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GRATIS 18 PUNTEN CHECK
VOOR UW OPEL OF DAEWOO!Skeelerkrant

Op 17 mei a.s. verschijnt de Skeelerkrant in de gehele oplage
van Weekblad Contact, Elna en Groenlose Gids.

Deze krant staat in het teken van het Kampioenschap Skeeleren
te Vorden.

Advertenties en berichten inleveren vóór dinsdag 2 mei a.s.

De Redactie van Weekblad Contact

Tijdens zo’ n reis leer je vooral ook je-
zelf kennen. Ik heb er nog even over
gedacht om ‘later’ te gaan emigreren.
Toch maar niet gedaan. Als je ziet on-
der welke omstandigheden in dat
soort landen mensen soms moeten le-
ven, dan pas merk je hoe goed wij het
hier in Nederland hebben. Kijk alleen
maar naar de vrijheid van meningsui-
ting’, zo zegt Renate Pleumeekers. Het
bezoeken van dat soort landen (‘ik zal
altijd van Azië en landen als bijvoor-
beeld Egypte blijven houden’) heeft
wel terdege invloed gehad op de invul-
ling van haar dagelijkse leven. Gebo-
ren in Tlburg, waar ze het atheneum
afrondde, volgde Renate Pleumeekers
met succes een opleiding fysiothera-
pie, waarna ze in een particuliere
praktijk in Rotterdam ging werken. Na
het jaar ‘rondreizen’ nam zij het be-

sluit met dit werk te stoppen. Renate
ging in 1986 aan de universiteit van
Utrecht kunstgeschiedenis studeren.
In 1991 studeerde zij af met als specia-
lisatie ‘17de en 19de eeuwse kunst’. De
kunst uit de 18de eeuw vond zij min-
der interessant. Zegt zij: ‘De interesse
voor de 17de eeuwse kunst heb ik van
huis-uit meegekregen. Ik ben als het
ware met Rembrandt opgegroeid. We
hadden thuis veel boeken over Rem-
brandt, trouwens ook van Frans Hals
en Vincent van Gogh’, aldus Renate
Pleumeekers. Toen zij in 1990 in Ruur-
lo ging wonen, werd Renate, na een
open sollicitatiebrief te hebben ge-
stuurd, benaderd door de Volksuniver-
siteit Aventus in Zutphen.

Zij is toen voor deze Volksuniversiteit
cursussen gaan verzorgen. Renate: ‘Er

zijn veel mensen, met name mensen
van middelbare leeftijd die willen rei-
zen, interesse hebben om musea te
gaan bezoeken. Bijvoorbeeld, men wil
Rome bezoeken, men kent de stad nog
niet en men wil daar graag meer ach-
tergrond informatie over hebben. Ik
draai dan een cursus in elkaar en ‘loop
ik’ als het ware door de kunstgeschie-
denis van die stad heen. Geldt natuur-
lijk ook voor andere landen en steden
en uiteraard ook voor Nederland. Een
cursus kan alleen doorgaan wanneer
zich daarvoor minimaal acht perso-
nen aanmelden’, zo zegt zij.

INSPIREREN EN ACHTERGROND
KENNIS
Momenteel verzorgt Renate Pleumee-
kers namens de Volksuniversiteit
Aventus onder meer lezingen over de
schilders Caravaggio en Rembrandt
(donderdag 27 april om 20.00 uur in
de bibliotheek in Vorden). Deze lezing
is naar aanleiding van de tentoonstel-
ling die momenteel in het van Gogh
museum in Amsterdam wordt gehou-
den. Hier staan twee zwaargewichten
uit de 17de-eeuwse schilderkunst te-
genover elkaar, de Italiaanse Miche-
langelo Merisi, beter bekend als Cara-
vaggio en de hollandse schilder Rem-
brandt van Rijn. 
Renate Pleumeekers benadrukte
meermalen tijdens het vraaggesprek
dat de lezing die zij in Vorden houdt,
bedoelt is om mensen te inspireren
om b.v. de tentoonstelling in Amster-
dam te bezoeken, maar met name om
de bezoekers wat meer achtergrond
kennis te verschaffen over in dit geval
Rembrandt van Rijn en Caravaggio. De
bezoekers kunnen deze twee schilders
met elkaar vergelijken. De contrasten
en overeenkomsten tussen beiden zijn
groot.

Renate Pleumeekers: ‘Caravaggio leef-
de van 1571-1610. Hij stierf op 39-jarige
leeftijd in Malta aan een koortsaanval.
Hij schilderde zeer confronterend, hij
was een revolutionair kunstenaar. Hij
schilderde de mens zoals hij/ haar in
die tijd leefde. Caravaggio die in zijn
leven veel ruzie zocht, ‘plukte’ de
mensen als het ware van de straat. 

Lezing over Rembrandt en Caravaggio donderdag 27 april in Vordense bibliotheek

Renate Pleumeekers: 'Ik ben thuis
met Rembrandt opgegroeid'!

Wie veel reist kan veel verhalen, een gezegde zo oud als de weg naar Rome.
Men zou ook kunnen zeggen, wie veel reist en veel ziet, krijgt inspiratie
om zijn of haar eigen leven op een andere manier te verrijken. Zo ook Re-
nate Pleumeekers (meisjesnaam Ketelaars) wonend nabij het prachtige
natuurgebied ’t Sikkelder. Ze woont daar in een verbouwde boerderij
heerlijk buitenaf. (Tussen haakjes haar man Jef is dierenarts met als spe-
cialisatie pluimvee) Ooit hebben Renate em Jef Pleumeekers een jaar
rondgereisd door Azië en het Midden Oosten. ‘Gewoon om te kijken hoe
de mensen daar leven en wonen, kijken naar cultuur en kunst. Het heeft
mij heel veel gebracht. Een dergelijke reis kan inderdaad bepalend zijn
voor de rest van je leven.

Renate Pleumeekers

Rembrandt van Rijn (1606- 1669) meer
bekend om zijn ‘claire- en obscure’ dat
wil zeggen contrasten in licht en don-
ker. Hij leefde in feite heel gewoon en
werkte veelal voor opdrachtgevers.
Wie kent niet de ‘Nachtwacht’. Jam-
mer dat Rembrandt op gegeven mo-
ment failliet ging”.

Renate Pleumeekers hield plotseling
op met vertellen over deze twee kun-
stenaars.’ De mensen moeten donder-
dag zelf maar komen kijken en kun-
nen ze zelf de werken van Caravaggio
en Rembrandt met elkaar vergelijken’,
zo sprak zij. Renate Pleumeekers die
onder andere ook rondleidingen in
het Henriëtte Polak museum in Zut-
phen geeft, heeft nog één ultieme
wens: namelijk zelf thuis cursussen
geven! Voor belangstelling c.q. infor-
matie kan men bellen (0573) 46 16 28.

Bevrijding

Bevrijding

Programma’s Oranjeverenigingen, 4-5 mei comité’s in de gemeente Bronckhorst

Dodenherdenking

5 mei
Bevrijdingsfeest

4 mei
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Na heel lang wachten kon het kwartet,
bestaande uit Anina, Sanne Elzemiek

en Daphne, hun show aan de jury to-
nen. We hadden de dag door al veel,
héél veel batons zien vallen. Gelukkig
hadden onze dames hun zenuwen re-
delijk in bedwang en bleven de drops
nagenoeg uit. Ondanks dat ook één
van hen ziek was.

Na de show was het weer wachten tot
eindelijk de uitslagen bekend werden
gemaakt. Met een score van 79,4 pun-
ten en een 1e plaats, mogen de dames
terugkijken op een succesvolle wed-
strijd.

Sursum Corda
Na lang oefenen was het dan jl.
zondag eindelijk zover dat de ma-
jorettes van Muziekvereniging Sur-
sum Corda naar de wedstrijd in
Sporthal Elderveld in Arnhem kon-
den. Helaas was één van de meisjes
zo ziek, dat het duo niet kon deel-
nemen.

In de sporthal was ruim aandacht be-
steed aan fotomateriaal uit het verle-
den en heden van de club. Ook een
plakboek dat vanaf 1981 tot 1988 door
‘ Hanny van De Herberg’ met veel zorg
was bijgehouden kreeg veel aandacht
van de circa 130 bezoekers. Daaruit
bleek onder meer dat Velocitas in haar
bestaan heel wat activiteiten heeft ont-
plooid zoals bijvoorbeeld het organise-
ren van zaalvoetbaltoernooien voor be-
drijven, families e.d. Ook werden er
sjoeltoernooien en auto- puzzeltochten

georganiseerd. De sporthal was mid-
dels een twintig tal verschillende
shirts, die de afgelopen 25 jaren door
de voetballers werden gedragen, als
een soort museum aangekleed. Voor-
zitter Erik Ratikow benadrukte in zijn
speech dat Velocitas altijd een club is
gebleven, waarin prestaties uiteinde-
lijk niet de sfeer binnen de vereniging
bepalen. Hij bedankte bovendien de
drie neven Jan Groot Jebbink, Mark
Borgonjen en Jeroen Tijssen, die niet al-
leen de jubileumcommissie vormden,
maar die tevens al jaren binnen de ver-
eniging actief zijn als organisator van
toernooien en als scheidsrechter van
de lagere teams fungeren. Na het offici-
ële gedeelte werd er onder de muzika-
le klanken van de DJ’s Haloesj en Nuxx
tot in de kleine uurtje doorgefeest.

Zilveren 'Velocitas'
Er heerste tijdens het zilveren jubi-
leumfeest van de zaalvoetbalver-
eniging Velocitas in sportcafé ’t
Jebbink een gezellig sfeertje.



� Open dagen modelbaan

zondag 23 en 30 april 10.00

tot 17.00 uur. G. Hulshof,

Hulshofweg 1, Ruurlo.

� 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

� Te koop: Jack Russel

pups, geb. 15-3-2006, gladh.,

laagbenig, ingeënt + ontw.,

3 kl, tel. (0544) 37 51 06.

� Op welke wonderpil gaat u

wachten en hoe lang? Begin

vandaag met Herbalife voor

afslanken op verantwoorde

wijze. Nieske Pohlmann, tele-

foon (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

� Knip uit!!! Geboorte-

ooievaars te huur: diverse

ooievaars-geboorteborden, tel.

(06) 49 82 00 88.

� Te koop: drachtige mini-

pony en een jaarling merrie

(Vosjes) T. Zents, 55 19 24.

� Nog voor de zomer een

paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op eendraf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en

informatie (0575) 46 32 05.

� Te huur: 2 kamerappar-

tement in Hengelo Gld. Prijs

€ 500,-- per maand, excl.

Tel. (0575) 46 33 25.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Te koop gevraagd: inboe-

dels en zolderopruimingen.

Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)

51 98 46.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Te koop: jonge labrador

pups, chocolade bruin, met

stamboom, HD vrij en waarde

38. Pups zijn ingeënt, ont-

wormd en gechipt en groeien

op in huis. Gefokt via de NLV.

Tel. (0575) 55 69 60.

Hervormde kerk Vorden

Zondag 30 april 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.
Zangdienst 19.00 uur in de Dorpskerk.

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 30 april 10.00 uur ds. D. Westerneng, 19.00 uur
zangdienst in de Dorpskerk.

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 30 april 10.00 uur Viering.

R.K. Kerk Vorden

Zondag 30 april 10.00 uur Woord/communieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 29 april 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 30 april 10.00 uur woord- en communieviering,
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

29/30 april, incl. Koninginnedag R.C. Boersma (Vorden),
tel. (0575) 55 19 08. Spreekuur voor spoedgevallen op ge-
noemde 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. 

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
26 april t/m 2 mei 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 26 april
Runderbouillon met vermicelli / Zuricher geschnetseltes
met rösti, groente

Donderdag 27 april
Wokki wokki van kipfilet en roerbakgroente, rijst / apfelstrudel
met slagroom

Vrijdag 28 april 
Mosterd currysoep / Urkervispot in witte wijnsaus met aard-
appelpuree, rauwkostsalade

Zaterdag 29 april (alleen afhalen)

Varkenshaassaté met gebakken aardappelen en rauw-
kostsalade / ijs met slagroom

Maandag 1 mei 
Gesloten

Dinsdag 2 mei 
Wiener schnitzel met frieten en voorjaarssalade (rauwkost)
/ ijs met slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

’t is Oranje - ’t blijft Oranje

Vlaai v/d week

Sinaasappelbavaroisevlaai
6-8 stukken € 6,25

Dinsdag = brooddag

3 bruine tijger broden € 4,00

Koninginnedagaanbiedingen:

Mandarijnenbavaroisepunt
doosje á 4 punten € 5,00

Koninginneschnittje
met slagroom € 5,95

Kroontjesbrood
gevuld brood met stukjes appel € 3,50

ZATERDAG 29 APRIL ZIJN WIJ GEOPEND

VAN 8.00 TOT 12.00 UUR

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

Buurtvereniging de Veldwijk presenteert:
een blijspel: “Ziekenhuis aan de race”

gespeeld door 3 dames en 4 heren,
geschreven door Pier Kuyper.

* Waneer: zaterdag 6 mei 2006

* Waar: Dorpscentrum

* Hoe laat: 19.30 uur zaal open 19.00 uur

* Kosten: € 4,- p.p. kinderen t/m de basisschool gratis

Het blijspel wordt gespeeld door eigen leden.

U bent allen van harte uitgenodigd om deze avond met

ons mee te beleven.

Namens het bestuur De Veldwijk



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

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

Een nieuw leven.... een nieuw geluk

Op 17 april 2006 is onze dochter geboren!

Eline
Cornelia

Zusje van Marloes en Sander

Karin van de Sande & Geralt Berenpas

Nieuwstad 19

7251 AD Vorden

tel. 0575 - 55 39 25

Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van

onze dochter en mijn zusje

Anouk
24 april 2006

Simone Baauw en Alex Elferink

Lotte

Zutphenseweg 113

7251 DN Vorden

0575 - 55 36 65

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.

Op 2 mei 2006 hoop ik 90 jaar te worden.

Gelegenheid om mij hiermee te feliciteren is er

‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur bij de Herberg

in Vorden.

Aalte Korenblik-Hulshof
De Wehme kamer 104

Liever geen bloemen, 

cadeautip 

Graag willen wij iedereen bedanken, die op welke

wijze dan ook onze trouwdag onvergetelijk heb-

ben gemaakt. Het was geweldig. Bedankt.

Henry Pardijs en 
Rianne Neerlaar
Beckenstraat 1

Vierakker

Achter de tranen van verdriet,

schuilt de glimlach der herinnering.

Onze moeder en oma wilde nog graag verder,

maar kon de strijd niet winnen.

Na een kortstondig ziekbed hebben wij afscheid

moeten nemen van

Jacoba Balvert-Vendrik
- Coby -

sinds 18 oktober 1988 weduwe van Piet Balvert

* Amsterdam, 13 juli 1930  † Zutphen, 16 april 2006

“Bedankt lieve moeder en oma, voor al die jaren dat

je er voor ons was. We zullen je niet vergeten.”

Kees Balvert

Mariëtte Balvert-Besselink

Maaike, Remco, Douwe,

Las, Daantje

Karin Leijser-Balvert

Theo Leijser

Tessa en Tycho, Marloes

Johan Balvert

Charlotte, Matthijs

Peter Balvert

Michiel, Friso

André Balvert

Correspondentieadres: 

K. Leijser-Balvert

Zutphensestraat 7

7321 CH Apeldoorn

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een lange ziekte is onze lieve zoon, onze broer,

zwager en oom zijn laatste haven binnen gevaren.

Herman Dinand Heijenk

- Dinand -

echtgenoot van Saskia Schippers

vader van Renée en Bart Heijenk

Vorden, 24 april 1963 Zwolle, 17 april 2006

Vorden: Ben en Bertha Heijenk

Vorden: Wilko en Alma Heijenk

Jeanine, Lianne, Bernadeth, Ingeborg

Vorden: André en Mirjam Heijenk

Meike, Pippa, Boele

Tot onze grote droefenis is in alle rust onze lieve bui-

ten-gewone moeder, schoonmoeder, grootmoeder

en overgrootmoeder overleden

Rudolphine Bernardine 
Valck Lucassen

Ruuf
weduwe van 

Reinder Engelbert baron van Dorth van ’t Medler

Londen, Lochem, 

24 november 1912 17 april 2006

Lissabon (P): Dorine Froger-van Dorth tot Medler

Herman Froger

Amsterdam: Dirk-Jan van Dorth tot Medler 

Arnhem: Reiniera Wefers Bettink-van Dorth

tot Medler

Paul Wefers Bettink

Pretoria (ZA): Zeno van Dorth tot Medler

Den Bosch: Libuse Op de Coul-Froger

Bas Op de Coul

Kiki en Duco

Hoeilaart (B): Alexa Buyssens-Froger

Erwin Buyssens

Philippe

Londen (GB): Emilie Froger en Alexandre Menage

Amsterdam: Suzanne Froger en Roderick Kam

Amsterdam: Mei-Mei van Dorth tot Medler

Utrecht: Elsbeth Wefers Bettink

Arnhem: Joanneke Wefers Bettink

Willemijn Wefers Bettink

Correspondentieadres:

't Medler

Ruurloseweg 115

7251 LD Vorden

Veel dank gaat uit naar de Tusselerhof in Lochem,

waar Moeder de laatste jaren zo goed is verzorgd.

Vleeswarenkoopje

Leverkaas en kiprollade
2 x 100 gram € 2.38

Special

Kip Florence 100 gram € 1.60
Kookidee

Runderschnitzel 100 gram € 1.59
Keurslagerkoopje

Rundergehakt
2 x 500 gram € 5.00

Lunchidee

Mexicaans vleesrolletje
per stuk € 1.49

Weekaanbieding

Jagerschnitzels
4 stuks € 3.98

Groente aanbieding

Hollandse Spinazie
per kilo € 1.00

Denk aan onze zakken-actie
Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

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

DRUKWERK

Agentschap 

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

Weeversdrukkerij

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: FELIX TAKKEN-

KAMP, Telefoon 06-48 794 212
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

EUREGIO
Slapen als een prins tussen statige mu-
ren: In 17 burchten, kastelen en land-
huizen in het gebied van de EUREGIO
worden tot 2008 exclusieve en wel
heel aparte gastenverblijven ingericht.
De verbouwing wordt gefinancierd
met INTERREG IIIA-middelen. De kas-
telenvereniging Culture & Castles
coördineert de organisatie en de mar-
keting, de EUREGIO draagt de eindver-
antwoordelijkheid. Het concept ach-
ter het project is vernieuwend: De his-
torische gebouwen openen hun poor-
ten en heten hun gasten welkom in de
stijlvolle slaapvertrekken. De inkom-
sten komen ten goede aan het behoud
van de prachtige huizen en landgoe-
deren. "Vanaf het begin was het de be-
doeling om nieuwe manieren te vin-
den waarmee het behoud van monu-
menten kon worden veilig gesteld",
legt Nicole Brögmann uit, directrice
van Culture & Castles. Dat is al gelukt:
De vereniging die in maart zijn vijfja-
rig jubileum viert, heeft al een verge-
lijkbaar project in de Euregio Rijn-
Waal met succes afgerond. 

