing.

Jaarvergadering

Volkstuinvereniging Vorden heeft
een volkstuinencomplex aan de
Raadhuisstraat. Nu het tuiniersei-
zoen 'geopend' is zijn de leden re-
gelmatig op de tuinen te zien. Spit-
tend, inspecterend en pratend met
andere volkstuinlieden. Het heb-
ben van een moestuin werkt ont-
spannend en niets is lekkerder dan
groente uit eigen tuin te kunnen
eten. De smaak van eigen gekweek-
te sla is heerlijk. Op de jaarlijkse le-
den vergadering werd gemeld dat
er nog enkele hele tuinen van 150
vierkante meter of halve tuinen te
huur zijn. Terwijl allerlei kosten
van levensonderhoud omhoog
gaan kon het bestuur meldden dat
de contributie en de huur voor het
komende jaar ongewijzigd blijven.
Bij de jaarvergadering komen
meestal ook de bestuursfuncties
ter sprake, zo ook dit maal: Arie
Dijkman wordt van vice-voorzitter
de voorzitter, Arie Gotink blijft pen-
ningmeester en Wilma Koopman
gaat het secretariaat op zich ne-
men. Iedereen hoopt op een goed
tuinjaar. Belangstellenden die ook
een volkstuin willen kunnen con-
tact opnemen met het secretariaat,
tel. (0575) 55 39 82. Doe het snel,
want dan is het nog mogelijk dit
jaar groenten te eten uit eigen tuin!
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én kans op gave prijzen!!!

Je bromfi ets 
voordelig verzekerd…
én kans op gave prijzen!!!

vóór 31 meiSluit vóór 31 mei je verplichte 

bromfi etsverzekering af bij Univé. Deze 

is namelijk lekker voordelig. En heb je al 

een kenteken? Dan ontvang je nog meer 

voordeel! Bovendien maak je kans op kei 

gave prijzen als je de scootergame speelt. 

Kijk voor meer informatie op www.unive.nl 

of kom langs op kantoor.

Speel de game 
op  www.unive.nl/scooter 

en win!
Actie loopt t/m 31 mei 2006.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

AUTOBEDRIJF G. SLOOT
2e

PAASDAG 
OPEN

Genoemde vanaf-prijs is inclusief BTW en BMP, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik gemiddeld 4,0 – 10,9 l/100 km (1 op 9,2-25). 
CO2-emissie 122-185 g/100 km. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  *Vraag naar de voorwaarden bij de dealer.

FABIA TOT € 2.545,- VOORDEEL
U RIJDT AL EEN FABIA SPIRIT VANAF € 13.390,-

�   Fabia Spirit    
UW VOORDEEL € 1.375,-

� Halfautomatische airconditioning

� Centrale vergrendeling

� Elektrische ramen voor

� Boordcomputer

� Speciale 15" wieldoppen

� Buitenspiegels in carrosseriekleur

� Deurgrepen in carrosseriekleur

� Stootstrips

� Speciale stoelbekleding

� In delen neerklapbare achterbank

� Chroompakket

�   Fabia Spirit Plus    
UW VOORDEEL € 2.545,-

� Boordcomputer met maxiDOT

�   Centrale vergrendeling met afstands-

bediening incl. klapsleutel

� Zij-airbags

� Mistlampen

� Elektrisch verstelbare buitenspiegels

� Speciale design pookknop

� Leren stuurwiel, handgreep & pookhoes

� Benzineklep van binnenuit te openen

� Leeslampjes voor

� In hoogte verstelbare voorstoelen

�   Radiovoorbereiding met 4 speakers 

en 4 tweeters

� Mattenset

PAASSHOW!
2e paasdag open van 10.00 tot 17.00 uur

Aanbieding:

HERMAN   25 JAAR   JUBILEUM
Wilt u Herman hiermee feliciteren, dan is daar
de gelegenheid voor op zaterdag 15 april tussen
15.00 en 7.00 uur.

Tramstraat 43, 7241 CH  Lochem. Tel. (0573) 25 41 91

KWEKERIJ

Strodijk 4, Vorden 

tel. 0575-55 32 83/ 

06 - 51 10 69 55.

Nieuw in Vorden
Het adres voor al uw hagen voor tuin en erfafscheidingen.

Zoals coniferen, buxus, beuken, taxus enz. enz.

Ruime keuze tegen zeer scherpe prijzen.

Verkoop op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur 

of na telefonische afspraak, onze demo tuin is alle dagen

vrijblijvend te bezichtigen. 

Wij geven volledige garantie op al onze planten.

Nu openingsaanbieding: 
Groene haag conifeer (thuya, smaragd) 

maat 60-80   € 3.25
Aanbiedingen gelden voor weekenden 

van 31 maart en 15 april 

en zo lang de voorraad strekt.W
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Vorden

Strodijk 4

rotonde

10 witte bollen € 2,50

Kaasknackerbrood
van € 2,20 voor € 1,95

Vrijdag en zaterdag 
Paassnitt € 5,25
Paasvlaai € 5,75

Elke maandag
4 broden voor maar € 5,20

Wit, tarwe of volkoren

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

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 

grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

Weeversdrukkerij



De avond werd geopend met het  spe-
len en zingen van het Wilhelmus. De
eerste groep die optrad was Keyboard-
groep 3. Zij speelden, begeleid door
CD, een aantal moderne nummers,
waaronder "Talking in my Sleep" en
"No rain on Tuesday". Het optreden
van deze groep werd afgesloten met
twee nummers van een bekende Ne-
derlandse zanger. De microfoon werd
klaar gelegd, zodat hij - als hij zou ko-
men - meteen kon mee zingen. Helaas
was dat niet het geval, zodat de kinde-
ren en het publiek de songs "Als de

nacht verdwijnt" en "Laura" zelf maar
vocaal ten gehore brachten. Het eerste
grote podiumoptreden van de Blok-
fluitgroep 1 volgde daarna, alsmede
het optreden van de Blokfluiters van
groep 2. Het eerste nummer ging blijk-
baar over henzelf: "Kleine  sterretjes",
gevolgd door "Een verdrietig liedje" en
"Applaus". 

Na nog enkele blokfluitbijdragen
werd er plaats gemaakt voor de Begin-
ners van de Keyboardafdeling, die dui-
delijk lieten horen dat er na één jaar
les al leuke melodieën gespeeld kun-
nen worden. 

Daarna begon Gea, niets vermoedend,
met de volgende aankondiging. Maar
dhr. Kramer nam de microfoon van
haar over en nodigde alle clubleden
uit om op het podium te komen. Hij
vertelde een verhaal van een meester
die lang geleden in Vorden muziekles
gaf. Toen hij ouder werd mochten
twee leerlingen van hem de lessen
gaan geven en de uitvoering verzor-

Nutsblokfluit- en keyboardclub
houdt een geslaagde uitvoering

Zaterdag 8 april j.l. hield de plaat-
selijke Nutsblokfluit- en keyboard-
club haar jaarlijkse uitvoering in
het Dorpscentrum. Voorzitter
P.C.Kramer opende de avond met
een welkomstwoord aan alle aan-
wezige ouders, familieleden en an-
dere belangstellenden. Het werd
een bijzondere avond want later op
de avond zou blijken, dat het de 25e
keer was dat  Gea en Hans Weenk
deze uitvoering organiseren.

DASH D1 - HAVOC D2
Het eerste dames team van Dash moest
afgelopen zaterdag tegen Havoc uit
Haaksbergen spelen. Dash had tegen
dit team nog iets recht te zetten. De
eerste competitie wedstrijd had Havoc
zeer makkelijk gewonnen van Dash.
Ook waren de punten voor beide
teams nog belangrijk. Havoc moest
met 4-0 winnen wilden ze nog kans
maken op promotiewedstrijden. Dash
hier in tegen heeft bij een 4-0 overwin-
ning nog kans op een beslissingswed-
strijd, zodat p/d ontweken kan worden.
Hiervoor is het alleen ook nog belang-
rijk dat Victoria volgende week met 4-0
van VCV verliest. Er stond tijdens deze
wedstrijd dus nog het een en ander op
het spel. Vanaf het begin van de wed-
strijd begon Dash enthousiast, dit re-
sulteerde ook in een goed spelend
team. Er werden aan de zijde van Dash
weinig fouten gemaakt. Er werd goed
verdedigd, de spelverdeling verdeelde
het spel goed en in de aanval werden
de ballen goed in de gaten geslagen/ge-
prikt. Dit was het beeld van de hele
wedstrijd. Dit resulteerde ook in een 4-
0 overwinning voor Dash (25-16,25-
18,25-13, 25-12). Nu is het nog afwach-
ten wat Victoria volgende week doet.
Vrijdag 14 april speelt Dash in de halve
finale van de bekercompetitie tegen Fa-
vorita uit Dinxperlo. Deze wedstrijd
wordt om 19.30 in 't Jebbink gespeeld.

Donderdag 6 april uitslagen
Vollverijs H2 - Dash H1: 1-3
Zaterdag 8 april
Dijkman/WSV D3 - Dash D4: 3-2
Dijkman/WSV D4 - Dash D6: 3-2
MEVO H1 - Dash H3: 4-0
Dash JC1 - Labyellov JC2: 3-1 Kampioen!
Dash MC1 - Harfsen MC1: 4-0
Dash D2 - Verhoeve/Focus D1: 2-3
Dash MB1 - DVO MB1: 3-2
Dash  D1 - Havoc D2: 4-0
Dash D3 - Tornax D1: 3-1
Programma vrijdag 14 april
Dash D1 - Favorita D1 1/2 finale beker!
Zaterdag 15 april
DOC STAP ORIONMC1 - Dash MC1
Tornado Laren JC2 - Dash JC1

Vo l l e y b a l

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. Op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur. Info en opgave bij Welzijn
Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,
-sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

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

APRIL:
11 NBvP dagje Deventer met stadswan-

deling
12 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
19 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
19 Welfare Rode Kruis Handwerkmid-

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

70+ in de Wehme
22 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
24 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
25 Chr. Vrouwenbeweging Passage le-

zing Staringinstituut
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO/PCOB Optreden Capriccio in

het Dorpscentrum
27 NBvP PR dag agr. commissie Veluwe

met excursies

gen. Die twee leden van toen waren
Hans Weenk en Gea van Zuilekom. En
dit gebeurde in 1982. Vervolgens wer-
den de jaren van toen tot nu geteld en
steeds stond er een kind op, totdat er
uiteindelijk 25 kinderen het aantal ja-
ren vertegenwoordigden. 

Tegelijkertijd werd er een spandoek
met de tekst: "Al 25 jaar een muzikaal
paar" opengevouwen. Dit intermezzo
verraste het muzikale paar zeer. Het
bestuur sprak haar grote waardering
uit voor de wijze waarop de clublei-
ding al die jaren hun enthousiasme
voor muziek hebben overgebracht op
hun leerlingen. Als dank hiervoor ont-
vingen zij uit handen van de voorzit-
ter een attentie. Het programma werd
voorgezet door het gastoptreden van
"De Band", waarna het pauze was.

Na de pauze speelden de eerstejaars-
leerlingen samen een aantal num-
mers, waaronder een compositie van
Mozart. De avond werd vervolgd met
een reeks melodieën die door de kin-
deren van de keyboardgroepen 3 en 4
ten gehore werden gebracht en waar-
bij ook het publiek werd uitgenodigd
om actief mee te doen. Na de num-
mers "The lion sleeps tonight" en "Pop-
corn" werd met "The final countdown"
de finale ingezet. Met het club- en slot-
lied werd de avond afgesloten. Enkele
kinderen van de club bedankten Gea
en Hans voor de lessen en overhandig-
den hen een boeket. 

Ook namens het bestuur kreeg de lei-
ding boeketten aangeboden. Het was
een bijzondere muzikale uitvoering
met een zilveren randje.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Doetinchem

Gaanderen

Varsseveld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Didam

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Doelgericht adverteren?
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Het stuk bestaat uit 3 bedrijven en
gaat over twee nichtjes die samen een
hotel erven. Maar door hun sterk uit-
eenlopende karakters kunnen ze el-
kaar echter niet uitstaan. 

De gehaaidste van de twee wil koste
wat kost het hotel voor haar zelf heb-
ben en roept de hulp in van een
vriend, die in allerlei creaties over de
vloer dartelt, om haar doel te berei-
ken. Maar dat lukt haar niet. Het hotel
wordt op haar verzoek in tweeën ver-
deeld. Wie van de twee nichtjes de
grootste omzet heeft in een maand,
mag definitief de zaak blijven runnen.
Bovendien wordt bepaald dat ze in die
tijd geen ruzie mogen maken met el-
kaar. Maar wie controleert dat? 
Daarnaast zwerven af en toe verhui-

zers over de vloer, die ook niet al te
snugger blijken. De verrichtingen van
die twee veroorzaken de grootste hila-
riteit. Genoeg stof voor een avond ont-
spanning en plezier welke men zeker
niet mag missen. Voorafgaand aan het
toneelstuk en tijdens de eerste pauze
zal de muzikale omlijsting worden
verzorgd door de boerenkapel "de Blo-
asköppe". 

Ook worden weer de traditionele lo-
ten aangeboden door de leden van de
supportersgroep. Hiermee zijn weer
talrijke leuke prijzen te winnen. 

De opvoering zal dit jaar plaats vinden
op 2 data en wel te weten: zaterdag
22 april en als afsluiting van een leuke
Koninginnedag op zaterdag 29 april.

Beide data aanvang om 20.00 uur in
"ONS HUIS" aan de Beukenlaan.

Toneeluitvoering Crescendo

Wie houdt van een gezellige en ontspannende avond uit, mag de uitvoe-
ring van het toneelgezelschap van de supportersgroep van Christelijke
muziekvereniging Crescendo ook dit jaar zeker niet missen. Het gezel-
schap is de afgelopen weken druk bezig geweest met het instuderen van
het toneelstuk met de titel: "Er loopt een streepje door"  van de schrijvers
Berend en Rob Heemskerk.

Toen wij op 17 maart jl. op de FietsRai
waren, werden we een paar keer aan-
gesproken door mensen van de Hart-
stichting, om te collecteren in april.
Omdat dan bij ons de drukte weer be-
gint zag ik dat niet zitten. 

Ik vind dat de Hartstichting goed werk
doet zoals "onderzoeken naar de oor-
zaken van veel hartziekten" ben ik blij
dat we doormiddel van de plaatsing
van de Hartpiramide mee kunnen
werken om het werk dat zij doen te
steunen.

Profile Bleumink, 
Dorpsstraat 12, 7251 BB  Vorden.

HARTPIRAMIDE: EEN NIEUWE
VORM VAN FONDSENWERVING
Naast de jaarlijkse collecteweek in
april komt de Nederlandse Hartstich-
ting met een nieuw initiatief: de Hart-
piramide. De doorzichtige collectebus
is bij uitstek geschikt voor plaatsing in
openbare ruimtes, zoals winkels, ban-
ken, bioscopen en ontvangstruimtes
van bedrijven. Deze nieuwe manier
van fondsenwerving maakt het moge-
lijk om het hele jaar door geld in te za-
melen voor de Hartstichting. 

HARTSTICHTING AFHANKELIJK
VAN GIFTEN UIT DE SAMENLEVING
In Nederland overlijden per jaar

50.000 mensen als gevolg van een
hartinfarct, een beroerte of een ande-
re hart- en vaatziekte. Daarmee zijn
hart- en vaatziekten doodsoorzaak
nummer één. Het aantal mensen dat
als hartpatiënt geregistreerd staat is
vele malen groter: ruim 600.000.  

De Nederlandse Hartstichting subsidi-
eert het grootste deel van het weten-
schappelijk onderzoek naar hart- en
vaatziekten in Nederland, geeft voor-
lichting, werkt mee aan verbeteringen
in de gezondheidszorg en staat voor
de belangen van de patiënt. Alleen
met giften uit de samenleving kan de
Hartstichting dit doen.   

MEER INFORMATIE
Als u meer wilt weten over de Hart-
stichting en de Hartpiramide kijk dan
op www.hartstichting.nl of neem con-
tact op met de coördinator Karin Kanij.

Hartstichting introduceert hartpiramide

Op 6 april is door mevr. Volker bij Profile Bleumink "De fiets specialist"
de Hartpiramide geplaatst. Door deze nieuwe collectebus is het nog
makkelijker om het werk van de Nederlandse Hartstichting te steunen.
De opvallende collectebussen zijn van doorzichtig materiaal en hebben
de vorm van een piramide.

Omdat landelijk beleid voor aanpak,
inpassing en herontwikkeling van
stortplaatsen ontbreekt, is het college
van Gedeputeerde Staten zelf aan de
slag gegaan. Naast het opstellen van
beleid willen GS vooral de mogelijkhe-
den van de locaties voor het voet-licht
brengen. Daarvoor is de 'Handreiking
herontwikkeling voormalige stort-
plaatsen' opgesteld. Onderzoek heeft
aangetoond dat de op een aantal loca-
ties gevonden verontreinigingen in de
afdeklaag geen risico's met zich mee-
brengen. Eigenaren en gebruikers zijn
al bijna alle-maal op de hoogte gesteld
van de resultaten van het onderzoek.

De stortplaatsenproblematiek is niet
nieuw. Begin jaren negentig be-stond
de verwachting dat er nog veel ellende
op ons af zou komen. Dat betekende
de start van het project NAVOS (Na-
zorg Voormalige Stortplaatsen), een
landelijk initiatief. Gelderland is in
1998 gestart met het Verkennend On-

derzoek Stortplaatsen op ruim 1600
verdachte locaties, waarbij van de on-
geveer 750 voormalige stortplaatsen
de kwaliteit van het grondwater is ge-
meten, de dikte van de (af)deklaag is
onderzocht en bekeken is of de afde-
klaag verontreinigd was. 

De gegevens zijn nu verwerkt. Algeme-
ne conclusie is dat nergens onaan-
vaardbare situaties zijn aangetroffen
die op korte termijn maatregelen
noodzakelijk maken. Slechts op één lo-
catie, een picknickplekje, wordt in
overleg met en in opdracht van de ei-
genaar (gemeente Aalten) een sane-
ring uitgevoerd die bestaat uit het
aanbrengen van een leeflaag.

Omdat voormalige stortplaatsen be-
langrijke ruimte innemen, vindt het
college van GS aanpak en herontwik-
keling vanuit ruimtelijk perspectief
zeer wenselijk. Om de mogelijkheden
en potenties van deze locaties kenbaar
te maken en daarmee een impuls te
geven aan de aanpak en herontwikke-
ling van de locaties, hebben GS de
'Handreiking herontwikkeling voor-
malige stortplaatsen' opgesteld. Deze
Handreiking wordt verstuurd naar ge-
meenten, adviesbureaus en eigenaren
van voormalige stortplaatsen.

Oude stortplaatsen krijgen
nieuwe kans
Verontreinigingen in deklaag niet onaanvaardbaar
De provincie Gelderland wil een be-
langrjke impuls geven aan de her-
ontwikkeling van voormalige stort-
locaties. Gelderland telt zo'n 750
van deze locaties die deels onder
huidige woonwijken liggen of in
gebruik zijn als agrarisch terrein.

Veel pluimveehouders zijn geschrok-
ken van de verwachte kosten voor het
vaccineren. Ook dierenartsen van De
Graafschap Dierenartsen hebben dit
gemerkt. 

"Ondanks het grote aantal aanmeldin-
gen dat wij hebben voor vaccineren, is
dit nog maar ongeveer de helft van
het oorspronkelijke aantal gelnteres-
seerden" aldus Dhr. Salomons, dieren-
arts bij De Graafschap Dierenartsen.
Onlangs heeft de overheid echter
meer duidelijkheid verschaft over wat
zij vergoeden. 

De materiaalkosten, verzendkosten,
de bloedafname, het bloedonderzoek,
de tijd die nodig is om uitleg te geven
betreffende de monitoring en de tijd
die nodig is om het uitgebreide formu-
lier in te vullen, worden door de over-
heid betaald. Van de drie dierenartsbe-
zoeken wordt hierdoor het eerste be-
zoek gedeeltelijk en het derde hele-
maal vergoed.

Wanneer er een uitbraak plaatsvindt,
komt er een 1, 3 en 10 km zone om het
getroffen gebied. Eerder was er sprake
van een volledige ruiming binnen de 1
km zone. Dit is echter niet het geval.
Het gevaccineerde pluimvee in deze zo-
ne zal alleen geruimd worden wanneer
er sprake is van veterinaire noodzaak.

Er is op dit moment toestemming van
de EU om te vaccineren tot en met ju-
ni. Omdat de vaccinatieprocedure
drie weken in beslag neemt, betekent
dit dat u zich voor 9 juni dient aan te
melden indien u uw pluimvee voor de
1e keer zou willen laten vaccineren.
Gevaccineerd pluimvee mag een week
na de tweede enting weer naar buiten.

Per 1 mei, als de omstandigheden het
toelaten, wil de minister de ophok-
plicht afschaffen. 

De vaccinatie biedt echter een wer-
king van een jaar en dus zijn de gevac-
cineerde dieren ook tijdens de najaar-
strek beschermd en is ophokken van
deze dieren dan niet nodig. Onduide-
lijk is nog of de minister in het najaar
weer toestemming krijgt om te vacci-
neren.

Voor meer informatie over het vac-
cineren van hobbypluimvee of het
maken van een afspraak kan men
contact opnemen met De Graafschap
Dierenartsen, tel. (0575) 55 12 77.

Vogelgriep: vaccineren goedkoper
dan verwacht
De dreiging blijft, ook tijdens de najaarstrek
De dreiging lijkt grotendeels voor-
bij. Het is al mei en nog steeds is er
in ons land geen uitbraak van vo-
gelgriep geweest. Echter, schijn be-
driegt. De dreiging is er nog steeds
en zeer waarschijnlijk in het najaar
ook nog. Reden om nog eens na te
denken over vaccineren, vooral om-
dat de kosten voor een groot deel
door de overheid betaald worden.
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FLITSENDE FABIA’S BIJ VRUGGINK! 
Officieel Skoda-dealer voor de Achterhoek, Autobedrijf Vruggink,

heeft sinds 24 maart een paar flitsende aanbiedingen in de

showroom staan.

Het gaat om zeer complete uitvoeringen van de succesvolle Fabia

in zowel de hatchback als combi-uitvoering. 

Als het om bijzondere aanbiedingen gaat kan
een koper niet om Autobedrijf Vruggink heen.
Steeds weer verrast dit bekende Skoda-
dealerbedrijf de markt met bijzonder interes-
sante voordeeltjes of extra uitgeruste model-
len van het Tsjechische merk. Zo is er nu de
Fabia Spirit Plus die is voorzien van talrijke
extra’s voor zeer gunstige prijzen. Het consu-
mentenvoordeel loopt al snel op tot €
2.750,00.

Heel bijzonder is de voor Nederland unieke
Fabia Navigator. Dit is een auto die zo com-
pleet is dat je hem echt niet kunt missen. Zo
beschikt hij onder meer over:

*een krachtige 1.4 liter benzinemotor met
een vermogen van 75PK,
*centrale portiervergrendeling met af-
standsbediening,
*15” velgen met alulook afdekking,
*elektrische bedienbare buitenspiegels
met verwarming,
*elektrische ramen voor, 
*climatic halfautomatische airco, 
*cruisecontrol, 
*4 airbags, 
*ABS,
*lederen stuurwiel en handremgreep, 
*aluminiumlook dorpelbescherming, 

*aluminiumlook dashboard, 
*boordcomputer, 
*mistlampen, 
*in hoogte verstelbare voor-
stoelen en als heel handig
extra ook nog een TomTom
navigatiesysteem.

Voor liefhebbers van een echt
complete nieuwe auto is het aan
te raden zelf bij deze actieve en
klantvriendelijke dealer te gaan
kijken. Al was het maar om de
ongelooflijke prijs van de Navi-
gator. 

Die staat al in de showroom
vanaf € 14.639,00 incl. BTW en
BPM, maar excl. de gebruikelijke

bijkomende kosten. Het voordeel
voor de klant is in dit geval zelfs
€ 3.250,-, maar het is wel zaak
om haast te maken want de
voorraad Navigators is beperkt.
Dus kom snel naar Halle voor
een proefrit en kennismaking
met de Fabia Navigator. 