Overnachten tussen muren met een
lange geschiedenis, flaneren door het
uitgestrekte park en in statige vertrek-
ken even de tijd vergeten: "Kastelen,
burchten, herenhuizen, kloosters en
havezaten - het scala aan deelnemers
is heel divers", aldus Nicole Brög-
mann. "Maar ze stralen allemaal een
authentieke historische sfeer uit."
Daarmee bieden zij ook voor evene-
menten, conferenties en vergaderin-
gen een exclusieve ambiance.

Ook wordt aan een uitstekende verzor-
ging van de logés bij Culture & Castles
grote waarde gehecht. De eigenaren
ontvangen hun gasten zelf en garan-
deren persoonlijke service. "De bereid-
heid om de bezoekers als gasten van
het huis te beschouwen is een van on-
ze selectiecriteria", aldus Nicole Brög-
mann. De goedkeuringsfase is inmid-
dels afgerond, in totaal 17 huizen kun-
nen deelnemen aan het project. Met
de selectie van de gebouwen is een
speciale bouwbegeleidingscommissie
belast. De meeste landhuizen zijn al
begonnen met plannen, over de deel-
name van een aantal van hen moet
nog een besluit worden genomen. 
In de provincie Gelderland liggen de
huizen in de Achterhoek en op de Ve-
luwe: Het betreft Kasteel Vorden (Vor-
den), De Wiersse (bij Vorden) en Land-
goed ´t Ross (Lochem), Landgoed het
Vriezenhuis (Winterswijk), Kasteel
Huis Bergh ('s-Heerenberg), Landgoed
het Haveke (Eefde), Kasteel Middach-
ten (De Steeg) en Landgoed Rhede-
roord (De Steeg). 
Aan Duitse kant kristalliseren zich
drie zwaartepunten uit: de regio Bor-
ken, de regio Warendorf en het Osna-
brücker Land. Hier nemen Kloster Mal-
garten (Bramsche), Wasserschloss
Schelenburg (Bissendorf), Gut Bruche
(Melle), Schloss Crassenstein (Wader-

sloh-Diestedde), Haus Brueckhausen
(Everswinkel-Alverskirchen), de Kep-
pelborg (Heek-Nienborg) en Burg Ho-
hes Haus (Heek-Nienborg) deel.  

VERBOUWINGEN OP MAAT
Voor de huizen worden plannen op
maat ontwikkeld. De kamers voor de
gasten zullen op vier-sterren-niveau,
aansluitend bij de persoonlijke smaak
van de eigenaar, worden ingericht. Ve-
le van de bouwwerken die kunnen bo-
gen op een rijke geschiedenis, zijn al
een ideale bestemming voor een ont-
spannen dagje uit. Zo nodigen de
schilderachtige historische tuincom-
plexen van De Wiersse en Middachten
uit om heerlijk in te wandelen. Kasteel
Rhederoord verwent zijn gasten met
zorgvuldig geselecteerde bio-delicates-
sen en op het terras van het Wassers-
chloss Schelenburg kan de gast genie-
ten van exclusieve culinaire creaties.
In de trouwkamer van de Keppelborg
kunnen trouwlustigen het jawoord ge-
ven en de prachtige vertrekken van
Schloss Crassenstein bieden een stijl-
volle ambiance voor feestelijke gele-
genheden. Huis Bergh kenmerkt zich
bovendien door een hoogwaardige
kunstcollectie. En twee van de nieuwe
complexen zijn zelfs al vanaf mei te
boeken: Kasteel Vorden aan Neder-
landse kant en Kloster Malgarten aan
Duitse kant kunnen niet wachten om
hun gasten te begroeten!

EEN SCHAT AAN ERVARING 
Culture & Castles kan voor het project
teruggrijpen op goede ervaringen uit
het verleden. In de afgelopen jaren
heeft de vereniging in het kader van
een eerste INTERREG IIIA-project al 13
particuliere monumenten in de Eure-
gio Rijn-Waal toegankelijk gemaakt
voor toeristen. Bovendien is er een koe-
pelorganisatie in het leven geroepen
die als marketingplatform fungeert
voor de monumentale huizen aan
Duitse en Nederlandse kant die al ge-
boekt kunnen worden.

DEELNEMERS UIT NOG MEER
DUITSE REGIO'S 
Ook deze koepelorganisatie groeit:
Met historische gebouwen in de deel-
staten Hessen, Thüringen en Mecklen-
burg-Vorpommern hebben zich nog
drie andere Duitse regio's aangesloten
bij Culture & Castles. Een overzicht
van alle deelnemende huizen en land-
goederen biedt de nieuwe handige
gids van de kastelenvereniging die in
maart is uitgekomen. In april gaat bo-
vendien een website de lucht in met
uitgebreide informatie over de ver-
schillende regio's, over de recreatie-
mogelijkheden in de omgeving en de
geschiedenis van de huizen en land-
goederen.

Informatie: Culture & Castles e.V., Gra-
benstraße 78, D-47546 Kalkar, Tel. +49
(0)2824 - 95 20 00, Fax: +49 (0)2824 - 95
20 10, www.culture-castles.de

Vijf jaar Culture & Castles:

17 nieuwe kroonjuwelen 
om in te overnachten
Euregio: nieuw concept voor monumentenbehoud boekt succes

De aanwezigen werden verwelkomd
met koffie of thee met iets lekkers. Fa-
milie, gidsen en bestuursleden waren
aanwezig, evenals medeoprichter de
heer Chris Schriks.
De heer Weevers was medeoprichter
van het museum in 1981, samen met
de heren Van ’t Leven, Van ’t Land, W.
Heinen en Schriks. Op 9 juni 1990
werd uiteindelijk het museum offici-
eel geopend door mevrouw mr. Brou-
wer Korf, burgemeester. Het huist al
vele jaren in de oude Mispelblom
Brandewijn stokerij, later politiegara-
ge en dat was snel te klein.
De heer Nico van Zutphen nam het
woord. Hij heette iedereen welkom en
in het bijzonder de heer Gerhard Wee-
vers, zijn echtgenote en familie. "Vanaf
de oprichting op 30 maart 1981 was de
heer Weevers lid van het bestuur en
men zou denken dat hij niets anders
te doen had! Toch bouwde hij naast
zijn werk voor de Stichting een prach-
tig bedrijf op: Drukkerij Weevers in
Vorden,” aldus de heer Van Zutphen.
Een specialiteit van de heer Weevers
was het verzamelen van historische
apparatuur voor de zetterij, de druk-
kerij of voor het handboekbinden.

Daarnaast organiseerde hij de dage-
lijkse gang van zaken. De problemen
van het te kleine gebouw zorgde er-
voor dat hij steeds op zoek was naar
meer ruimte voor waardevolle histo-
riestukken, oude vakboeken, een kan-
tine en een expositieruimte. Het doel
was meer bezoekers te kunnen ont-
vangen. Zelfs na overleg met velen in
deze afgelopen 25 jaren, is het nog
steeds niet gelukt alles te verwezenlij-
ken. Veel lukte wél, zoals een eenmali-
ge subsidie van de Gemeente! Maar nu
was er toch het afscheid.
Er werd een bescheiden, maar pas-
send cadeau uitgezocht, een prachtig
tinnen beeld van een drukpers. Daar-
naast kreeg de heer Weevers een oor-
konde uitgereikt. Op een vel echt per-
kament werd een prachtige rand ge-
drukt. Daarna kalligrafeerde Leonie
Vollenberg, die er helaas deze middag
niet bij kon zijn, de tekst over de be-
noeming van de heer L.G. Weevers tot
ere-lid van het bestuur. Gerhard Wee-
vers was er even stil van.
Hij bedankte de heer Van Zutphen
voor zijn woorden. "De grote wens om
een landelijk Grafisch Museum op te
richten is er nog steeds in het Open-

lucht Museum te Arnhem, dit is de
enigste mogelijkheid om het museum
te behouden in lengte van dagen; de
offset is al meer dan 80 jaar oud en
over de boekdruk kan over 20 jaar nie-
mand meer iets vertellen. Bij alle gra-
fische museums moet geld bij. Nu
werd het tijd om afscheid te nemen,”
zei Gerhard Weevers tot slot.
De heer Rien Mulder sprak namens de
vrijwilligers en was lovend over de lief-
de voor het vak boekdrukken van de
heer Weevers. Het was een handels-
man, hij handelde in machines. De
grote proefpers werd gebracht en
stond vervolgens buiten onder een zeil
omdat het te groot bleek te zijn. Van
het koopmanschap heeft het museum
veel profijt gehad. De heer Weevers
stak veel tijd, arbeid en geld in het mu-
seum, vooral drukkerij Weevers uit
Vorden heeft er altijd veel geld ingesto-
ken en nog hebben zij veel bij hun in
opslag staan. "'Voor alles bestaat een
bepaalde tijd’ zei eens iemand en Ger-
hard Weevers heeft te kennen gegeven
om te stoppen. Dat is jammer, maar
een juiste stap. Er gaan steeds mensen
weg, maar er komen geen nieuwe te-
rug,” aldus de heer Mulder. Tot slot
een bedankje voor alle inzet en een
boeket voor mevrouw Weevers.
Na alle sprekers was het tijd voor
champagne met een hapje. Een gezel-
lig samenzijn volgde nog, waarna ie-
dereen huiswaarts ging.

De heer L.G. Weevers benoemd tot ere-lid van het stichtingsbestuur

Grafisch Museum Zutphen neemt
afscheid van oprichter, 
oud-bestuurslid en oud-voorzitter

Diverse genodigden en belangstellenden waren donderdagmiddag om
16.00 uur aanwezig in het Grafisch Museum in Zutphen. De heer L.G. Wee-
vers nam, na 25 jaar voor de Stichting werkzaam te zijn geweest, afscheid
van het bestuur. Twee heren spraken hem toe en een cadeau werd hem ge-
schonken. Belangrijk was het feit dat hij werd benoemd tot ere-lid van het
stichtingsbestuur 'wegens zijn inzet gedurende 25 jaar voor het Grafisch
Museum Zutphen’. En daar was hij wel even stil van.

Een zeer trotse Gerhard Weevers houdt de oorkonde op, waarop zijn ere-lidmaatschap wordt beschreven.

SOCII NIEUWS
Voor Sociï was er het paasweekend een
dubbel programma met op zaterdag
VVL thuis voor de heren was het zaak
achter dicht te houden zodat men
zeker van een punt was. Onder zeer
goede leiding bleek dit wonder wel te
lukken en bovendien werd ver in de
tweede helft B junior Stefan Roording
onder applaus vervangen door de
weer fitte Henri Eggink die overigens
niet tot scoren kwam zodat de bril-
stand een juiste uitslag was.

Tweede paasdag was St Joris de tegen-
stander een ploeg die onderaan stond
en tegen Sociï de laatste strohalm wil-
de gebruiken maar dit niet met voet-
bal kon dus de harde soms gemene du-
el opzochten. Het was gelukkig voor
de Wichmonders dat men met de rust

met 0-3 voorstond. 0-1 Via een perfect
genomen hoekschop van Stefan Roor-
ding bij Jan Willem Krijt op het hoofd
de 0-2 door Peter Rietman en de 0-3
door Stefan Roording die nog door
Rietman met het hoofd werd aange-
raakt. Deze 0-3 voorsprong was voor
Sociï maar gelukkig gezien de leiding
gevende heer  op het veld die het niet
belopen kon en in het begin geen zin
in gele kaarten  geven had. Kort na de
rust werd het 1-3 maar verder liet Sociï
het niet komen en maakte men zich
in de tweede helft nog de meeste zor-
gen om de zware blessure van Gaston
Besseling die per brancard het veld
moest verlaten.

Uitslagen 15/17 april:
Steenderen C2-SBC C2: 2-2, Silvolde D3-
SBC D3: 1-1, SBC F1-DVV F3: 1-9, Groes-
sen F4-SBC F2: 1-4, SBC F3-Keijenburgse
Boys F3: 2-1, Sociï-VVL: 0-0, Gazelle 5-So-
ciï 5: 1-1, Sociï-St Joris: 3-1, Schalkhaar

5-Sociï 2: 6-2, Vorden 4-Sociï 3: 1-2, So-
ciï 4-SHE 3: 0-0, Sociï 5-Voorts 5: 1-1Vo e t b a l

SOCII-SDZZ
Socii ging op bezoek bij SDZZ een club
dat bij een overwinning nog voor de
periode kon gaan. Men liet er dan ook
ondanks het hoge gras op het veld
geen gras over groeien en trok vel van
leer een bal op de lat en even later een
op de paal het geluk was aan Socil zij-
de Toch werd het na een mooie uitge-
speelde kans 1-0 na 16 min. In de 25
min mocht Jan Willem Krijt vanaf de
stip de 1-1 binnen schieten. Het was
kort voor de rust dat door niet reso-
luut opruimen achterin de 2-1 kon
scoren. Na de thee leek Socil iets meer
in het spel te komen en het was in de
85 min dat Jan Willem Krijt zijn twee-
de er in mocht koppen en de 2-2 op
het score bord bracht. Het werd nog
erger voor de gastheren door het niet
goed ingrijpen van de doelman schoot

Peter Rietman de winnende 2-3 bin-
nen en kon voor Socil de dag niet
meer kapot ook gezien het verlies van
MVR.

Uitslagen
SBC B1-Steenderen B 1: 1-0 , Steende-
ren C1-SBC C1: 1-2 , Gorssel C2-SBC C2:
1-1 , SBC D1-Doetinchem D2: 2-0, DVC
D 6-SBC D2: 1-1 , SBC D3-NVC D1: 0-5 ,
SBC E1-WHCZ E3: 3-4 , SBC E2-Agerlo V
E4: 2-1 , Zeddam E3-SBC E3: 1-3 , Anger-
lo F4-SBC F1: 1-1 , AZC F6-SBC F3: 1-1 ,
Socil 2-Voorwaarts 2: 6-1 , Socil 3-Die-
rense B 4: 2-6 , Baakse B 4-Socil 5: 3-2 

Programma 27 april
Warnsveldse B 5-Socil 5 

Programma 30 april
MVR-Socil; Be Quick Z 6-Socil 3; Socil 4-
Loenenmark 7; Socil 5-Brummen 4



www.unive.nlwww.unive.nl

Univé Oost
Markelo - Ruurlo - Lochem -Delden
Telefoon: (0547) 367000

E-mail: oost@unive.nl   
Internet: www.unive.nl

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.

Te koop:

DIVERSE AUTO’S
Autobedrijf René Verheij

Vorden
Tel. (0575) 55 38 02

Vis…..of 

Visliefhebbers opgelet!I 
In april staat er  vis op het 
menu! We hebben een aan-
tal heerlijke menu’s met 
visgerechten voor u 
samengesteld. 

Elke vrijdagavond…… 
ONBEPERKT SPARE
RIBS ETEN!! €10.00 P.P 

Viss moett zwemmen…!!
Wij hebben heerlijke wijnen in huis, passend bij uw

visgerecht, of wat dacht u van een Hoegaarden
witbier van de tap?

Voor info of reserveringen 0575-554001 of kom bij ons langs:
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden  

(nieuwsbrief per email ontvangen? mail naar: info@oldeletink.nl) 

Bij…….. 

Op 29 april zijn geopend van 10 tot 22 uur, Vanaf 16.00 is er  
“Koninginnebuffet” 

Voor €12.50 p.p. kunt u aanschuiven 

Cafetaria akties
19 - 23 april: 2 berehappen met
pindasaus voor €4.00 
25 - 30 april: groentenkroket van 
€ 1.25 voor € 1.00 

“Eten wat de pot schaft”           
een wekelijks wisselend              
2 gangen menu € 7.50   
(afhalen  € 6.00)  

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.

Vrijdag 
Oranjedag

4 Soezen € 4,00
4 Tompoucen € 4,00

Oranjesnitt € 5,25
Oranjevlaai € 5,75

4 broden € 5,20
Wit, tarwe of volkoren

WILT U GEEN HOGERE ENERGIE KOSTEN

LAAT DAN NU UW WONING VOORZIEN VAN 
HOOGRENDEMENT ISOLATIEGLAS.

GLAS-IN-LOOD IN ISOLATIEGLAS 
BEHOORT OOK TOT DE MOGELIJKHEDEN.

GLAS-IN-LOOD & ISOLATIEGLAS
Vorden - tel. 0575-551 721 - Mob. 06-55322413

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

HelpHelpStichting 
AAP

CARTRIDGE  
     LEEG? 

kijk op 
www.aap.nL
of Bel gratis 
0800-1118

Berberaapje Titi werd illegaal ver-
kocht op een markt in Marokko, 
nadat zijn moeder was doodge-
schoten. Zoals zovelen. Gelukkig zit 
hij nu bij Stichting AAP. Hier heeft 
hij inmiddels een prima leven op 
een van de apeneilanden, samen 
met soortgenoten.

U kunt Stichting AAP kosteloos hel-
pen. In Nederland belanden miljoe-
nen lege cartridges uit printers en 
kopieermachines in de prullenbak. 
Dat is zonde. Want voor het milieu 
én Stichting AAP valt er veel winst 
te behalen wanneer cartridges 
op nieuw worden gevuld.
Voor elke lege cartridge die u bij 
het AAP Collection Centre inlevert, 
ontvangt AAP een vergoeding. Met 
de opbrengst van deze cartridges 
kan een groot deel van de verzor-
gingskosten van dieren zoals Titi 
betaald worden.

Help onze dieren alstublieft, spaar 
kosteloos lege cartridges in voor 
AAP. Het helpt echt!

Bij de vrouwen was de spanning te snij-
den, daar bedroeg het verschil tussen het
winnende team Boesveld en de nummer
twee fam. Stokkink slechts één worp
d.w.z. een verschil van 68 centimeter!
Nummer drie Delden kwam op haar
beurt slechts 24 centimeter tekort voor
‘zilver’.
In totaal namen 96 klootschieters, ver-
deeld over 24 teams aan de wedstrijden

deel. De organisatie had vanaf de kapel
een route uitgezet met een lengte van 3,8
kilometer.
De uitslagen waren als volgt: Dames:1
Team Boesveld 69 worpen en 58 meter; 2
Stokkink 70 worpen en 26 meter; 3 Del-
den 70 worpen en 2 meter. Heren: 1 Stok-
kink I met 43 worpen en 14 meter; 2 Wil-
denborch I met 47 worpen en 31 meter; 3
Dunsborg 49 worpen en 69 meter. Ge-
mengde Klasse: 1 Hackfort 56 worpen en
50 meter; 2 Berenpas II met 71 worpen en
2 meter; 3 Wildenborch IV met 88 wor-
pen en 13 meter. Vrije Klasse: 1 Heksen-
laak 44 worpen en 57 meter; 2 Yellow Tur-
bo I met 47 worpen en 58 meter; 3 Yellow
Turbo II met 49 worpen en 9 meter.