Bekend
Autobedrijf Vruggink voert het
merk Skoda alweer sinds 1992.
Dat was in de tijd dat het merk
net was toegevoegd aan de
Volkswagen-groep. Sindsdien is
het hele bedrijf gemoderniseerd
en bouwde het een goede naam
op met haar professionele werk-
plaats en service. Maar ook haar

verkoopteam doet haar best het
iedere klant extra naar de zin te
maken. 
Dat leverde in het verleden al de
nodige onderscheidingen en cer-
tificeringen op. Dat geeft het ver-
trouwen dat dit een adres is
waar het advies goed en profes-
sioneel is en waarbij het kopen
van een auto nog echt leuk kan
zijn.
Ook voor onderhoud blijkt
Autobedrijf Vruggink de juiste
partner. 
Mensen uit heel Nederland we-
ten dit adres te vinden voor een
nieuwe of gebruikte auto maar
ook voor het onderhoud aan of
reparatie van hun auto. 

Tuinset o.a.

van 689,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu € 499,-
van 428,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu € 299,-
van 1275,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu € 899,-
Parasols o.a.

van 129,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu € 75,-
van 169,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu € 95,-
van 849,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu € 699,-
Tenten o.a

van 299,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu € 169,-
van 295,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu € 99,-
van 150,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu € 99,-
Crespostoelen 
Kleur 17-27-31-32. . . . . . . . . . . . . . 25% korting
Kleding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% korting

Springkussen voor de kinderen

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur!
www.peppelman.nl

PAASSHOW
Zaterdag 15 april 9.00-16.00 uur

en 17 april 11.00 - 17.00 uur

• Onderhoud alle merken
• APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s

• Remmen
• Carkits

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

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

**UUiittllaatteenn  1155%%  kkoorrttiinngg
ee nn

GGRRAATTIISS  MMOONNTTAAGGEE

Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur
Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER
Stomerij aktiebonnen
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PRESENTEERT:PRESENTEERT:

IN DE BALUSTRADE ZAAL:IN DE BALUSTRADE ZAAL:

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B
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PRESENTEERT:PRESENTEERT:

IN DE BALUSTRADE ZAAL:IN DE BALUSTRADE ZAAL:

IN ALLE ZALEN DE
SOUND OF THE 90’S
IN ALLE ZALEN DE

SOUND OF THE 90’S

VAN DIK HOUTVAN DIK HOUT

TRAIN
BAND
TRAIN
BAND
VOLGAS
FEESTEN
IN DE:

VOLGAS
FEESTEN
IN DE:

T PI 9Y CH 0

INFO: WWW.WITKAMP.COM

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.

Samen innoveren.
Op basis van vertrouwen.

Investeren in innovatie is investeren in de toekomst. 
Bij Rabobank Achterhoek-Noord denken wij dan ook graag met u
over de grenzen van het bekende heen. Op basis van vertrouwen. 
Nieuwsgierig? Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Massage-
cadeaubon voor
MOEDERDAG !

Organic Move, 
Marlies Aartsen 

0575 - 55 62 17

T
IP

Te koop:

DIVERSE AUTO’S
Autobedrijf René Verheij

Vorden
Tel. (0575) 55 38 02

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

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Van uw hobby - dieren - muziek
- sport - gereedschap - etc. 

hebben wij een hanger/bedel 
in zilver of goud

Atelier Henk 
Eggersman

Burg. Galleestraat 8 Vorden

tel. (0575) 55 07 25

Openingstijden

wo. t/m za. 10.00-17.00 uur

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi, 
gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar
assortiment in sierbestrating. Geef uw
eigen kleur aan de tuin, het terras, 
de oprit, de carport, etc. Profiteer van
de vakkundige en praktische adviezen. 
Wij leveren ook alle hulpmaterialen
zoals, straatkolken, riolering, vulzand,
grind en betonbanden. 

TREND:
Natuursteen als sierbestrating.
Bekijk bij ons de mogelijkheden.

• tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm
• metselstenen

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN 

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

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

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

ALZHEIMER
MAG GEEN
NATIONALE

RAMP
WORDEN

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL
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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

De gemeente is bijzonder vereerd
met de komst van minister Veerman
van LNV. De minister, die onder
meer verantwoordelijk is voor plat-
telandsvernieuwing en -toerisme,

spreekt tijdens het symposium over
het rijksbeleid op dit gebied. Boven-
dien zal hij het Toeristisch Recrea-
tief Overleg Bronckhorst (TROB) 
officieel installeren. De gemeente

richt dit overlegorgaan op om 
samen met het veld beleid voor re-
creatie en toerisme vorm te geven.
Andere sprekers zijn onder meer:
• mevrouw Nijs van de NHTV Inter-

nationale Hogeschool Breda over
‘imagineering’ van Bronckhorst.
Zij is tevens dagvoorzitter

• De heer De Jong, tijdelijk kwar-
tiermaker van de VVV Bronck-
horst, over de veranderende rol
van de VVV 

• Burgemeester Aalderink.

Ter voorbereiding op het symposium
is er eind maart een voorbereidings-
bijeenkomst geweest, waarbij lokale
vertegenwoordigers van de diverse
standsorganisaties en instanties als
de VVV Bronckhorst, het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme en het Gelders
Overijssels Bureau voor Toerisme en
het Recreatieschap Achterhoek en
Liemers aanwezig waren. 

Ondernemers op het gebied van re-
creatie en toerisme in de gemeente
hebben inmiddels een uitnodiging
voor het symposium ontvangen.
Heeft u nog vragen over het sympo-
sium, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimtelijke en 
economische ontwikkeling van de
gemeente/bureau recreatie en 
toerisme: tel. (0575) 75 03 62/64.

Minister Veerman (LNV) spreekt op
symposium ‘Toeristische Parels Rijgen
in Bronckhorst’ op 24 april in Zelhem

Rioolverstopping.
Wat te doen?
De gemeente voert regelmatig on-
derhoud uit aan de gemeentelijke
riolering. Ondanks dit onderhoud
kan deze verstopt raken. Wat kunt u
doen als u te maken krijgt met een
rioolverstopping?

Woningen/bedrijven in het 
buitengebied
Woningen in het buitengebied zijn
over het algemeen aangesloten op
een drukrioleringssysteem. Als u
problemen heeft met uw riolering,
bel dan de firma Dusseldorp, tel.
(0544) 39 55 27. 

Woningen/bedrijven in de 
bebouwde kom
Bij problemen met de afvoer van uw
huisriolering kunt u de volgende
stappen ondernemen:
• Graaf eerst het ontstoppingsputje

open. Deze bevindt zicht op de 
erfgrens. Weet u het ontstoppings-
putje niet te zitten, informeer dan
bij de gemeente.

• Wanneer u constateert dat het
ontstoppingsputje leeg staat, kunt
u er van uitgaan dat de oorzaak op
uw terrein ligt. U moet zelf een
ontstoppingsbedrijf inschakelen
en de kosten betalen.

• Als het ontstoppingsputje vol
staat, dan bevindt de verstopping
zich hoogstwaarschijnlijk in het
gemeentelijke deel van de 
riolering. In dat geval kunt u 
de gemeente bellen, 
tel. (0575) 75 02 71. Zij schakelt
dan een ontstoppingsbedrijf in.

Let op: regelt u zelf een ontstop-
pingsbedrijf en de oorzaak ligt niet
op uw terrein, maar op dat van de
gemeente dan zijn de kosten toch
voor uw eigen rekening! 
De gemeente heeft de ontstoppings-
bedrijven geïnformeerd dat alleen
rekeningen worden betaald indien
de opdracht door gemeente is 
verstrekt.

Informatieavond onderhoud en verkeers-
veiligheidsplan N330 tussen Hummelo en
Zelhem op 19 april
De provincie Gelderland verricht dit
najaar onderhoudswerkzaamheden
aan de N330. Tegelijkertijd met 
deze werkzaamheden vergroot de
provincie de verkeersveiligheid
door de maximumsnelheid te verla-
gen tot 60 km/u op het deel van de
weg vanaf de eerste scherpe bocht
na Hummelo tot de kruising met de
Eckhorsterstraat. 

De voorbereidingen voor deze werk-
zaamheden lopen al geruime tijd. De
uitkomst van de informatieavond in
juni 2004 heeft onder meer geleid tot
herbezinning over de functie en in-
richting van deze weg. De provincie
Gelderland is aan de hand van de
ontvangen reacties uit de informa-
tieavond in 2004 en de meningen van
de gemeente Bronckhorst, hulp-
diensten en verschillende belangen-
groeperingen tot een aangepaste
opzet van het verkeersveiligheids-

plan gekomen. Naast verkeers-
veiligheid zijn de aspecten bereik-
baarheid en doorstroming nu nog
nadrukkelijker betrokken.

De provincie Gelderland organiseert
een nieuwe informatieavond op
woensdag 19 april a.s., van 19.00 uur
tot 21.00 uur in Hotel Café Restau-
rant ‘De Gouden Karper’ in
Hummelo. Na een korte inleidende
presentatie is het overige deel van
de avond gereserveerd voor discus-
sie, vragen over onderhoud en de
beoogde herinrichting van het 
60 km/u-wegvak. Aanwonenden,
weggebruikers, belanghebbenden
en belangstellenden worden 
uitgenodigd mee te denken over de
nadere inrichting van het 60 km/u-
wegvak. Medewerkers van de
provincie Gelderland en de gemeen-
te Bronckhorst staan op deze avond
voor u klaar.

Gemeente stelt geld beschikbaar voor
bromfietscursussen
B en W hebben besloten ook voor de
tweede helft van dit jaar budget
(€ 14.000,-) beschikbaar te stellen
voor de ondersteuning van brom-
fietscursussen. De cursus is bedoeld
om geïnteresseerde jongeren die 16
jaar worden het bromfietscertificaat
te laten halen met behulp van een
theoretisch en praktisch cursuson-
derdeel. Jongeren leren tijdens de
cursus verkeersregels, verkeersge-
drag en het beheersen van het voer-
tuig. De cursus moet jongeren beter
in staat stellen op een veilige manier
aan het verkeer deel te nemen. Jaar-

lijks vallen in het verkeer nog altijd
te veel doden en gewonden onder
jonge bromfietsers. De gemeente
krijgt voor een deel van de kosten
subsidie van het regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid (ROVG). De 
gemeente schrijft de jonge Bronck-
horsters aan. De cursus wordt uitge-
voerd door AVR, een bedrijf dat dit in
de hele regio verzorgt. In het eerste
half jaar van 2006 namen 66 Bronck-
horster-jongeren deel aan de cur-
sus. In het tweede half jaar verwacht
de gemeente een zelfde aantal deel-
nemers. De cursus begint in juni.

Gewijzigde afval-
inzameling rond Pasen
Op 2e Paasdag wordt geen afval
ingezameld. De inzameling van
maandag 17 april in Steenderen en
Vorden wordt verplaatst naar
dinsdag 18 april.

De gemeente Bronckhorst organiseert op 24 april a.s. van 16.00 tot 20.00
uur in ‘t Witte Paard in Zelhem een symposium met als thema ‘Toeristische
parels rijgen in Bronckhorst’. Op dit symposium wil de gemeente de ruim
200 recreatie en toerisme ondernemers in de gemeente enerzijds uitleg
geven over de kansen en mogelijkheden op toeristisch en economisch 
gebied en anderzijds uitdagen om de krachten te bundelen en arrangemen-
ten voor bezoekers samen te stellen. Het doel van de dag is nieuwe markt-
kansen te creëren door samenwerking. 

Eind maart vond de voorbereidingsbijeenkomst voor het symposium plaats

Paasvuren in Bronckhorst
Op 16 april 2006 worden de volgende
paasvuren in de gemeente gehouden:

• Baak, de Bontekoeweg. 
Aanvang 20.30 uur, tot 24.00 uur

• Velswijk, hoek Kruisbergseweg en
de Schooltinkweg. 
Aanvang 20.00 uur, tot 01.00 uur

• Vorden, Eikenlaan/Bergkappe-
weg. Aanvang 19.30 uur, 
tot 02.30 uur

• Hummelo, Groeneweg. 
Aanvang 19.00 uur, tot 24.00 uur

• Hengelo Gld., Slotsteeg 11.
Aanvang 20.30 uur, tot 01.00 uur

Toezicht
Bij de paasvuren wordt toezicht 
gehouden door de politie Bronck-
horst. Het is niet toegestaan alcohol
te gebruiken of bij u te hebben op 
de openbare weg. Dit is opgenomen
in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en hierop 
wordt indien nodig door de 
politie gecontroleerd.



De Wet op de uitgebreide identifica-
tieplicht is op 1 januari 2005 in wer-
king getreden. Vanaf deze datum
moet iedereen in Nederland van 14
jaar en ouder een geldig identiteits-
bewijs kunnen tonen als politie of
andere toezichthouders daar om
vragen. In de praktijk betekent dit
dat iedereen van 14 jaar en ouder 
altijd een geldig identiteitsbewijs 
bij zich moet dragen. 
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 identi-
teitsbewijs kan of wil tonen wanneer
politie of toezichthouder daar om
vragen, kan hij meegenomen wor-
den naar het politiebureau. Daar
wordt vervolgens onderzoek gedaan
naar zijn identiteit. Ook kan hij be-
straft worden met een boete van
maximaal € 2250. 

Wanneer een politieambtenaar of
een toezichthouder vraagt om een
identiteitsbewijs, dan kunnen men-
sen met de Nederlandse nationali-
teit zich identificeren met het pas-
poort, het rijbewijs en de Nederland-
se identiteitskaart (voorheen Euro-
pese identiteitskaart). Vreemdelin-
gen kunnen zich identificeren met
documenten zoals opgenomen in de
Vreemdelingenwet 2000, zoals het
vreemdelingendocument. EU- en
EER-onderdanen kunnen zich in be-
paalde gevallen eveneens met hun
paspoort of rijbewijs identificeren. 

Een rijbewijs is niet in alle
situaties 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.

Men kan zich niet identificeren met
een verlopen of anderszins ongel-
dig identiteitsbewijs.
Ook kan men zich niet identificeren
met allerlei andere pasjes, zoals een
openbaar vervoerkaart, bibliotheek-
of bankpas.

Controleer uw documenten en 
beoordeel of u aan de legitimatie-
plicht kunt voldoen als u zich moet
identificeren!
Een nieuw paspoort of Nederlandse
identiteitskaart kunt u aanvragen bij
de afdeling Publiekszaken in het ge-
meentehuis. 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.

Identificatieplicht Verkoop abonnementen zwembaden Bronckhorst
Een abonnement in de voorverkoop bestellen? Het kan nog!

De voorverkoop van abonnementen
voor de zwembaden van Bronckhorst
in Steenderen, Hengelo Gld. en
Hoog-Keppel heeft vele mensen op
de been gebracht. Een groot aantal
inwoners heeft de wachttijd die he-
laas ontstond voor lief genomen en
z’n abonnement(en) inmiddels op
zak. Verschillende mensen hebben
echter aangegeven nog geen abon-
nement te hebben en dit wel graag te
willen. Voor hen is er nu alsnog de
mogelijkheid via de website
www.bronckhorst.nl (homepage
nieuwsberichten) het aanvraagfor-
mulier voor een abonnement voor de
speciale voorverkoopsprijs te down-
loaden of een formulier op te halen
bij de sporthallen in de betreffende
dorpen. U kunt dit formulier tot ui-
terlijk 16 april a.s. opsturen aan de
gemeente Bronckhorst, afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Let op: vergeet niet een pasfoto mee
te sturen en bij meerdere abonne-
menten per gezin per foto te vermel-
den om welk familielid het gaat. Uw
abonnement ligt dan klaar bij het

zwembad als die eind april opengaat.
Bij het afhalen kunt u betalen. N.B.
het gaat alleen om abonnementen,
niet om leskaarten. Deze zijn
na de opening te koop bij de baden. 

Volgend jaar gaat de voorverkoop
van abonnementen geheel via het
insturen van formulieren verlopen.
Hiermee moeten de wachttijden van
dit jaar tot het verleden behoren.

Windenergie
In 2004 is een studie uitgevoerd naar
de mogelijkheden voor duurzame
energie in de Achterhoek. Voor
windenergie is besloten om maxi-
maal vier windparken in de Achter-
hoek toe te staan. De potentiële lo-
caties voor windenergie zijn in beeld
gebracht en vervolgens gebundeld
in vier cirkels. Per cirkel kan één ini-
tiatief worden ontwikkeld. In twee
van de vier cirkels (Oost en Zuid) zijn
inmiddels initiatieven gestart. Voor
de overige twee cirkels (West en
Noord) heeft een aantal initiatiefne-
mers inmiddels interesse getoond.

Eventuele initiatiefnemers die zich
nog niet hebben gemeld en die inte-
resse hebben in het ontwikkelen en
exploiteren van één van de potentië-
le locaties in de cirkels West
(Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land) of Noord (Berkelland, Oost
Gelre), kunnen zich tot uiterlijk 26
mei 2006 melden bij mw. mr. J.W.T.

Emaus van de Regio Achterhoek,
Postbus 53, 7000 AB Doetinchem.

Nadere informatie is op te vragen
bij mw. mr. J.W.T. Emaus of bij
mw. ing. M.A. Rutting van de Regio
Achterhoek, tel.  (0314) 32 12 00.
Tevens is informatie beschikbaar
via de website: www.regio-achter-
hoek.nl onder ‘Informatiepakket
windenergie’.

Wegens scholing gesloten 

Geen avond-
openstelling
Publiekszaken
op 4 mei
In verband met de dodenherden-
king heeft de afdeling Publieks-
zaken op donderdag 4 mei geen
avondopenstelling. Deze afdeling
is die dag tot 17.00 uur voor
publiek geopend.

Monumenten-
commissie
De monumentencommissie ver-
gadert op woensdag 19 april a.s.
om 9.00 uur in het gemeentekan-
toor aan de Banninkstraat 24a in
Hengelo Gld. De vergadering is
openbaar. De agenda voor deze
vergadering kunt u vinden op on-
ze website www.bronckhorst.nl.

Uit de raad
Commissie Evaluatie en Controle
Op woensdag 12 april a.s. vergadert
de commissie Evaluatie en controle
in de raadzaal van het gemeente-
huis. De openbare vergadering be-
gint om 20.00 uur. U bent van harte
welkom deze vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Jaarverslag 2005 Commissie

bezwaar- en beroepschriften
gemeente Bronckhorst
In 2005 kwamen bij de Commissie
bezwaar- en beroepschriften 125
bezwaarschriften binnen, waarop
de commissie 89 adviezen 
uitbracht. 

• Voortgang groenrecyclingbedrijf
De raad wordt gevraagd te advi-
seren over het voornemen van het
college van b en w aan Gedepu-
teerde Staten te verzoeken om 
afgifte van de noodzakelijke 
verklaringen van geen bezwaar. 

• 19e Wijziging Samenwerkings-
regeling Regio Achterhoek

Commissie Beleidsontwikkeling
Op donderdag 13 april a.s. vergadert

de commissie Beleidsontwikke-
ling in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom ook deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

• Behandeling dorpsplan
Kranenburgs Belang

• Vaststelling bestemmingsplan
Hengelo/Vorden
Het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Hengelo/Vorden
heeft vanaf 21 november 2005 zes
weken ter inzage gelegen. Er zijn
150 zienswijzen ingediend. De
vaststelling van het bestemmings-
plan en de beoordeling van de
zienswijzen komen aan de orde.

• Uitbreiding Keppelse Golfbaan
De Stichting Golfsport Keppel
heeft eind 2002 bij de gemeente
het verzoek ingediend om de 
Keppelse golfbaan uit te breiden
van 9 naar 18 holes. Het oor-
spronkelijke plan is inmiddels, 
na onder andere de inspraak-
procedure, gewijzigd. De raads-
commissie bespreekt de veran-
derde uitbreidingsplannen in de 
vergadering.

• Bestemmingsplan Buitengebied
Hengelo 2004 Riefelerdijk 11

• Bestemmingsplan Bronckhorst 
2005: Winkelskamp 2, Hengelo

• Regionale nota ‘Functies zoeken
plaatsen zoeken functies’

• Krediet kwartiermaker VVV
Per 1 januari 2006 is de VVV
Bronckhorst opgericht uit een 
fusie tussen de VVV’s van 
Hengelo, Vorden en Zelhem. 
Het voorstel is om uit het gere-
serveerde bedrag voor de VVV
Bronckhorst een krediet van 
€ 24.500,- ter beschikking te 
stellen voor de financiering van

een tijdelijke kwartiermaker 
voor de VVV.

• Krediet Achterhoek Spektakel Toer
Voorgesteld wordt een bedrag van
€ 10.000,- eenmalig beschikbaar
te stellen uit ‘de bijdrage overige 
projecten’ voor de Achterhoek
Spektakel Toer (theateracts voor
zowel kinderen als volwassenen 
op verschillende locaties). 

• Plan van aanpak programma-
begroting

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier 
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor bij voorkeur 
uiterlijk 24 uur voor aanvang van 
de vergadering aanmelden bij de
griffie, onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken. Aan-
melden kan via tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie€bronckhorst.nl

Wegens (bij)scholing zijn de volgen-
de afdelingen voor publiek gesloten
op:

• donderdagochtend 13 april: Maat-
schappelijke ontwikkeling 
Welzijn (jeugdbeleid, volksge-
zondheidbeleid, vrijwilligersbe-
leid, kunst/cultuur- en sportbe-

leid) en onderwijs (leerlingenver-
voer, leerplicht, onderwijshuisves-
ting, kinderopvang)

• maandagochtend 24 april 2006:
Welzijn, inkomen en zorg
Bijstand, Wet Voorzieningen 
Gehandicapten, huursubsidie 
en inburgering

De gemeenteraden van Berkelland,
Bronckhorst, Lochem en Montfer-
land (gezamenlijk ca. 150.000 inwo-
ners) hebben besloten - voorlopig
voor een periode van drie jaar - ge-
zamenlijk een rekenkamercommis-
sie in het leven te roepen. De ge-
meenten hebben afgesproken € 1,-
per inwoner per jaar hiervoor be-
schikbaar te stellen. Een werkgroep
bestaande uit raadsleden van de
deelnemende gemeenten gaat de
werving- en selectieprocedure voor
leden van de rekenkamercommissie
begeleiden. De rekenkamercom-
missie - die bestaat uit drie onaf-
hankelijke leden - gaat per gemeen-
te één onderzoek per jaar uitvoeren
(totaal vier onderzoeken per jaar).

Samenwerking heeft meerwaarde
Vanaf 1 januari 2006 is elke ge-

meente wettelijk verplicht een Re-
kenkamer of Rekenkamercommis-
sie te hebben (vergelijkbaar met de
landelijke Rekenkamer).
Doel van de rekenkameronderzoe-
ken is om de effecten van het ge-
meentelijke beleid in kaart te bren-
gen en om inzichtelijk te maken of
het geld goed is besteed; met ande-
re woorden of de gemeente effec-
tief, efficiënt en rechtmatig met
haar financiën omspringt. De ge-
meenten verwachten dat de meer-
waarde van samenwerking vooral op
het terrein van de kwaliteit (grotere
deskundigheid) en kostenbesparing
tot uitdrukking zullen komen. Bij de
uitvoering van haar werkzaamheden
wordt de rekenkamercommissie 
ondersteund door een ambtelijk 
secretaris.