Het herenteam van de familie Stok-
kink is zondagmiddag overtuigend
winnaar geworden van het kloot-
schiettoernooi dat door de kapelcom-
missie in het buurtschap Wilden-
borch werd georganiseerd.

Voor grote en kleine logeerpatijen zijn Jip
en Janneke logeerkoffertjes voor leden
gratis te leen bij de bibliotheek, inclusief
gratis verassingen. De koffertjes kunnen

worden gevuld met mooie prentenboe-
ken, korte voorleesverhaaltjes, versjes,
liedjes op cd of juist een boek voor de wat
oudere kinderen. Ook is er de mogelijk-
heid om een DVD te huren. Een medewer-
ker van de bibliotheek zoekt samen met
u de leukste exemplaren uit. 

Alle media wordt in principe op uw eigen
bibliotheekpas geleend net als het koffer-
tje. Bent u geen lid, meld dit even bij de
balie. Ook daar hebben we een oplossing
voor. Op deze manier kunt u samen met
uw logees genieten van de bieb! U kunt
het koffertje voor 1 week lenen zodat er
zoveel mogelijk kinderen plezier van
kunnen hebben.

Het logeerkoffertje: een verwenidee
voor logeerpartijen! Voor iedereen
die kleine kinderen te logeren krijgt
heeft de bibliotheek een pasklaar
aanbod: een logeerkoffertje met in-
houd, vol verassingen. Het logeerkof-
fertje: een verwenidee voor logeerpar-
tijen! Voor iedereen die kleine kinde-
ren te logeren krijgt heeft de biblio-
theek een pasklaar aanbod: een lo-
geerkoffertje met inhoud, vol veras-
singen.

Het Jip & Janneke logeerkoffertje van
bibliotheek Vorden

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Herenteam Stokkink wint
klootschiettoernooi Wildenborch

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij 
met verschillende edities 

in de 
gemeente Bronckhorst.



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

Veel aandacht zal er zijn voor monu-
menten van feest: gebouwen die raak-
vlak hebben met feestvieren, ontspan-
ning en vermaak. Herbergen, cafés,
muziektenten, dorpshuizen, feestzaal
of balzaal, of  'de mooie plaats in huis'.
Uiteraard met een enigszins monu-
mentaal karakter.
De concertzalen en theaters waren
luxueus ingericht en de rijken geno-
ten er niet alleen van muziek of to-
neel, maar onderhielden er ook hun
sociale contacten. Voor de gewone
man was amusement te vinden in
kroegen, in tijdelijke gebouwen, of ge-
woon op straat. Tegen het einde van de
negentiende eeuw, en vooral in de
loop van de twintigste eeuw, ontstond
steeds meer het idee dat kunst en cul-
tuur voor iedereen moest zijn, sterker
nog, dat zij de lagere sociale klassen
zouden kunnen 'verheffen'. Gebou-
wen moesten toegankelijk zijn, dat
moest spreken uit de vorm van het ge-
bouw: Geen bouwwerken meer die de
bezoekers probeerden te imponeren,
maar gebouwen die hen juist uitno-
digden binnen te komen. 
Behalve monumenten zijn er diverse
activiteiten die, passend bij het thema
Feest!, een rol kunnen spelen tijdens
de Open Monumentendag. Feestelijk-
heden zoals muziek, theater, dans, to-
neel, eet- en drinkcultuur, volkscul-
tuur, traditie, klederdracht en kermis. 
Naast bruiloften en partijen kende el-
ke dorp of buurtschap zijn eigen ker-
mis of oogstfeest en ook de jaarlijkse
muziek- en toneeluitvoeringen waren
hoogtepunten waar men naar uit-
keek.

PROGRAMMA-IDEEËN 
IN BRONCKHORST
Zaterdag 9 september zal in het teken

staan van muziek en dans. Op de
Brink in Zelhem, in de fraaie muziek-
tent, zullen verschillende muziekver-
enigingen uit Bronckhorst een optre-
den verzorgen. In de plaatselijke Lam-
bertikerk worden oude en 'feestelijke'
films van onze kerkdorpen getoond. 
In Hummelo, bij Hessenherberg 't
Wapen van Heeckeren, zullen folklo-
ristische dansgroepen en harmonica-
spelers optreden. Ook kunnen we daar
bij de oude schietvereniging Willem
Tell (anno 18..) kennis nemen van de
traditionele schietsport. De herberg
zelf is natuurlijk al een groot feest!
Zondag 10 september zijn festiviteiten
rond de oogst het thema. Bij het Hack-
fort, de watermolen en de herberg vin-
den allerlei demonstraties plaats, wel-
licht vogelschieten en vaandel slaan.
Ook muzikale optredens van trouba-
dours staan op het programma. 
In Linde, bij boerderij 'de Helderboom'
wordt eveneens een oogstfeest gehou-
den, waarbij de tradities ruim aan bod
komen. In de Lindese molen worden,
net als in Zelhem, weer oude films ver-
toond van historische activiteiten in
onze dorpen. In de omgeving van de
vier locaties wordt uiteraard ruim
aandacht besteed aan interessante
monumenten!

OPROEP
Het comité Open Monumentendag
Bronckhorst beschikt reeds over een
aantal bijzondere films voor de verto-
ning op beide dagen. Het is echter heel
goed denkbaar dat er inwoners zijn
die ook over interessante filmpjes/vi-
deo's en/of foto's beschikken van acti-
viteiten e.d. in onze nieuwe gemeente.
Bent u bereid deze voor deze gelegen-
heid beschikbaar te stellen, dan kan
men contact opnemen met de navol-
gende personen: voor de vroegere ge-
meente Vorden, Henk Vaags (06) 51 38
00 97, de oude gemeente Steenderen,
Bertus Rietberg (0575) 45 20 04, het
oude Hengelo (G), Mieke Smit (0575)
46 14 60, de voormalige gemeente Zel-
hem, Hans Bessem (0314) 62 49 21 en
voor Hummelo en Keppel, Rinus Rabe-
ling (0313) 47 29 68. Als het aanbod
aan oude 'monumentale feest-foto's'
de moeite waard is dan wordt op beide
dagen hiermee een expositie ingericht.

Ook in 2006 open monumentendag
in Bronckhorst
De Nationale Open Monumenten-
dag wordt in 2006 al voor de twin-
tigste keer georganiseerd. Vanwege
dit jubileum zal de dag dit jaar in
het teken staan van Feest! Het Co-
mité Open Monumentendag
Bronckhorst heeft besloten hier-
aan ook aandacht te besteden. In
onze gemeente wordt een pro-
gramma voorbereid voor zaterdag
9 en zondag 10 september.

Kallio nam meteen de leiding bij de
start maar moest die na een halve ron-
de afstaan aan Joan Veijer. Een paar
ronden later kwam Arie Vos ook langs-
zij en ging op jacht naar Joan Veijer.
Veijer maakte het tot halverwege de
wedstrijd moeilijk voor Vos die de wed-
strijd wist te winnen.Sven Ahnendorp
reed zich naar een achste plaats. Het
Pajic Kawasaki team met Henk v.d.La-
gemaat en good old Mile Pajic werden
respektievelijk tiende en Vijftiende in
deze EK wedstrijd.Succes was er even-
eens voor de uit Gelderland afkomsti-
ge Hugo v.d. Berg die de wedstrijd in
de 125-cc won voor het Europees kam-
pioenschap. De WK 500 km werd ge-
wonnen door het Franse Suzuki team
met hun rijders Phillipe en Kitagawa.
De derde rijder  van het team Mathieu
Lagrive kon door een valpartij op za-
terdag niet aan de wedstrijd deelne-

men. Op de Nurburgring in Duitsland
werden er races voor het ONK gereden
afgelopen weekend. Ook hier waren
de teams en coureurs uit Bronckhorst
aktief. Zo won Jaap Kingma Aprilia
coureur Hans Smees twee wedstrijden
in de 250-cc. Bram Appelo eindigde
een keer als vierde en een keer als vijf-
de op zijn Kingma Honda. Tonnie Was-
sink viel een keer uit door mechani-
sche problemen en hij eindigde een
keer als zeventiende. In de superstock
600 ging Gerald Perdon (zie foto) met
twee overwinningen aan de haal voor
het Hartelman Yamaha Racing Sup-
port Team. Bob Withag die afgelopen
vrijdag nog een auto ongeluk had ge-
had reed zich verdienstelijk naar een
derde en zevende plek in de klasse su-
perbikes. Helaas was Andre Martens
afwezig tijdens deze wedstrijd.

Races Assen en Nurburgring

Afgelopen paasweekend werd er in Assen de WK Endurance 500 km,de EK
125 en Supersport 600 verreden. Het Hartelman Yamaha Racing Support
Team scoorde een fraaie derde plaats met de Fin Vesa Kalio in de EK su-
persport 600.

De Groningse kunstenares Nelleke Al-
lersma heeft in samenspraak met Ber-
tje en de familie van Toos Goorhuis,
aan de hand van schoenen van beide
dames, hun voeten in brons gegoten. ‘
Het is zo duurzaam als duurzaam
maar kan zijn. De voeten van Bertje en
Toos laten een onuitwisbare indruk
na, hun sporen kunnen velen volgen’,
zo sprak Jan Achttienribbe- Buijs. Voor
burgemeester Henk Aalderink, die bij
deze plechtigheid de gemeente
Bronckhorst vertegenwoordigde, had
zij nog een opdracht in petto: ‘ Ik ver-
wacht dat u regelmatig een borstel
pakt om daarmee deze plaat te poet-
sen’, zo sprak zij. De burgervader hoor-
de het glimlachend aan!

En wat vond Bertje Jens van de pla-
quette? ‘Het zijn hele mooie stapjes ge-
worden. Nelleke Allersma is een grote
beeldhouwster’, zo complimenteerde
de Groningse. (Overigens is Nelleke Al-
lersma geen onbekende voor het Ni-
von en Pieterpad- wandelaars: eerder
maakte zij al een beeldengroep voor
het Pieterpad. Wandelaars passeren
dit kunstwerk op het traject door
Gramsbergen) Bertje Jens ging nog
even terug in de tijd en vertelde zij hoe
het Pieterpad eigenlijk is ontstaan.
‘Het is als een ‘spielerei’ begonnen. Sa-
men met Toos Goorhuis, met wie ik
ruim 60 jaren tot haar overlijden
vriendin ben geweest, maakte ik in
1974 in het Zwarte Woud in Duitsland
een wandeltocht. 

PIETERPAD GOED VOOR RUIM
ÉÉN MILJOEN EURO OMZET IN
BRONCKHORST
Weer terug in Groningen hebben we
nog een poos nagenoten van deze
wandeling. Ik zeg tegen Toos, wat is
het toch jammer dat wij hier in Neder-
land niet zulke mooie routes hebben.
‘Dan maken we er toch zelf één, zo
riep Toos enthousiast. Weet je wat we
gaan doen, we beginnen met een wan-
deling naar Pieterburen en maken wij
van daaruit een route naar de Pieters-
berg in Maastricht! Zo zijn we in 1978

op een stralende voorjaarsdag in Gro-
ningen gestart en hebben we twee da-
gen gewandeld. Zo is het begonnen.
Toos had globaal een stafkaart ge-
maakt, van alles wat wij onderweg te-
genkwamen maakte Toos aantekenin-
gen. Zo werden de bijzonderheden
van de landschappen waar we door-
heen trokken, allemaal in kaart ge-
bracht. Nee, ik niet hoor, ik zorgde on-
derweg voor brood en drank’, zo grap-
te Bertje Jens die het prachtig vindt
dat het Pieterpad inmiddels erkend is
als internationaal wandelpad.

Wandelaars die in Vorden, waar het
tweede gedeelte van het traject Pieter-
buren-Pietersberg begint (het eerste
gedeelte is in verschillende etappes
uitgezet van Pieterburen tot Vorden)
lopen hier binnenkort over een route
die bij kasteel Vorden een kleine wijzi-
ging zal ondergaan, waardoor de wan-
delaars precies over de vrijdagmiddag
onthulde plaquette kunnen wande-
len. ‘Een initiatief van onze burge-
meester Henk Aalderink’, zo lichtte
Ronald Rodink, bewoner van kasteel
Vorden, desgevraagd toe. Voorafgaan-
de aan de onthulling bracht Henk Aal-
derink duidelijk de betekenis van het
Pieterpad voor de gemeente Bronck-
horst onder de aandacht. ‘Recreatie en
toerisme is een speerpunt in ons be-
leid en daarbij heeft het Pieterpad een
belangrijke inbreng. 

Toen procent van de route loopt door
onze gemeente. Vorden met haar
prachtige omgeving en kastelen is het
centrum van het Pieterpad. Ik heb uit-
gerekend dat er jaarlijks 16.000 pas-
santen door Vorden trekken. Gemid-
deld geeft een Pieterpad-wandelaar in
de gemeente Bronckhorst 70 euro uit.
Dat betekent jaarlijks ruim één mil-
joen euro. En dat alleen al levert tien
arbeidsplaatsen op! Dat is heel goed
voor de economie in onze gemeente
Bronckhorst. Ik hoop dat hier de ko-
mende jaren nog vele wandelaars
door mogen trekken’, zo sprak burge-
meester Henk Aalderink.

BEDEVAARTPLAATS
Maarten Goorhuis was deze middag
onder de indruk van het eerbetoon
aan Bertje Jens en zijn overleden moe-
der Toos. ‘Het Pieterpad is mijn deel
van de erfenis van mijn moeder ge-
worden. Het pad brengt jaarlijks men-
sen van alle rangen en standen bijeen.
Wij zijn als Nivon (Natuurvrienden
Nederland) blij met de gemeente
Bronckhorst en ik denk dat Vorden
straks een ‘Pierpad- bedevaartplaats’
wordt’, zo sprak Maarten Goorhuis tot
grote hilariteit van de omstanders. Jan
Achttienribbe-Buijs benadrukte de be-
tekenis van Nivon voor het Pieterpad.
‘Vele leden van onze vereniging zor-
gen voor het onderhoud en de beweg-
wijzering van het Pieterpad’, zo sprak
zij.

De waarde van het Pieterpad voor het
wandellegioen wordt verwoord in het
boekje ‘Pieterpadplezier, zeven vrou-
wen, één verhaal’. In dit boekje waar-
van de eerste exemplaren zaterdag-
middag werden uitgedeeld vertellen
wandelaars met groot enthousiasme
over hun Pieterpad- ervaringen. Zo
blijkt er ergens, zo lezen we in het
boekje, langs de route een oude fon-
tein met een kraantje te staan. Op een
bord naast de bewuste fontein staat ge-
schreven: ‘Pieterpadders En Zo Meer,
Als Uw Tong Droog Voelt Als Leer En
Blaren kwellen Al Te Zeer, Vindt Dan
Hier Uw Krachten Weer’. 

Bij aankoop van een Pieterpadgids bij
de ‘gespecialiseerde’ boekhandels,
VVV‘s. bij het Wandelplatform LAW of
Nivon Natuurvrienden wordt vanaf
heden een gratis ‘Pieterpadplezier-
boekje’ verstrekt.

Vorden voortaan Pieterpad Bedevaartplaats?

Onthulling Pieterpad-plaquette

‘Het is heel mooi dat er een stoel voor het ‘ouw-mens’ is klaargezet, zo
word ik niet moe en kan ik alles goed zien’, zo sprak de 92-jarige uiterma-
te krasse Bertje Jens die deze vrijdagmiddag speciaal vanuit Groningen
naar Vorden was gekomen. Samen met haar kleindochter Sara, met Maar-
ten Goorhuis (zoon van haar inmiddels overleden vriendin Toos Goor-
huis) en samen met Jan Achttienribbe- Buijs (voorzitter van NIVON Na-
tuurvrienden) onthulde Bertje de Pieterpad-plaquette, die een mooi
plaatsje heeft gekregen in de Zichtlaan bij kasteel Vorden. De plaquette is
een hommage aan Bertje Jens en Toos Goorhuis, de beide dames die des-
tijds het Pieterpad hebben bedacht.

Kleindochter Sara, Bertje en Maarten Goorhuis.

Plaguette met voetstappen van Bertje en
Toos.



Bathmen, Borculo, Brummen, Deven-
ter, Hellendoorn, Nijverdal, Oosterhui-
zen, Raalte, Ruurlo en Wilp en Vorden
hadden allemaal één of meerdere
teams afgevaardigd. 
In totaal kwamen er onder stralende
weersomstandigheden circa 120 man-
nen en vrouwen in actie. Wedstrijdlei-
der Theo Nijenhuis had vanaf het
startpunt camping ‘Kleine Steege’ in

Wichmond een route uitgezet met
een lengte van circa vijf kilometer. Er
kon in teams van 3 tot vier personen
worden deelgenomen in de herenklas-
se, damesklasse of in de gemengde
klasse. 

De uitslagen waren als volgt:
Heren: 1 Vorden 1 in totaal 76 worpen
en 38 meter; 2 Nijverdal 78 worpen en
28 meter; 3 Brummen ! met 86 wor-
pen en 28 meter. Dames: 1 Borculo 94
worpen en 40 meter. Gemengde klas-
se: 1 Wilp 1 met 68 worpen en 29 me-
ter; 2 Oosterhuizen II met 74 worpen
en 16 meter; 3 Nijverdal III met 75 wor-
pen en 20 meter.

Anbo Vorden wint eigen
klootschiettoernooi
Het afgelopen weekend organiseer-
de de afdeling Vorden van de Anbo
het jaarlijkse klootschiettoernooi
waaraan door Anbo- teams afkom-
stig uit Gelderland en Overijssel
werd deelgenomen.

Het is de bedoeling dat de aspiranten
van Jong Gelre die dag fruit gaan ver-
kopen. In verband met het bestellen
van het fruit dient men zich voor 30
april aan te melden via aspiranten-
jonggelre@hotmail.com of bellen met
Geert Heuvelink (06) 33 97 23 91.   

Door het verkopen van fruit krijgen de
deelnemers een korting op de eind-
activiteit van dit seizoen. Dat wordt
Walibi World of Warner Brothers Mo-
vieworld. 

De leden kunnen zelf de keuze voor
één van die twee attracties maken.
Daarvoor kan gestemd worden via de
site www.jong-gelre.nl

Fruitactie
Jong Gelre
Zaterdag 13 mei houdt de afdeling
Vorden/Warnsveld van Jong Gelre
een grote fruitactie, die wordt ge-
houden in Wichmond, Vierakker,
Medler en de Kranenburg.

Een wedstrijd op een kort parcours (cir-
ca één kilometer), waarbij al direct in
het begin een kopgroep van acht man
wegsprong met daarbij de latere win-
naar Sjoerd Huisman, een ‘ maatje’
van Mombarg in de Nefit ploeg. Dat be-
tekende voor de Vordenaar dat hij al
zijn aandacht moest richten op eventu-
ele vluchtpogingen vanuit het peloton.

Arjan: ‘Ik ben dik tevreden over het
verloop van de wedstrijd. Het bleek
dat ik het tempo met gemak kon vol-

gen, eigenlijk heb ik heel gemakkelijk
kunnen rijden. In het begin wel wat
kalm aan gedaan, toen echter in de
tweede ronde de kopgroep met daar-
bij ploeggenoot Sjoerd Huisman weg-
sprong aan mij de taak om in het be-
lang van Sjoerd controlerend te gaan
rijden en heb ik de gehele wedstrijd
vooraan in het peloton gereden, tem-
poriseren, gaatjes dicht rijden en daar-
bij ook nog enkele premiesprints kun-
nen winnen. Wij waren deze middag
slechts met twee man van Nefit van de
partij. Dat uiteindelijk Sjoerd Huis-
man dankzij een spagaatsprint, een
paar centimeter voorsprong op Ing-
mar Berga, kon winnen geeft natuur-
lijk een goed gevoel. Blij dat ik nog een
bijdrage heb kunnen leveren’, aldus
Arjan Mombarg, die zelf in de voorste
gelederen van het peloton (19e plek)
finishte. Vrijdagavond vindt in Em-
meloord de tweede wedstrijd van het
skeelerseizoen plaats.

Arjan Mombarg tevreden
Na een blessureleed van bijna twee
maanden met daarop aansluitend
een voorzichtig begin met de skeel-
ertraining (wel veel conditietrai-
ning op de fiets) zag Arjan Mom-
barg toch wel een beetje op tegen
de eerste wedstrijd van de ‘Univé
World on Wheels’ competitie die
zaterdagavond in Brakel verreden
werd.

De Battumse Revue bestaat uit een
groep van 50 vrijwilligers die al 20 jaar
dergelijke revues brengen als liefheb-
berij. Een dergelijke productie zou bij
betaalde krachten niet meer betaal-
baar zijn. Een uniek concept dus. De
Battumse revue bracht een wisselende
show met sketches die in vlot tempo
afgewisseld werden door vrolijke lied-
jes en showbalet. Met name de sketch

rond een nieuw theehuisje in de tuin
en de bijbehorende ''high tea'' en het
bekende Winterwonderland, waarbij
in het oude verhaal ineens moderne
elementen als een GSM en een pizza-
brommer opdoken, waren erg lach-
wekkend. 
Na de pauze werd door het bestuur
aandacht geschonken aan het af-
scheid van voorzitter Frank Meulen-

broek. Hij heeft 7 seizoenen meege-
werkt aan de organisatie van het
Oranjefeest en kan concluderen dat
hij een financieel gezonde vereniging
met 750 leden achterlaat die breed ge-
dragen wordt door de gemeenschap.
Het bestuur bedankte Frank hartelijk
voor zijn inzet. Frank Meulenbroek
blijft de organisatie voor zijn rekening
nemen.

Op 29april zal het Oranjefeest weer in
alle hevigheid losbarsten in Vorden.
Het programma treft u deze week aan
als bijlage van het Contact.

Gezellige Oranjeavond

In een vol Dorpscentrum genoten vrijdagavond 250 mensen van een gezel-
lige Oranjeavond met de Battumse Revue. Zij presenteerden hun nieuwe
programma ''Wiele dreijt deur''. Organisator Erik Knoef had hiermee voor
de Oranjevereniging Vorden een mooi programma geboekt.

Lekke band houdt
Plekkenpol van het podium

Wij gingen paaseieren zoeken in het
Jonkersbos. Er waren veel kinderen en
het was heel erg leuk. De paashaas
(Kranenburgs Belang) had wel meer

dan 100 eieren verstopt. We hebben ze
allemaal gevonden. De grote mensen
kregen koffie, de kinderen ranja en
een verrassingsei. Het was gezellig.

Eieren zoeken op de Kranenburg

Vorden heeft sinds januari een
eigen voorziening voor psycho-
geriatrie, op het terrein van de
Wehme aan de Pastorieweg. 

Op 20 januari jl. vond een open dag
plaats voor alle belangstellenden. De
opkomst was enorm, wel 500 bezoe-
kers toonden hun interesse!

De bewoners en medewerkers zijn al
aardig gewend aan het nieuwe onder-
komen. Er ontbreekt echter nog één
ding: een passende naam! Sutfene
roept de inwoners van Vorden nu op

om een originele naam te verzinnen
voor deze verpleegunit. 

U kunt uw idee voor 15 mei a.s. zen-
den naar: Stichting Sutfene, Postbus
283, 7200 AG, te Zutphen, t.a.v. Roe-
lien Westerveld. Onder de inzenders
verloten we een verrassing.

De verpleegunit is onderdeel van
Stichting Sutfene. Informatie over de
diensten en locaties van Stichting
Sutfene is verkrijgbaar bij het Service
Centrum Sutfene, telefoon 59 41 94
of servicecentrum@sutfene.nl

Nieuwe verpleegafdeling
Sutfene voor ouderen in
Vorden zoekt passende naam!In de Wildenborch wordt op zon-

dag 7 mei een fietstocht georgani-
seerd voor het hele gezin. 

De tocht voert de deelnemers door een
prachtig gebied en over voor velen on-
bekende wegen en paden. 

Onderweg is een stop gepland waar de
deelnemers worden getrakteerd op
koffie met iets lekkers. 

De lengte van de route is plm. 30 kilo-
meter. Deelnemers kunnen zich op 7
mei inschrijven bij de Wildenborchse
Kapel aan de Kapelweg 1, tussen 13.00
en 14.00 uur.

7 mei fietstocht
Wildenborch

Erwin Plekkenpol en Tom Hem-
melder uit het E.N.E. WPM Team
hielden gisteren de kleuren van
het team hoog tijdens de derde
wedstrijd om het Open Neder-
lands Kampioenschap MX3 in Ol-
debroek. Plekkenpol leek lange
tijd af te stevenen op een podi-
umplaats maar vanwege een lek-
ke achterband in de tweede man-
che eindigde hij als vierde in het
dagklassement. Tom Hemmelder
moest vanwege een valpartij in
de eerste ronde van de eerste
manche een inhaalrace rijden,
die hij afsloot op een 14e plaats.
In de tweede manche werd hij
netjes achtste wat hem uiteinde-
lijk in het dagklassement een
tiende plaats opleverde.

Dat Erwin Plekkenpol op dit mo-
ment in een goede vorm verkeerd
bewees hij gelijk al in de tijdtrai-
ning. Na een ronde aangezet te heb-
ben, stond hij de gehele training op
een vierde plaats. Echter in de slotfa-
se werd zijn tijd nog door twee rij-
ders verbeterd en legde hij beslag op
een zesde plaats in de tijdtraining.

EERSTE MANCHE:
In de eerste manche nam Plekken-
pol een goede start en hij draaide
zijn E.N.E. WPM KTM op een derde
plaats de eerste bocht in. Vanwege
de drukte in het begin verloor hij
twee plaatsen en viel hij terug naar
een vijfde plaats. 

De rijder uit Vorden kon zijn verlo-
ren posities snel weer terug inne-
men en reed zo de gehele manche
op een derde plaats.  

Alleen Erik Davids kwam nog langs-
zij en uiteindelijk moest Erwin ge-
noegen nemen met een vierde
plaats in de eerste manche. Tom

Hemmelder kwam in de eerste ron-
de ten val en moest vanaf een 30ste
plaats naar voren zien te rijden.
Hemmelder kwam nog ver terug
maar moest uiteindelijk tevreden
zijn met een veertiende plaats in de
eerste manche.

TWEEDE MANCHE:
Ook in de tweede manche zat Plek-
kenpol voorin na het vallen van het
starthek. In de kopgroep draaide hij
de eerste bocht en gelijk ontstond er
in de beginfase een mooi gevecht
tussen Erwin en voormalig teamge-
noot Gert-Jan Boekhorst om de der-
de plaats. De rijder uit Vorden wist
dit duel in zijn voordeel te beslissen
en wist naarmate de manche vorder-
de een gat te slaan waardoor het er
lange tijd op leek dat hij de derde
plaats voor zich op zou gaan eisen in
de tweede manche. 

Drie ronden voor het einde van de
manche kwam de tweede man in de
wedstrijd, Erik Davids, ten val waar-
door Erwin de aansluiting met de
kopmannen weer hervond. 

Maar ook de E.N.E. WPM-rijder kreeg
met pech af te rekenen want door
een lekke achterband moest hij het
tempo laten zakken waardoor hij
uiteindelijk de derde plaats af moest
staan en hij uiteindelijk als vierde
over de finish kwam.  

Tom Hemmelder werd in deze man-
che op een mooie achtste plaats af-
gevlagd.

In de tussenstand om het Open Ne-
derlands Kampioenschap staat Tom
Hemmelder op een vijfde plaats ter-
wijl Erwin Plekkenpol weer terug is
in de top tien en na de wedstrijd in
Oldebroek op een achtste plaats
staat in de tussenstand.



Tijdens een gesprek met Tamara
Buunk, Marcia Peperzak en Tiny Ko-
ning (manager Rianne Stronks was he-
laas verhinderd) bleek dat de dames
spannende weken achter de rug heb-
ben. Toen het besef doordrong ‘we zijn
de beste van Gelderland’ was de ontla-
ding groot. Een paar uur na de be-
kendmaking van deze ere-prijs was To-
ny Koning, de nestor onder de Globe
dames, al bezig met de voorbereiding
voor de strijd om de nationale titel.
Voor deze finaleronde wordt de lat
door de jury enorm hoog gelegd. Dat
was trouwens bij de provinciale verkie-
zing ook al het geval. De jury stelde na-
melijk dat, wanneer niet aan de door
de hen gestelde eisen zou worden vol-
daan, er geen winnaar zou worden
aangewezen! 

Voor de finale op donderdag 27 april
dient Globe Vorden zich ook via de ca-
mera te onderscheiden. Dan moet er
onder meer een presentatie worden
gehouden over het reisbureau zelf,
over Vorden en omgeving, de toeristi-
sche attracties c.q. andere beziens-
waardigheden. De bekendmaking van
het ‘Reisbureau van het Jaar‘, vindt
volgende maand tijdens een gala
avond in de ‘Heerlickheijd’ in Ermelo
plaats. Tiny Koning: ‘Waarom zouden
wij geen kans maken? Wat wij als reis-
bureau Vorden te bieden hebben is
niet gering. Wij zijn een klein gezellig
reisbureau met een zeer persoonlijke
benadering. Bovendien klantvriende-
lijk en service gericht. 

GOEDE LEEFTIJDSOPBOUW
Een groot voordeel is dat wij als team

een goede leeftijdsopbouw hebben,
zodat we ons goed kunnen verplaat-
sen in cliënten van alle leeftijden. Wij
zitten op een goede locatie bij de Rabo-
bank, waar we veel van onze cliënten
treffen en even aan kunnen spreken,
zodat we op een redelijk eenvoudige
manier aan relatiebeheer kunnen
doen’, zo zegt Tiny Koning vol overtui-
ging. Marcia en Tamara luisteren bijna
ademloos toe. ‘Prachtig gezegd hoor’,
zo klonk hun reactie, waarmee ze de
woorden van collega Tiny op enthousi-
aste wijze onderstreepten! 

De verkiezing ‘Reisbureau van het
Jaar’ wordt jaarlijks georganiseerd
door de ANVR (Algemene Nederlandse
Vereniging van Reisagenten) die het
projectbureau ‘Brouwer Betist’ op-
dracht heeft gegeven het gehele ver-
kiezingsgebeuren te regelen. Het is
voor het eerst dat het reisbureau in
Vorden aan deze verkiezing deel-
neemt. (Tussen twee haakjes, tot 1 no-
vember 2003 was het reisbureau een
onderdeel van de Rabobank. Nadat Ra-
bo Nederland dat jaar alle landelijk al-
le reisbureau’s had afgestoten, ging
het bureau in Vorden verder als Globe
Vorden, een dochteronderneming van
de OAD)

Tamara Buurnk: ‘Toen wij de oproep
via ons vakblad en via ons hoofdkan-
toor onder ogen kregen, besloten wij
aan de verkiezing mee te doen’ en zo
voegt Marcia er aan toe, ‘vervolgens
hebben we een marketing- plan opge-
zet met daarin aangegeven wat er alle-
maal speelt in Vorden, wat onze doel-
groepen zijn en dat soort zaken’. Tiny

Koning: ‘ De voornaamste reden om
mee te doen was toch wel dat wij van
een dergelijke verkiezing wat kunnen
leren. Je steekt er altijd wat van op’.
Toen de ‘trein‘ eenmaal in beweging
was gezet en de eerste ronde was over-
leefd, begon het spannend te worden.
Net als in de eerste ronde moesten ook
in de tweede ronde onder meer gefin-
geerde vakantiereizen worden aange-
boden, compleet met bezienswaardig-
heden (cultuur en natuur) in het be-
treffende land c.q. omgeving.

ZENUWSLOPEND
Op 29 maart kwam er op het kantoor
in Vorden een mailtje binnen met de
tekst ‘ jullie zijn door naar de derde
ronde. Tiny Koning: ‘Toen werd het ze-
nuwslopend, de spanningen namen
toe want je wilt natuurlijk verder.
Toen kwam Paul Zuijdgeest, de direc-
teur van het opleidingscentrum ‘In-
Company' naar Vorden om ons hier
een kennistest af te nemen. Wij wisten
op dat moment al dat wij tot de laatste
drie beste reisbureau’ s in Gelderland
waren doorgedrongen’, zo zegt ze. 

Marcia, Tamara en Tiny moesten bij
deze test onder meer gezamenlijk een
aantal vragen beantwoorden, terwijl
Rianne Stronks persoonlijk aan een
test over het management bij Globe
Vorden werd onderworpen. De dames
slaagden cum laude en nu dus op naar
de finale.

Zoals reeds gememoreerd de uitslag
van ‘Reisbureau van het Jaar 2006’
wordt tijdens de gala- avond op 29 mei
in Ermelo bekend gemaakt. Marcia,
Tamara en Tiny verheugen zich nu al
enorm op deze avond. ‘Wat zullen we
aandoen, een zwarte jurk, gaan we in
het lang of is ‘kort’ toch beter? Dat
moeten we toch maar eens gauw over-
leggen’, zo giechelden de Globe da-
mes. De voorpret lijkt begonnen! Hoe
de uitslag ook mag uitvallen, de titel
‘beste reisbureau van Gelderland
2006’ pakken ze de ‘bemanning’ van
Globe Vorden niet meer af!!

Globe Reisbureau Vorden 
zo trots als
een pauw met titel; 

'Beste reisbureau van Gelderland 2006'!

Rood-wit-blauwe slingers, prachtige boeketten bloemen, een doos gebak,
felicitaties van kussende collega’s van de buren (de Rabobank) en bovenal
op deze vroege zonnige vrijdagmorgen, lachende en opgewekte gezichten
bij de aanwezige dames van het Globe Reisbureau in Vorden. Eerst een te-
lefoontje, toen via de mail de bevestiging dat Globe Vorden was uitgeroe-
pen tot het beste reisbureau in de provincie Gelderland. En dan te beden-
ken dat de provincie enkele honderden reisbureau’s telt. Een prachtig re-
sultaat. Vorden mag door deze unieke prestatie, samen met de andere
provinciale winnaars, meedingen naar de landelijke verkiezing ‘Reisbu-
reau van het Jaar 2006‘.

Tamara, Tiny en Marcia dolblij.

VORDEN VERLIEST OPNIEUW
Vorden maakt een slechte reeks wed-
strijden door. Andermaal werd zondag
verloren, dit maal tegen Winterswijk.
Qua veldspel domineerde Vorden de
hele wedstrijd, alleen het vermogen
om te scoren is er niet. En het gaat
toch echt om de doelpunten. Vorden
moest spelen zonder Dennis Wentink
en Joris Platteeuw die beiden ge-
schorst waren. De ploeg van trainer
Jan Ligtenberg kwam goed uit de start-
blokken, hetgeen na tien minuten re-
sulteerde in een schietkans van Ro-
nald Visser, die de bal echter breed leg-
de. Arnold Norde werd afgeblokt. Na
een goede actie van Renz Cornegoor
op de linkervleugel werd Arjan Vrug-
gink in stelling gebracht. Zijn schot
ging rakelings over. Zoals zo vaak in
het voetbal valt het doelpunt dan aan
de andere kant. Na een spaarzame
counter kwam Winterswijk in de 39e
minuut op 0-1 via een kopbal van Ab-
delhaued Al Jadouni, roepnaam Ap-
pie. Direct daarna werd een schot van
Rob Enzerink door de doelman van
Winterswijk uit de bovenhoek getikt.
Rust 0-1. Ook in de tweede helft was
Vorden veruit de beste ploeg, zonder
zich echte kansen te kunnen creëren.
Pas toen de jeugdspelers Micha Bolink
en Stefan Eggink in het veld kwamen
ontstond er weer enige dreiging van
Vorden zijde. Ook zij wisten het net
echter niet te vinden. Door deze ne-
derlaag zakt Vorden naar de zevende
positie. De wedstrijd van komende
zondag is vanwege Koninginnedag
verzet naar aanstaande donderdag.
Dan treedt Vorden aan tegen VVG '25.
Gezien het vertoonde veldspel mag de
ploeg met vertrouwen afreizen naar
Gaanderen. De kentering in resultaten
kan niet lang meer op zich laten
wachten. 

Programma zaterdag 22 april
Vorden A1 - Longa '30 A2 2-0; Victoria
Boys B1 - Vorden B1 1-2; Brummen B2 -
Vorden B2 1-1; Overwetering C1 - Vor-
den C1 2-2; Vorden C2 - Almen C1 2-9;
WSV C8 - Vorden C3 11-2; Vorden D1 -
SDOUC D1 0-3; Vorden D2 - Erica '76
D2 3-0; Vorden E1 - Groessen E1 3-2;
Vorden E3 - Groessen E3 4-3; Dierense
Boys E1 - Vorden E4 4-8; Vorden E5 -
GSV '38 E4 3-1; Concordia-W E4 - Vor-
den E6 2-9; Vorden F2 - VIOD F3 3-3;
DZC '68 F4 - Vorden F3 3-1; Zelhem F2 -
Vorden F5 1-7.

Senioren programma zondag 23
april
Vorden 1 - Winterswijk 1 1-0; Vorden 2
- Lochem SP 2 0-3; Vorden 3 - AZC 4 5-1;
Helios 5 - Vorden 4 6-4; Steenderen 4 -
Vorden 5 6-1.

Programma woensdag 26 april
Pax D1 - Vorden D1.