Bronckhorst, Berkelland, Lochem en
Montferland krijgen gezamenlijke 
rekenkamercommissie



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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, 29 april 2006, Kermis en Oranje Stichting, tijdelijke verkeersmaatregel afsluiting

Pastoriestraat op Koninginnedag
• Bronckhorst, diverse wegen in de gemeente, 3 juni 2006, OTMV afdeling Gelderland, toertocht

met oude tractoren 
• Halle, 18 juni 2006 van 11.00 tot 17.00 uur, touwtrekvereniging Vorden, rommel- boeken- en

kledingmarkt, sportvelden S.V. Halle, opbouw 17 juni 2006, afbouw 18 juni 2006, tijdelijke 
reclame van 15 mei tot 20 juni 2006 

• Halle, 21 mei 2006 van 09.00 tot 21.00 uur, S.V. Halle, voetbaltoernooi, muziek van 14.00 tot 
20.00 uur, sportvelden SV Halle

• Halle, 27 mei 2006 om 19.30 uur, opstijgen luchtballon, Boldijk 6
• Halle, 29 april 2006 van 13.30 tot 24.00 uur, Oranje comité Wolfersveen, kinderspelen, 

toneelavond, aanvraag kansspel, zaal Susebeek Ruurloseweg 42
• Hengelo Gld., 10 juni 2006 van 10.30 tot 14.00 uur, Chr. Muziekvereniging Crescendo, 

rommelmarkt, parkeerplaats sporthal De Kamp Sarinkkamp 7
• Hengelo Gld., 12 en 13 mei 2006, Chr. Muziekvereniging Crescendo, venten met slaatjes in dorp

en buitengebied 
• Hengelo Gld., 15 april 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, Capuchon Jeugdmode, aanvraag 

draaimolen terrein voormalig VVV kantoor of gemeentehuis
• Hengelo Gld., 15 juli 2006, ijsvereniging Steintjesweide, aanvraag plaatsen van een tent t.b.v.

catering tijdens het vogelschieten
• Hengelo Gld., van 19.00 tot 24.00 uur verjaardagsfeest, Oude Varsselseweg 1, tijdelijke 

gebruiksvergunning
• Keijenborg, 2 juli 2006, van 10.00 tot 16.00 uur rommelmarkt Booltinkplein en gedeelte Pastoor

Thuisstraat, muziekvereniging Sint Jan
• Kranenburg, 11 en 12 augustus 2006, aanvraag feesten in feesttent, Eikenlaan 23
• Toldijk, 1 en 2 juli 2006 van 10.00 tot 18.00 uur, Dutch Open 2006 Sheep Dog Trials, internatio-

nale wedstrijden schapendrijvers met bordercollies, 2 juli gecombineerd met harmonica, 
tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing parkeerverbod beide zijden van Wolfsstraat vanaf 
nr. 6 tot 500 m voorbij nr. 1 van 1 juli tot 3 juli 2006

• Toldijk, 15 en 16 juli 2006 van 8.00 tot 18.00 uur, PC en R.O. Bronckhorst, Wolfstraat 5 
(vleesboerderij Garritsen), hippisch weekend, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing art. 35.
Drank- en horecawet, parkeerverbod beide zijden van de Wolfsstraat vanaf nr. 6 tot 500 m
voorbij nr. 5 van 15 tot 17 juli 2006

• Veldhoek e.o., 17 juni 2006, gymvereniging Veldhoek venten met koek
• Vorden, 10 juni van 18.00 tot 24.00 uur 2006, jaarlijks buurtfeest Het Elshof thv 5-7, tijdelijke

verkeersmaatregel, afsluiting het Elshof tussen nummer 1 en 15 van 10 juni 2006 van 12.00 tot
11 juni 2006 12.00 uur

• Vorden, 16 april 2006 van 20.30 tot 22.00 uur, camping De Goldberg, verbranden van snoeihout
op 1e paasdag, Larenseweg 1 

• Vorden, 28 mei 2006 van 12.00 tot 17.00 uur, Helmink woninginrichting, aanvraag tijdens koop-
zondag hoek parkeerplaats restaurant Olde Lettink een marktkraam, daarvoor komt een klein
terras met optreden van linedancers

• Vorden, 8 en 9 december 2006, muziekvereniging Concordia, venten met oliebollen 
• Vorden, Bloemendaal en Wiegerinck, vervanging permanente reclame op de gevel van het 

pand aan de Ruurloseweg 21
• Vorden, van 09.00 tot 18.00 uur, touwtrekwedstrijd, Ruurloseweg 110, tijdelijke gebruiksver-

gunning, ontheffing art. 35. Drank- en horecawet
• Zelhem, 21 mei 2006, Ondernemings Vereniging Zelhem, plaatsen van een podium t.b.v. 

diverse optredens op de markt i.v.m. koopzondag
• Zelhem, 26 en 27 mei 2006, bruiloftsfeest in de tent nabij café de Tol, Keijenborgseweg 1
• Zelhem, 3 t/m 5 juni 2006, Stichting Concours Hippique, Achterhoekse paardendagen op terrei-

nen aan de Oosterwijkweg, met live muziek op 2, 3 en 4 juni van 21.00 tot 01.00 uur in feesttent
• Zelhem, 4 mei 2006 van 19.25 tot 20.25 uur, 4 mei comité Zelhem, stoet vanuit herdenkings-

dienst Lambertikerk naar monument en van daaruit naar begraafplaats, live muziek trompet, 
2 minuten voor 20.00 uur, ongeveer 20.00 uur stoet van Doetinchemseweg/Ruurloseweg naar
monument

• Zelhem, 6 juli 2006 van 17.00 tot 00.00 uur, voetbalvereniging Zelhem, voetbalwedstrijd tussen
Bronckhorstteam en BVO De Graafschap, ontheffing geluid, ontheffing art. 35. Drank- en 
horecawet, kansspel verkoop op terrein

• Zelhem/Hummelo en Keppel, vergunningaanvraag driehoeksborden van 11 t/m 24 sept, 
2 t/m 15 okt, 16 t/m 29 okt, 30 t/m 12 nov, 20 t/m 3 dec, 27 nov t/m 10 dec, 15 t/m 28 dec 2006

Bouwvergunningen
• Baak, Rozenstraat 1-13, gedeeltelijk veranderen entree/trap en de indeling van de woning 
• Drempt, Strengsche Veld 58, uitbreiden van de woning met een hobbyruimte 
• Halle, Aaltenseweg 28, bouwen garage met bergruimte 
• Hengelo Gld., Vloed 17, gedeeltelijk vergroten woning 
• Keijenborg, Boeijinkweg 6, plaatsen serre
• Vorden, Dorpsstraat 13, plaatsen tuinhuisje 
• Vorden, Galgengoorweg 5, bouwen loods/werktuigenberging  
• Vorden, Industrieweg 1, gedeeltelijk vergroten woonkamer/verblijfsruimte
• Vorden, Kerkstraat 17, oprichten openbare basisschool en peuterspeelzaal
• Zelhem, Abraham Kuijperstraat 19, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Akkermansstraat 12, bouwen woning 
• Zelhem, Blekweg kavelnummer 4, realiseren bedrijfswoning
• Zelhem, Verzet 19, gedeeltelijk vergroten woning 

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Dorpsstraat 79, voor het vestigen van zakelijke dienstverlening in de vorm van kantoor,

toonzaal en opslag ten behoeve van advies en verkoop van gordijnstoffen, geldend bestem-
mingsplan Halle en Velswijk

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 april t/m 26 april
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid

de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze 
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. 

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het 
ontwerpbesluit schriftelijk naar voren brengen bij b en w.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ambachtsweg 11, voor het oprichten van een bedrijfshal, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 10, lid 10.8, sub e van de planvoorschriften van het geldende 
bestemmingsplan ‘Vorden centrum en oost 1994’

Het bouwplan ligt vanaf 13 april t/m 10 mei 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het 
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden 
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan het college van b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 30-70, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Beukenlaan 18, voor het organiseren van themafeesten voor kinderen en zaalverhuur

voor familiereünies met een thema, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993 van de 
gemeente Steenderen’

• Zelhem, Hummeloseweg 46/46a, voor het realiseren van vier halfvrijstaande woningen, 
geldend bestemmingsplan ‘Zelhem Dorp 2002, 2004-1’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 april t/m 24 mei
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze 
afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 30-V68, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’ 
Deze vrijstelling is verzonden op 30 maart 2006.

Mogelijkheden voor beroep 

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

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 23 maart 2006:
• Hengelo, 29 april 2006, World Servants, klein kansspel tijdens de markt
Verzonden 24 maart 2006:
• Bronkhorst, 22 april 2006 van 10.30 tot 10.50 uur, N.S.O., draaiorgel op pontaankomstplaats

wacht spelend op de aankomst van een groep per pont. Draaiorgel begeleidt de wandeling van
deze groep van pont - Herberg Gouden Leeuw

Verzonden 30 maart 2006:
• Zelhem, 14 oktober 2006, drumfanfare Prinses Juliana, live-muziek, tijdelijke gebruiksvergun-

ning sporthal De Pol, Josti Band, tijdelijke verkeersmaatregel parkeerplaats sporthal De Pol
van 07.00 tot 24.00 uur 

Verzonden 31 maart 2006:
• Keijenborg, 20 mei 2006 van 12.00 tot 20.00 uur, kleinschalig festival voor goed doel, 

Remmelinkdijk 1
Verzonden 3 april 2006:
• Zelhem, 12 april 2006 van 11.00 tot 18.30 uur, demonstratie proefveldjes met groenbemesting,

Aaltenseweg 7, tijdelijke verkeersmaatregel, parkeerverbod
Verzonden 4 april 2006:
• Bronckhorst, 23 april 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, VVV Bronckhorst-vestiging Hengelo, 

fietstocht door de gemeente Bronckhorst
Verzonden 5 april 2006:
• Baak, 16 april 2006 van 20.30 tot 24.00 uur, Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Baak,

Paasweide aan de Bontekoeweg, misschien dweilorkest, tijdelijke verkeersmaatregel, 
afsluiting  gedeelte Bontekoeweg van Zutphen-Emmerikseweg tot direct na het terrein van
17.00 tot 24.00 uur, inhaalverbod en snelheidsbeperking vanaf Baak tot opgang dijk

• Bronckhorst, 1 maart t/m 30 september 2006, O Sole Mio, venten met schepijs
Verzonden 6 april 2006:
• Hengelo, 18 april, 14 juni, 3 september, 11 december, 20 november 2006, tijdelijke 

gebruiksvergunning, Hervormde kerk, Banninkstraat 9
• Hummelo, 17 april van 10.00 tot 17.00 uur, kleine rommelmarkt
• Hummelo, 17 april 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, kleine rommelmarkt, Zelhemseweg 16
• Velswijk, 16 april 2006 van 08.00 tot 01.00 uur, lampionnenoptocht, paasvuur, tijdelijke 

Openbare bekendmakingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

gebruiksvergunning, standplaatsvergunning, tijdelijke verkeersmaatregel, ontheffing drank 
en horeca art. 35, hoek Kruisbergseweg, Schooltinkweg

• Vorden, 16 april t/m 22 april 2006, volleybalvereniging Dash, venten met chocolade in 
bebouwde kom

• Vorden, 16 t/m 22 april 2006, venten met chocolade, bebouwde kom
• Zelhem, 18 t/m 1 juli 2006, 2 spandoeken in Zelhem, 1 spandoek in Halle en 1 spandoek in 

Velswijk

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 3 april 2006:
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, verbouwen voorgevel, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en 
Liemers

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 4 april 2006:
• Vorden, de Horsterkamp 3, verbouwen van een bergruimte, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 5 april 2006:
• Vorden, Ruurloseweg tussen 65 en 65a, geheel oprichten woning, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 86, gedeeltelijk vernieuwen woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 6 april 2006: 
• Vorden, Brandenborchweg 4, vernieuwen schuur/garage, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Warkenseweg 2, intern vergroten en veranderen van een woning, verleend met: 

- toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recon-
structieplan Achterhoek en Liemers vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening

- ontheffing van artikel 4.24, lid 3 en artikel 4.28, lid 3 van het Bouwbesluit wegens een 
kleinere vrije hoogte van nieuwe verblijfsruimten dan 260 cm. Ontheffing verleend op grond
van artikel 1.11, lid 1 en 2 van het Bouwbesluit wegens beperkingen van het bestaande 
gebouw tot een vrije hoogte van 252 cm

Verzonden op 7 april 2006:
• Hengelo Gld., Koepelberg 4, uitbreiden woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel

19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 3 april 2006:
• Steenderen, Nijverheidsweg 2, geheel slopen opslagloods, bestaande uit 2 hallen
Verzonden op 5 april 2006:
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 11, geheel slopen asbesthoudend dakbeschot
• Vorden, Dorpsstraat 2, geheel slopen garage/berging/dierenverblijf, komt asbesthoudend 

afval vrij
• Vorden, Kerkstraat 17, geheel slopen o.b.s. Vorden, bestaande uit basisschool en 

peuterspeelzaal, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Nieuwstad 49 (ged), geheel slopen kas
• Wichmond, Hackforterweg 1, geheel slopen schuur/garage
Verzonden op 6 april 2006:
• Vorden, Veldslagweg 4, geheel slopen van twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij

Wegenverkeerswet
• Zelhem, op 12 april wordt op het naast gelegen perceel van het adres Aaltenseweg 7 een 

demonstratie groenbemesting praktijkproef gehouden. Op de Aaltenseweg geldt daarom op 
12 april 2006 van 11.00 tot 18.30 uur een parkeerverbod aan beide zijden van de weg

• Baak, op 16 april 2006 is een paasvuur aan de paasweide aan de Bontekoeweg. Hiervoor is de
Bontekoeweg op 16 april 2006 van 17.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Ook geldt
een inhaalverbod en een snelheidsbeperking op de Zutphen-Emmerikseweg (N314) vanaf de
bebouwde kom tot aan Broekweg op 16 april 2006 van 17.00 tot 02.00 uur de daaropvolgende
dag

• Steenderen, de Stichting Oranjecomité houdt op 29 april 2006 kinderspelen en een vrijmarkt 
op het Burgemeester Buddingh plein. Daarom geldt aan het gedeelte van de Dorpsstraat een
parkeerverbod op 29 april 2006 van 07.00 tot 19.00 uur. Ook geldt een éénzijdig parkeerverbod
langs de onevenzijde v.d. Burg. Smitsstraat, de noordzijde v.d. J.F. Olmansstraat tussen de nrs.
8 en Kerkhofweg, de Kerkhofzijde v.d. Kerkhofweg en de evenzijde van de Dorpsstraat tussen
Landlustweg op 29 april 2006 van 07.00 tot 19.00 uur

Kapvergunningen
Verzonden op 4 april 2006:
• Halle, Landstraat 12, voor het vellen van één eik, geen herplantplicht.
• Hengelo, Herman van Velzenplein 12, voor het vellen van één esdoorn, geen herplantplicht
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 5, voor het vellen van twee hemelbomen en één 

kastanje, herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5,
art.  5.5.1)
Verzonden op 11 april 2006:
• Drempt, Rijksweg 30, voor verbranding nabij de Rijksweg
• Drempt, Hoefkensestraat 12, voor verbranding nabij de Hoefkensestraat 12
• Halle, Oude Maatje 1, voor verbranding nabij de Oude Maatje
• Halle, Kuiperstraat 5, voor verbranding nabij de Kuiperstraat
• Halle, Halle Heideweg 31, voor verbranding nabij de Halle Heideweg
• Halle, Wolfersveenweg 14, voor verbranding nabij de Wolfersveenweg
• Hengelo Gld., Vordenseweg 84, voor verbranding nabij de Vordenseweg
• Hummelo, Kasteellaan 1 voor verbranding nabij de Kasteellaan
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, voor verbranding nabij de Rijksweg en Oude IJssel
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 12, voor verbranding nabij de Kuilenburgerstraat
• Vorden, Rommelderdijk 4, voor verbranding nabij de Rommelderdijk
• Zelhem, Meeneweg 22 voor verbranding nabij de Meeneweg
• Zelhem, Zonnebloemstraat, voor verbranding nabij de Heidehoekweg
• Zelhem, Pluimersdijk 13B, voor verbranding nabij de Pluimersdijk

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), Openbare werken (kapvergunnin-
gen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (Wegenverkeerswet). In het bezwaarschrift
moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw 
ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw 
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, wegens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorlijn Zutphen – Winterswijk zijn nabij

de spoorwegovergang de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer:
- vanaf 24 april 23.00 uur t/m 25 april 2006 07.00 uur, Ruurloseweg
- vanaf 25 april 23.00 uur t/m 26 april 2006 07.00 uur, Kostedeweg en Eikenweg 
- vanaf 26 april 23.00 uur t/m 27 april 2006 07.00 uur, Onsteinseweg en Eikenweg

• Velswijk, in verband met het paasvuur worden vanaf 16 april 18.00 uur t/m 17 april 2006 04.00
uur zijn de Kruisbergseweg (N316) vanaf rotonde Waarlo tot aan Molenenk, de Banninkstraat,
de Davisweg, de Neuzendijk gelegen tussen Velswijkweg en Kruisbergseweg, de Oude Kruis-
bergseweg en de Schooltinkweg gelegen tussen Kruisbergseweg en Banninkstraat afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Daarnaast geldt een stopverbod
op de Kruisbergseweg vanaf Velswijkweg tot Olde Kaste, de Neuzendijk vanaf Velswijkweg tot
Keyenborgseweg, de Keijenborgseweg vanaf Akkermansstraat tot Velswijkweg, de Oude Kruis-
bergseweg vanaf Keijenborgseweg tot aan Kruisbergseweg, de Davisweg vanaf Keijenborgse-
weg tot aan Kruisbergseweg, de Schooltinkweg vanaf Banninkstraat tot aan Kruisbergseweg
en de Kroezerijweg vanaf Jebbinkweg tot aan Hengelosestraat. 
Het doorgaande verkeer wordt omgeleid vanaf de rotonde Waarlo Hummeloseweg 
via de rondweg Zelhem, Hengeloseweg, Zelhemseweg, Molenenk richting Kruisbergseweg 
en vice versa.

• Laag-Keppel, in verband met werkzaamheden van de provincie Gelderland aan de Wehlsedijk
N814 is op de Jonker Emilweg tussen de Slondeweg en de Rijksweg N317 t/m vrijdag 26 mei
2006 éénrichtingsverkeer ingesteld. Het is alleen toegestaan vanaf de Rijksweg N317 de 
Jonker Emilweg in te rijden.  

• Vorden, in verband met  Castle Fair geldt van 23 augustus t/m 27 augustus 2006 een parkeer-
verbod voor de Ruurloseweg vanaf de rotonde tot de Schuttestraat en de Schuttestraat vanaf
de Ruurloseweg tot de kruising met de Vordensebosweg

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk wijzigingsplan Landgoed Enghuizen
Het wijzigingsplan Landgoed Enghuizen is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op het omzetten van de bestemming ‘agrarisch gebied met landschapswaarden’ van enkele 
percelen nabij de Hessenweg en de Zelhemseweg in Hummelo naar de bestemming ‘Bos- en 
natuurgebied’.

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

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

Vastgesteld bestemmingsplan Halseweg 59b Halle 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 maart 2006 het bestemmingsplan ‘Halseweg 59b
Halle’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte
van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de mogelijkheid tot verbouw van een voormalig
coöperatiegebouw aan de Halseweg 59b in Halle tot woning, kantoor, magazijn en werkplaats ten
behoeve van een glaszet- en schildersbedrijf.

Het bestemmingsplan ligt van 13 april t/m 24 mei 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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Steenderdiek 1999-2005’
(artikel 30 WRO)
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 maart 2006 het bestemmingsplan ‘Steenderdiek
1999-2005’ gewijzigd vastgesteld. Dit plan is een herziening ex artikel 30 WRO van het bestem-
mingsplan ‘Steenderdiek 1999’. Gedeputeerde staten van Gelderland hebben namelijk, overeen-
komstig de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 oktober
2003, op 8 juni 2004 gedeeltelijk goedkeuring onthouden aan het vastgestelde bestemmingsplan
‘Steenderdiek 1999’. 

Het bestemmingsplan ‘Steenderdiek 1999-2005’ heeft betrekking op:
• de oostelijke uitbreiding van het bedrijfsterrein van Aviko in Steenderen
• een nieuwe verbindingsweg vanaf de L. Dolfingweg om deze uitbreiding naar de dorpskern van

Steenderen
• de noordelijke uitbreiding van en het lokale bedrijventerrein aan de Dr. A. Ariënsstraat in

Steenderen
• een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de L. Dolfingweg naar de noordelijke uitbreiding van het 

lokale bedrijventerrein



Openbare bekendmakingen - vervolg

Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Deze
omvatten samengevat:
• het wijzigen van de artikelen 8 en 11 van de voorschriften van het ontwerpbestemmingsplan

naar aanleiding van ingediende zienswijzen
• het wijzigen van de begrenzing en beschrijving van het, bij het bestemmingsplan behorende,

beeldkwaliteitsplan naar aanleiding van ingediende zienswijzen
• het ambtshalve wijzigen van artikel 6 van de voorschriften

Het bestemmingsplan ligt van 19 april t/m 30 mei 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 af-
spraak 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,
en een ieder die zich niet kan verenigen met de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen,
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
Ontwerpbesluit tot het vernieuwen van de voorschriften (art. 8.23 Wm en
art. 3:31 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 13 april t/m 24 mei 2006 
tijdens de openingstijden ter inzage het ontwerpbesluit voor het ambtshalve vernieuwen van de
voorschriften van de milieuvergunning van:
• Zelhem, Hobelmansdijk 3, voor de op 21 december 1993 onder nr. WM 1148 verleende 

vergunning

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van terinzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 25 mei 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen 
tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en milieu, 
tel. (0575) 75 02 87.

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

Ontwerpbesluiten  (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 13 april t/m 24 mei 2006
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

Wet milieubeheer  voor een paardenhouderij, manege en logiesaccomodatie met horeca-
activiteiten

• Olburgen, Pipeluurseweg 4, voor een oprichtingsvergunning voor een rundveehouderij met
kippen

• Zelhem, Everhardinkweg 3a, voor een veranderingsvergunning voor een melkgeitenhouderij
en mini-camping

• Zelhem, Industriepark 2, voor een oprichtingsvergunning voor een brandweerkazerne

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de 
vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter 
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 25 mei 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en
milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 13 april t/m 24 mei 2006 
tijdens de openingstijden ter inzage de verklaringen tot acceptatie van melding op grond van 
artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Vorden, Stationsweg 16, voor het uitbreiden van de verkoopruimte
• Zelhem, Michelstraat 4a, voor het uitbreiden van ruwvoeropslag met twee sleufsilo’s

Deze verklaringen zijn op 11 april 2006 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen ingevolge de vergunningen en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van 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 inwer-
kingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voor-
ziening 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. 

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 23 maart 2006 de ‘Verordening
gemeentelijke rekenkamercommissie’ vastgesteld.

Deze verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij de griffie en
is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordening treedt in werking met ingang van de
dag na deze publicatie.

Wet geluidhinder
Inspraak verzoek vaststelling hogere grenswaarden Hummeloseweg
46/46a Zelhem
Van 13 april t/m 10 mei 2006 liggen voor een ieder op het gemeentekantoor gedurende de 
openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• Zelhem, een ontwerpverzoek met bijlage(n), gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder
voor de nieuwbouw van vier halfvrijstaande woningen aan de Hummeloseweg 46/46a

Gedurende een termijn van vier weken wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen
over het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken. Ook vindt op 24 april 2006, om 10.00 uur in het
gemeentekantoor een openbare zitting plaats waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld
opmerkingen over het ontwerpverzoek hogere grenswaarden van het plan Hummeloseweg
46/46a te maken. Wanneer u van de openbare zitting gebruik wenst te maken, verzoeken wij u 
dit telefonisch kenbaar te maken aan de heer P. Roerdink van de afdeling Bouwen en milieu, 
tel. (0575) 75 03 12.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo
Gld.

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

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

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

Uw adres voor:

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

IJzerwaren
(ook alles per stuk)

Gereedschappen

Hout en plaatmaterialen

Sterk in technisch materiaal

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.

Volop houten en stalen op-

bergkasten voor 

berging, garage, magazijn,

archief, slaapkamer, 

tienerkamer, enz. 

tegen

BODEMPRIJZEN

KUIJK’S MEUBELBEURS
Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)

Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256
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MINIMAAL BOD 2250.- MINIMAAL BOD 1250.- MINIMAAL BOD 1500.-

MINIMAAL BOD 1000.- MINIMAAL BOD 3000.- MINIMAAL BOD 2000.-

MINIMAAL BOD 1500.- MINIMAAL BOD 2000.- MINIMAAL BOD 1500.-

keukenveiling!
BEPAAL ZELF DE PRIJS VAN UW DROOMKEUKENT.E.A.B.

T/M 15 APRIL A.S.
SHOWROOMKEUKENS 

VOOR 
VEILINGPRIJZEN!