Programma donderdag 27 april
VVG '25 1 - Vorden 11; Doetinchem 2 -
Vorden 2.

Vo e t b a l

UITSLAGEN SV RATTI 
WEEKEND 22/23 APRIL

THUIS
Woensdag 19/04/2006 Ratti B1 - Keijen-
burg. Boys B1 3-1
Zaterdag 22/04/2006 Ratti 4 - WHCZ 10
2-0; Ratti C1 - Klein Dochteren C1  4-2;
Ratti E1 - HC '03 E3  2-1; Ratti E2 - DVV
E8  1-6;  Ratti F1 - Kilder F1  1-3.
Zondag 23/04/2006 Ratti 2 - Wolfers-
veen 3  0-0; Ratti 3 - DEO 3  2-3.

UIT:
Woensdag 19/04/2006 Pax E4 - Ratti E1
3-1.
Zaterdag 22/04/2006 Almen B1 - Ratti
B1  1-3; Diepenveen D3 - Ratti D1  2-0.
Zondag 23/04/2006 SVBV 1 - Ratti 1  7-
1.

PROGRAMMA SV RATTI 
WEEKEND 30 APRIL:
THUIS:
Ratti DA1 - Activia DA1

UIT:
Erix 1 - Ratti 1.

Vo e t b a l

BERKELDUIKER
GELDERSZWEMKAMPIOEN 400 M
Op de Gelders lange afstandskampi-
oenschappen is Luuk Nijland op de
400m. vrijeslag Gelders kampioen ge-
worden. Na bij eerdere wedstrijden al
goede tijden te hebben gezwommen
was hij afgelopen zaterdag in een
nieuwe besttijd van 6.46.39 (was
7.08.60) al zijn concurrenten te snel af.
Luuk is lid van zwemvereniging de
Berkelduikers uit Lochem die met een
team van 10 zwemmers (zie foto) aan
dit kampioenschap in Veenendaal
deelnam.

In het nieuwe 25m bad met 8 banen
werd met 2 zwemmers tegelijk in een
baan gezwommen zodat elke serie
met 16 zwemmers van start kon gaan.
De zwemmers van de Berkelduikers
zwommen allen zeer goede tijden
waarbij naast Luuk Nijland ook Sanne
ten Have (2e), Daan Nijland (2e), Niels
Tjoonk (3e) en Berjan Ebbekink (3e)
een medaille in ontvangst mochten
nemen.

Overige resultaten:
Marlieke Scholten, 1997, 8.03.51,
7.17.51, 4e. Judith Wentink, 1997,
7.52.02, 7.25.60, 5e. Merel Wilgenhof,
1995, 6.07.43, 6.10.73, 4e. Anne-Carlijn
Bakker, 1995, 6.34.70, 6.26.09, 6e; San-
ne ten Have, 1990, 5.10.37, 5.04.29, 2e.
Luuk Nijland, 1997, 7.08.60, 6.46.39, 1e
Gelders Kampioen. Niels Tjoonk, 1996,
6.59.70, 6.41.51, 3e. Thomas Achtereek-
te, 1996, 7.44.14, 7.21.89, 5e. Daan Nij-
land, 1995, 6.06.70, 6.06.45, 2e. Berjan
Ebbekink, 1993, 5.28.77, 5.33.24, 3e.

Wa t e r p o l o

Begonnen werd met "East Anglia", een
echt sfeerstuk, van de Nederlandse
componist Jacob de Haan, gevolgd
door "Sinfonie Concertante" een klas-
sieke compositie voor blaasorkest van
Gerard Boedijn. Het orkest bleek diver-
se muziekstijlen prima aan te kunnen
want er werd vervolgd werd met "Four
Contrasts for Wind" van de Tasmaanse
componist Trevor J. Ford, en "The
Cream of Clapton" een compilatie van
bekende songs van Eric Clapton. In de
pauze werden de jubilarissen Micaela
Engels en Anja Schieven, beiden 25
jaar muzikant, door voorzitter Jan
Schieven in het zonnetje gezet. Na de

pauze liet het leerlingenorkest "Straks
Jubal" o.l.v. Henk Vruggink de progres-
sie van dit orkest horen met ook al een
aantal gevarieerde nummers. De en-
thousiaste leerlingen, die in eigen be-
heer worden opgeleid, blijken al een
geducht partijtje mee te kunnen musi-
ceren. Het harmonieorkest nam het
programma hierna weer over met
"African Symphony" een stuk geschre-
ven door, een "Disco legende" uit de ja-
ren '60-'70 Van McCoy, die ook num-
mers als "The Hussle" en "The Shuffle"
schreef. Het volgende nummer was
een mooi arrangement van Peter Klei-
ne Schaars uit de muziek van de ABBA
musical "Mamma Mia!", gevolgd door
"A Discovery Fantasy" van, alweer een
Nederlandse componist van "blaasmu-
ziek", Jan de Haan. Er werd afgesloten
met prachtige filmmuziek in "Music
from Titanic". Er kan worden terugge-
keken op een geslaagd concert, waarbij
het publiek heeft genoten, niet in de
laatste plaats door de gezellige sfeer en
verzorging in het "Ludgerus" gebouw.

Voorjaarsconcert "Jubal"
Wichmond-Vierakker
Zaterdag 22 april gaf muziekver-
eniging "Jubal" uit Vierakker-Wich-
mond haar voorjaarsconcert in het
"Ludgerus" gebouw in Vierakker.
Het harmonieorkest met 30 muzi-
kanten, onder leiding van dirigent
Henk Vruggink, liet een gevarieerd
repertoire horen aan de ca. 80 toe-
hoorders.

Afgelopen week vonden in  Dorps-
centrum de jaarlijkse muziekexa-
mens van de Muzehof plaats. 

Hieraan hebben ook een aantal leden
van Sursum Corda  deelgenomen. Eén
kandidaat kwam net iets tekort voor

het diploma, en zal binnenkort nog
een herexamen afleggen. De geslaag-
den zijn: Voor het A-diploma, Ruben
Boerstoel op klarinet en Daniël Raap
op saxofoon. Het B-diploma werd be-
haald door Pien Dagevos op klarinet
en Marleen Bokkers op dwarsfluit. 

Muziekexamens Sursum Corda Marloes Fröhling heeft op dwarsfluit
het C-diploma behaald. De deelnemers
waren vooraf behoorlijk gespannen,
maar tijdens de examens was hier
niets meer van te merken, de juryrap-
porten waren dan ook zeer goed. Jon-
gens en meisjes van harte gefeliciteerd
met de behaalde resultaten, jullie zijn
weer een aanwinst voor de vereniging.
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KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.

Volop houten en stalen 

opbergkasten voor 

berging, garage, magazijn,

archief, slaapkamer, 

tienerkamer, enz. 

tegen

BODEMPRIJZEN

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

Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

VOORDEEL
WEKEN BIJ
ELIESEN
ELECTRO

prijsstunt:

699,-

INTEL CELERON M370TOSHIBA NOTEBOOK

WINDOWS XP HOME

40 GB HARDE SCHIJF

15” TFT SCHERM

van: 349,-

voor:269,-

44 LITER VRIEZEN186 LITER KOELENZANUSSI KOELVRIESCOMBI

van: 99,-
voor:68,-

prijsstunt:

van: 129,-

voor:69,-

INCL.  15 BELTEGOEDORANGE PREPAIDSAMSUNG MOBIELE TELEFOON

65 K KLEURENSCHERM

TELESCOOPBUIS
1600 WATTNILFISK STOFZUIGER

COMPACT EN KRACHTIG

Complete set

voor:299,-

CHALLENGER ONTVANGERCOMPLETE SCHOTELSET

CANAL DIGITAL SMARTCARD

SAT FINDER MET METER

60 CM SCHOTEL + STATIEF

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.

Boomkwekerij Visschers vof
Hesselinkdijk 2, 
7255 LK Hengelo (gld.)
Tel. 0575 - 46 44 94  
06 - 22 29 82 21

Dit voorjaar weer volop keuze uit: 
Bomen zoals bijv. Catalpa, Bolesdoorn, Acacia, 

Leilinde, Dakplataan, Dakmorus

TAXUS baccata
haag 60/80 - 80/100 - 100/120 - 140/150 

bol ø 30/35 cm. 
BUXUS sempervirens

haagjes 20/25  € 1,00 vanaf 100 st. € 0,90
bollen ø 30/35 cm € 10,00

BEUKEN 60/80 cm € 0,80

Reserveren gewenst. Tevens keuze uit diverse tuinplanten. 
Verkoop vrijdag en zaterdag of na telefonische afspraak.

www.boomkwekerijvisschers.nl

Levering van:

- Ophoogzand

- Tuinaarde

- Mengkorrelmix 0-6

- Gebroken puin

- Grind

- (Sier-) klinkers

- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 

al uw landschapswerken  

van dienst zijn:

- Poelen graven

- Hout versnipperen

- Laanbomen snoeien

- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

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

Bi i

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

Rimetaal is een innovatief en snelgroeiend bedrijf op het gebied van
metaalbewerking in Vorden. Sinds 1994 houden wij ons, nu met zo’n
50 medewerkers, o.a. bezig met het ontwikkelen en vervaardigen van
geluidsgedempte aggregaatkasten alsmede innovatieve ondergrond-
se afvalinzamelsystemen. Wij besteden veel aandacht aan research
en zijn daarom in staat steeds nieuwe, hoogwaardige producten ge-
heel in eigen beheer te ontwikkelen en te produceren. Ter versterking
van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste innovatieve

Constructeur (m/v)
U draagt zorg voor het uitwerken, begeleiden en initiëren van nieuwe
projecten. U bent in staat constructieberekeningen door te voeren en
houdt ook rekening met de productiekant. U heeft kennis van 2D en/of
3D CAD.

Wij zoeken een praktisch ingestelde teamspeler met een HBO WTB 
opleiding. Deze functie is met name geschikt voor pas afgestudeerden.

Sollicitatie/inlichtingen
Indien u interesse heeft, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV naar 
dhr. M. Fortuin, Industrieweg 10, 7251 JT Vorden of per mail naar 
m.fortuin@rimetaal.nl.

ECOTRANS BV
Transport zonder grenzen

Ecotrans B.V. te Vorden is een transportbedrijf met

een modern wagenpark. Met name in het transport

van bulkgoederen voor de agrarische sector heeft

Ecotrans extra deskundigheid en ervaring in huis.

In verband met de toename van onze activiteiten

zoeken wij op korte termijn: 

CHAUFFEURS m/v
zowel part time als full time, voor nationaal en/of

incidenteel internationaal transport

Wij vragen voor deze functie: 

* bezit van een chauffeursdiploma en 

rijbewijs B,C en E

* affiniteit met / ervaring in de agrarische sector

* wonende in de omgeving van Vorden

Wij bieden:

* een prettige werksfeer

* goede arbeidsvoorwaarden

Voor informatie of sollicitatie:

Ecotrans B.V.

Ambachtsweg 18

7251 KW  Vorden

t.a.v. de heer R. den Hollander

Acquisitie naar deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

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

Je weer goed voelen!

Praktijk voor 
psychosociale counseling

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

• Lid LVPW •

Zondag 7 mei

VLOOIENMARKT
Sporthal ’t Jebbink

Het Jebbink 13 te Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 20,00
(4.00 x 1.20 meter)

,,REAN’’ evenementen
Tel. (0575) 52 96 58

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!Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

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 ••••••• 

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Komkommer 2 voor 0.99
Elstar of grote Elise appelen 3 kilo 1.50

Spinazie 0.39 500 gram 
Bintje of Surprise aardappelen 10 kilo 1.99

volop hollandse Asperges Aardbeien
Pootaardappelen Sla-kool-perk-planten 

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.



Om 20.00 uur werd begonnen met een
optocht vanaf de Eikenlaan, ter hoog-
te van het voormalig pannenkoeken-
huis, met de vuurkoning van vorig
jaar, Hans Bos. Dit werd muzikaal be-
geleid door de Schaddenstekkers. De
vuurkoning had de verantwoordelijke
taak het startsein te geven en het paas-
vuur aan te steken. Honderden men-
sen waren op de been om dit traditio-
nele avontuur mee te maken. Net als
voorgaande jaren kon men deelne-
men aan het Vuurgooien. Een traditie
die Stichting CCK graag in ere houdt.
Hierbij is het de bedoeling dat men
een brandende borstel in een met olie
gevulde teertonne gooit. Degene die
dit als eerste lukt is de nieuwe Vuurko-
ning van 2006. Dit jaar gaat de be-

faamde titel wederom naar Hans Bos.
Hij mag de wisselbokaal nog een jaar
mee naar huis nemen.

Omstreeks 21.00 uur gaf Juustum het
startsein voor een daverend feestje.
Deze gezellige feestband wist de meu-
te al goed aan de gang te krijgen. Lol
hebben in muziek maken is het hoofd-
motto van Juustum. Juustum speelt
covers van rockbands als Queen, Rol-
ling Stones, en George Thorogood etc.,
maar ook de lekkere rampe-stamp
feest nummers werden niet overgesla-
gen. De covers zijn grotendeels voor-
zien van een eigen tekst. 

Ook heeft Juustum al een aantal eigen
nummers gemaakt, die de covers lek-
ker afwisselen. Een demo is in de
maak. Als hoofdact betrad The Mis-
sing Link het podium. The Missing
Link beschikt over een breed reper-
toire wat bestaat uit voornamelijk
rock en popcovers. Covers van Anouk,
Alannis Morissette, Kane en Golden
Earring zijn slechts een greep uit het
ruime repertoire. 

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, ook dit
jaar wist Stichting CCK het Paasvuur
tot een daverend hoogtepunt te bren-
gen.

Hans Bos opnieuw
vuurkoning 
Oefening baart kunst, een gezegde dat
zeer wel van toepassing is op Vorde-
naar Hans Bos. Werd hij vorig jaar tij-
dens het paasvuur in de Kranenburg
tot ‘vuurkoning’ gekroond, dit jaar
deed hij dat nog eens dunnetjes over.
Met een welgemikte worp was het op-
nieuw Hans Bos die een brandende
borstel met nauwkeurige precisie in
de ‘teertonne’ gooide, die vervolgens
als een grote fakkel ging branden. De
ton was bevestigd aan een bij de
brandstapel staande staak (de zoge-
naamde Paasstaak). In vroeger jaren
was een dergelijke teerton de spil van

elk Achterhoeks paasvuurfeest.
Alvorens het paasvuur op Eerste Paas-
dag in het buurtschap Kranenburg
werd ontstoken ging er nog een be-
kend ritueel aan vooraf. De vuurko-
ning van vorig jaar (Hans Bos dus)
werd onder begeleiding van het dweil-
orkest ‘De Schaddestekkers’ uit Ruur-
lo vanaf het pannenkoekenrestaurant
Kranenburg naar het paasvuurterrein
vervoerd, waar de koning ‘himself’ het
paasvuur mocht ontsteken. Vroeger
ging de berg hout vrijwel onmiddel-
lijk branden, want toen mocht het
‘vreugdevuur’ namelijk nog met ben-
zine of i. d. besprenkeld worden. De
huidige voorschriften staan dat niet
meer toe en komt er bijvoorbeeld stro
aan te pas. Voor Hans Bos geen pro-
bleem want het aansteken bleek een
‘fluitje van een cent’ want in no-time
stond de berg hout in ‘vuur en vlam’.
Voor de circa 30 leden van het Cultu-
reel Collectief Kranenbeurg (CCK) was
het niet alleen feesten, maar bovenal
hard werken. Eerst de brandstapel vol-
gens de regels opbouwen, gedurende
het branden toezicht houden om ver-
volgens de andere dag (Tweede Paas-
dag) de rommel weer opruimen. Niet
alleen konden de honderden toe-
schouwers zich aan het paasvuur ver-
warmen, ook in de feesttent was het
een hartverwarmende happening.
Daarvoor zorgden tot in de kleine uur-
tjes de Kranenburgse dialectband
‘Juustum’ en de band ‘The Missing
Link’.

Daverend Paasvuur op de
Kranenburg!

Afgelopen zondagavond was het weer zover. Stichting CCK organiseerde
voor het 15e jaar het Kranenburgs Paasvuur. Weken voorafgaand aan het
evenement zijn alle werkgroepleden en het bestuur razend druk geweest
om alles glad te krijgen voor een perfect feestje. En ik moet zeggen, dat is
gelukt.

De afgelopen maanden is er keihard
gewerkt en is er met name rondom
het zwembad, zoals onze oosterburen
het zo mooi kunnen zeggen, meer ‘le-
bensraum’ ontstaan. Er zijn namelijk
een aantal (oude) dennenbomen ge-
kapt, waardoor het gazon ruimer is ge-
worden. Op die plekken is er nieuw
gras in gezaaid. Verder is er rondom
het gehele bad een nieuwe haag ge-
plant. Er zijn nieuwe zitbanken ge-
plaatst, een jeu de boule-baan aange-
legd en staat er bij het diepe bassin
een echt ‘bushokje’ dat vroeger daad-
werkelijk als zodanig dienst deed,
maar dat nu zal worden gebruikt om
ook vanuit die positie toezicht op het
bad te kunnen houden. 
Op het gazon, even voorbij de entree is
een tafeltennistafel geplaatst en zijn
er ook nieuwe picknicktafels bijgeko-
men. Wil de jeugd een balletje trap-
pen, dan kunnen ze ‘ergens’ op het ga-
zon een ‘veldje’ creëren met twee ver-
plaatsbare mini-doeltjes. Aan de ach-
terzijde van het gazon achter het ‘die-
pe’ staat een soort waterwerk. Een
pomp die bij warm weer, water produ-
ceert. De kinderen kunnen daar heer-
lijk in een zandbak met water spelen
of zoals Timme Koster het formuleert
‘de jeugd kan daar lekker kliederen’.
Ook nieuw het gebouw waar de filters
in onder zijn gebracht.

MARTIN WESTERIK
Aan het eind van het seizoen zal Mar-
tin Westerik gebruik maken van de
mogelijkheid om ‘vervroegd uit te tre-
den’, met andere woorden Martin
gaat dan met de VUT. Tot die tijd blijft
hij als adviseur aan het bad verbon-
den. Het bestuur van het zwembad ‘In
de Dennen” heeft inmiddels Ernst Jan
Somsen en Timme Koster als manage-
mentteam aangesteld. Zij zullen op
basis van gelijk niveau gaan opereren.
Timme Koster is niet alleen enthou-
siast over het zwembad, maar ook zeer
zeker over het ‘groen’ in de breedste
zin van het woord. Geen wonder wat
hij heeft in Velp bosbouw gestudeerd,
waar hij in 2003 afstudeerde. Sinds-
dien mag hij de titel ‘Bosbouwkundig
ingenieur’ voeren!