GILDENWEG 1 ZELHEM 
TELEFOON 0314 62 36 58

Openingstijden:

SCHEFFER VEILT KEUKENS: Dat een goede keu-
ken niet duur hoeft te zijn bewijst Scheffer Keukens. 
Daarom houden wij ook dit jaar weer een veiling van 
showroomkeukens. En dat is zeker leuk voor u. 

VEILINGPRIJZEN! Kom kijken naar de diverse top-
klassekeukens en profiteer van veilingprijzen. U bent 
van harte welkom tijdens onze veilingactie met tot 
15 april keukens tegen elk aannemelijk bod. 

HOE WERKT ONZE VEILING? Breng in onze show-
room een schriftelijk bod uit op de door u gewenste 
keuken. Zaterdag 15 april a.s. om 15.00 uur bepaalt 
de veilingmeester het hoogste bod op de betreffende 
keuken. De getoonde prijs op de te veilen keukens is 
de minimumprijs. 

Specificaties keukens zie
www.schefferkeukens.nl

Maandag  10.00 - 18.00 uur 
Di t/m do  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag      09.00 - 21.00 uur  
Zaterdag   08.30 - 16.00 uur

2E PAASDAG GESLOTEN
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De raad van Bronckhorst heeft recrea-
tie en toerisme tot speerpunt van be-
leid gemaakt en bij de vaststelling van
de begroting vorig jaar december daar
ook middelen voor beschikbaar ge-
steld. Door schaalvergroting en func-
tieverandering op het platteland zoe-
ken ondernemers naar nieuwe kansen
voor toeristische en recreatieve bedrij-
vigheid. Als minister van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit zet minis-
ter Veerman zijn visie op dit beleidster-
rein uiteen. Het symposium wordt ge-
houden op 24 april in partycentrum
het Witte Paard te Zelhem. Na dit sym-
posium hoopt de gemeente voldoende
basis te hebben om met het Toeristisch
Platform Bronckhorst en de VVV
Bronckhorst invulling te geven aan de
realisatie van nieuwe, kansrijke, toeris-
tische arrangementen in Bronckhorst. 
Burgemeester Henk Aalderink heeft
recreatie en toerisme in zijn portefeuil-
le. Hij geeft uitleg aan verslaggever
Huub Baakman, hoe de stappen verlo-
pen om de ‘toeristische parels in
Bronckhorst aan elkaar te rijgen’. “De
gemeenteraad heeft gelden beschik-
baar gesteld en gezegd om dat geld te
gebruiken als co-financieringsgeld om
in elk geval een stimulans te geven aan
recreatie en toerisme en aan de econo-
mie. Want de raad heeft ook gezegd,
wij zouden het zeer op prijs stellen als
in de komende raadsperiode de werk-
gelegenheid binnen Bronckhorst met
zes procent groeit. Dat wil zeggen, on-
geveer zeshonderd arbeidsplaatsen. Ik
hoop samen met collega wethouder
Baars, die het economische beleid doet
en ik het recreatie- en toerismebeleid,
om met dit geld te komen tot die nieu-
we werkgelegenheid”.

DE ECONOMISCHE EN SOCIALE
ROL IS HEEL ERG BELANGRIJK 
IN HET HELE PLAN?
“Ja, dat klopt! Uiteindelijk is recreatie
en toerisme economie, en economie is
werkgelegenheid. Wij hebben wat dat

betreft nog slagen te maken. Enerzijds
hebben we nog een aantal mensen aan
de kant staan en anderzijds zien we
ook dat door veranderingen in de land-
bouw, het buitengebied, het platte-
land, óók vernieuwing moet krijgen.
Dat is ook de reden dat wij op het sym-
posium op 24 april met name minister
Veerman hebben gevraagd om zijn vi-
sie over plattelandstoerisme te geven.
Want er zijn in de gemeente Bronck-
horst heel veel veranderingen in het
plattelandsgebied. Minister Veerman is
verantwoordelijk voor plattelandstoe-
risme en hij kan ons daarover een
mooi aantal dingen vertellen”. Eerst
plannen maken voordat je tot uitvoe-
ring kunt komen. Hoe verloopt de sa-
menwerking met de verschillende in-
stanties en groeperingen op gebied van
recreatie en toerisme? “We hebben op
de voorbereidingbijeenkomst van 23
maart heel bewust gekozen om de be-
langenorganisaties van recreatie en
toerisme uit te nodigen. Wij weten in-
middels dat er tweehonderd bedrijven
zijn die zich bezig houden met recrea-
tie en toerisme in deze gemeente. Het
grote belang is nu dat we proberen een
samenwerking te zoeken tussen die be-
drijven. Wat mij betreft hoeven er niet
allerlei nieuwe dingen te komen. Kwa-
liteitsverbetering en meer samenwer-
king zal er toe leiden dat we arrange-
menten kunnen aanbieden in de ge-
meente Bronckhorst. Daar zit de groot-
ste winst. De voorzet is gemaakt op 23
maart en dat moet dan een vervolg krij-
gen met concrete afspraken op 24 april
wanneer minister Veerman komt”. 

WAT WAREN DE REACTIES VAN DE
AANWEZIGEN OP DE BIJEENKOMST
VAN 23 MAART OVER DE PLANNEN?
“Het was een goede bijeenkomst. Daar
hebben de bedrijven nog eens uitge-
sproken dat samenwerking het sleutel-
woord is. Dat is een bevestiging van
wat we zagen. Maar het komt er nu op
aan dat die samenwerking zich ook

daadwerkelijk vertaalt in nieuwe ar-
rangementen. Met andere woorden,
wij als gemeente Bronckhorst zullen
een bedrag beschikbaar stellen. De
VVV van Bronckhorst zal daar een be-
middelende rol in spelen. Maar nu is
het zo, dat het bedrijfsleven aan de
beurt is als het gaat om arrangemen-
ten te faciliteren. Wij hopen dat proces
van betrokkenheid van die onderne-
mers op 24 april te kunnen afronden”.

DAT BETEKENT DAT ER VOLDOENDE
DRAAGVLAK IS BIJ DE ONDERNEMERS?
“Ja! We hebben gezien dat die onder-

Recreatie en toerisme in Bronckhorst

Burgemeester Henk Aalderink: "Grootste winst zit in 
kwaliteitsverbetering, vernieuwing en samenwerking"

Op 24 april bezoekt minister Veerman het Toeristisch Symposium ‘Toeris-
tische parels rijgen in Bronckhorst’. Op het symposium wil de gemeente
Bronckhorst de ruim tweehonderd recreatie en toerisme ondernemers
uit haar gemeente enerzijds uitleg geven over de kansen en mogelijk-
heden op toeristisch en economisch gebied en anderzijds uitdagen om de
krachten te bundelen en arrangementen voor bezoekers samen te stellen.
Het thema van de dag is: ‘Toeristische parels rijgen in Bronckhorst’. Doel
van de dag is om nieuwe marktkansen te creëren door samenwerking.
Ook wil de gemeente een toeristisch platform in het leven roepen om
samen met het veld beleid voor recreatie en toerisme vorm te geven.

Burgemeester Henk Aalderink: "Kwaliteitsverbetering, vernieuwing en samenwerking, daar gaat het om"

nemers onderling tegen elkaar zeiden
van, góh! u werkt ook in dat vakge-
bied. Je ziet aan de evenementen die
we hebben, zoals de Paardendagen en
de motorrace, om alleen dát evene-
ment te organiseren. Maar het gaat er
natuurlijk ook om de verhuur van re-
creatiewoningen, de campings, de ho-
tels en horeca dat die met elkaar zeg-
gen van, we maken daarvan gezamen-
lijk een arrangement. Dan zal dat ook
méér economische activiteiten opleve-
ren. Dan kom je weer bij het uitgangs-
punt, namelijk: meer nieuwe werkge-
legenheid. Ik heb al eerder gezegd, dat
we niet zoveel behoefte hebben aan
iets nieuws. Natuurlijk op een paar
deelgebieden zou je nog wat kunnen
ontwikkelen. Het gaat met name om
samenwerking, samen arrangemen-
ten maken, innovaties en de kwali-
teitsslag. In die drie thema’s werken
wij heel goed samen met de VVV. Het
gaat er nu om dat ook het bedrijfsle-
ven die thema’s oppakt. Want, de con-
sument van vandaag heeft veel keuzes
en met name kwaliteit en innovatie is
daarin heel erg belangrijk”. 

NU LEES EN HOOR JE, DAT HET
TOERISME IN DE ACHTERHOEK 
DE LAATSTE JAREN TOENEEMT. 
ZO SLECHT GAAT HET TOCH NIET
MET DIT GEBIED?
“Dat klopt! Laat één ding helder zijn.
Het gaat op dit moment in de Achter-
hoek uitstekend met recreatie en toe-
risme. We hebben vorig jaar kunnen
constateren dat de groei zeven pro-
cent was, dat is heel goed. Het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme, de mar-
ketingorganisatie voor de regio Ach-
terhoek, doet prima werk. Het gaat er
nu om dat wij als gemeente Bronck-
horst, binnen die paraplu, daar een
graantje van meepikken. Dat kunnen
we doen door kwaliteit, innovatie en
samenwerking. Dat was het doel waar-
mee we begonnen zijn. We hebben
daar ook co-financieringsmiddelen
voor. Ik hoop dan ook dat al die twee-
honderd ondernemers in Bronckhorst
zeggen: daar moet ik bij zijn, anders
mis ik dat. En dat proberen we nu op
de kaart te zetten”. 

OP 24 APRIL IS HET SYMPOSIUM.
MINISTER VEERMAN ZAL HET EEN
EN ANDER VERTELLEN. HOE ZIET
HET PROGRAMMA ER VERDER UIT?
“We zullen de minister een aantal
voorbeelden voorleggen, hoe wij den-
ken het te doen als het gaat om platte-
landstoerisme. Wij zullen ook een
aantal complete arrangementen heb-
ben waarbij wij vragen aan de aanwe-
zige deelnemers, teken daar nu op in.
Dan moet echt blijken hoe die samen-
werking tot stand komt. We hopen op
het symposium dat de minister het
’Toeristisch Platform Bronckhorst’ zal
installeren. 

Waar wij als gemeente heel erg be-
hoefte aan hebben, is om heel kort te
kunnen schakelen met de VVV, de ho-
reca, de (mini)campinghouders, de
evenementen én een heel belangrijke
poot de cultuurtoerisme in de Achter-
hoek. Want ik heb me de afgelopen
maanden verbaasd dat binnen de his-
torische verenigingen, binnen het Sta-
ring Instituut, op dit moment dertig-
duizend mensen bezig zijn met een
vorm van cultuur en cultuurtoerisme.
Daar moeten we ook gewoon wat mee-
doen. Daar liggen enorme kansen”. 

TOT SLOT, U HEBT ALLE VERTROUWEN
IN DE AANPAK OM RECREATIE 
EN TOERISME VORM TE GEVEN?
“Wat we hopen is dat die disciplines
de weg vinden. Dat van die tweehon-
derd ondernemers, laat ik een getal
noemen, de helft zegt wij zien de sa-
menwerking zitten en wij willen parti-
ciperen in een aantal evenementen
waar wij beter van worden en waar on-
ze collega’s ook beter van worden. 

Het gaat er vooral om dat we voldoen-
de uitgangspunten hebben. Ook voor
de VVV en dat deze samenwerking
met het bedrijfsleven een koers is om
het toeristisch product Bronckhorst
neer te zetten. Ik hoop uiteindelijk dat
bedrijven daardoor veel meer toeris-
ten krijgen en dat wij uiteindelijk als
gemeente kunnen zeggen: de eerste
stap naar nieuwe werkgelegenheid is
gezet”.

Wie kennis wil maken met de Gazelle
Easy Glider, kan terecht bij Gazelle
Dealer Fokkink Tweewielers in Ruur-
lo. Want op 2e paasdag om 11.00 uur
staat er een promotieteam van Gazel-
le klaar om gelnteresseerde consu-
menten op weg te helpen. Tijdens een
proefrit kan een ieder zich zelf over-
tuigen van het gemak van de elektro-
nische trapbekrachtiging. Voor ieder-
een die een proefrit komt maken ligt
bovendien een leuke attentie klaar.
Kortom: voldoende redenen om even
langs te komen. De Gazelle Easy Glider
is uitgerust met een gelijkstroommo-
tor die reageert op de kracht waarmee
de pedalen worden rondgedraaid. 

Bij druk op de pedalen voegt de motor
zoveel energie toe dat de trapkracht
wordt verdubbeld of 2,3 maal vergroot
wordt, afhankelijk van de gekozen
stand. Boven de 16 kilometer per uur
neemt de ondersteuning af, totdat de-
ze bij 25 kilometer per uur nul is. Kort-
om, de Gazelle Easy Glider vergroot de
trapkracht alleen als het echt nodig is!
Waardoor ook fietsen met tegenwind,
heuvel opwaarts, met een kind achter-

op, of met een zware boodschappen-
tas, puur plezier is. Ervaar het zelf en
maak een proefrit!

GREENBIKE
Ook introduceert Fokkink Tweewie-
lers 2e paasdag de Greenbike. De
Greenbike is een sportief uitziende
elektrische snorfiets die wordt voort-
bewogen met behulp van een onder-
houdsvriendelijke elektromotor die
verwerkt zit in de aluminiumvelg van
het achterwiel: u ‘snort’ over ’s lands
wegen met de Greenbik! De Greenbike
is het ideale vervoermiddel als u zich
milieuvriendelijk en geruisloos wilt
voortbewegen. De eenvoudig uitneem-
bare accu, die geplaatst is aan de on-
derzijde van de fiets, zorgt voor een
bereik van ongeveer 35 kilometer. De
Greenbike is een ideale stadsfiets
maar u kunt er ook verder mee. U
laadt de Greenbike overal waar een
stopcontact is op! Tijdens een bezoek-
je gewoon even de stekker in het stop-
contact en de Greenbike is weer klaar
voor de terugweg. Doordat er geen ge-
bruik wordt gemaakt van een verbran-
dingsmotor fluistert de Greenbike en

kunt u onderweg gewoon praten met
een ‘medefietser’ of ‘Greenbiker’, er is
immers geen helmplicht. De lage in-
stap (slechts 25 centimeter) en het gro-
te zadel geven u de mogelijkheden vrij
te bewegen. De Greenbike snort over
de weg met een snelheid van 20 tot 25
kilometer per uur. Daardoor is de
Greenbike ook zeer geschikt voor ou-
deren en mensen met gewrichtspro-
blemen. De Greenbike is voorzien van
twee spiegels, contactslot, een bood-
schappenmand voorop en een afsluit-
bare koffer achterop. Uiteraard is de
Greenbike ook voorzien van goede ver-
lichting, inclusief een remlicht. De
Greenbike is net zo onderhoudsvrien-
delijk als een normale fiets.

DIENSTVERLENING UITGEBREID
Fokkink Tweewielers heeft sinds kort
haar dienstverlening uitgebreid. Te re-
pareren fietsen worden door Fokkink
namelijk gehaald en teruggebracht.
Tijdens de Open Dag op 2e paasdag
van 11.00 tot 16.00 uur heeft Fokkink
Tweewielers naast de presentatie van
de Gazelle Easy Opstapdag door de Ga-
zelle Dealer en de Greenbike ook een
groot assortiment andere fietsten, kin-
derfietsen fietsaanhangers kinder-
fietstandems en gazonmaaiers in de
aanbieding. U bent van harte uitgeno-
digd om zelf te ervaren hoe je voort-
aan fluitend tegen de wind in fietst!

Gazelle introduceert de Easy Glider: Fietsen met elektronische trapbekrachtiging

Gratis proefrijden op 2e Paasdag tijdens
Opstapdag bij Fokkink Tweewielers in Ruurlo
Met de introductie van de Easy Glider introduceert Gazelle een compleet
nieuwe manier van fietsen. Want de Easy Glider is uitgerust met elektro-
nische trapbekrachtiging, die op een slimme manier ondersteuning geeft
tijdens het fietsen. Waardoor je ook bij tegenwind of heuvel op geniet van
lekker licht fietsen. 
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"VUURGOOIEN"
Nadat de Schaddenstekkers de laatste
stoom afgeblazen hebben en de Poas-
boake in lichterlaaie staat kan ieder-
een zich inschrijven voor het vuur-
gooien. De presentatie is dit jaar in
handen van Andre Knoef, bekend van
Cabaretgroep HoeZo?! 

Elk jaar weer is het vuurgooien weer
een spektakel voor jong en oud. Met
het laaiende paasvuur op de achter-
grond spelen de deelnemers bij het
vuurgooien zelf met vuur. Het eerst
geven de geoefende spelers zich op om
geen worp in de strijd te missen, maar
langzamerhand wagen zich ook de
ongeoefende vuurgooiers zich in de
arena, vaak ook nog met verbluffend
resultaat. Elk jaar weer kan St. CCK
meer deelnemers op de lijst zetten die
graag vuurkoning willen worden. 

PAASVUURFEEST
In de verwarmde feesttent ook dit jaar
weer een wervelend feest met twee
bands op het CCK podium. In verband
met de horeca wet kunnen jongeren
gevraagd worden zich te legitimeren.
Aan jongeren onder de 16 jaar worden
geen alcoholische dranken verkocht.
Om dit leed iets te verzachten krijgen
deze jonge feestgangers 1 consumptie
munt cadeau na betalen van de entree. 

JUUSTUM 
In de achtertuin van de drummer
word het tentfeest om 21.00 uur afge-
trapt door de Kranenburgse dialec-
trockband Juustum. Deze band is eind
2001 ontstaan en stond in 2003 ook al
op het paasvuur podium. Lol hebben
in muziek maken is het hoofdmotto

van Juustum. Juustum speelt covers
van rockbands als Queen, Rolling Sto-
nes, en George Thorogood etc., maar
ook de lekkere rampe-stamp feest
nummers worden niet overgeslagen.
De covers zijn grotendeels voorzien
van een eigen tekst. Ook heeft Juus-
tum al een aantal eigen nummers ge-
maakt, die de covers lekker afwisselen.
Momenteel is Juustum bezig met het
opnemen van de eerste demo cd, die
verderop dit jaar in eigen beheer zal
worden uitgebracht. Juustum bestaat
uit Peter Hummelink (zang), Els Hum-
melink (zang), Niels Gr Jebbink (bas),
Erik Dimmendaal (gitaar), Franc
"a.k.a.Penterman" Ten Holder (gitaar)
en Martijn Dimmendaal (drums). Voor
meer informatie over de band surf
naar www.juustum.nl     

THE MISSING LINK 
The Missing Link is een band die al

enige tijd aan de weg timmert. Ze be-
staan uit 5 enthousiaste leden die elke
show het publiek een te gekke avond
wil bezorgen. Ze treden op in cafés, za-
len en tentfeesten. The Missing Link
beschikt over een breed repertoire wat
bestaat uit voornamelijk rock en pop-
covers. Covers van Anouk, Alannis Mo-
rissette, Kane en Golden Earring is
slechts een greep uit het ruime reper-
toire. 

Ook aan nederpop wordt aandacht be-
steed, met nummers van The Scene,
De Dijk en Van Dik Hout wordt ervoor
gezorgd dat elke show een mix van
verschillende muziekstijlen is, dus
voor ieder wat wils. Kortom een avond
The Missing Link, is een muzikale
avond waarbij professionaliteit, enter-
tainment en een hoop lol bovenaan
staan! Meer info over the Missing link
is te vinden: www.the-missing-link.nl

"Kranenburg vlamt weer op Eerste Paasdag!"
"Nieuw feestterrein voor St CCK"
Stichting CCK maakt zich weer op voor het naderende Paasvuur in de Kranenburg op eerste Paasdag. Afgelopen
week hebben de firma's Bosch en F Sessink straatwerk het paasvuur weer perfect op weten te stapelen. Dit jaar
is mede op last van gemeentelijke voorschriften de terrein indeling rondom het paasvuur aangepast. Het Paas-
vuur blijft zijn vertrouwde plek houden, echter de tent is verplaatst naar de weide aan de andere kant van het
spoor. Hierdoor zijn nu alle festiviteiten op één terrein, wat de gezelligheid alleen maar ten goede zal komen.
Op Eerste Paasdag om 20.00 uur zal de optocht  vertrekken vanaf de parkeerplaats van pannenkoekenrestaurant
de Kranenburg,  met in de koets de vuurkoning van 2005, Hans Bos. Dweilorkest "de Schaddenstekkers" uit Ruur-
lo zal de stoet begeleiden naar het Paasvuur terrein. Omstreeks half negen zal de vuurkoning en enkele hoog-
waardigheidsbekleders uit de buurtschap Kranenburg het paasvuur ontsteken.

Juustum

Hepatitis A wordt overgebracht door
besmet water en voedsel. Besmetting
is te voorkomen door vaccinatie (inen-
ting), door de handen goed te wassen
na toiletbezoek en voor het eten, door
alleen gekookt of gebakken voedsel te
eten en door drinkwater uit flessen of
gekookt water te drinken. De vaccina-
tie bestaat uit een prik in de boven-

arm. Deze geeft één jaar bescherming.
Wanneer de vaccinatie na één jaar
herhaald wordt, biedt dat 25 jaar be-
scherming tegen hepatitis A. Tijdens
de campagne wordt het vaccin tegen
een gereduceerd tarief aangeboden.

De GGD kan de vaccinatiekosten niet
meer rechtstreeks declareren bij de
verzekeraar. Er kan met PIN (of con-
tant) worden betaald. De rekening kan
men, afhankelijk van de polisvoor-
waarden, vervolgens zelf bij de verze-
keraar indienen. Kinderen van 16 jaar
of ouder en volwassenen kunnen te-
gen betaling van het normale tarief te-
recht op het reguliere reizigersspree-
kuur van GGD Gelre-IJssel. 

Telefoonnummer reizigersvaccinaties
Deventer/Apeldoorn/Zutphen: (0900)
20 20 401, reizigersvaccinaties Doetin-
chem: (0314) 321 231.
VACCINATIES TEGEN HEPATITIS A
VINDEN PLAATS OP VOLGENDE
LOCATIES EN DATA:
Zutphen 
* Woensdag 31 mei, 13.30-16.00 uur,
Hanzehal, Fanny Blankers-Koenweg 2.
Doetinchem
*Woensdag 31 mei, 13.00-16.00 uur,
GGD Gelre-IJssel, Gezellenlaan 10.

Vaccinatiecampagne hepatitis A 
Voor alle kinderen van 2 t/m 15 jaar
Het komt regelmatig voor dat
Turkse en Marokkaanse kinderen
tijdens de zomervakantie in Tur-
kije of Marokko besmet raken met
hepatitis A. Na de vakantie kan de
ziekte worden overdragen aan an-
dere kinderen (bijvoorbeeld op
school) en kunnen er kleine epide-
mieën ontstaan. GGD Gelre-IJssel
organiseert daarom al jaren een
hepatitis A campagne voor alloch-
tone kinderen. Echter, omdat
steeds meer mensen op vakantie
gaan naar gebieden waar hepatitis
A nog veel voorkomt, zal de cam-
pagne dit jaar worden uitgebreid.
Niet alleen allochtone kinderen,
maar alle kinderen van 2 t/m 15
jaar die op reis gaan naar een land
waar hepatitis A voorkomt, kun-
nen tegen hepatitis A worden ge-
vaccineerd.

Shows en paardensportbeurs 
in Barchem met een WK tintje

Deze avond zal Kas Bendjen weer alles
uit de kast / flightcase halen om er een
geweldig feest van te maken.  Voor dit
"bijna akoestische"optreden zullen in-
strumenten gebruikt gaan worden die
de akoestiek van een volle Bierkaai tot

zijn volste recht te doen laten komen.
De heren van de Kas Bend zijn mo-
menteel druk met de opnames van de
nieuwe CD, welke wordt voorzien van
een groot aantal nieuwe nummers.
Een aantal van deze nummers zal op
zaterdag 15 april ten gehore gebracht
gaan worden.
Dus wil je graag op de hoogte blijven
en weer eens een avondje ouderwets
tekeer gaan……. Kom dan op tijd want
vol = vol.

Zaterdag 15 April a.s. zal Kas Bend-
jen weer aantreden voor een in-
middels jaarlijks terug kerend "bij-
na Akoestisch" optreden in de Bier-
kaai in Baak.

Knappen met Kas Bendjen
in de Bierkaai

Zondag 23 april organiseert de actieve
recreatieve klootschieters groep De
Wildenborch weer haar jaarlijkse
klootschiettoernooi voor families, be-
drijven, buurt-, straatverenigingen en
verenigingen in buurtschap Wilden-
borch (tussen Lochem en Vorden).
Deelnemers kunnen zich inschrijven
voor de vrouwen-, mannen-, gemeng-
de- en vrijeklasse. Het toernooi begint
om 13.00 uur en start vanaf de Kapel
aan de Kapelweg. Teams kunnen zich
tot en met zaterdag 22 april aanmel-
den via telefoonnr. (06) 27 08 34 93.

Klootschieten 
in buurtschap
Wildenborch

De trainingen werden gedomineerd
door de Italiaanse dames. Alleen in de
1000cc klasse kon de Duitse Nina
Prinz op haar MV Agusta goed tegen-
stand bieden en wist zich naar de pole
te trainen. Bij de 600cc ging de pole
naar Chiara Valentini op haar fabrieks
Ducati. Iris ten Katen nam de vijfde
plaats in in deze klasse. In de wedstrijd

nam Nina Prinz kopstart, maar heeft
ergens een fout gemaakt in de eerste
ronde waardoor ze pas als allerlaatste
aan de tweede ronde begon met bijna
een minuut achterstand. Ondanks de
snelste rond kon ze dit verschil niet
meer goedmaken. Winst ging naar Pa-
ola Cazzola op haar fabrieks Ducati
voor Alessia Polita en Samuela de Nar-
di. In de 600cc klasse lag Iris ten Katen
lange tijd op de derde plaats, terwijl
het pitbord P2 aangaf. Nadat ze werd
ingehaald door Eliana Pezzilli was ze
in de veronderstelling dat ze derde
zou liggen, tot ze P4 op het bord zag
staan. Bij de women's cup rijden de
600 en 1000cc bij elkaar in en dat kan
het soms wat verwarrend maken. Iris
ten Katen reed weer naar Pezzilli toe
en bleef haar uiteindelijk twee secon-
den voor. Daardoor kon ze als enige
vrouw de Italiaanse overmacht door-

breken. Dit is een prachtige prestatie
van Ermelose en smaakt naar meer,
vooral nu de eerstvolgende wedstrijd
in Nederland wordt verreden en wel
op 21 mei in Hengelo Gld. 

Hans Smees kon zijn uitstekende pres-
tatie van vorige week niet herhalen.
Na vele problemen in de trainingen
nam hij uiteindelijk de vijfde plaats op
de grid in. Na de verkenningsronde
kwam hij echt binnen met een kapot-
te koppeling. Dat betekende dat hij in
ieder geval vanuit de pits moest star-
ten, maar ook dat binnen 5 minuten
de koppeling vervangen moest zijn.
Als allerlaatste begon Hans aan de
wedstrijd. Na een uitstekende inhaal-
race maakte een rode vlag situatie
door een ongeval een vroegtijdig ein-
de aan deze wedstrijd. Daardoor bleef
hij op de tiende plaats steken.

Mooie generale UEM women's cup voor int. motorraces
Iris ten Katen derde in Vallelunga
Op zondag 2 april is op het circuit
van Vallelunga de eerste wedstrijd
in de UEM women's cup (EK motor-
race voor vrouwen) verreden. Maar-
liefst 23 coureurs uit 6 verschillen-
de landen waren ingeschreven
voor de eerste wedstrijd, uit een
reeks van 4, op het zon overgoten
circuit nabij Rome. De andere wed-
strijden worden in Hengelo Gld
(Nederland), Rijeka (Kroatië) en Ca-
tagena (Spanje) verreden.

Op Tweede Paasdag, 17 april
2006, vindt in manege De Hek-
senlaak, Zwiepseweg 32, Bar-
chem (gemeente Lochem), weer
een Paardensport en rijtuigen-
beurs plaats. Deze beurs is in de
regio al meer dan tien jaar een
begrip.

Dit jaar is ervoor gekozen om, voor-
uitlopend op de wereldkampioen-
schappen samengestelde menwed-
strijdsport voor menner met een li-
chamelijk beperking, die in Hellen-
doorn gehouden worden van 6 t/m
10 september 2006, de Nederlandse
WK deelnemers een prominente rol
te geven tijdens deze beurs. 

Het Nederlandse WK menteam van
menners met een lichamelijke be-
perking zal mendemonstraties ver-
zorgen. 

De beurs, die wordt georganiseerd
door menvereniging De Bergmen-
ners, is van 10.30-16.30 uur geopend. 

Een deel van de beursopbrengst zal
worden gedoneerd aan Stichting
Mensport Hellendoorn, die het we-
reldkampioenschap in september
organiseert 
(www.mensporthellendoorn.nl)

In en rond de manege De Heksen-
laak worden tal van activiteiten ge-
organiseerd. In de kleine rijhal staan
standhouders met ruiter- en menar-
tikelen. Ook koetsen, karren, eggen
en boerengoederen zijn aanwezig.
In de grote rijhal zijn doorlopend
shows en demonstraties. Leden van
het Nederlandse WK menteam van
menners met een lichamelijke be-
perking vertonen hun menkunsten.
Leden van De Bergmenners verzor-
gen mendemonstraties. 

Verder zijn er demonstraties voltige,
is er een kuur op muziek uitgevoerd
door kinderen en worden er menles-
sen verzorgd. Ook Pipi Langkous is
met haar paard aanwezig. 

Speciaal voor de kinderen zijn er
rond het thema Pipi Langkous tal van
activiteiten. Veel basisscholen in Lo-
chem e.o. verstrekken een kleurplaat
met informatie aan de kinderen. 

De organiserende vereniging ver-
zorgt een show met dresseerkarren
en een vaardigheidswedstrijd.

Voor meer informatie, sponsoring
en huur van standruimte kan men
zich wenden tot dhr. Kees de Geeter
(06) 13800854, geeterhpc@zonnet.nl
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WAAROM MOET DE WMO ER KOMEN?
“De WMO is geen Zorgwet maar het is
een Welzijnswet met een hele grote
letter W. Het gaat erom dat mensen
zoveel mogelijk kunnen meedoen en
dat we proberen ze uit de zware zorg
en uit de zware hulp te houden”. 

ER MAG NIEMAND LANGS DE ZIJLIJN
STAAN. ALLE GROEPERINGEN VAN 
DE SAMENLEVING MOETEN DAARBIJ
BETROKKEN WORDEN?
“Ja! Kijken wat de mensen wel kunnen
en niet wat ze niet kunnen. Ook kij-
ken naar de organisaties. Werken ze
wel met elkaar samen als het gaat om
mensen te helpen. Worden mensen
niet te vaak van het kastje naar de
muur gestuurd. Kun je het geld niet
beter inzetten als organisaties samen-
werken, ook achter één loket en geen
tien. Eigenlijk is het gewoon, op een
andere manier dezelfde dingen doen”. 

OOK EEN ANDERE MANIER 
VAN DENKEN?
“Ja, natuurlijk! Voordat je als gemeen-
te beleid maakt, moet je eerst naar de
mensen toe. De wet zegt, je moet eerst
naar de mensen toe om te kijken wat
ze zelf aan behoeftes hebben. Dan pas
moet je beleid maken en dan pas moet
je inkopen. Als je ingaat kopen zonder
dat je weet dat mensen daar behoef-
ten aan hebben, aan dat bepaalde wel-
zijnsproduct van een instelling van
het welzijnswerk, dan kan het wel
eens zijn dat het niet aansluit. Dat is
zonde van het geld”.

IS DE WMO VOOR U ALS STAATS-
SECRETARIS EEN UITDAGING?
“Het viel me erg op toen ik staatssecre-
taris werd, dat we van alles wisten over
zorg, de zorgpremies en de hoeveel-
heid zorg. Maar als je kijkt naar wel-
zijn, wisten we eigenlijk niets. Daar
gaat zo’n vier miljard euro in om. En
als je dan kijkt wat de opbrengst daar-
van is, wat gebeurt er met dat geld en
is daar wel goed welzijnsbeleid van ge-
maakt, dan kon ik dat helemaal niet
goed in beeld brengen. 

Deze nieuwe WMO zegt dus, laat de
prestaties zien, laat het ook aan de
burgers zien. Dat betekent ook dat de
burger er zich meer in zal interesse-
ren. De wethouder welzijn, die krijgt
wel een héél belangrijke portefeuille.
Want het is wel bijna de helft van het
Gemeentefonds waar hij over gaat”. 

DE EIGEN BIJDRAGE VAN DE BURGER
IS ESSENTIEEL IN HET GEHEEL?
“Ja! Maar die burger mag ook rekenen

op ondersteuning. Als jezelf zegt, ik
heb een stukje ondersteuning nodig,
dan moet die gemeente het nu leve-
ren. Dat is wettelijk verplicht. De ge-
meente is wettelijk verplicht om man-
telzorgers te helpen, wettelijk ver-
plicht om vrijwilligers te ondersteu-
nen. 

Dus, die gemeente moet nogal wat.
Maar de gemeente kan ook aan de bur-
ger vragen: als je wat wilt in je wijk of
buurt, wat denk je zelf dan te kunnen
doen. Kun je zelf de handen uit de
mouwen steken. Dat betekent ook dat
de gemeente minder strak met de re-
gels om moet gaan. Als mensen crea-
tief zijn dan moeten ze die creativiteit
wel kwijt kunnen”. 

HEEFT IEDERE GEMEENTE BINNEN DE
KADERS VAN DE WMO EEN VRIJE ROL?
“Ja! Omdat de nieuwe wet juist zegt: je
moet naar je burgers luisteren. Dan
zal de uitkomst van, wat je voor die
burgers gaat doen, per gemeente ook
kunnen verschillen. Dat mag je ook
hopen. Ik kan me niet voorstellen wat
in bijvoorbeeld in Amsterdam Zuid-
Oost hoort hetzelfde zal zijn als in
Bronckhorst. De gemeente Bronck-
horst heeft een eigen verantwoorde-
lijkheid naar de eigen burger toe”. 

Vaak wordt vanuit Den Haag veel ta-
ken neergelegd bij gemeenten die het
dan moeten uitvoeren. He geld wat
daarbij hoort is vaak veel te weinig.
Deze geluiden zijn nu ook weer te ho-
ren bij gemeenten met deze wet. Hoe
gaat het als een gemeente met die
WMO bezig is en daarvoor te weinig
geld heeft om de WMO goed uit te
kunnen voeren?

“Om te beginnen: het is geen bezuini-
gingsoperatie. Het gaat om dezelfde
dingen die gemeenten al doen en met
hetzelfde geld. Maar de wet zegt, je
moet het op een andere manier zicht-
baar maken wat je doet. Vervolgens
komt er geld bij, omdat huishoudelij-
ke hulp gekoppeld is aan bijvoorbeeld
zware verpleeghuiszorg, handicapten-
zorg en dergelijke. Die huishoudelijke
hulp gaat ook naar gemeenten toe. 

Er gaat meer dan één miljard naar de
gemeenten. Dat is eigenlijk het geld
dat ik er ook aan uitgeef. Eigenlijk nog
iets meer, maar dat gun ik de gemeen-
te van harte. Wat we ook hebben ge-
daan is, om te kijken naar elke 75-plus-
ser die in de gemeente woont. 

Daar krijgt de gemeente extra geld
voor. Ook hebben we afgesproken bin-
nen het Kabinet, om heel goed te kij-
ken hoe de ontwikkeling is in de ge-
meente. Wanneer de behoefte toe-
neemt, neemt het geld ook toe in een
gemeente. 

Maar, zeg ik erbij, omdat wij de ge-
meente niet als uitvoeringsloket van
het rijk beschouwen en dus gemeen-
ten zelf politiek verantwoordelijk zijn
om hun beslissingen te nemen, kan
het dus zo zijn dat van die ruim 40
procent die men zou mogen uitgeven
minder uitgeeft dan dat cliëntenorga-
nisaties misschien zouden wensen. 

Dan zal de lokale democratie daar zijn
werk moeten doen. Dan zullen de bur-
gers ook moeten zeggen tegen de wet-
houder en het college van, luister
eens: zoveel geld staat er hiervoor en

dat willen we ook uitgegeven zien. Dat
betekent misschien dan wel een weg
niet aanleggen of een herstructure-
ringsplan niet doen. Het is dan wel po-
litiek kiezen. Ik vind wel heel belang-
rijk wat wij nu gezegd hebben in Den
Haag: een gemeente is écht een vol-
waardige bestuurslaag en geen uitvoe-
ringsloket van het rijk. Je kunt het zelf
en doe het dan op die andere manier
zodat die burger er beter bij betrokken
is. 

Want dan hebben wij daar een beter
gevoel over. Maar de gemeente is ver-
antwoordelijk. Als ze dat niet kunnen,
dan zal het rijk het moeten doen.
Maar de staatssecretaris kan écht min-
der goed maatwerk leveren in Bronck-
horst dan wethouder Boers. Dat kan ik
u verzekeren!”.

DE WMO ZET DE BOEL NIET OP Z’N
KOP. HET MOET BETER EN VOORAL
OP EEN ANDER MANIER DEZELFDE
DINGEN DOEN?
“Dat is het verhaal. De burger en poli-
tiek moeten dichter op elkaar komen.
Je moet het gevoel hebben dat je met
elkaar aan een stevige sociale samen-
leving bouwt. Zonder een stevig soci-
aal netwerk heeft het eigenlijk weinig
zin om huizen te bouwen en straten
aan te leggen. Daar gaat het om bij de
WMO. Investeer in elkaar en politiek
investeer in je burgers en andersom. 

Geef ruimte voor creativiteit. Ik denk
dat, dat heel belangrijk is. Want als we
de hele boel dicht ‘regelen’ in dit land,
dan komt er van spontaniteit en din-
gen voor elkaar doen heel weinig te-
recht. De WMO zal er wel een impuls
aan geven. Daar ben ik van overtuigd!”

Clèmence Ross over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning:

"Op een andere manier 
dézelfde dingen doen"

Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen ge-
meenten een grotere rol. Onder andere de Wet Welzijn, de Wet Voorzie-
ning Gehandicapten en de functie van huishoudelijke verzorging vanuit
de AWBZ gaan op in deze nieuwe WMO. Het wordt een grote operatie.
Door de vele veranderingen is de ingangsdatum al verschoven van 1 juli
dit jaar naar 1 januari volgend jaar. “De behandeling van de WMO in de
Tweede Kamer duurde langer dan verwacht. Ik denk ook dat dit goed is”,
zegt staatssecretaris Clèmence Ross die op een CDA bijeenkomst in het
Gelderse Hengelo uitleg gaf over de nieuwe WMO. “In deze regio zijn de
herindelingen geweest, maar met name voor die gemeenten waar verkie-
zingen zijn geweest, is het goed dat nieuwe colleges met de WMO aan de
slag kunnen. Ik heb er dan ook wel vrede mee dat de wet later wordt inge-
voerd dan oorspronkelijk de bedoeling was”. 

Clèmence Ross: "Op een andere manier
dezelfde dingen doen. Daar gaat het om
bij de WMO"

In de brief werd duidelijk gemaakt,
dat alle Hengelose basisscholen dit
jaar niet meer mee willen werken aan
het verkeersexamen uit onvrede over
de gang van zaken. Hengeloër Roen-
horst vindt die boosheid meer dan te-
recht. “Ook heb ik in het artikel van de
Gelderlander van vrijdag 31 maart het
ongenoegen gelezen. Ging die boos-
heid alleen richting politie om niet
mee te werken aan het examen”,
vraagt Roenhorst zich af. “Is dit wel te-
recht? Of heeft de politie ook weer een
nieuwe overheidsmaatregel gekregen,
net als de buitenschoolse opvang waar
de scholen aan moeten voldoen”. 
Roenhorst vindt, dat ook de politie
een afwachtende houding aanneemt
net als de gemeente Bronckhorst voor
de nieuwe opstart van 3VO. “Graag wil
ik ook mijn boosheid uiten. In een ver-
gadering, januari dit jaar, waren wij
als oude en nieuwe leden aanwezig in
zaal Leemreis. De heer Vossen gaf tekst
en uitleg over de nieuw te vormen
3VO gemeente Bronckhorst”. 
Volgens Roenhorst was er een plan ge-
schetst met een aantal zaken die ver-
der in het jaar aan bod kwamen, zoals
scootmobiel (cursus) en verder onder-
meer ‘broemritten’ voor ouderen.

“Hierbij werd ik ook al pissig en heb ik
gezegd, ons eerst in te zetten voor de
maand april, de (verkeers)examens
voor de basisscholen. Het was voor mij
dan ook allang duidelijk, dat dit niet
haalbaar was met dit klein aantal
mensen die op die avond aanwezig
waren”. Het verkeersexamen (theorie)
is landelijk vastgesteld en voor Henge-
lo zijn dan ook zes vrijwilligers of le-
den nodig. “Die hebben wij nog steeds
in Hengelo. We zijn dan ook een hecht
team. Een clubje waar je ook op kan
vertrouwen”. Teun Roenhorst loopt
zelf ook al een aantal jaren mee als lid
bij 3VO. “Omdat wij niet echt op de
hoogte waren van de problemen die
speelden, vinden we het jammer dat
wij niet zijn benaderd door de geza-
menlijke directie van de basisscholen.
Ik heb nog contact gezocht met de
heer Ruiterkamp van de gemeente
Bronckhorst. Daar heb ik voorgesteld
om dit jaar of volgend jaar, bij gebrek
aan vrijwilligers, de leerlingen van
groep acht samen te brengen, bijvoor-
beeld in Ons Huis, en daar het examen
(theorie) af te nemen. Eventuele kos-
ten konden bij de gemeente Bronck-
horst gedeclareerd worden”, aldus
Teun Roenhorst.

Teun Roenhorst: "Ik vind het zeer spijtig"

Geen verkeersexamen 
voor Hengelose basisscholen

Alle leerlingen van groep acht van de basisscholen in Hengelo, gaan dit
jaar van school zonder verkeersdiploma. “Erg spijtig vind ik”, zegt Teun
Roenhorst. Roenhorst kreeg bij toeval een brief onder ogen die op 28
maart door de gezamenlijke directie van alle basisscholen aan de ouders
zijn verstuurd.

In de jaren zestig was 'oom agent' de hoofdpersoon bij schoolverkeersexamens.

Door de goede contacten die de afgelo-
pen jaren zijn opgebouwd met het be-
drijfsleven in Vorden en omgeving ziet
het comité de toekomst met vertrou-

wen tegemoet. Dit jaar beleeft de
skeelermarathon alweer zijn vijfde
editie. Dit 1e lustrum krijgt een speci-
aal tintje door een kart-demonstratie

die tijdens de marathon zal worden
gehouden. Er wordt ook weer een spe-
ciale skeelerkrant gemaakt, die in een
oplage van 50.000 exemplaren in de
Achterhoek zal worden verspreid. 

Volgens voorzitter Martien Pater "staat
het evenement inmiddels als een
huis" en sluit de sponsoring van Tho-
ma, die veel affiniteit heeft met sport
en het skeeleren een warm hart toe-
draagt, uitstekend aan bij de doelstel-
lingen van het comité.

Thoma Makelaars Hoofdsponsor
Skeelermarathon Vorden

Het Skeelercomité Vorden is er in geslaagd om voor de landelijke wed-
strijd op zaterdag 20 mei a.s. een nieuwe hoofdsponsor te vinden. Thoma
Makelaars uit Lochem met vestigingen in de hele regio heeft zich hiertoe
bereid verklaard. Mede hierdoor is het comité weer in staat een  professi-
oneel evenement neer te zetten met VIP-tent, tribune etc. Alle landelijke
rijders en rijdsters van naam zullen in Vorden op het parcours bij het In-
dustrieterrein aan de start verschijnen, waaronder uiteraard Arjan Mom-
barg, tevens lid van het comité
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Wij hebben voor u . . .
� Hoogstam fruitbomen
� Bloeiende magnolia’s rood - wit - roze
� Leilinden en leiplatanen
� Bolbomen esdoorn, prunus, catalpa, acacia
� Dakplatanen
� Groene beuk voor hagen van 50-175 cm
� Haagbeplanting coniferen etc.
� Rhododendrons en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

H A L F M A N BV
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

Open dag
bij gastouderopvang 

de Speelweide
zaterdag 22 april van 14.30 tot 16.30  uur

Wij bieden:
•  structurele opvang
•  naschoolse opvang
•  verlengde opvang
•  incidentele opvang

Wij zijn zeer flexibel in het plannen van dagen en tijden!

Tot ziens bij de Speelweide!

“Groot in het kleine”

Steenderenseweg 25a
7255 KC  Hengelo Gld
0575-465351
www.despeelweide.com
e-mail: info@despeelweide.com

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

Het kacheltje - APRILMAAND 
ACTIE   ACTIE   ACTIE

10% tot 25% korting
op alle nieuw te leveren kachels:

Houtkachels- Gaskachels - Pelletkachels.

Alleen op afspraak. 06-17 23 61 00

Vincent Spiegelenberg, Oude Zutphenseweg  5a, Vorden.
www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw tuin, bomen en fruitbomen.

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

www.groot-roessink.nl

Volop violen
paasbakjes
paasboeketten

Voor uw tuin : koemestkorrels
(bemeste) potgrond
bemeste tuinaarde
enz.

Goede vrijdag na 18.00 u. en 2e Paasdag gesloten.
Wij wensen u fijne paasdagen.

bloemenboerderij

2e Paasdag Opstapdag 

van 10.00-17.00 uur

T W E E W I E L E R -  E N  M A A I E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a -  7261 CH Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 00 www.fokkinktweewielers.nl

Tuinontwerp – Tuinaanleg – Tuinonderhoud

(sier)bestrating

Wilt u dit nieuwe tuinseizoen beginnen met een goed 
onderhouden tuin, (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

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Eerste Paasdag 
Brunchbuffet 

van 11.00-14.00 uur € 13,50 p.p.

Kinderen t/m 8 jaar € 6,50 p.p. 

Gaarne reserveren.

***

Eerste en tweede Paasdag 

kip- en schnitzelfarm en restaurant 

het Achterhuus geopend vanaf 15.00 uur 

voor plate en à la carte.

Wij serveren ook 30 soorten ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken vanaf € 5,00

woens-, donder- en vrijdag vanaf 16.00 uur.

zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

www.darteltrampolines.nl

Nu ook kinderfeestjes bij 
dé speciaalzaak

in buitentrampolines
Broekstraat 22, D’chem 

Showtuin open: 
di. en wo.: 10.00-17.30 uur

za.: 10.00-16.00 uur,
of op afspraak (0314 39 16 99)

Je weer goed voelen!

Praktijk voor 
psychosociale counseling

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

• Lid LVPW •

WAPENHANDEL

Zutphenseweg 9 VORDEN

Tel. 0575 551272

Wij zoeken 
in ons team een

hulp
voor 25 uur per week

i.v.m. zwangerschap van één
van onze medewerksters. 
Het werk bestaat uit alle 

voorkomende werkzaamheden.

TE HUUR:
* Stacaravans aan de Rijn 

op camping Boppard 
in Dld. 

* Tourcaravans aan de 
Moezel op camping 
Pommern bij Cochem. 

* Tourcaravans in de Belg. 
Ardennen op 5-sterren 
camping bij St. Vith. 

Caravanverhuur Lovink,
Zelhem, tel. (0314) 62 15 48.

Te koop gevraagd:

Ouderwetse
wandkoffiemolen,

oude/antieke tegeltjes 

voor wand/vloer

Mob. 06-55143833
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Een toenemend aantal scootmobiel-
en elektrische- rolstoelgebruikers
heeft te weinig kennis van zijn of haar
positie in het verkeer, daarnaast heeft
een groot aantal gebruikers te weinig
praktijkervaring voor het optimaal ge-
bruik van hun vervoermiddel in het
verkeer. Het ligt in de bedoeling deze
voorlichting bij voldoende deelname
jaarlijks in de gemeente Bronckhorst
te doen plaatsvinden. Hierbij gaan de
gedachten om dit bij toerbeurt in de

diverse kernen van de gemeente
Bronckhorst te organiseren.