En dan anno 2006 badmeester, van-
waar toch deze switch? Timme: ‘Ik ben
altijd een ‘buitenmens’ geweest, ech-
ter de banen in de bosbouw zelf, lig-
gen niet voor het oprapen. Er zijn wel
wat mogelijkheden in die richting,
maar in de praktijk betekent dat wel
een flink deel van de tijd op kantoor
doorbrengen en dat wil ik niet. Ik ben
de afgelopen vijf jaren in het zomer-
seizoen al op het zwembad in Vorden
werkzaam geweest. Toen mij een full-
time baan werd aangeboden, heb ik
die met beide handen aangegrepen.
Dat betekent wel in de zomermaan-
den meer uren draaien en in de win-
termaanden minder’ zo zegt hij.
De ervaring opgedaan tijdens zijn bos-
bouw studie, kan hij eigenlijk het ge-
hele jaar door in het Vordense zwem-
bad in de praktijk brengen: tuinonder-
houd, snoeien, schoffelen, heggen en
planten bijhouden e.d. Timme is er
‘geknipt’ voor. Mocht er in hartje zo-
mer een regenachtige dag met weinig
bezoekers zijn, voor Timme Koster
geen probleem, tuinonderhoud is er
altijd! Voor Ernst Jan Somsen ligt de si-
tuatie iets anders. Hij is voor het ze-
vende jaar aan het buitenbad in Vor-
den verbonden met daarbij het accent
op het verzorgen van de zwemoplei-
dingen. Overigens wordt de gehele
zwemopleiding door Ernst Jan en Tim-
me gegeven. Tijdens de schoolvakan-
tie krijgen beide heren hulp van Toke
Gudde die dan de lessen ‘ zwemvaar-
digheid’ voor haar rekening neemt.
Ernst Jan Somsen is in 1986 aan het CI-
OS in Arnhem afgestudeerd. ‘In de be-
ginjaren, direct na mijn studie heb ik
bij grote sportcomplexen het manage-
ment gedaan. Best wel leuk werk, ech-
ter het dagelijks werken met mensen,
kinderen les geven e.d. spreekt mij
toch meer aan. Ik ben al een aantal ja-
ren als gymleraar aan school ‘De
Kraanvogel’ verbonden, dat is in uren
uitgedrukt bijna een ‘halve baan’. Ver-
der ben ik één dag in de week in Zel-
hem werkzaam in het management
van de ‘Stichting Sport & Recreatie’. In
het zomerseizoen dus werkzaam in
het zwembad hier in Vorden’, zo zegt
Ernst Jan.

Hij kan zich trouwens het geven van
zijn eerste zwemlessen in 'In de Den-
nen’ nog heel goed voor de geest ha-
len. ‘We hadden toen in totaal 17 leer-
lingen, verdeeld over drie groepen. Dat
is tegenwoordig wel anders. De afgelo-
pen jaren volgen hier enkele honder-
den kinderen jaarlijks zwemlessen. In
2005 zijn er zelfs ruim 300 zwemdiplo-
ma’ s uitgereikt. Niet alleen aan kinde-
ren uit Vorden, maar ook aan kinde-
ren uit omliggende plaatsen. Wat dat
betreft heeft het bad hier een regiona-
le functie. We geven dan ook het gehe-
le seizoen door, zes dagen in de week
zwemonderricht. Vier dagen van 5.30
tot 20.00 uur, op de woensdag alleen
de middag en op de zaterdag alleen de
morgen’, zo zegt Ernst Jan. 

Hoewel het bad pas over enkele dagen
open gaat, hebben zich op dit moment
al ruim honderd kinderen via de web-
site voor het willen volgen van zwem-
lessen aangemeld! En daar zullen vol-
gens Timme en Ernst Jan de komende
weken nog wel een paar honderd aan-
meldingen bijkomen.

DE JEUGD WAT EXTRA’S BIEDEN
Het komende zomerseizoen wordt het
lesprogramma uitgebreid, in feite be-
doelt om de kinderen na het behalen
van de zwemdiploma’s A, B en C,
zwemvaardigheid, snorkelen e.d. nog
wat extra‘s te bieden. Zo kan de jeugd
daarna bijvoorbeeld een ‘survival-diplo-
ma’ behalen onder het motto ‘Red-je-
zelf ‘ . Kinderen c.q. volwassenen die in
het bezit zijn van het diploma snorke-
len 1, 2 en 3 kunnen zich ook voor het
‘duikdiploma’ inschrijven. Tijdens de
openingsdag op zondag 30 april (gratis
toegang) kan men onder deskundige
leiding een gratis introductieduik ma-
ken. Er kan die middag ook gesnorkeld
worden. Verder kunnen de kinderen
aan de hand van een ‘spelenkaart’ die
middag een spellencircuit volgen.

Wat betreft de openstelling van het
bad zal er bij mooi weer ‘soepeler’ met
de tijden worden omgegaan. Normaal
is het bad 's avonds om 19.00 uur ge-
sloten, bij echt zomerse temperaturen
kan daar een uurtje aan vastgeplakt
worden. Dat geldt tevens voor de open-
stelling op zaterdag en zondag. Nor-
maliter gaat het bad die dagen om
12.00 uur open, echter bij een tempe-
ratuur van rond de 25 graden (of
meer) vanaf 10.00 uur, iets minder
warm vanaf 11.00 uur en bij minder
goede ‘buitentemperaturen’ normaal
vanaf 12.00 uur. Welke weersomstan-
digheden dan ook, het heeft geen in-
vloed op het badwater. Dat zal continu
rond de 22 of 23 graden bedragen!

Zondagmiddag 30 april bad open

Ernst Jan Somsen en Timme Koster
nieuw managementteam 'In de Dennen'

Deze week worden de voorbereidingen op het nieuwe zwemseizoen afge-
rond. Dan wordt het bassin van het zwembad ‘In de Dennen’ gevuld met
water. Geen ‘gewoon’ grondwater, maar volgens Ernst Jan Somsen en Tim-
me Koster, grondwater van het zuiverste soort. Volgens beide heren is be-
wezen dat de kwaliteit van het grondwater in Vorden en omgeving beter
is dan het regenwater. Dat was ook de reden dat rond de dertiger jaren
juist hier op zandgrond midden tussen de dennenbomen het zwembad
met de toepasselijke naam ‘In de Dennen’ werd gebouwd. Wel zal het op-
gepompte grondwater eerst worden gefilterd en daarna gechloreerd. Dan
pas zullen de zwemliefhebbers op zondagmiddag 30 april (vanaf 12.00
uur) een duik kunnen nemen in het zwembad met een aangename water-
temperatuur van circa 22 tot 23 graden Celsius.

Timme Koster en Ernst Jan Somsen



Suzuki
Alto Automaat

bj. 1997
5-drs. 66.500 km

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST  Wichmond   (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

WOLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575) 44 11 14

APK Keuringsstation

Volvo
Amazone

wit, bj. 1967, LPG,
belastingvrij

Daihatsu Applause bj. 1998, grijs, LPG
Mazda 323 station 1.6, rood bj. 1992
Volvo 940 automaat, bj. 1995, station, groen, LPG
Citroen ZX, rood, bj. 1995

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 307 XSI 2.0 16V, Airco, Half leder, Radio/cd, 28.000 km
Peugeot 1007 1.4 Gentry, Zilvermet., Airco, Radio/cd, Nieuw, 0 km
Peugeot Partner 1.6 16v zenith, 5-2004, Geel met., Airco, 23.000 km
Peugeot 307 SW 1.6 16v, 6-2002, Grijs met., Airco, 90.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, centr.vergr., 64.000 km
Peugeot 106 1.4 Sport, 3-2001, Geel, centr.vergr., lm, 125.000 km

Nissan Micra
1.2, 80pk, 2-2003,

org. radio/cd, grijs met.,
19.000km!!

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Opel Astra 1.6 Edition 2002 170.000 km 11950,-
Volvo 940 2.3 4-deurs 1996 220.000 km 5950,-
Opel Vectra 1.6-16V automaat pearl 1998 62.000 km 7450,-
Mercedes C180 Sport 4-deurs 1998 109.000 km 10950,-
Toyota Corolla 1.6-16V Sport 2000 82000 km 9950,-
VW Golf 1.8-20V 3-deurs 2001 102.000 km 12950,-
Opel Vectra automaat 1998 60.000 km 7450,-
Audi TT Cabrio 2000 82.000 km 22950,-
Renault Twingo Air 2000 101.000 km 6950,-
Opel Astra nieuw type 2004 16.000 km 17950,-

Seat Leon
1600-16V, 53.000 km

bj. 2001 € 10.950

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Rondweg 2, 7251 RV  Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

L E N T E  V O O R D E E L

Al onze occasions met foto op: www.grootjebbink.nl

Chevrolet Kalos
1,4 automaat 5 drs 2005-05
20.000 km, rood met. Airco,
navigatie, trekhaak, elektr
ramen, centr. vergr. etc.

14.950

Daewoo Matiz 0,8 style sun, 2002-06,
39.000 km d. blauw, open dak , stuurbekr,
elektr ramen, centr. vergr. etc.        6.950

Daewoo Lacetti 1,4 Spirit, 2004-04,
18.000 km, zilver met, airco, centr vergr,
elektr ramen etc.                       12.950

Chevrolet Nubira Wagon 1,6 spirit,
2005-08,  12.000 km zwart met,  airco,
navigatie, elektr ramen, centr vergr. etc.

15.350

Mitsubishi Space star, 1,8 comfort,
2003-04, 52.000 km  mint groen met,
airco, trekhaak elektr ramen, centr vergr.
Dakrails etc. 14.500

Hyundai Elantra 1,6 GL, 2002-11,
84.000 km d. blauw met, airco, elektr
ramen, centr vergr. etc. 7.950

Suzuki Wagon R automaat, 1.3, 2001-
06, 57.000 km zilver met, airco, AUTO-
MAAT, centr vergr, elektr ramen etc.

8.950

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Opel Astra station 1.6 blauw 60.000 km bj. 1999 € 7950
Renault Clio 1.4 RTI blauw 97.000 km bj. 1997 € 3750
VW Golf 1.4 16V airco zwart 53.000 km bj. 2001 € 10500
VW Polo 1.6 airco rood 63.000 km bj 1998 € 4450
Suzuki Swift 1.6 grijs 154.000 km bj. 1995 € 1250

VW Polo
1.4 zwart,

bj. 2001, 63.000 km
€ 7.950,-

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud

alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Volkswagen Passat 1.9 TDI groen, airco, trekhaak 1999
Opel Omega 2.5 V6 automaat, Full options, groen, station 1996
Peugeot 206 5 drs. Roland Garos, airco, leer, ABS 2000
Opel Astra 16. 16V station, groen met. 2001
Volkswagen Golf GT, 5 drs., paars met. 1993
Peugeot 106 1.1 accent, rood 1997

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Citroen Picasso 2.0 HDI diesel 5 drs. 123.000 km 2000
Daewoo Kalo Style 1,4i benzine 5 drs. 24.000 km 2003
Ford Focus 1,6 16v benzine 5 drs. 63.00 km 2003
Opel Vectra 1,6 benzine 4 drs. 147.000 km 1997
Opel Astra Station 1,6 benzine 5 drs. 195.000 km 1994
Peugeot 106 1,1 benzine 3 drs. 66.000 km 2002
Smart Jubile 0,6 benzine 2 drs. 66.000 km 1999

MPV is een auto met hoge zitplaats

Toyota Picnic
2.2 D, 7 persoons,

blauw met., airco, CV,
cruise control, bj. 1998

Diverse goedkope auto’s vanaf 400 euro

Volvo V70
140 pk, 2000-07

groen € 17.950
Toyota Corolla 5 drs. 1.6 sol, grijs, 2002-10 € 15250,-
Toyota Avensis Wagon 1.8 tenu, groen, 1998-11 € 8150,-
Opel Vectra Diamond 1.8, blauw, 1999-02 € 8250,-
Mazda 323 1.5 F, grijs, 1995-10 € 4250,-
Nissan Almera Tino 1.8, grijs, 2001-09 € 12950,-
Nissan Primera 1.6 LMV, blauw, 1997-05 € 4500,-



OPBRENGST COLLECTE 
ZOA-VLUCHTELINGENZORG 2006
De collecte van ZOA-vluchtelingenzorg
in 2006 is een succes geworden. Dank-
zij de enthousiaste inzet van de collec-
tanten is in Vorden een bedrag van
350 euro opgehaald voor noodhulp- en
wederopbouwprojecten voor vluchte-
lingen in Afrika en Azie. Alle gevers en
collectanten hartelijk bedankt!

ZOA vluchtelingenzorg

VOSSEVELD - VORDEN 3-0
Het is te hopen voor het moreel van de
ploeg, dat trainer Jan Ligtenberg het
lek snel boven krijgt, want voetbal-
lend komt er momenteel niets uit
"handen" van de geelzwarten. Zondag
werd de zoveelste nederlaag op rij ge-
leden en dan lijkt het er in eens op dat
spelletje, dat voetbal heet, helemaal
niet leuk is. Ook voor het zelfvertrou-
wen en het moreel van de ploeg is het
te hopen, dat voor het seizoen is afge-
lopen de begeisterung weer terug-
komt en dat het nog wat punten pakt.
Ook in Vosseveld kreeg Vorden al be-
gin in de wedstrijd een tik uitgedeeld.
In de 9e minuut kwam Vosseveld via
een snelle uitval op voorsprong en dat
is aan deze counterploeg goed be-
steed. Het ging met veel mensen ach-
ter de bal spelen en de twee spitsen
zijn razend snel en beheersen het
countervoetbal als de beste. Bij Vorden
zaten sommige spelers niet in de wed-
strijd en qua opbouw ging het alle-
maal heel erg moeizaam. Dennis Wen-
tink reageerde attent toen de doelman
de bal niet klemvast had, maar vond
de goalie in tweede instantie weer op
zijn weg. Er waren weinig aanspeel-
mogelijkheden en de lange bal leidde
dikwijls tot balverlies. Vlak voor rust
kopte Dennis Wentink een hoge voor-
zet onberispelijk in, maar het doel-
punt mocht van scheidsrechter Panne-
koek niet worden bijgetekend op het
scorebord. 
Ook in de tweede helft was Vorden
meer in balbezit, maar het kon zich
geen kansen creëren. Een aantal spe-
lers hadden grote moeite met hun
nieuwe positie, want vanwege de bles-
sures van Hugo van Ditshuizen en Ro-
nald Visser, had trainer Ligtenberg het
een ander geschoven in het elftal. Toen
Vorden meer druk naar voren zette de-
den zich countermogelijkheden voor
en dat was aan Vosseveld besteed. De
ploeg counterde naar 3-0 en heeft zich
met deze overwinning uit de degrada-
tiezone gewerkt. Zowel Dennis Wen-
tink als Joris Platteeuw wacht een
schorsing vanwege een gele kaart.

Uitslagen 11/12 april
Angerlo Vooruit E3 - Vorden E3: 3-9
Vorden B1 - WSV B2: 3-0
WHCZ E2 - Vorden E1: 3-7
Vorden E2 - Peeske 't E1: 2-1

Uitslagen zaterdag 15 april
Neede A1 - Vorden A1: 2-0
Vorden B1 - AZC B1: 6-1
Erica '76 B2 - Vorden B2: 4-0
Vorden C1 - Eefde SP C1: 2-4
Vorden C2 - Helios C3: 2-3
DZC '68 D3 - Vorden D1: 1-4
Vorden D2 - DVC '26 D4M: 2-4
WHCZ D5 - Vorden D3: 6-4
Vorden E1 - DVV E2: 6-1
GSV '38 E1 - Vorden E2: 1-4
Vorden E3 - SDZZ E1: 3-4
Concordia Wehl E3 - Vorden E4: 0-2
Vorden E5 - Doetinchem E4: 4-3
HC '03 E4 - Vorden E6: 11-2
Vorden F1 - GSV '38 F1: 7-2
Groessen F9 - Vorden F2: 5-0
Erica '76 F1 - Vorden F3: 8-1
Vorden F4 - DVV F11: 1-3
Vorden F5 - Erica '76 F3: 7-1

Uitslagen zaterdag 15 april
WVC 3 - Vorden 2: 0-0
Hoven de 4 - Vorden 5: 5-0

Programma maandag 17 april
Vosseveld 1 - Vorden 1: 3-0
Neede 4 - Vorden 3: 3-2
Vorden 4 - Socii 3: 1-2
Vorden 5 - Erica '76 7: 1-2

Vo e t b a l

PAASBESTE BERKELDUIKERTJES
De zwemmer(ster)s van de Berkeldui-
kers uit Lochem zijn in de jeugd vier-
kamp zwemmen op de derde plaats
geëindigd. De eindoverwinning was
voor het team van Schuurman B.R.C.
uit Borculo. De laatste wedstrijd werd
afgelopen zaterdag (15 april j.l.) ge-
zwommen in het gezellige zwembad 't
Timpke te Borculo. De deelnemende
verenigingen Proteus uit Twello,
Schuurman B.R.C. uit Borculo, A.B.S.
uit Bathmen en de Berkelduikers uit
Lochem streden om de hoogste eer. De
eindoverwinning kon de
zwemmer(ster)s uit Borculo na drie
wedstrijden al niet meer ontgaan, de
strijd om de laatste 2 plaatsen was nog
geheel open. Met het enthousiaste pu-
bliek dicht op het bad streden de jon-
ge zwemmer(ster)s van de Berkeldui-
kers, met een aantal nieuwe leden in
de ploeg, hard voor een goed resultaat.
Allen leverden een prima prestatie ge-
tuige de 19 persoonlijke records (van
de 25 starts) die er werden gezwom-
men.  Opmerkelijke records werd er
gezwommen door Tim Nijman die
voor het eerst meedeed en maar liefst
18 sec. van zijn besttijd afknabbelde
en Marlijn Welmer, zij verbeterde haar
tijd met maar liefst 8 sec. Na afloop
ontving ieder team een beker, en iede-
re deelnemer(ster) een vaantje (foto)
van de organiserende vereniging en
een kleine traktatie. Zo werd een suc-
cesvolle vierkamp afgesloten dat vol-
gend seizoen waarschijnlijk een ver-
volg zal kennen.

Uitslag 15 april:
1. B.R.C; 2. A.B.S.; 3. de Berkelduikers;
4. Proteus.

Eindstand:
1. B.R.C. 334 punten
2. A.B.S. 295 punten
3. Proteus 208 punten
4. de Berkelduikers 205 punten

Wa t e r p o l o

Witkampers 1 - Ratti 1 (dames)
Met nog vier wedstrijden te gaan
stond Tweede Paasdag Witkampers op
het programma. De eerste helft wer-
den er volop kansen gecreëerd. Ratti
wist Witkampers te verrassen met
aanvallend spel. Het ontbrak echter
aan het verzilveren van de kansen.
Witkampers kreeg een enkele kans en
had zelfs nog de 1-0 op de voet. Een
speelster wist door te breken en kwam
alleen op de keepster af, maar de druk
was te groot en het schot ging rake-
lings naast. Zo stond het na de eerste
helft nog steeds 0-0 en lag de wedstrijd
nog helemaal open voor beide teams.
Conditioneel kreeg Witkampers het
zwaar te verduren en Witkampers pro-
beerde het tempo van de wedstrijd
laag te houden. Ratti bleef drukken
zetten en er kwam kans na kans. Het
geluk zat echter niet mee. Na een bal
op de lat, een afgekeurd doelpunt van-
wege duwen bij de keepster van Wit-
kampers en een kopbal die net voor-
langs schoot, stond er nog steeds geen
score op het scorebord. De Ratti dames
hadden versterking van Kim Heuve-
link en zij schoot met een prachtschot
vanaf vijfentwintig meter prachtig op
het doel. De keepster van Witkampers
gaf zij het nakijken en de bal belande
in het net. Eindelijk de verdiende voor-
sprong. 0-1. Ratti zakte hierna niet te-
rug en bleef druk zetten. Witkampers
vocht nog voor wat het waard was,
maar Ratti ging uiteindelijk met de
punten naar huis! Geen wedstrijd met
een schoonheidsprijs, maar de ver-
diende punten op zak.

Vo e t b a l

UITSLAGEN RATTI
Uitslagen woensdag 12 april
Voorst B1 - Ratti B1: 1-5
Loenermark C2 - Ratti C1: 3-5

Uitslagen zaterdag 15 april
Ratti C1 - Eefde SP C2: 3-1
Ratti E2 - DZC '68 E10: 3-2
DZSV 6 - Ratti 4: 1-1
Deventer D2 - Ratti D1: 3-0
Zelos E3 - Ratti E1: 2-2

Uitslagen maandag 17 april
Ratti 1 - Lochuizen 1: 1-1
HSC '21/Brein 8 - Ratti 2: 1-2
Veldhoek 1 - Ratti 3: 3-1
WHCZ 10 - Ratti 4: 5-5
Witkampers DA1 - Ratti DA1: 0-1

Huiskamp werd in 1999 voorzitter van
NVOB Opleidingsbedrijf De Achter-
hoek (de vorige naam van de bouwop-
leiding). Daarvoor was hij sinds 1990
als voorzitter actief van het bestuur
scholing volwassenen. 'Ik heb heel wat
ontwikkelingen van dichtbij meege-
maakt', stelt Huiskamp. 'De professio-
nalisering van de organisatie, de er-
kenning en certificering door de over-
heid, de sterke groei van de scholing
voor volwassenen en het convenant
tussen bedrijfsleven en scholen zijn
enkele opvallende gebeurtenissen.'
Huiskamp vond het een geschikt mo-
ment om af te treden als voorzitter. 

'We willen op een geleidelijke manier
verjongen. Er zijn belangrijke ontwik-
kelingen gaande, waar de nieuwe man
zijn tanden in kan vastbijten.' Herbert
Klein Brinke was al enige tijd secreta-
ris van Bouwopleiding Berkelstreek.
'Hij heeft ervaring, is betrokken en
zeer gedreven. Kortom, de ideale voor-

zitter voor de komende tijd', aldus zijn
voorganger. Het bestuur wordt nu ge-
vormd door Herbert Klein Brinke,
Hennie Boers, René Wevers, André
Warnshuis, Leo Meulenkamp en Kees
Blotenburg.

De nieuwe voorzitter gaat zich sterk
maken voor uitbreiding van het ge-
bouw van het opleidingsbedrijf aan de
Bosberg in Borculo. Daarover zijn vol-
op besprekingen gaande. 'Het ziet er
goed uit', meent Klein Brinke. 'We heb-
ben meer ruimte nodig om in te spe-
len op de vraag naar diverse soorten
onderwijs.' Hij doelt dan op het plan
in overleg met de ROC's om les op loca-
tie te gaan geven. Leerlingen van
Bouwopleiding Berkelstreek volgen 1
dag in de week les op een ROC en wer-
ken vier dagen in de praktijk. 'De
school en het opleidingsbedrijf zijn er
een voorstander van die ene dag theo-
rieles ook bij ons in Borculo te laten
verzorgen', verklaart de voorzitter. 'Wij

vinden het een prima oplossing. Hier-
door worden theorie en praktijk nog
meer gekoppeld en er is een direct en
constant contact met de leermeester.'
Er moet dan echter wel worden bijge-
bouwd. Die mogelijkheden zijn er.
Klein Brinke: 'Er kan dan ook worden
ingespeeld op een eventuele groei van
de lessen techniek voor de basisscho-
len. Daar zijn we vorig jaar mee begon-
nen en we verwachten gezien het suc-
ces dat meer scholen zich aansluiten.
Het streven is er op gericht om in sep-
tember 2007 de uitbreiding te hebben
gerealiseerd.' 

De nieuwe voorzitter ziet de toekomst
van Bouwopleiding Berkelstreek zeer
positief in. 'Bijna honderd procent van
de bouwbedrijven in het werkgebied is
lid. Dat zegt genoeg over het draag-
vlak. Bestuur, medewerkers en leden
vormen een hecht team. Dat is een pri-
ma basis om resultaten te boeken. Het
voornaamste doel blijft om jongeren
te interesseren voor een technisch vak.
Daarmee werken we aan voldoende in-
stroom van nieuwe werknemers in de
bouw. En dat is hard nodig.'

Herbert Klein Brinke volgt Henk Huiskamp op

Bouwopleiding Berkelstreek heeft
nieuwe voorzitter

Bouwopleiding Berkelstreek heeft een nieuwe voorzitter. Herbert Klein
Brinke fungeert de komende vier jaar als preses. Hij volgt Henk Huis-
kamp op, die de afgelopen zeven jaar de voorzittershamer hanteerde.

Henk Huiskamp overhandigt de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Herbert Klein Brinke

VROUW LOOPT ERNSTIGE
BRANDWONDEN OP
Een 81-jarige vrouw is dinsdagoch-
tend met ernstige brandwonden over-
gebracht naar de brandwondenafde-
ling van het Dijkzichtziekenhuis in
Rotterdam. De vrouw wilde rond 07.30
uur in de keuken een kopje thee zet-
ten toen haar duster vlam vatte. Ze zag
zelf kans het vuur te doven, maar liep
ernstige brandwonden op. Ze wist
haar buurvrouw te alarmeren die di-
rect 112 belde. De eerste opvang van
het slachtoffer vond in het Spittaal in
Zutphen plaats, waarna ze naar Rot-
terdam werd overgebracht.

P o l i t i e

Uitslagen woensdag 19 april

Groep A:
1 Mw. N. Hendriks/Mw. L. van Gastel
65,4%; 2 Mw. R.den Ambtman/Dhr.
L. Spreij 59,9%; 3 Dhr. G. Hissink/Dhr.
B. Bergman 59,8%.

Groep B:
1 Mw. G. Bouman/Mw. A. van Manen
61,4%; 2 Mw. M. Scholten/Mw. R. Wae-
nink 60,0%; 3 Dhr. H. Enthoven/Dhr. A.
Vruggink 57,6%.

B r i d g e n

Gekke bekken trekken 
met de Taraboemboemband
Stilzitten terwijl je luistert naar
de muziek? Dat lukt je bij de Tara-
boemboemband niet. De Tara-
boemboemband neemt je mee
om de tango te dansen, om gekke
bekken te trekken op de maat van
de muziek, of om samen met de
zanger ‘n knetterende scheet te
laten.

Maar voor wie liever stilzit, dat kan
ook. Vrolijke en uitbundige num-
mers worden afgewisseld met liedjes
die ontroeren. 

Het programma van de Taraboem-
boemband bestaat uit zelfgeschreven
liedjes van verschillende muziekstij-
len. Dus, kom met je broertje, zusje en

vriendje op zaterdag 29 april om 9.30
uur naar het Dorpscentrum om er een
groot muziekfeest van te maken.

LEVER UW NIEUWS DIGITAAL IN:

INFO@CONTACT.NL



Op 23 maart jl. heeft de gemeente-
raad de Declaratieverordening 2006
vastgesteld. Deze maakt het moge-
lijk dat mensen met een minimum-
inkomen in aanmerking komen voor
de volgende vergoedingen:
• een bijdrage voor betaling van de

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

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

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

bibliotheek, zwembad of krant of
een bezoek aan de schouwburg

Om in aanmerking te komen voor
een vergoeding van bovengenoemde
kosten kunt u via onderstaande 
antwoordcoupon een aanvraag-
formulier aanvragen.
LET OP: mensen die op dit moment
een uitkering van de gemeente ont-
vangen, hoeven niet te reageren. Zij
krijgen rechtstreeks een formulier
toegestuurd!

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

Inkomenseisen
Het (gezamenlijke) inkomen moet 
gelijk zijn of lager dan 120% van het
geldende sociaal minimum. Voor
2006 zijn de normbedragen + 20%
(exclusief vakantietoeslag) per
maand:
Mensen jonger dan 65 jaar
- Echtpaar :€ 1.370,08
- Alleenstaande ouder :€ 1.233,73
- Alleenstaande

(zonder medebewoner) :€ 959,57

Personen ouder dan 65 jaar
- Echtpaar allebei

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

Voor echtparen/samenwonenden
geldt het gezamenlijke inkomen.
Heffingskortingen die ontvangen
worden van de Belastingdienst 
(behalve de kinderkorting en de 
aanvullende kinderkorting) worden
aangemerkt als inkomen.
Als het totale netto inkomen van u en
uw partner hoger is dan de voor u
geldende norm, bestaat mogelijk
recht op een deel van de vergoedin-
gen. Het deel van het inkomen dat

hoger is, wordt als draagkracht aan-
gemerkt en in mindering gebracht op
de vergoeding. Er wordt uitgegaan
van het netto inkomen, niet van het
besteedbaar inkomen. Dat wil zeggen
er wordt geen rekening gehouden
met de lasten van de aanvrager.

Naast het inkomen mag het spaar-
geld en/of ander vermogen niet
meer bedragen dan:
- Echtpaar/samenwonenden/alleen-

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

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

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

Jaargang 2
Nr. 17
25 april 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

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

De Declaratieregeling geeft mensen met een minimuminkomen de mogelijkheid op een
vergoeding voor kinderen die het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs bezoeken of
deelname aan sportactiviteiten.

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

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

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

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

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

�

�

Gemeente biedt
uitkeringsgerechtigden
WWB hulp bij invullen
belastingpapieren
Mensen met een laag inkomen
hebben vaak recht op een belas-
tingteruggaaf. Veel mensen weten
dit niet en laten hierdoor een (flink)
bedrag liggen bij de Belasting-
dienst. Net zoals vorig jaar (bij de
belastingteruggaaf 2004) wil de ge-
meente Bronckhorst WWB-klanten
ook nu weer helpen bij het invullen
van de belastingformulieren. De
gemeente huurt een deskundige in
die voor de doelgroep de belasting
2005 gaat terugvragen. Iedereen
die hiervoor in aanmerking komt,
heeft een brief gekregen van de
gemeente. Tot 19 april jl. kon gere-
ageerd worden. Ongeveer 30% 
van de belanghebbenden heeft 
inmiddels positief gereageerd. Zij
ontvangen zo spoedig mogelijk een
oproep van de gemeente. Het is de
bedoeling dat de formulieren vanaf
de eerste week van september
worden ingevuld.

Subsidiebeleid: stand van zaken 
Concept-beleidsregels opgesteld, uitnodiging volgt voor
bijeenkomsten in mei/juni  
De vijf gemeenten die in 2005 Bronck-
horst zijn gaan vormen, hanteerden
een verschillend beleid voor subsi-
dies. De gemeente is bezig dit te har-
moniseren. Er is een concept-Subsi-
diebeleid (toetsingskader) opgesteld
dat in de periode van half februari tot
begin maart besproken is op speciale
bijeenkomsten met besturen van ver-
enigingen, vrijwilligersorganisaties
en professionele organisaties die een
subsidierelatie hebben met de ge-
meente. Ook de gemeenteraad heeft
zich erover gebogen. Aan de hand van
reacties van de raad en de aanwezi-
gen tijdens de bijeenkomsten is het
Subsidiebeleid geoptimaliseerd.
Daarnaast zijn concept-beleidsregels
opgesteld met criteria voor de uitvoe-
ring van het Subsidiebeleid. Deze zijn
vorige week en deze week besproken
in b en w. Natuurlijk wil de gemeente
ook weer met haar subsidierelaties
bespreken hoe zij tegen deze beleids-
regels aankijken. Hiervoor worden in
mei en juni informatiebijeenkomsten
georganiseerd. De precieze data zijn
nog niet bekend. Besturen van ver-

enigingen, vrijwilligers en professio-
nele organisaties ontvangen hiervoor
op korte termijn een uitnodiging. 
Tegelijk met de uitnodiging krijgen 
zij de concept-beleidsregels toege-
stuurd, zodat zij zich terdege kunnen
voorbereiden op de bijeenkomsten.
De raad bespreekt de regels ook in de
commissievergadering van 9 mei a.s.
De gezamenlijke reacties worden
weer meegenomen en waar mogelijk
verwerkt door het aanpassen van de
beleidsregels. Naast de bijeenkom-
sten komt er ook een officiële in-
spraakprocedure. Deze wordt aange-
kondigd op deze gemeentepagina’s.
Hierin wordt aangegeven hoe en tot
wanneer (dit zal tot half september
zijn) mensen nog schriftelijk of mon-
deling reacties op de concept-regels
kunnen indienen bij de gemeente.
Aan het eind van dit jaar moeten het
Subsidiebeleid en de beleidsregels
definitief zijn en gaat de nieuwe opzet
voor iedereen gelden. 2007 is dan nog
een overgangsjaar en in 2008 moeten
alle subsidieverstrekkingen gehar-
moniseerd zijn.

Wegens scholing
gesloten 
Wegens (bij)scholing zijn de 
volgende afdelingen van de ge-
meente voor publiek gesloten op:
• woensdagochtend 26 april

2006: Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling (beperkt
beschikbaar)

• woensdagmiddag 26 april
2006: Openbare werken
(infrastructurele werken,
vastgoed, kapvergunningen,
landmeten, gladheidbestrij-
ding en beheer openbaar
groen, sportvelden, begraaf-
plaatsen, openbare speel-
voorzieningen, rioleringen en
openbare verlichting).

Geen avondopenstelling
Publiekszaken 4 mei a.s.
In verband met de dodenherdenking
heeft de afdeling Publiekszaken op
donderdag 4 mei geen avondopen-
stelling. De afdeling is die dag tot
17.00 uur voor publiek geopend.



De eikenprocessierups is te herken-
nen aan zijn sterke beharing. De be-
smette eikenbomen herkent u aan
de specifieke nesten: dichte spinsels
met vervellinghuidjes, uitwerpselen
en brandharen. Wanneer u de eiken-
processierups binnen de gemeente

Bronckhorst aantreft, verzoeken wij
u dit te melden op tel. (0575) 75 03
39. De gemeente krijgt zo een beeld
van de plaag en kan bekijken of er
maatregelen genomen moeten wor-
den om de rupsen te bestrijden. De
gemeente voert geen bestrijding uit
bij particulieren.

De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van
overlast. Nadat iemand in contact is
geweest met de brandharen kunnen
gezondheidsklachten ontstaan. Ook
mensen die in de nabijheid van de
besmette bomen komen, kunnen
hinder ondervinden omdat de
brandharen zich ook door de lucht
verspreiden. De reacties kunnen van
persoon tot persoon verschillen. De

huidirritaties, die binnen acht uur
optreden, zijn rood en pijnlijk en
gaan gepaard met hevige jeuk die tot
twee weken kan aanhouden. Als de
brandharen in de ogen komen, kan
binnen enkele uren een rode, pijnlij-
ke en jeukende zwelling en irritatie
optreden. Inademing van de brand-
haren kan leiden tot irritaties en
ontstekingen van het slijmvlies van
de neus, keel en luchtwegen. Klach-
ten verdwijnen over het algemeen
binnen twee weken. Een zachte 
crème met menthol kan verlichting
geven. Neem bij ernstige klachten
contact op met uw huisarts.

U kunt zelf ongemak voorkomen
door ieder contact met rupsen en
resten ervan, zoals vrijgekomen
brandharen en lege nesten, te ver-
mijden. Zorg bij bezoek aan (natuur-
)gebieden waar de rupsen voorko-
men voor een goede bedekking van
de hals, armen en benen en ga niet
op de grond zitten. Krab of wrijf niet
na aanraking van de rupsen of 
haren, maar was of spoel de huid
met water.

Gemeente maakt regelgeving rond kleinschalige
evenementen en collectes eenvoudiger
In Bronckhorst zijn jaarlijks vele
evenementen die belangrijk zijn voor
de levendigheid in de gemeente.
Veel inwoners, maar ook een groot
aantal toeristen/recreanten bezoe-
ken deze evenementen of nemen 
eraan deel. In de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening) Bronck-
horst is opgenomen dat voor derge-
lijke activiteiten een vergunning
aangevraagd moet worden. Op ver-
zoek van de raad stelt b en w nu voor
de regelgeving rond een aantal 
activiteiten te vereenvoudigen. Voor
kleinschalige activiteiten (carbid
schieten, kleine sportevenementen
etc.), optochten, feesten, muziek en
wedstrijden, inzamelen van geld of
goederen (collectes) en venten hoeft
dan geen vergunning meer aange-
vraagd te worden, maar kan worden
volstaan met een melding. De activi-
teiten moeten wel voldoen aan een
aantal voorwaarden zoals: de activi-
teiten hebben een beperkte omvang
en nauwelijks impact op de omge-
ving, ze hebben een besloten karak-
ter, er komen maximaal 100 deelne-
mers/bezoekers, er is geen risico

voor de openbare orde, veiligheid en
gezondheid, er zijn geen verkeers-
maatregelen nodig en er wordt niet
op bedrijfsmatige wijze alcohol ge-
schonken. Voordelen voor organisa-
toren zijn: aan een melding zijn geen
leges verbonden en meldingen 
hoeven maar vier weken voor het
plaatsvinden van de activiteit bij de
gemeente gemeld te worden. Voor
vergunningen geldt dat deze acht
weken van tevoren aangevraagd
moeten worden, omdat de verwer-
king en organisatie hiervan meer tijd
in beslag neemt. Vorig jaar zijn voor
1350 activiteiten vergunningen aan-
gevraagd. De gemeente verwacht
dat voor 285 daarvan alleen een
melding voldoende is. 

Inspraak
Inwoners kunnen hun mening geven
over deze nieuwe regels. In de 
rubriek Openbare bekendmakingen
staat bij ‘Inspraak eerste wijziging
Algemene Plaatselijke Verordening
Bronckhorst 2006’ en ‘Inspraak 
Evenementen- en festiviteitenbe-
leid’ hoe u dat kunt doen.