Op deze middag wil 3VO een bijdrage
leveren aan het vergroten van de (ver-
keers-)veiligheid van de scootmobiel-
en elektrische rolstoelgebruiker in het
verkeer. In een gezellige en ontspan-
nen sfeer wordt u als deelnemer een
programma aangeboden waarbij u
wordt meegenomen langs alle aspec-
ten van het veilig scootmobielen. U
krijgt de gelegenheid scootmobiel-
vaardigheden te testen die u dagelijks
in de praktijk tegenkomt en moet toe-
passen. Daarnaast worden de nieuw-
ste verkeersregels, die ook voor scoot-
mobielers gelden, met u doorgeno-
men.
Een leverancier van scootmobielen zal
aanwezig zijn om de voertuigen te
controleren en eventuele (kleine)
mankementen te verhelpen.

U kunt zich voor deze voorlichtings-
middag aanmelden bij: de heer G. Jan-
sen, Pastoor Thuisstraat 18 in Keijen-
borg. Telefoon: 0575-462056. Bij aan-
melding ontvangt u een bevestiging
en een vragenlijst die u vóór 16 mei
dient in te leveren. Bij telefonische
aanmelding worden deze formulieren
u toegezonden.

Voorlichtingsmiddag
scootmobielgebruikers in de
gemeente Bronckhorst
Welzijnsorganisaties en ouderen-
bonden in de gemeente Bronck-
horst organiseren met ondersteu-
ning van de gemeente Bronckhorst
en de verkeersveiligheidsorganisa-
tie 3VO, een voorlichtingsmiddag
voor scootmobielgebruikers op
dinsdag 23 mei in zaal Marktzicht,
Bleekstraat 3 in Hengelo. De aan-
vang is om 13.30 uur. De deelname
is gratis. Ook scootmobielgebrui-
kers uit de andere kernen in de ge-
meente Bronckhorst zijn uiteraard
van harte welkom. Het is de bedoe-
ling deze voorlichting bij voldoende
deelname jaarlijks in de gemeente
Bronckhorst te laten houden. De or-
ganisatie wil dit bij toerbeurt in de
diverse kernen van de gemeente
Bronckhorst organiseren.

De autocross telt veel klassen. “We ho-
pen dat we er nog meer plaatselijke rij-
ders bij krijgen”, zegt organisatielid
Riekie Nijhof van de Stichting Auto-
sport Oost Nederland SAON. “Bij vol-
doende inschrijvingen kunnen we
dan een aparte klasse maken. De klas-
se van de plaatselijke rijders is vooral
leuk voor jongens die gewoon één keer
mee willen doen”, vertelt Riekie. Plaat-
selijke rijders moeten zich vooraf in-
schrijven, dat kan tot en met vrijdag
14 april bij Riekie Nijhof, telefoon:

0573-461598. Deelnemers voor de ove-
rige klassen kunnen zich ter plekke in-
schrijven.

Deelnemers voor de trekkertrekwed-
strijden moeten zich voor alle klassen
vooraf inschrijven. Riekie: “Dat kan
per e-mail of telefonisch tot en met
vrijdag 14 april. Naar aanleiding van
het aantal deelnemers worden de ba-
nen aangelegd”. Ook voor de trekker-
trekwedstrijden kunnen deelnemers
zich inschrijven bij Riekie Nijhof, tele-
foon: 0573-461598. “Op dit moment
hebben we ruim honderd inschrijvin-
gen. Maximaal mogen er in totaal 160
deelnemers meedoen, verdeeld over
alle klassen. “Ze moeten er wel snel bij
zijn, want vol is vol”, zegt Riekie Nij-
hof. Bij haar kun je ook terecht voor
meer informatie over de autocross en
trekkertrek.

Oranje Power Festival

Inschrijvingen plaatselijke
rijders voor autocross en
trekkertrekwedstrijden
Op zaterdag 29 en zondag 30 april
wordt in Hengelo het Oranje Power
Festival gehouden. Het is een eve-
nement voor jong en oud. In de
feesttent treden beide dagen ar-
tiesten op. Het spektakel wordt af-
gewisseld met een autocross en
trekkertrekwedstrijden.

SOCII
Donderdag 6 April was de inhaal wed-
strijd tegen AZC een  heuse licht wed-
strijd aanvang 20.00 uur. Trainer Stef-
fens stond met een zeer gehavend
team maar met een geweldige vecht-
lust en dat vergoede veel. AZC kwam
in de 35 min op een 1-0 voorsprong en
maakte in de 60 min 2-0 dit was het
moment voor trainer Steffens om een

op een te gaan spelen en dit pakte zeer
goed uit. In de 82 min een vrije trap
van Dub Besseling panklaar bij de na
voren geschoven Jan Willem Krijt op
het hoofd 2-1. Het was in de blessure
tijd dat een zeer goed voetballende
Frank Schoenaker de welverdiende 2-2
er in mocht schieten. 

Zondag 9 april 2006 kwam het hoog
genoteerde Steenderen op visite en
werden met een zeer strijdvaardig So-
cii geconfronteerd. De wedstrijd op

zicht was van geen hoog niveau maar
de tomeloze inzet vergoede veel voor
de vele toeschouwers . Het was een
wedstrijd die beide kanten op kon de
eerste helft had Steenderen kwa kan-
sen met 2-0 voor kunnen staan maar
de heren konden het net niet vinden.
In de tweede had Socii een paar hele
goede kansen maar tot scoren kwam
men niet zodat een 0-0 uitslag de juis-
te was en het publiek door de inzet
van beide team"s en de spanning de
winnaars waren .

UITSLAGEN 8/9 APRIL
Deo B1 - SBC B1: 3-0
SBC C1 - Concordia W C2: 2-1
SBC C2 - Loenenmarkt C2: 12-0
LooD1 - SBC D1: 4-0
SBC D2 - AWW  D5: 3-7
SBC D3 - Dinxperlo D2: 0-4
Zelos E2 - SBC E1: 3-8
Concordia W E3 - SBC E2: 1-3
SBC E3 - Groessen E8: 3-3
Westenvoort F2 - SBC F1: 7-1
SBC F2 - Westenvoort F8: 11-1
Steenderen F3 - SBC F3: 1-1

V en K 3 - Socii 2: 5-1
Steenderen 3 - Socii 3: 1-1
Socii 4 - Warnsveldse B4: 3-2

PROGRAMMA 15/17 APRIL
Silvolde D3 - SBC D3
SBC F1 - DVV F3
Groessen F4 - SBC F2
SBC F3 - Keijenburgse B F3
Socii - VVL; Gazelle 5 - Socii 5
Socii - St Joris
Schalkhaar 5 - Socii 2; Vorden 4 - Socii
3; Socii 4 - SHE 3; Socii 5 - Voorst 5

Vo e t b a l

Direct na de bouwvakvakantie in
2005, zijn Erik en Rita Bulten begon-
nen met de bouw van hun nieuwe be-
drijfspand aan de Ruurloseweg 65c in
Vorden en zullen zij met hun bedrijf
‘Bulten Techniek’ ( Tuin- Bos- en Park-
machines ) op 15 april op dit adres van
start gaan. Ter gelegenheid van deze
mijlpaal is er op zaterdag 15 april en
maandag 17 april ( Tweede Paasdag)
van 10.00- 16.00 uur ‘Open Huis’. Be-
langstellenden kunnen dan een kijkje
nemen in de ruim opgezette show-
room ( 150m2) en in de ultramoderne

werkplaats. Bulten Techniek kan van-
uit dit splinternieuwe bedrijfspand de
klanten nog breder van dienst zijn en
is men met het oog op de toekomst
terdege voorbereid op de sterk groei-
ende vraag naar producten en service.

Showroom en werkplaats zijn voort-
aan vanaf maandag tot en met zater-
dag dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur ge-
opend. Het assortiment is tevens uit-
gebreid. Bulten Techniek is dealer van
Stihl motorgereedschap, Viking tuin-
machines, Makita electrisch gereed-

schap en leverancier van onder meer
Hayter cirkelmaaiers met walsaandrij-
ving, Robin generatoren en T.P hout-
versnipperaars. Bulten Techniek kan
aan de particulier of professional
exact die machine leveren die is afge-
stemd op de gebruiksbehoeften en het
budget van de klant. ‘ De continu
hoogstaande kwaliteit die men van
ons gewend is, alsmede de deskundig-
heid en betrouwbaarheid en ouder-
wetse klantvriendelijkheid, is en blijft
onveranderd, aldus Erik en Rita Bul-
ten.

Open Huis Bulten Techniek

Te gast was deze keer wethouder An-
dré Baars, die een interessant en hel-
der betoog hield over de richting van
het economisch beleid in Bronck-
horst. De vrees van de ondernemers
dat Bronckhorst alleen maar oog heeft
voor de toeristische ontwikkeling
werd door Baars weggenomen. Op pro-

vinciaal niveau is het beleid dat er
zich geen grote industriële bedrijven
nieuw in Bronckhorst kunnen vesti-
gen. "De gemeente koestert en steunt
de zittende industrie daar waar we
kunnen. Natuurlijk houden we wel
oog voor de gehele ontwikkeling van
Bronckhorst", aldus Baars. Dat de the-

ma's de aanwezige industriële onder-
nemers erg aansprak, bleek uit de le-
vendige discussie die na afloop werd
gevoerd. 
Het IKB is een kring voor industriële
ondernemingen binnen de regio
Bronckhorst met een minimum aan-
tal van 15 werknemers. Nadere infor-
matie is te krijgen bij de secretaris On-
no Rodink, tel. (0314) 62 77 71 of per
mail: o.rodink@ik-b.nl

Levendige vergadering IKB

Afgelopen woensdag heeft alweer de tweede vergadering van de pas opge-
richte industriële kring Bronckhorst (IKB) plaatsgevonden.
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Door mee te doen aan deze actie
maakten Sparklanten kans op een
Gazelle dames- of herenfiets. Bij
aankoop van drie pakken keuken-
of toiletpapier van het Sparmerk
konden zij een slagzin inleveren
waarin de woorden ‘Spar’ en ‘fiets’

moesten voorkomen. Bij Spar
Nederland kwamen honderden
inzendingen binnen, waarvan er
vijftien beloond werden met een
fiets.
Op vrijdag 7 april werd de prijs
uitgereikt door Frans Janssen van

Winnares Spar fietsenactie

Het kwam voor mevr. G. de Keyzer uit Hummelo als een volslagen
verrassing. Donderdag 6 april vond zij namelijk een grote brief op
de deurmat van Spar Nederland met het geweldige bericht dat zij
een nieuwe fiets gewonnen had in de ‘Spar fietsenactie’.

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

Wist u dat de TTooyyoottaa  YYaarriiss
ook in Zelhem te koop is

Uw Toyota specialist in de
gemeente Bronckhorst

de gelijknamige Spar in Hum-
melo. De winnende slagzin van
mevr. De Keyzer was ‘Kopen bij
Doortje en Frans van de Spar!
Fietsen op een Gazelle, een prima
kar!’
Het is overigens niet de eerste keer
dat mevr. De Keyzer in de prijzen
valt met een slagzin: enkele jaren
gelden won zij hiermee ook al één
minuut gratis winkelen bij Spar
Janssen.

Raad van Kerken 
Halle, Keyenborg, Zelhem 

ondertekent petitie

Vreemdelingengevangenis geen plek voor
kinderen. Kinderen horen niet thuis in de deten-
tiecentra voor vreemdelingen. Daarom is de Raad
van Kerken in Nederland in januari een
handtekeningenactie gestart. Doel van de actie is
de overheid te bewegen geen minderjarigen meer
in vreemdelingendetentie te houden. 
Volgens Ineke Bakker, algemeen secretaris van de
Raad van Kerken, is het opsluiten van kinderen
juist voor hen zeer ingrijpend. "Het vormt een ern-
stige bedreiging voor hun psychologische ontwik-
keling. Bovendien is een aantal van de detentiecen-
tra waar vreemdelingen worden opgesloten niet
toegerust voor de specifieke behoeften van
kinderen, zoals de behoefte aan veiligheid en
ontwikkeling. Kinderen hebben daar ook recht op,
evenals op onderwijs. Maar ook dat wordt niet, of
zeer beperkt in alle centra aangeboden." In het
afgelopen jaar hebben veel organisaties, waaronder
kerken, al kritiek geuit op het feit dat kinderen,
minderjarige jongeren, alleenstaande minderjarige
asielzoekers in vreemdelingendetentie worden
gehouden. Dit heeft niet geleid tot veranderingen
in het beleid. Daarom hebben we nu de steun van
de Nederlandse bevolking nodig. De Raad van
Kerken in Nederland wil met de verzamelde
handtekeningen de ministers Donner en Verdonk
vragen om geen kinderen meer in vreemdelingen-
detentie te houden en aan de verplichting te vol-
doen naar alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld
intensieve meldplicht) te zoeken als de overheid
toezicht op (gezinnen met) kinderen noodzakelijk
acht. Als toch detentie wordt opgelegd, vraagt de
Raad van Kerken om deze zo kort mogelijk te laten
duren en de verblijfsomstandigheden aan te passen
aan de behoeften en rechten van minderjarigen,
zoals het recht op onderwijs.
De handtekeningenactie wordt ondersteund door
Amnesty International, Defence for Children Inter-
national Nederland, Kerkinactie, Stichting Alleen-
staande Minderjarige Asielzoekers Humanitas,
Stichting INLIA, Unicef Nederland en Vluchtelin-
genwerk Nederland. In haar vergadering van 4 april
heeft de Raad van Kerken Halle, Keyenborg en
Zelhem haar handtekening onder deze oproep
geplaatst. In de deelnemende kerken kunt u in de
komende tijd ook persoonlijk uw handtekening
zetten. Maar u kunt ook via de website
www.geenkindindecel.nl uw handtekening zetten.
Tevens vindt u daar meer achtergrondinformatie.

Rommelmarkt Hummelo
Op 2e Paasdag, maandag 17 april, wordt er een
rommel- en curiosamarkt georganiseerd bij café
Het Wapen van Heeckeren aan de Zelhemseweg
16 te Hummelo. U bent van harte welkom bij
Ewa en Evert Oosterink van café Het Wapen,
waar de koffie altijd klaar staat.
Er zullen van alles te koop worden aangeboden.
Van boeken tot kleding, meubels, glas, servies en
speelgoed. De toegang is gratis en de markt
duurt tot 17.00 uur.

www.reindsen.com



Palmpaasoptochten
in Hummelo en Keppel 

Lente-expositie in Galerie De Bisschop

Ingezonden brief

Uitbreiding
Keppelse Golfbaan

In het ‘Contact’ van 4 april werd in
de rubriek Nieuws en Informatie
van de gemeente Bronckhorst aange-
kondigd dat de raad in de aprilver-
gadering een besluit zal nemen over
de  uitbreiding van de Keppelse golf-
baan.  Het bestemmingsplan werd
samengevat in een kort voorlichtend
artikel, kennelijk bestemd voor de
burger die geen tijd heeft zich in de
materie te verdiepen, maar wel geïn-
formeerd wil worden over ontwikke-
lingen in zijn of haar  leefomgeving.
Het bericht bevat echter geen wezen-
lijke informatie, zelfs de plaats van
het nieuw te bouwen clubhuis wordt
niet onthuld. Dat is merkwaardig
omdat  het een essentieel gegeven is
voor de beoordeling van het plan.
Bij bestudering van het bestem-

mingsplan   blijkt dat de boerderij
‘De Wheeme’ aan de oostzijde van
het kerkhof wordt afgebroken.
Daarvoor in de plaats komt een
groot clubhuis met parkeervoorzie-
ningen voor 120 auto’s, terrassen
etc. De sfeer rond de kerk en het
kerkhof verandert en het dorp wordt
een attractie rijker, maar niet voor
de  mensen die in het dorp wonen.
Die  ondervinden de lasten. De
middeleeuwse kerk heeft meer stor-
men over zich heen zien gaan en zal
ook de golfhype overleven, maar
voor de huidige bewoners is dit plan
zeer ingrijpend en dan mag  een
serieuze discussie op een voorlich-
tingsavond in het dorp niet worden
gemist.
Verschillende inwoners van Hoog
Keppel hebben zienswijzen inge-
diend en zijn in januari elk afzon-
derlijk gehoord door de wethouder
en een delegatie van de Golfclub. Bij
die gelegenheid hebben wij (een
groep van zeven) gemeld dat veel

inwoners van Hoog Keppel geen ken-
nis hebben kunnen nemen van het
bestemmingsplan, dat toch zeer
ingrijpend is voor het dorp. We heb-
ben aangedrongen op een voorlich-
tingsavond te geven door de raad of
het college. Die toezegging  hebben
we niet gekregen en ambtelijk heb-
ben we vernomen dat een recht-
streeks contact tussen bestuur en
bevolking, zoals dat in de gemeente
Hummelo en Keppel gangbare prak-
tijk was, door Bronckhorst niet
wordt nagestreefd. Wij zijn van
mening dat de inwoners van het
dorp zich een beeld moeten kunnen
vormen van hetgeen hen te wachten
staat en zullen tijdens de commis-
sievergadering van 13 april vragen
geen besluit te nemen alvorens het
plan te presenteren aan inwoners
van Hoog Keppel. 

Dirk Tuijten.
(adresgegevens bij de 

redactie bekend)

Naast een doorlopende expositie van
Mariëtte‘s eigen werk is er van 9
april t/m 18 juni een expositie met
schilderijen van Greetje Feenstra die
haar atelier in het Friese Balk heeft.
Greetje laat zich vooral inspireren
door de natuur en is het meest
bekend van haar bloemschilderijen
met veelal de tulp in de hoofdrol. Zij
werkt met acrylverf in een impressi-
onistische stijl vol beweging en uit-
bundig kleurgebruik.
Op de foto maken Mariëtte Schouten
en Greetje Feenstra een ronde langs
de schilderijen en beelden, voordat
burgemeester Henk Aalderink de
expositie officieel zal openen. 
De galerie is open op vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. 1e Paasdag en 1e Pinksterdag is
de galerie gesloten.
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.galeriedebisschop.nl.

Traditiegetrouw werden op palmzondag in Hummelo en Laag-Keppel palmpaasoptochten gehouden. In
Hummelo werd de stoet van kinderen met versierde  palmpaasstokken voorafgegaan door muziekvereniging
De Eendracht. Zij gingen in optocht door het dorp.
In Laag-Keppel was er een rondgang door het dorp langs grote houten paaseieren. De kinderen zongen bij
ieder ei het palmpaaslied en kregen van de inwoners snoep dat verzameld werd op een karretje. Na afloop van
de rondgang werd al het opgehaalde lekkers verdeeld. 

Sinds 2002 is aan de Broekstraat 13 te Hummelo galerie/atelier De Bisschop van Mariëtte Schouten gevestigd.
Kunstenares Mariëtte Schouten is zich meer en meer gaan toeleggen op vormgeving, hetgeen tot uiting komt in
sculpturen van brons en keramiek. Zij laat zich vooral inspireren door dieren, in het bijzonder door boerderij-
dieren en vogels. 
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Paasvuur Hummelo

Uitbreiding wagenpark Timmer-
en Aannemersbedrijf De Vries 

Op 1e Paasdag, zondag 16 april, ont-
steekt ponyclub ‘De Hessenruiters’
voor de 14e maal het jaarlijkse paas-
vuur in Hummelo. Tijdens het paas-
vuur kunt u genieten van een drank-
je, wafels en muziek van DJX. Het
terrein aan de Groeneweg in
Hummelo is vanaf 19.00 uur geo-
pend en de entree is gratis. 

Het vuur wordt om 20.00 uur aange-
stoken.
Op 14 en 15 april kan tussen 9.00 en
16.00 uur nog snoeihout worden
gebracht. Takken en stammen
mogen niet dikker zijn dan 10 cm.
Ook wortels en kluiten worden
geweigerd.

After ski party 
met Recover

Eerste Paasdag, zondag 16 april is er
bij café de Tol een after-ski party
met rockband Recover. Het optreden
begint om 21.00 uur en de all-in
prijs is ? 17.50. De jaren ’60 ‘70
Rockband Recover brengt u weer
even terug in de tijd met nummers
van o.a. Creedence Clearwater
Revival, Rolling Stones, The Free,
Jimmi Hendrikx, Santana, Deep

Purple, Bin-tangs en Herman Brood.
De van oorsprong 's Heerenbergse
band timmert al ruim 5 jaar aan de
weg en is, met name vanwege het
repertoire, een veel gevraagde band
in de regio.
De band bestaat uit Willie Bolk
(zang/mondharmonica), Erik Rosen-
daal (gitaar/zang), Johan Erinkveld
(gitaar/zang), Appie de Vries (key-
board/zang), Bennie Kuper (drums)
en William Visser (basgitaar).

Onlangs overhandigde dhr. Harrie
Pelgrom van  Garage- en Schade-
herstelbedrijf Gebroeders Pelgrom
in Hummelo de sleutels van vier
spiksplinternieuwe Ford bedrijfs-
auto’s aan dhr. Henk de Vries van
Timmer- en Aannemersbedrijf De
Vries, aan de Zelhemseweg in
Hummelo. 

VVanwege de groei van het bedrijf
van De Vries, momenteel twintig
werknemers, moesten er nieuwe
bedrijfauto’s aangekocht worden.
Met de aankoop komt  het totale
aantal bedrijfswagens op elf. En dan
te bedenken dat de vader van Henk
nog gebruik moest maken van een
fiets met zijspan om kozijnen op de
bouwplaats te bezorgen. 
Omdat De Vries al dertig jaar een
tevreden klant is van Pelgrom, wer-

den de nieuwe bedrijfswagens
uiteraard ook weer bij Pelgrom aan-
gekocht. 
Op 4 juni 2004 vierde Timmer- en
Aannemersbedrijf De Vries zijn 125-
jarig bestaan. Sinds 2001 is De Vries
een samenwerkingsverband aange-
gaan met Bouwbedrijf Klomps uit
Dinxperlo. De Vries is gespeciali-
seerd in nieuwbouw en restauratie.
Gemeentelijke en Rijksmonumen-
ten, zoals monumentale boerderij-
en en kerktorens, zijn in goede han-
den bij De Vries. Zo is het bedrijf
momenteel volop aan het werk met
de restauratie van hangbruggen op
landgoed Enghuizen in Hummelo. 
De Vries staat voor kwaliteit. Het
bedrijf is ISO 9001 gecertificeerd, is
lid van Bouwend Nederland en
Bouwgarant en heeft het predikaat
‘Erkende Hoofdaannemer'.



Geslaagde toneelavond basisschool De Bongerd

‘Een goed soldaat...’ in De Gouden Karper

Natte paasmarkt en open middag
bij Scouting Sweder van Voorst

genoten ook!
Groep 7/8 sloot de avond af met
‘Zwendel’. De dikke-deurenclub van
rijke zwendelaars maakt samen  met
de klas van juffrouw Carlie een tocht
naar een onbewoond eiland. Een reis
die niet zonder gevaren is, met don-
der en bliksem en schipbreuk en ook
nog flink wat gekonkel van de dikke-
deurenclub. Gelukkig loopt het alle-
maal goed af.
Dankzij de inzet van de kinderen, die
geweldig acteerden, de moeders die
voor de schitterende kleding zorg-
den, de decorbouwers, de chauf-
feurs, en niet te vergeten de leer-
krachten, die er veel tijd en energie
in  staken, werd het een zeer succes-
volle avond die niet gauw vergeten
zal worden.

Wat moet je dan als manlief onverwacht op bezoek
komt, en een bijziende buurman tot overmaat van ramp
verdwaald is met zijn hond? Gelukkig heb je dan doch-
ters die overal een oplossing voor hebben. Die oplossin-
gen zorgen wel voor veel hilariteit en ‘verrassingen’.
Sneeuwstormen geven het nog een extra dimensie...
De toneelspelers zijn, net als andere jaren, inwoners van
Hummelo of hebben een duidelijke band met Hummelo.

De zaal is beide avonden open vanaf 19.00 uur. Het pro-
gramma begint om 19.30 uur en de entreeprijs bedraagt
€ 5,-. Leden van Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’
betalen € 1,50 op vertoon van hun lidmaatschapskaart.
Er is geen voorverkoop, maar plaatsen kunnen gereser-
veerd worden bij Leida Wenneker, tel 0314-381724 of
l.wenneker@hummelo-en-oranje.nl.

Op vrijdag 31 maart werd de jaarlijkse toneelavond van basisschool De
Bongerd uit Hoog-Keppel in het Dorpshuis in Drempt gehouden. Vele
(groot)ouders, broers en zussen en andere belangstellenden waren op de
toneelavond afgekomen.

Op vrijdag 21 april en zaterdag 22 april brengt
Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’ in zaal De Gouden
Karper in Hummelo het toneelstuk ‘Een goed soldaat...’.
Burgemeester Aalderink van de gemeente Bronckhorst zal de
avond op 21 april openen met een toespraak.

‘Een goed soldaat...’ is een blijspel in twee bedrijven, geschre-
ven door Johan Dobbelaar. Het stuk gaat over een moeder die
met haar drie dochters een weekend naar een huisje in de
buurt van Zaamslag gaat. Moeder zorgt voor een ‘verrassing’
door ook haar zus uit te nodigen. 
Een zus die niet erg gemakkelijk is en die mannen haat, vooral
de man van haar zus. 

Afgelopen zaterdag hield Scouting Sweder van Voorst in Hummelo een
ambachtelijke paasmarkt met open middag bij de 'Scoutstal' in
Hummelo.

Van donderdag 6 april tot en met palmzondag werd in ’t Kerkje in Laag-
Keppel alweer voor de twintigste keer een paastentoonstelling gehouden.
Evenals in voorgaande jaren was de tentoonstelling een groot succes.

Groep 1/2 opende de avond met het
stuk ‘Reis-bureau De Wereld’, waar-
in ze de toeschouwers meenamen
naar afgelegen oorden. Er waren
Chinezen, Afrikanen, Australiërs,
Amerikanen en Eskimo’s te bewon-
deren, die vertelden hoe ze leefden
in hun land.
Groep 3 / 4 vertelde het verhaal van
Alfred Jodocus Kwak, de eend die
zijn vrienden in een ver land wil hel-
pen om de droogte te bestrijden. Het
geld dat hij hiervoor heeft gespaard
leent hij uit aan de koning die het

niet wil teruggeven. Hij besluit het
op te halen en beleeft daarbij aller-
lei spannende avonturen, samen
met de andere die-ren. 
Na de pauze was het de beurt aan
groep 5/6 die ‘Pudding Tarzan’ op de
planken bracht. Een looser die ner-
gens goed in is, tot hij van heks
Woze-Wizie een wens mag doen en
voor één dag een echte Tarzan
wordt. Hij wordt de held van de dag.
De volgende dag, als de betovering
voorbij is, is hij toch wel blij dat hij
weer gewoon zichzelf is en zijn klas-

Bezoekers kregen gelegenheid om
zelf brood te bakken, zich te laten
schminken en ze konden van een
kabelbaan glijden. Vooral dit laatste
zag er erg spectaculair uit en lang
niet iedereen durfde het aan. De
leden van Scouting Sweder hadden
hun uiterste best gedaan om er iets
leuks van te maken, maar het weer
werkte helaas niet mee. Het parkeer-
terrein was zelfs zo drassig dat niet

iedere automobilist er op eigen
kracht weer uit kon komen.
De ambachtelijke paasmarkt was
ondergebracht in een grote tent.
Daar konden onder andere biologi-
sche producten geproefd en gekocht
worden, je kon een  portret laten
tekenen, bloemen kopen en genie-
ten van boerenijs. Uiteraard ontbra-
ken ook echte kuikens niet.

Volop paassfeer in hobbycentrum ‘t Kerkje

In de kerkzaal van het voormalige
neogotische godshuis aan de weg
tussen Laag-Keppel en Hummelo
hadden mensen van de Stichting
Mensen zonder Werk artikelen
opgesteld die door hen zelf zijn
gemaakt. Van de opbrengst van de
verkoop van de artikelen worden
weer nieuwe materialen en gereed-
schappen aangeschaft, zodat de vrij-
willigers hun hobby het hele jaar
door kunnen blijven uitoefenen.
Tussen de opgestelde spelmateria-
len en gebruiksvoorwerpen was er

ook ruimte gemaakt voor het bak-
ken van brood-haantjes voor palm-
pasenstokken, embossing, knikkers
raden, het oplossen van een puzzel,
een verloting en een bak met kui-
kentjes. Ook was er een stand van
een imkervereniging. In deze stand
kon men van een bijenhouder alles
te weten komen over bijen en
honing, en kon men het een en
ander proeven en kopen.
De paastentoonstelling werd com-
pleet gemaakt met koffie en heer-
lijke versgebakken wafels. 

Geen alcohol op de
openbare weg 

tijdens Paasvuren

Agenten van de politie Bronckhorst
zullen tijdens de paasvuren extra
aandacht besteden aan het gebruik
van alcohol op de openbare weg.
Hiermee wil de politie het gebruik
van alcoholische drank ontmoe-
digen en schade door weggegooid
glas zien te voorkomen.  Overtreders
riskeren een bekeuring van € 50,--.
Op diverse plaatsen in de gemeente

Bronckhorst worden op 1e Paasdag
de traditionele paasvuren ontstoken.
Deze jaarlijkse gebeurtenis trekt dui-
zenden kijkers en verloopt altijd in
een ontspannen sfeer. Er is echter
één minpuntje, waarmee bewoners
aan de routes naar de paasvuren, de
gemeente èn de politie geconfron-
teerd worden. Er zijn steeds meer
jongeren, zelfs wanneer ze nog geen
16 jaar zijn, die al alcoholdrinkend
richting de paasvuren trekken.
Als de fles of het blikje leeg is, wordt
dit weggegooid. Aan de risico’s van
schade (lekke banden, gewonde die-

ren) en de kosten voor het opruimen
van zwerfvuil wordt kennelijk niet
gedacht. Om deze ongewenste situa-
tie te voorkomen gaat de politie niet
alleen jongeren, maar ook volwasse-
nen die alcoholische drank bij zich
hebben of op de openbare weg drin-
ken, bekeuren.  De politie treedt op
volgens de Algemene Plaatselijke
Verordening van Bronckhorst, waar-
in staat, dat het niet is toegestaan
om alcoholische drank op de open-
bare weg te nuttigen dan wel voor
handen te hebben om het te nutti-
gen.

Rommelmarkt
Doldraejers

Carnavalsvereniging De Doldraejers
uit Velswijk en Wittebrink verzorgt
op zondag 7 mei weer een gezellige
rommel-, antiek- en hobbymarkt.
Een rom-melmarkt is pas een leuke
rommelmarkt als u uw overbodige,
maar nog bruikbare, spullen
beschikbaar stelt voor verkoop. Dus
hebt u nog bruikbare spullen of
klein meubilair waar u vanaf wilt,

dan kunt u daarvoor contact opne-
men met één van de hieronder ver-
melde personen. De spullen worden
dan in overleg met u op zaterdag 6
mei opgehaald. Ook als u een kraam
wilt huren voor de hobbymarkt
kunt u hierover informatie inwin-
nen bij de onderstaande personen.
U kunt bellen met Jan Ankersmid,
tel. 0575-464299, Erik Buunk, tel.
0314-641654, Sander Jansen, tel. 06-
12467598 of Henk Wenneker, tel.
0314-641479.
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Na de winterrust opent het museum
dus weer zijn deuren. Er zijn nieuwe
aanwinsten. Mensen hebben ontdekt
dat een heiligenbeeld, waarvoor in ei-
gen huis soms geen plaats meer is,
hier een goede bestemming krijgt. 

Een echtpaar uit Haarlem gaf het mu-
seum onlangs een prachtig houten
beeld van Sint Gertrude, die leefde
van 629 tot 659, in bruikleen. 

Ondanks haar korte leven werd ze een
van de meest populaire heiligen uit de
middeleeuwen. Ze beschermde o.a.
het huis tegen muizen en ratten en
reizigers tegen gevaren.

"KIND IN DE KERK"
Dat bezoekers vaker terugkomen is
ook te danken aan het feit dat het mu-
seum beschikt over ruim zevenhon-
derd beelden en er elk jaar dus een
deel van de collectie kan worden ver-
nieuwd. Bovendien wordt jaarlijks een
thema gekozen dat extra aandacht
krijgt. 

Dit jaar staat "Het kind in de kerk" cen-
traal. Koster/verzamelaar Henk Ensink
uit Deurningen beschikt namelijk
over een unieke collectie kerkelijk kin-

derspeelgoed die hij bereid was dit sei-
zoen aan het museum in bruikleen te
geven. Het gaat daarbij om complete
altaartjes, kleine orgeltjes, een mini
wegkapelletje, kroonluchters en ande-
re kerkelijke attributen en een grote
collectie communiegeschenken uit
het begin van de vorige eeuw. Met el-
kaar een kostelijke collectie die laat
zien hoe belangrijk de kerk in het le-
ven van veel kinderen was en voor een
deel nog steeds is.

ZEVENDE SEIZOEN
Het museum start met Pasen het ze-
vende seizoen. Nadat in het jaar 1999
de kerk was gesloten was er het idee
om in de Antoniuskerk, de oudste nog
bestaande kerk van Cuypers, een mu-
seum voor heiligenbeelden te vesti-
gen. Dat is toen gerealiseerd door een
groep vrijwilligers. Zonder startkapi-
taal of subsidie werd begonnen. 
Het idee sprak echter zoveel mensen
aan dat een respectabele beeldencol-
lectie kon worden opgebouwd. Elk
jaar brengen circa zesduizend mensen
een bezoek aan het museum. Velen
van hen zijn verheugd dat deze beel-
dencollectie voor de toekomst behou-
den blijft.

OPEN TOT EIND OKTOBER
Het "Museum voor Heiligenbeelden" is
tot en met 29 oktober 2006 open elke
dinsdag, donderdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Wie dat wil kan
een wandeling maken door de kerk
aan de hand van een 'Beeldenroute",
waarin de levens van 25 bekende heili-
gen worden beschreven. 

Iedere bezoeker kan verder in de vroe-
gere sacristie genieten van de audiovi-
suele presentatie "Een heilig Beeldver-
haal", waarin op boeiende wijze wordt
verteld over de achtergrond van de we-
reld van de heiligen. De bescheiden
toegangsprijs is bedoeld om deze
mooie kerk ook in de toekomst te be-
houden.

Vanaf 2e Paasdag weer
welkom bij de heiligen
Voor sommige mensen is het een
bedevaartsplek geworden. Ze bren-
gen jaarlijks een bezoek aan de An-
toniuskerk in het kerkdorp Kra-
nenburg bij Vorden. Stil genieten
van de rust van deze fraaie neogoti-
sche kerk, ooit gebouwd door de
befaamde architect Cuypers. En
van de rond vijfhonderd heiligen-
beelden die, na de beeldenstormen
in het verleden, in deze kerk wor-
den bewaard in het "Museum voor
Heiligenbeelden". Er gebeuren in
de kerk geen wonderen, maar er is
wel de devotie van zoveel beelden
van heiligen die ooit in het leven
van de gelovigen zo'n belangrijke
plaats hebben ingenomen.

De aanvang was: “‘OLDEN-KEPPEL’: Als
u over deze drempel stapt, bent u met
beide benen in onze 1-april-grap ge-
trapt.” Hierna volgden nog een tiental
dichtregels.

Dus geen opsplitsing, in tegendeel.
Met de andere dertien muziekvereni-
gingen (kunt u ze opnoemen?) in de
gemeente Bronckhorst zit ‘Olden-Kep-
pel’ in een constructief overleg met de
gemeente over de nieuw in te voeren
subsidieregeling voor de komende ja-
ren. Wel is het zo dat binnen deze ver-
eniging verschillende onderdelen be-
staan zoals het Egerländer-orkest, de

Boerenkapel en het Dweilorkest naast
het Slagwerkensemble en de Fanfare.
Dat allemaal met goed veertig leden
en dat aantal willen ze best graag uit-
breiden. Dus mocht u interesse heb-
ben om muziek te maken dan bent u
van harte welkom.

En de 1 april grap: die was best ge-
slaagd, ze hebben er veel plezier aan
gehad. Leden die zich zorgen maakten
omdat de afdelingen te klein zouden
worden, personeel van Het Dorpshuis,
met pijn in de buik, omdat er geen
ruimte meer gecreëerd kon worden
voor de vergadering, omdat het Dorps-

huis bomvol zat. Van verschillende
kanten hoorden ze dat een aantal
voorzitters van andere verenigingen,
zachtjes uitgedrukt, niet erg tevreden
waren over het voornemen. Ook zij
kunnen weer gerust slapen, evenals de
ambtenaren van de gemeente Bronck-
horst die weer een kleine zorg minder
hebben.
Ook heel mooi was het feit dat ‘Olden-
Keppel’ benaderd werden door de re-
dactie van een zeer gerespecteerd re-
gionaal weekblad (nee, namen noe-
men we niet) in onze gemeente, dat er
wel een mooi artikeltje in zag zitten.
Helaas voor hen ging dit de mist in,
maar nadat men uit de droom was ge-
holpen, konden ook zij de grap waar-
deren.

Bent u weer even bijgepraat; op de
website www.oldenkeppel.nl vindt u
meer informatie over ‘Olden-Keppel’.

Geslaagde 1 aprilgrap

Muziekvereniging 'Olden-Keppel'
gaat niet opsplitsen!
‘Olden-Keppel’ gaat zich dus echt niet opsplitsen in vier verenigingen zo-
als de plannen eerder vermeldden. En ieder die zich naar het Dorpshuis
spoedde voor de vergadering op zaterdag zal zich hebben kunnen realise-
ren dat het 1 april was en daar zat natuurlijk de clou. Er was uiteraard he-
lemaal geen vergadering en bij het Dorpshuis was een pamflet opgehan-
gen waarin de clou in dichtvorm onthuld werd.

Op de woonadviesdag werden schilder
-en behangworkshops gehouden. De
bezoekers konden zien, dat bijvoor-
beeld het plakken van vliesbehang
geen moeilijke klus is. Vliesbehang is
namelijk makkelijk en snel te verwer-
ken zonder behangtafel. 
Veel belangstelling was er ook voor de

grote behangcollectie waaruit een
keus gemaakt kon worden. Daarnaast
gaf een vakman workshops over alles
wat met verf te maken had. Er kwa-
men onder meer de nieuwste Histor-
muurverven 3D, Shades en Metallics
aan bod. 
Sinds kort kan de klant hier ook te-

recht voor iedere gewenste kleur. Met
de nieuwe mengmachine kan ieder
gewenste kleur gemengd worden. Tij-
dens de woonadviesdag kreeg men bij
iedere aankoop dubbele punten op de
klantenpas. Bij Harmsen Vakschilders
kunt u terecht voor onder meer verf,
behang, glas, zonwering, gordijnstof-
fen en vloerbedekking. Een goed ad-
vies hoort daarbij, maar dat is bij
Harmsen Vakschilders vanzelfspre-
kend!

Woonadviesdag met workshops bij
Harmsen Vakschilders

Bij Harsmen Vakschilders in Hengelo werd afgelopen zaterdag een woon-
adviesdag gehouden. De hele dag waren er belangstellenden die zich des-
kundig lieten informeren over het grote aanbod van producten.

Veel mogelijkheden met een uitgebreide behangcollectie.
De bedoeling is zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor goede doelen. Pro-
beer zoveel mogelijk sponsors te vin-
den bij je vrienden, familie, bedrijven
en dergelijke. Zowel leden als niet-le-
den kunnen zich vanaf heden inschrij-
ven bij de balie van Sportcentrum Ae-
roFitt (mailen of bellen kan ook). De
minimale inleg is 5 euro (m.u.v. Kids
Marathon). Word je lid bij Sportcen-
trum AeroFitt gedurende deze actiepe-
riode, dan doneert AeroFitt het in-
schrijfgeld aan deze goede doelen.

De goede doelen zijn: Doe Een Wens,
WWF, NebasNsg en War Child.
In de eerste week van april was de op-
brengst voor Doe Een Wens Stichting.
De tweede week staat in het teken van
de Wereld Natuur Fonds (WWF). 
Afgelopen zaterdag was er een fiets-
tocht voor 55 plussers. Aankomende
vrijdag is er van 16.30 tot 18.30 uur
een Kids Marathon. Zaterdag 15 april
is er van 22.00 tot 03.00 uur ‘Draai je
eigen bar’ bij eetcafé De Groes in Zel-
hem. Ook hierbij gaat de opbrengst
naar het goede doel. 
De hele maand april staat er een vrije
giftenbus in de sportschool!

Voor meer informatie: Sportcentrum
AeroFitt , Winkelskamp 5, Hengelo
Gld. Telefoon: 0575-465001 of E-mail:
info@aerofitt.nl

AeroFitt Hengelo

Een Fit Hart voor een
Goed Doel
De hele maand april houdt het
Hengelose Sportcentrum AeroFitt
verschillende sponsoracties en in-
zamelingen voor goede doelen.
Hierbij is hulp en bijdrage nodig
van iedereen. Schrijf dus snel in en
steun deze goede doelen!

"De Hemelse Vader verhoorde de
wenschen en gebeden bij deze gele-

genheid tot Hem opgezonden, op-
dat, hier eene gemeente moge verrij-
zen, Hem en Zijnen Grooten Zoon ter
ere", aldus een bericht uit die tijd.

De speciale diensten en evenemen-
ten hieromtrent zijn:
- 16 april, 1ste Paasdag: kerkdienst

met o.a. het plaatsen en aankleden
van een z.g.n. herinneringsboom
in de kerk die de band van de
Wichmondse en Vierakkerse bevol-
king met hun kerk gaat symbolise-
ren.

- 25 mei, Hemelvaartsdag: Een korte
dienst, met aansluitend een fiets-
tocht, georganiseerd door de ZWO,
waarbij de historie van onze kerk
centraal zal staan.

- Zondag 25 juni: Een openlucht-
dienst in de pastorietuin, met aan-
sluitend een eenvoudige lunch en
een reunie met fototentoonstel-
ling in het gebouw Withmundi.
Op deze dag wordt er ook voor de
jongeren (kinderen) een speciaal
programma voorbereid. Het koor

Reborn zal tijdens de dienst zor-
gen voor de muzikale begeleiding.

- Donderdag 6 en vrijdag 7 juli: "Het
Spel van Witmond", opgevoerd
door de toneelvereniging van
Wichmond-Vierakker. De uitvoe-
ring zal plaats vinden in de pasto-
rietuin. Het toneelstuk is geschre-
ven door de Wichmondse predi-
kant wijlen Ds. Gerritsen, vader
van de kunstenares Liselore Gerrit-
sen. Het  openluchtspel geeft een
beeld van de geschiedenis over de

stichting van de eerste kerk in
Wichmond door Liudger, rond het
jaar 800.

- Zondag 10 september: Tijdens de
startzondag voor het nieuwe sei-
zoen zal de afsluiting zijn van de
festiviteiten. Op die zondag hopen
we een herdenkingsboek te kun-
nen presenteren met formele en
informele wetenswaardigheden,
met oude foto"s en geschriften en
met leuke anekdotes  uit 150 jaar
kerk in Wichmond.

150 jaar Hervormde kerk in Wichmond
Op zondag 16 april (1ste Paasdag)
start de viering omtrent  het jubi-
leum 150 jaar Hervormde kerk in
Wichmond. De protestanten van
Wichmond, tot dan behorend bij
de kerken Warnsveld, Vorden,
Hengelo en Steenderen, wilden
weer een eigen plek van viering
en ontmoeting. Zij durfden het
aan een eigen gemeente te vor-
men.
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Aangezien de oorspronkelijke trai-
ning, door toedoen van de Formule 1,
een week verschoof, leek het erop dat
de ‘Yamaha mannen’ verstek zouden
moeten laten gaan. Immers afgelopen
weekend zou de eerste ONK plaats
hebben en dat zou de reis naar Valen-
cia vooraf onmogelijk hebben ge-
maakt. Het niet doorgaan van de eer-
ste ONK was dus geluk bij een onge-
luk. Op de heenreis kreeg het zwaar
transport van het team nog onge-
wenst bezoek van een paar inbrekers.
De immer kloeke Torleif Hartelman
was ze echter voor en de schade bleef
beperkt tot een beschadigde deur.

Zowel de Supersport (Vesa Kallio) en
de Superbikes (Bob Withag en Jeroen
Turkstra) van Yamaha Racing Support
togen naar het Spaanse asfalt. Het was
leerzaam en warm voor noordelijke
begrippen (tot 30° C, red.). 
Vesa testte dit jaar al eerder op Valen-
cia en zette ook WK waardige tijden
op de klokken deze dagen. Hij opende
de trainingsdagen met een 1.41 en
reed dag twee al in de 1.40. Er werd
nog verder geëxperimenteerd met de
vering, om uiteindelijk op zaterdag-
ochtend een tijd van 1.39.7 neer te zet-
ten, dat beloofd nog wat!
Bob en Jeroen waren de eerste dag wat

aan het worstelen met de techniek. 
Bob: “We wisten dat onze R1’s aardig
wat extra vermogen op de bank had-
den ten opzichte van een standaard
R1. Ze zijn honderd procent legaal,
maar met een powercommander haal
je er nog wel flink wat extra uit. Dit re-
sulteerde in misschien wel een stukje
overbelasting en daardoor hadden we
op donderdag een klein technisch pro-
bleem.”

Onder toeziend oog van de Japanse
monteurs was het ‘lek’ snel boven wa-
ter, een boutje achter het dynamodek-
sel had ogenschijnlijk wat moeite ge-
had met de armada aan PK’s. Na repa-
ratie en het wat reduceren van het ver-
mogen liep het als vanouds de volgen-
de twee dagen. Er werd verder geëxpe-
rimenteerd met de veerafstelling en
het ging er vooral om veel kilometers
te maken.
“Door het vrij plotseling inplannen
van deze training kon onze veringspe-
cialist van SO Products er niet bij zijn.
We hebben zelf getracht de afstelling
wat aan te scherpen, maar we misten
onze Wim wel deze dagen. In Ledenon
veertien dagen terug maakten we met
de vering in elk geval meer progressie.
Als ik verder kijk waar ik stond in dit
veld, want ook andere Nederlandse

toprijders op Yamaha waren in Valen-
cia aanwezig, dan denk ik dat het nog
wel een spannend seizoen gaat wor-
den”, was het commentaar van Je-
roen.

Op 16 en 17 april rijden de Dutch Su-
perbikes en de Superstock 600 (Gerald
Perdon) hun eerste ONK op de Nürbur-
gring. In datzelfde weekend, maar
dan op Paasmaandag, komt Vesa aan
de start van het EK Supersport. Met Pa-
sen gaat het seizoen 2006 dus echt be-
ginnen!

Valencia favoriet bij coureurs
Yamaha Racing Support
Afgelopen week was er zomaar nog een trainingsmogelijkheid voor het
team van Yamaha Racing Support. Yamaha Europe organiseert jaarlijks
trainingen in warmere oorden om zo de coureurs die met een Yamaha
aan een competitie meedoen de mogelijkheid te bieden zich gedegen
voor te bereiden op het komend seizoen, dit onder toeziend oog van
‘grootmeester’ Wilco Zeelenberg en Japanse monteur|

Op 1 en 2 april waren er open da-
gen bij schietvereniging Willem
Tell in Hengelo. Op zaterdag 1 april
was er een geringe belangstelling.
Het voordeel voccor diegene die er
wel waren was, dat ze de hele mid-
dag konden schieten. 

De ‘nieuwelingen’ werden wegwijs ge-
maakt in kleinkaliber liggend en knie-
lend, alsmede luchtgeweer en pistool.
Na uitleg door het kader van sv Wil-
lem Tell werd er de hele middag ge-
schoten. Zij waren erg enthousiast
over de kennismaking met de schiet-
sport.

Op zondag 2 april was de belangstel-
ling overweldigend. De bezoekers kon-
den kennismaken met handboog,
luchtgeweer en pistoolschieten. De be-

langstellenden kwamen uit de hele re-
gio en daarbuiten om kennis te ma-
ken met de schietsport. De open da-
gen leverde voor sv Willem Tell veel
mensen op die mee willen doen aan
de basiscursus. 
“De basiscursus zit bijna vol”, zegt
coördinator Jan Brink van Willem Tell.
De basiscursus bestaat uit tien lessen.
Daarin wordt behandeld de veiligheid,
de basisbegrippen van het handboog-
schieten en je leert het luchtschieten.
Wie belangstelling heeft voor de basis-
cursus kan zich nog aanmelden, maar
doe het wel snel! Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. 
Aanmelden en voor meer informatie:
e-mail: jan.brink@hccnet.nl
Het volgende open weekend van sv
Willem Tell staat gepland op 16 en 17
september 2006.

Open dagen sv Willem Tell
'een schot in de roos'

In het kader van de Nationale sport-
week organiseert de nieuw opgerichte
jeugdcommissie van gymvereniging
Achilles op vrijdag 21 april om 18.30
uur de langste menselijke rups van Ne-
derland. 
Iedereen uit Hengelo en omgeving
wordt hierbij opgeroepen deel te ne-

men om deze poging te laten slagen. 
Verzamelen buiten de sportzaal aan
de Leliestraat, vrijdag 21 april om
18.30 uur. Bij slecht weer wordt de re-
cordpoging binnen gedaan. 

Laat de jeugdcommissie van Achilles
niet in de steek en doe mee!

Langste rups van Nederland

Recordpoging voor Hengelo
en omgeving

Na maanden van voorbereiding kon-
den de vele vrijwilligers afgelopen
week aan de slag met de daadwerkelij-
ke werkzaamheden, zoals dressuurba-
nen uitzetten, parkeermogelijkheden
aangeven, springparcours bouwen en
het opzetten van twee tenten voor de
hapjes en drankjes voor de bezoekers.
De evenementenweide van de vroege-
re gemeente Vorden, gehuurd van het

Geldersch Landschap en prachtig gele-
gen voor het kasteel, was fleurig aan-
gekleed met groen en enkele standjes
van sponsoren. Gedurende beide da-
gen zijn honderden combinaties ge-
start onder auspiciën van de KNHS.
Commentaar bij het springen werd
verzorgd door August Koster en Johan
Heuvelink. Al met al is het een perfect
verlopen.

Aan het eind van deze twee dagen kon
voorzitter Gert Harmsen tevreden te-
rugkijken op de editie van dit jaar en
werd om 19.00 uur het terrein weer
schoon opgeleverd door de vereniging.

Concours te Vorden
Het afgelopen weekeinde stond
Vorden weer in het teken van het
paard. Deze maal was het  Rijver-
eniging de Graafschap welke een
buitenconcours organiseerde voor
pony's en paarden.

Op woensdag 19 april vanaf 19.00
uur is er weer gelegenheid om met
de CDA fractie te spreken. 

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

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

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

CDA Spreekuur

A. Rouwenhorst (team Wichmondse-
weg) was in de heren klasse A de beste
individuele schutter. Hij schoot 549
punten bij elkaar. In de heren B klasse
was E. Stege (team Grolschbusters) die
de meeste punten (500) bij elkaar
schoot. M. Meenink (team Buks Bun-
ny) schoot scherp in de dames klasse A
en werd eerste met 525 punten. In de
dames B klasse had C. Ketz (team Her-
vo) het vizier goed staan en pakte per-
soonlijk 482 punten. 

Aan het toernooi, dat perfect was geor-
ganiseerd door de Hengelose schiet-
vereniging Willem Tell, deden 62 stra-
tenteams mee. Een team bestaat uit

vijf schutters. De ruim driehonderd
schutters moesten elk zeven series van
tien schoten schieten. Ieder team
kwam drie keer in actie. De regels van
het schiettoernooi zijn simpel en
rechtvaardig. Iedere schutter krijgt
drie kaartjes waarop vijftien keer
wordt geschoten. Deze score telt voor
het team. Wanneer alle vijf schutters
geschoten hebben worden de vier
hoogste scores bij elkaar opgeteld. Dit
resultaat telt voor het eind resultaat.
Alle teams moeten dit zeven keer her-
halen. In totaal is dat 2.200 series. Ie-
dereen die in de gemeente Bronck-
horst woont, kon meedoen met een
stratenteam of individueel. 

Na het verschieten van de serie werd
de score door een deskundige jury be-
oordeeld en naar het ‘zenuwcen-
trum’, de computerruimte gebracht.
Hier werden alle 2.200 series inge-
voerd in de computer zodat het resul-
taat op het scorebord geschreven kon
worden en aan de schutters werden
uitgereikt.
Hebt u meegedaan en wilt u foto’s ont-
vangen, mailt u dan: foto’s BST naar:
jan.brink@hccnet.nl De foto’s worden
u dan toegestuurd. Ook voor een
proefschietavond of zondagmorgen
kunt u daar een mailtje heen sturen.
Volgend jaar wordt het stratenschiet-
toernooi weer gehouden. Belangstel-
lenden die nog niet eerder hebben
meegedaan, kunnen zich nu al aan-
melden. Zij krijgen dan volgend jaar
een uitnodiging. 

Uitslagen teams: Dames: 1. Vordense-
weg, 1940 ptn. 2. Banninkstraat, 1926
ptn. 3. Dunsborg, 1858 ptn. 
Heren A klasse: 1. Wichmondseweg,
2106 ptn. 2. Toverstraat, 2084 ptn. 3.
Vordenseweg 1, 2052 ptn. 
Heren B klasse: 1. Grolschbusters, 2019
ptn. 2. Noabers 2, 1900 ptn. 3. Vorden-
seweg 3, 1872 ptn. 
Uitslagen individueel: Heren A: 1. A.
Rouwenhorst, Wichmondseweg, 549
ptn. 2. P. Wolbrink, Toverstraat, 537
ptn. 3. C. Middelink, Buks Bunny, 536
ptn. 
Heren B: 1. E. Stege, Grolschbusters,
500 ptn. 2. B. Maalderink, Grolschbus-
ters, 497 ptn. 3. R. Heusinkveld,
Grolschbusters, 496 ptn. 
Dames A: 1. M. Meenink, Buks Bunny,
525 ptn. 2. J. Versteege, Vordenseweg,
510 ptn. 3. S. Salebrink, Rozenstraat,
507 ptn. 
Dames B: 1. C. Ketz, Hervo, 482 ptn. 2.
K Weustenenk, Vloed Noord, 479 ptn.
3. A. Smeitink, Dunborg, 477 ptn.

Ruim driehonderd schutters
streden om titel stratenkampioen

Het Bronckhorsterstratenschiettoernooi is een groot succes geworden.
Het eerste schot werd gelost op 6 maart. Vier weken lang schoten de stra-
tenteams van de gemeente Bronckhorst om de titel. Het team Vordense-
weg werd bij de dames eerste. Wichmondseweg pakte de titel in de heren
klasse A en de Grolschbusters deden dat in de heren klasse B.

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst bereiken?

Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de gehele gemeente Bronckhorst.



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

ALGEMEEN
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is
een stichting met een landelijk bu-
reau en twaalf afdelingen in de pro-
vincies. Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Gelderland is één van de twaalf
afde¬lingen. Door het verlenen van
bijdragen, het geven van opdrachten
en het uitreiken van prijzen zet het
fonds zich in voor cultuur en natuur-
behoud.  

Het budget dat de afdeling Gelderland
in het jaar 2006 te besteden heeft be-
draagt ruim een miljoen euro. Dit
geld komt uit diverse bronnen: de Lot-
to en de BankGiroLoterij, donaties en
een collecte die jaarlijks in mei wordt
gehouden. Per jaar worden door het
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelder-

land ongeveer 500 projecten gesteund. 
Het bestuur van de afdeling Gelder-
land beoordeelt vier keer per jaar aan-
vragen voor financiële ondersteuning
van projecten op het gebied van cul-
tuur en natuur. Verzoeken kunnen
worden ingediend door culturele
stichtingen en verenigingen. 

Een aanvraagformulier is te vinden op
de website www.cultuurfonds.nl of
wordt op verzoek toegezonden. Bijdra-
gen kunnen worden toegekend voor
bijzondere culturele projecten en voor
investeringen. Aanvragen voor de
eerstvolgende vergadering moeten ui-
terlijk 25 april a.s. binnen zijn bij het
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelder-
land, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Telefoon (026) 359 86 35. 

IN DE GEMEENTE BRONCKHORST
ZIJN DE VOLGENDE GARANTIE-
BIJDRAGEN VERLEEND:

Stichting Wakker Hengelo € 1.000
HENGELO GLD.; publicatie 'Joden on-
der 't Kervel' door W.J.M. Hermans

Jubileumcommissie 150 jaar Her-
vormde Gemeente Wichmond € 500
WICHMOND; Het Spel van Wichmond

Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland kent € 146.300 toe
Het bestuur van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Gelderland
heeft in de onlangs gehouden ver-
gadering 81 garantiebijdragen ver-
leend. Deze bijdragen zijn toege-
kend voor activiteiten die op het
werkterrein van het Cultuurfonds
liggen: geschiedenis en letteren,
beeldende kunst, podiumkunsten,
monumentenzorg en natuurbe-
houd. 
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Riek de krant op tafel tegen Hen-
drik: "Onzen burgemeester,
Henk Aalderink, wil op bezoek
kommen. Neet bie ons eigen,
wie hebt ja niks te viern. Wie
bunt nog gin 100 jaor old, of 60
jaor getrouwd of zo iets aparts,
dat hij neudig ai de burgemees-
ter op bezoek wilt verwachten.
Nea, hij kump de verschillende
olde gemeenten langs, zien ge-
zichte laoten zeen, kennis ma-
ken. In Dec. heffe dat ok al pro-
beerd, maor is het neet naor
wens  gebeurd en dus wille dat
no better afwarken. Hier in
Zelhem op 14 april in 't Witte
Paerd. Op 10 April isse dan al in
Hummel ewest en geette op 19
april naor Bakker in Vorden en
op  26 april isse in Steendern en
op 28 april in Hengel. De goeie
man is d'r drok met. Dat is ne
goeien tegenzet veur Agnes
Kant, die eur partij, de S.P. op
1 April in ons Bronckhorst
wil planten. Ze mot nog genog
klachten van ontevreden Bronck-
horsters bie mekare harken um-
me hier voet an de grond te krie-
gen. Henk Aalderink zal zik d'r
wal met redden. Zalle ne grote
verlanglieste kriegen? Ik denke
datte alles netjes anheurt en
een ambtenaar zal het noteern.
Of zollen ze dat op vidio-band
opnemmen? Onze bekende fi-
guurn oet de diverse heuke van

ons Bronckhorst. Vanaf vief uur
tut zeuven uur kump dan de ge-
wone man op het toneel. Later
op d'n aovend de clubs en de ver-
enigingen. Ze zult een hoop ver-
langens hebben. Het liekt mien
best mooi um dat mee te ma-
ken. "Hendrik schudt zien wieze
heuft en zeg: "Dat is allenig veur
mensen met problemen. Ai al
jaorn rondloopt met grote plan-
nen en dat neet veur mekaar
kunt kriegen. Ne schuure of een
huus afbrekken wilt en het nie-
je gebouw een meter wieter van
de weg af wear op wilt bouwen.
Maor wie hebt ja niks te bou-
wen. En ok gin problemen met
de gemeente. Wat hebbe wie
daor te zeuken? Ik bun ok gin
bestuurder van dit of dat of
actie voerder veur beholt van  de
olde eiken of beuken beume
langs onze grintweg of bescher-
mer van het ijsvogeltjen wat ze
ooit argens ezene hebt." Riek
wat beteuterd: "Ik wol gewoon
dat wel is meemaken. De burge-
meester van dicht bie zeen en
een preutjen maken. Wie kunt
toch wat bedenken wat wie um
wilt vraogen? Ik bun ok gin be-
stuurslid van de Plattelands-
vrouwleu of van de Karkeraod of
van ne sportclub, gewoon een
alledaagse Riek, burger van
Bronckhorst. Gert en ie, jullie
beiden wollen laatst neet met

ons met veur een VIP ontvangst.
Een half uur veur zonne Bronck-
horster raodsveradering. En dan
later met  de hoge omes naopra-
oten. Dat hadde wie vrouwleu
best graag gewild, maor ie en
Gert wilt ja nargens van wetten".
Hendrik naodenkend: "Ik denke
dat wie manvolk een hekel hebt
an Hoge Omes of wat daor in
oew gedachten veur deur geet.
Daorumme graag laatdunkend
praot oaver de politiek, de grote
bazen en de baantjes jagers.
Graag op afstand alles better
weet en kleineert wat zukke be-
stuurders presteert. Kritiek is va-
ke een verborgen compliment.
Juust wai zelf neet hebt en kunt
en graag zollen willen, dat  trap
ie bie een ander de grond in. Ze
zeien vrogger 'ze kunt better
van oe praoten dan van oe vret-
ten'. Riek: "Is dat bie ons vrou-
wen echt anders? Meer per-
soonsverheerlijking. Richting
manvolk zeker. Mannen bunt
meest rivalen. Dat jullie niet
mee wilt, umme zukke 'Hoge
Ome's', nog wat extra veern in
de start te stekken, dat kan ik
mien begriepen. Wie vrouwleu
bekiekt mekare heel secuur en
met argwaan. Wie kunt heel lief
tegen mekaar doon maor later
heel gemene dinge zeggen".

De Baron van Bronckhorst

De laatste tien jaar is het alcoholge-
bruik onder jongeren sterk toegeno-
men. Vooral in de Achterhoek begin-
nen jongeren steeds vroeger met het
drinken van alcohol, en ze drinken
ook steeds grotere hoeveelheden. 

Zo drinken in groep 8 van de basis-
school gemiddeld elf van de dertig
kinderen wel eens alcohol; ze zijn dan
pas 11 jaar oud. In het voortgezet on-
derwijs neemt het alcoholgebruik ver-
volgens snel toe; met gemiddeld zes
glazen per gelegenheid op 14-jarige
leeftijd naar tien glazen op 17-jarige
leeftijd. 

Kinderen zijn in de groei en vergele-
ken met volwassenen wegen zij min-
der en zijn zij kleiner. Alcohol is daar-
om slechter voor hen. Qua gezondheid

is er kans op hersenbeschadiging, ook
is de kans op alcoholverslaving op vol-
wassen leeftijd vier maal zo hoog als
op jeugdige leeftijd  regelmatig alco-
hol wordt gebruikt. Het gebruik van
alcohol op jonge leeftijd geeft boven-
dien kans op ongeremd gedrag zoals
agressie, vernielingen of (onveilige)
seks. Uit onderzoek blijkt dat kinde-
ren niet alleen tijdens het uitgaan
drinken. 

Nog vaker drinken ze thuis, of bij ande-
ren, grote hoeveelheden alcohol (het
zogenaamde indrinken). Tevens blijkt
dat ouders zich niet realiseren dat,
hoewel hun kind niet dronken lijkt, ze
toch een schadelijke hoeveelheid alco-
hol kunnen hebben gebruikt. Door ge-
wenning komt dronkenschap juist bij
veelvuldig drinken minder voor.

Deze publiekscampagne wijst ouders
op het drinkgedrag van hun kinderen,
de mogelijke risico's en hun eigen rol
daarin. De campagne wordt 5 april a.s
gepresenteerd aan wethouders en
ambtenaren van de gemeenten en de
andere samenwerkingspartners. 

Daarbij komen ook de uitkomsten aan
de orde van telefonische interviews
die onder 250 ouders in de Achter-
hoek zijn afgenomen. De presentatie
vindt plaats bij GGD Gelre-IJssel, Ge-
zellenlaan 10, Doetinchem, vanaf
15.00 uur.

Achterhoekse publiekscampagne
alcohol start 5 april
Woensdag 5 april start een pu-
bliekscampagne om ouders te la-
ten stilstaan over het alcoholge-
bruik van hun kinderen. Met radi-
ospotjes en posters worden ouders
attent gemaakt op de folder 'Alco-
hol in de opvoeding', die in elke
Achterhoekse gemeente klaarligt.
De campagne is onderdeel van het
project 'Alcoholmatiging Jeugd in
de Achterhoek'; een samenwer-
kingsproject van de acht gemeen-
ten, De Grift (centrum voor versla-
vingszorg), Politie district Achter-
hoek en GGD Gelre-IJssel.

OBD roept alle schoolverlaters met in-
teresse in techniek (in het bezit van
een vmbo of mavo diploma) op om
zich aan te melden. Leerlingen binnen
OBD volgen een BBL-opleiding (4 da-
gen werken in de praktijk, één dag

theorie op het ROC en verdienen met-
een al geld volgens cao). 

Tijdens een kennismakingsperiode
wordt ze van alles geleerd over het vak
en daarna gaan ze naar de lidbedrij-

ven (zo dicht mogelijk bij huis) om er
de fijne kneepjes te leren. Leerlingen
komen bij OBD in dienst voor maxi-
maal 2 x 2 jaar (niveau 2 en 3) en daar-
na zijn ze er zo goed als zeker van dat
ze bij één van de 175 lidbedrijven in
dienst kunnen komen. Van de leer-
ling/werknemers die OBD dit jaar met
een diploma verlaten heeft iedereen
werk. Mooier kan het toch niet! 

Interesse of vragen? Bel dan met OBD-
Opleidingen tel. 0314-345 155 of kijk
op www.OBD-Opleidingen.nl

OBD-Opleidingen kampt met een dreigend
tekort aan toekomstige vaklieden

Net nu de economie weer begint aan te trekken komen er onvoldoende
leerlingen van het VMBO. OBD heeft ruim 200 leerling/werknemers in
dienst maar er is veel meer vraag. Om het aantal dat OBD dit jaar verlaat
wegens diplomering te kunnen opvullen zijn minimaal 75 nieuwe instro-
mers nodig. Het aantal aanmeldingen blijft nog steken op 40. OBD-Oplei-
dingen verzorgt praktijkopleidingen voor: Metselen, Timmeren, Tegelzet-
ten, Timmerindustrie en Meubel- & Interieurbouw. Voor de kinderen is op het feestterrein

een vrijmarkt. Wees creatief, verdien
die dag een centje bij… met verkoop
van spullen, muzikaal optreden, goo-
chelact, koekjes bakken en dergelijke. 

Je kunt de plek inrichten vanaf onge-
veer 9.00 uur. In verband met het inde-

len van de beschikbare ruimte, verzoe-
ken wij jullie je op te geven voor een
plaatsje. Lever het antwoordstrookje
uiterlijk 21 april ingevuld in bij je juf
of meester!

Om 10.30 uur wordt er ook begonnen
met een ware playbackshow, waaraan
deelnemers van alle leeftijden kun-
nen meedoen. Een echt podium, com-
pleet met rook en verlichting. 

Doe dus mee! Playback je favoriete ar-
tiest en laat je beoordelen door een vak-
kundige jury. Geef je uiterlijk 21 april
op door het antwoordstrookje ingevuld
in te leveren bij je juf of meester. 

Het Oranje Comité hoopt samen met
de kinderen er een geweldig feest van
te maken!

Oranjecomité Keijenborg
hoopt op een geweldig feest
Dit jaar wordt op zaterdag 29 april
Koninginnedag gevierd, dus ook in
Keijenborg! Het feest vindt plaats
op het grasveld achter de gymzaal
‘t Olde Schoolplein. Alle kinderen,
ouders, opa’s en oma’s, ooms, tan-
tes en buren kunnen zich verzame-
len op het schoolplein van de Sint
Bernardusschool. Om 10.00 uur zal
de muziek daar langs komen om
iedereen in optocht mee te nemen
naar het feestterrein.
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Koopzondag 2e Paasdag

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

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

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

PRETTIG SLAPEN MET PASEN

DOOR DREMPT
2e Paasdag geopend 
van 11.00 - 17.00 uur

OOK 1e PAASDAG 
GEOPEND

PAASBESTE 
SWINGPARTY

BACK TO THE 
70’S - 80’S - 90’S
MET CHRISTO & RENE

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

giro 300100 haarlem www.simavi.org

geef voor een gezonde toekomst!

elke 15 seconden sterft 
een kind aan diarree
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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



4 PROGRAMMA’S TEGELIJK OPNEMEN

ARION SATELLIET RECEIVER 

80 GB HARD DISK

1600 TOEREN
BOSCH WASAUTOMAAT

6 KG

A-KLASSE

RESOLUTIE 1366 X 768 PIXELS< 102 CM WXGA SCHERM >SONY LCD BREEDBEELD TV

van: 2599,-
voor:2299,-

JVC LCD BREEDBEELD TV

< 66 CM (1366x768 pixels) LCD-scherm >

BESTE KOOP!

149,-

ELEKTRONISCH 

ZUIGKRACHTREGELING

MIELE STOFZUIGER

1800 WATT

met 4 jaar garantie

voor:999,-

PAAS
VOORDEEL
ELIESEN
ELECTRO

voor:549,-
van: 869,-

voor:599,- Canal Digitaal
goedgekeurd!
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De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

PPAASAKTIEAASAKTIE
vvan zateran zaterdadag 8 april t/m zaterg 8 april t/m zaterdadag 22 aprilg 22 april

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

Voorraad: ±40.000 m
2

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

15% KORTING
op het gehele

VOORRAAD ASSORTIMENT *
(* met uitzondering van lopende acties/aanbiedingen)

mt 92 - 188

Zodat ook uw kids op hun paasbest zijn!!!
Komm naarr Capuchonn Jeugdmode

Openingstijden:
di t/m do 10.00 - 17.30 uur
vrij 10.00 - 20.30
za 10.00 - 16.00 uur

Zaterdagg 155 aprill draaimolen

10%10% KortingKorting
Opp dee gehelee collectie
Opp dee gehelee collectie

aanbieding wo. 12 t/m za. 15 april 2006

Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld)
Tel.: (0575) 46 32 79

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

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

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren ook 30 soorten ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken vanaf € 5,00

De kids t/m 6 jaar eten mee voor € 3,50 p.p.

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

in de kip- en schnitzelfarm.
www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

BOMEN & PLANTEN
DIRECT VAN DE KWEKER

Elke zaterdag open
van 9.00 tot 17.00 uur

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

liguster, taxus en buxus.

BOOMKWEKERIJ
BRANDENBARG

Larikslaan, Barchem
Tel. 06-53944231



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

paasvoordeel

15/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 april 2006

Entrecôte 
of ribeye
250 gram                     
ELDERS 4.62 - 4.87

2.98

PLUS
Slagroomsoesjes
Blister 12 stuks
NORMAAL 2.49

1.99

Aardbeien
Bak 500 gram

0.99

Asperges
Import
500 gram 

2.29

* Wij verkopen alleen alcohol 
aan personen vanaf 16 jaar.

Grolsch
Pils* 
Pijpje of beugel.
Krat 16 beugelflessen à 45 cl 
of 24 flesjes à 30 cl. 
ELDERS 8.19-8.99

6.99

PLUS 
IJs
Diverse smaken.
Ovale bak  875 ml
NORMAAL 2.49

1.99

Ola
Viennetta
Diverse soorten.
Pak 650 ml
ELDERS 2.09-2.69

1.49

Sperziebonen
500 gram 

1.29

Lays
Superchips
Diverse smaken.
Zak 200 gram
ELDERS 0.86-0.96

0.69

PLUS 
Visgourmetschotel
Prijs per 250 gram
NORMAAL 4.49

3.49

Pagos de 
Labarca
Rioja doc tinto*
Spaanse kruidige 
wijn.
3 flessen à 75 cl. 
NORMAAL 11.37  Nu 7.58

3 halen

2 betalen

PLUS
Korenlanders Rustique brood
Pomodoro, olijf, walnoot of rozemarijn.
Heel ca. 400 gram
NORMAAL 1.69-1.99

1.49

PLUS 
Salades
Kip- saté, kaas-mosterd of Javaanse kip- saté.
2 bakjes à 150 gram
NORMAAL 3.38-3.78

2.50
2 bakjes

“Ja lieve 
mensen,

ze zijn 
er weer
hoor!” U kunt weer sparen voor perkplantjes! 2.99

50 zegels +

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

Let op
onze gewijzigde
openingstijden!

Zie het raambiljet
in de winkel.

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