Bestrijding eikenprocessierups
Ook dit jaar gaat de gemeente de eikenprocessierups weer bestrijden. Dit
gebeurt op plaatsen waar deze veel overlast bezorgen. De rups wordt bes-
treden door deze weg te branden. De eikenprocessierups is de larve van
een nachtvlinder. Het is een behaarde rups, die in de maanden mei tot en
met september overlast kan veroorzaken. De rupsen leven in groepen en
maken op de stammen of dikkere takken van eikenbomen spinselnesten.
Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs (in processie) op
zoek naar voedsel (eikenbladen). 

Uit de raad
Raadsvergadering 27 april
Op 27 april a.s. vergadert de raad in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom
deze vergadering bij te wonen. Op
de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

• Vaststelling bestemmingsplan
Buitengebied Hengelo/Vorden

Het ontwerpbestemmingsplan Bui-
tengebied Hengelo/Vorden heeft
vanaf 21 november 2005 zes weken
ter inzage gelegen. Er zijn 150
zienswijzen ingediend. De vaststel-
ling van het gewijzigde bestem-
mingsplan en de beoordeling van 
de zienswijzen komen aan de orde. 
Dit is het eerste Bronckhorster be-
stemmingsplan waarin de uitkom-
sten van het Recontructieplan en
Streekplan zijn meegenomen.

• Uitbreiding Keppelse Golfbaan
De Stichting Golfsport Keppel heeft
eind 2002 bij de gemeente het ver-
zoek ingediend om de Keppelse 
golfbaan uit te breiden van 9 naar 
18 holes. De raad wordt gevraagd het
bestemmingsplan gewijzigd ten op-
zichte van het ontwerp vast te stellen.
• Bestemmingsplan Buitengebied

Hengelo 2004, Riefelerdijk 11
• Bestemmingsplan Bronckhorst

2005, Winkelskamp 3, Hengelo
• Regionale nota ‘Functies zoeken

plaatsen zoeken functies’
• 19e Wijziging gemeenschappe-

lijke Regeling Regio Achterhoek
• Krediet aanstellen kwartierma-

ker VVV
Per 1 januari 2006 is de VVV Bronck-
horst opgericht uit een fusie tussen
de VVV’s van Hengelo, Vorden en
Zelhem. Het voorstel is om uit het

gereserveerde bedrag voor de 
VVV Bronckhorst een krediet van 
€ 24.500,- ter beschikking te stellen
voor de financiering van een tijdelij-
ke kwartiermaker voor de VVV die
het ondernemingsplan van de 
VVV Bronckhorst verder uitwerkt.
• Krediet Achterhoek Spektakel

Toer
Voorgesteld wordt een bedrag van 
€ 10.000,- eenmalig beschikbaar te
stellen uit ‘de bijdrage overige pro-
jecten’ voor de Achterhoek Spekta-
kel Toer (theateracts voor zowel
kinderen als volwassenen op 
verschillende locaties in de zomer-
vakantie). 
• Plan van aanpak programma-

begroting
• Voortgang groenrecyclingbedrijf

niet behandeld door de raad 
Tijdens deze raadsvergadering zal
de VVD-fractie voorstellen om
agendapunt 17: ‘Voortgang groen-
recyclingbedrijf’ van de agenda af 
te voeren en behandeling aan te
houden, totdat er door de raad een
beslissing is genomen op de bezwa-
ren over het voorbereidingsbesluit
voor het perceel nabij Wassink-
brinkweg-hoek Kruisbergseweg in
Zelhem. Alle raadsfracties hebben
aangegeven het voorstel van de VVD
te zullen steunen. Dit betekent dat

het raadsvoorstel ‘Voortgang
groenrecyclingbedrijf’ waarschijn-
lijk niet wordt behandeld.  

Voor meer informatie over de
inhoud van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van

de gemeente (zie onder) of de
website www.bronckhorst.nl
raadplegen onder de knoppen
gemeente/raad en commissies. 
De eerstvolgende gemeente-
raadsvergadering is op
18 mei 2006.

Spreekrecht

Tijdens raadsvergaderingen is het uitsluitend mogelijk het woord te voeren
over niet geagendeerde onderwerpen waarbij de volgende zaken zijn uit-
gezonderd:
• een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeente-

bestuur
• een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuurs-

recht tegen een besluit van het gemeentebestuur of het advies van een
adviescommissie bezwaarschriften ex artikel 7:13 van de Algemene wet
bestuursrecht

• benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
• een klacht zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuurs-

recht

Indien u tijdens de vergadering het woord wilt voeren, dient u dit bij 
voorkeur 24 uur van tevoren te melden bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl, onder vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer. 

Het reglement en de verordening zijn via de website www.bronckhorst.nl
te raadplegen. Over Burgerinitiatief en spreekrecht is ook een folder 
opgesteld die gratis in het gemeentehuis en -kantoor is af te halen. 

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo Gld., 1 en 2 juli 2006, eetcafé De Groes/sportcentrum AeroFitt, voorrondes van de 

Nederlandse Beach Soccer Series 2006 nabij sportcentrum AeroFitt, Winkelskamp 5
• Hummelo, 29 mei t/m 2 juni 2006, van 18.00 tot 22.00 uur, Jong Gelre, avondvierdaagse
• Keijenborg, 26 en 27 mei 2006, VV Keijenburgse Boys, op de parkeerplaats en sportvelden

pupillenweekend t.b.v. jeugd; 26 mei van 19.00 tot 24.00 uur, 27 mei van 06.00 tot 16.00 uur;
overnachting in gymzaal Keijenborg

• Vorden, 28 mei 2006, van 10.00 tot 18.00 uur, H.L. Klaassen, verkoop van zwak-alcoholische
dranken op de parkeerplaats van Helmink Meubelen, Zutphenseweg 24, tijdens het houden van
koopzondag

• Zelhem, 13 mei 2006, van 14.00 tot 16.15 uur, Treftpunt Sport&Leisure, straatvoetbalevene-
ment voor kinderen op parkeerterrein Super de Boer

• Zelhem, 25 juni 2006, van 13.00 tot 20.00 uur, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat, kloot-
schieten, feest, barbecue; tijdelijke verkeersmaatregel Meindert Hobbemastraat, begin en 
einde van de straat

• Zelhem, 8 t/m 12 mei 2006, ouderraad Jan Ligthartschool, heitje voor karweitje

Bouwvergunningen
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 3, gedeeltelijk vergroten woning 
• Drempt, Zomerweg 11a, gedeeltelijk vergroten woning 
• Halle, Nijmansedijk 26, bouwen woning en kantoor
• Hengelo Gld., Beekstraat 3, plaatsen open loods 
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 21, plaatsen stallingruimte/loods
• Hengelo Gld., Rozenstraat 6, plaatsen aanbouw bijkeuken 
• Hengelo Gld., Schoolstraat 6, plaatsen carport, overkapping, veranda
• Hummelo, Keppelseweg 18, plaatsen carport 
• Hummelo, Korte Broekstraat 4, vernieuwen loods 
• Olburgen, Pipeluurseweg 4, oprichten jongveeligboxenstal 
• Steenderen, De Berken 3, bouwen aanbouw/afdak aan de woning 
• Velswijk, Kruisbergseweg 16, gedeeltelijk veranderen woning en bijgebouw 
• Vorden, Baakseweg 8, plaatsen bakhuisje 
• Vorden, Burg. Galleestraat 34, gedeeltelijk vergroten keuken, bijkeuken

en carport 
• Vorden, Prins Bernhardweg 3, vergroten woning 
• Vorden, Ruurloseweg 115, gedeeltelijk veranderen koetshuis op een landgoed 
• Vorden, Wildenborchseweg 3, vernieuwen garage – berging 
• Zelhem, Doetinchemseweg 45, plaatsen berging – carport 
• Zelhem, Heidenhoekweg 18, gedeeltelijk veranderen schuur 
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, plaatsen serre
• Zelhem, Savorin Lohmanstraat 2, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, plan Soerlandt III, oprichten van 11 woonfuncties  



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Prins Bernhardweg 3, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 5, lid 5.8., sub a, vaststelling nieuw hoofdgebouw, van de planvoor-
schriften van het geldende bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’

• Wichmond, Hackforterweg 1, voor het oprichten van een stallings- en opslagruimte, het betreft
een vrijstelling met toepassing van artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan ‘Wichmond 1994’ 

De bouwplannen liggen vanaf 27 april t/m 24 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 mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 9, voor het bouwen van een zwembad, het betreft een vrijstelling

van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988 
gemeente Zelhem’ 

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 27 april t/m 7 juni 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 19 april 2006:
• Vorden, de agrarische percelen gelegen aan de noord- en westzijde van de woning aan de 

Deldensebroekweg 13 met de kadastrale perceelsaanduidingen, gemeente Vorden, sectie N,
ged. nr. 342 en ged. nr. 343, voor de aanplant van bos, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied
Vorden 1982’

Mogelijkheden voor beroep

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

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

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van 4 mei
t/m 14 juni 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hummelo, Zelhemseweg 6, aanvraag monumentenvergunning voor het plaatsen van een luifel

tegen de achtergevel van de schuur, het isoleren van het dak en het plaatsen van vijf dakramen 

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke 
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 15 juni 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 heer 
W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 11 april 2006:
• Keijenborg, 2 juli 2006, van 10.00 tot 16.00 uur, Muziekvereniging St. Jan, rommelmarkt op

Booltinkplein en gedeelte van Past. Thuisstraat
Verzonden 12 april 2006:
• Hengelo Gld., 12 en 13 mei 2006, Chr. Muziekvereniging Crescendo, huis-aan-huis verkoop van

slaatjes
• Vorden, Bloemendaal en Wiegerinck, vervanging permanente reclame op de gevel van het

pand Ruurloseweg 21
Verzonden 13 april 2006:
• Bronckhorst, 30 april 2006, van 11.00 tot 15.00 uur, Zutphense IJsvereniging, skeelertocht, 

lente Koninginnetocht over diverse wegen in Bronckhorst, start en finish bij Bronsbergen
• Hummelo, 29 april 2006, van 10.00 tot 20.00 uur, Oranjevereniging Hummelo, Oranjefeest, 

ontheffing geluid, verkeersregelaars, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank- en 

Horecawet art. 35, tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiting Greffelinkallee nr. 6 tot splitsing 
van 08.00 tot 20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning

Verzonden 19 april 2006:
• Baak, 29 april 2006, Kermis en Oranje Stichting, kinderspelen, Pastoriestraat
• Bronckhorst, 10 t/m 16 september 2006, doorlopende collectevergunning t.b.v. Prinses Beatrix

Fonds
• Bronckhorst, 14 mei t/m 20 mei 2006, Prins Bernhard Cultuurfonds, doorlopende collecte-

vergunning
• Bronckhorst, 18, 19 en 20 mei 2006, Zonnebloem Regio IJsselstreek, driedaags wandelfestijn

voor rolstoelers en scootmobielers; 18 mei van 18.30 tot 20.30 uur begin/eindpunt gemeente-
kantoor Hengelo, 19 mei van 18.30 tot 20.30 uur begin/eindpunt sporthal Hessenbad Hoog-
Keppel, 20 mei van 13.30 tot 17.00 uur beginpunt sporthal De Pol en eindpunt De Brink in 
Zelhem; plaatsing toiletunits bij pauzeplaatsen

• Halle, 23 april 2006, Christelijke Muziekvereniging, optreden fanfare en slagwerkgroep en 
loterij in zaal Nijhof

• Hengelo Gld., 1 mei t/m 12 juli 2006, Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht, verkoop loten
omgeving Zelhem, Veldhoek en Wolfersveen, 2 t/m 7 mei 2006, VV Wolfersveen, venten met
bloemen en planten

• Vorden, 29 april 2006, Oranjevereniging Vorden, kermis in het centrum en op weide nabij 
rotonde Ruurloseweg-Horsterkamp, 29 april van 08.30 tot 01.30 uur de daaropvolgende dag;
tijdelijke verkeersmaatregel van 29 april 06.00 uur tot 30 april 04.00 uur

• Vorden, Wichmond, Vierakker en buitengebied, 13 mei 2006, aspiranten Jong Gelre, venten 
met fruit

• Zelhem, 8 t/m 12 mei 2006, ouderraad Jan Ligthartschool, heitje voor een karweitje

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 13 april 2006:
• Hengelo Gld., Wilhelminalaan 7, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen van raampartijen
Verzonden op 19 april 2006:
• Vorden, Het Hoge 9, plaatsen twee raamkozijnen
Verzonden op 20 april 2006:
• Drempt, Dreef 42, vernieuwen/vergroten serre 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 april 2006: 
• Hengelo Gld., Weeversplasweg 5, bouwen woning met bijgebouw, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50,
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en 
Liemers

Verzonden op 19 april 2006: 
• Vorden, Mosselseweg 3, vernieuwen dak van werktuigenberging/jongveestalling, verleend met

toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstruc-
tieplan Achterhoek en Liemers

• Vorden, Weidemanweg 2, gedeeltelijk veranderen woonboerderij.
De vergunning is verleend met:
- toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht

Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
- ontheffing van artikel 4.11, lid 1 wegens een kleinere vrije doorgang van de nieuwe   

binnendeurkozijnen dan 85 x 230 cm en met ontheffing van artikel 4.24, lid 3 en artikel 4.28,
lid 3 wegens een kleinere vrije hoogte van de nieuwe verblijfsruimten dan 260 cm 

- Ontheffing verleend op grond van artikel 1.11., lid 1 en 2 van het Bouwbesluit wegens 
gewenste aansluiting op de maatvoering van de bestaande woning tot de op tekening 
aangegeven maatvoering

Verzonden op 20 april 2006: 
• Baak, Dambroek 18, plaatsen oefenopstelling van kantoorcontainergebouwen voor ontrui-

mingsoefeningen 
Verzonden op 20 april 2006:
• Vorden, Het Hoge 31, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van 

de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 21 april 2006 
• Zelhem, Eckhorsterstraat 10, vernieuwen woning, op 11 april 2006 verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 19 april 2006:
• Hengelo Gld., Berkendijk 2, gewijzigde vergunning t.o.v. de op 14 december 2005 verleende

vergunning voor het gedeeltelijk vergroten van een woning.
De vergunning is verleend met:
- ontheffing van artikel 4.10, lid 2 van het Bouwbesluit wegens een kleinere vrije doorgang 

dan 2,30 meter. Ontheffing verleend op grond van artikel 1.11, lid 1 en 2 van het Bouwbesluit
wegens beperkingen van het bestaande gebouw tot een vrije doorgangshoogte van 211, 5 cm.
toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recon-
structieplan Achterhoek en Liemers

Sloopvergunningen 
Verzonden op 20 april 2006:
• Zelhem, Kruisbergseweg 16, slopen van een aangebouwde garage/berging/kippenhok 

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art.  5.5.1  en resp.  5.4.1 APV)
Verzonden op 25 april 2006:
• Halle, Halle Heideweg 1, verbranding nabij de Halle Heideweg
• Halle, Jolinkdijk 4, verbranding nabij de Jolinkdijk
• Halle, Pluimersdijk 25, verbranding nabij de Pluimersdijk
• Vorden, Wiersserbroekweg 10, verbranding nabij de Wiersserbroekweg
• Zelhem, Pluimersdijk 2, verbranding nabij de Pluimersdijk
• Zelhem, Wolfersveenweg 25, verbranding nabij de Wolfersveenweg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., in verband met de internationale motorwegraces op 20 en 21 mei 2006 zijn de

volgende wegen van 20 mei 00.00 uur tot 21 mei 20.00 uur afgesloten voor het verkeer: 
Kieftendorp, gelegen tussen de Ruurloseweg en de Hazenhutweg, Varsselseweg, gelegen 
tussen perceel Varsselseweg 37 en de Bleuminkweg, Venneweg, gelegen tussen de Oude
Ruurloseweg en de Varsselseweg, Rijnweg, gelegen tussen perceel Rijnweg 17 en de Vierblok-
kenweg, Hazenhutweg, Roessinkdrijfdijk, gelegen tussen de Gietelinkdijk en de Hazenhutweg,
Handwijzersdijk, gelegen tussen de Hazenhutweg en de Roessinkdrijfdijk, Vierblokkenweg, 
gelegen tussen de Jachtweg en de Reerinkweg, Sarinkweg, gelegen tussen de Reerinkweg en



Openbare bekendmakingen - vervolg

de Varsselseweg, Jachtweg, gelegen tussen de Rijnweg en de Vierblokkenweg, Kloosterweg,
gelegen tussen de Heideweg en de Venneweg, Heideweg, gelegen tussen de Kloosterweg en de
Venneweg en de Roessinkweg, gelegen tussen de Venneweg en de Groenendaalseweg. Verder
geldt van 20 mei 08.00 uur tot 21 mei 20.00 uur een parkeer/stopverbod voor de: Scharfdijk,
Varsselseweg, gelegen tussen de Vierblokkenweg en de Veldhoekseweg, Reerinkweg, gelegen
tussen de Sarinkdijk en de Vierblokkenweg, Rijnweg, gelegen tussen huisnr. 17 en de Vars-
selsestraat (Zelhem), Varsselseweg, gelegen tussen huisnr. 37 en de Aaltenseweg, Zelledijk,
gelegen tussen de Ruurloseweg en de Sarinkdijk. Daarnaast worden de volgende aansluitin-
gen van wegen voor alle verkeer afgesloten: Beatrixlaan (uitkomende op de Ruurloseweg), het
Karspel (uitkomende op de Ruurloseweg), Synagogestraat (uitkomende op de Ruurloseweg),
Kerkstraat (uitkomende op de Ruurloseweg/Spalstraat), Raadhuisstraat (uitkomende op de
Spalstraat), Iekink (uitkomende op de Spalstraat), Sint Michielsstraat (uitkomende op de
Spalstraat), Kastanjelaan (uitkomende op de Spalstraat/Hummeloseweg), Zuivelweg (uitko-
mende op de Spalstraat/Hummeloseweg), Fokkinkweg (uitkomende op de Hummeloseweg),
Berkenlaan (uitkomende op de Hummeloseweg), Plataanweg (uitkomende op de Hummelose-
weg), Iekink (uitkomende op de Aaltenseweg), Leliestraat (uitkomende op de Aaltenseweg),
Steintjesweide (uitkomende op de Aaltenseweg) en de verbindingsweg Beukenlaan/Bleek-
straat (uitkomende op de Aaltenseweg). Ook wordt eenrichtingsverkeer ingesteld op de 
Ruurloseweg, gelegen tussen het Karspel en de Kerkstraat (rijrichting naar Spalstraat), 
Hummeloseweg, gelegen tussen de Spalstraat en de Kruisbergseweg (rijrichting naar de
Kruisbergseweg) op 21 mei van 16.00 tot 19.00 uur. Tot slot wijzigt het eenrichtingsverkeer in
omgekeerde rijrichting voor alle verkeer op de Spalstraat op 21 mei van 16.00 tot 19.00 uur

• Hummelo, tijdens het Oranjefeest op Koninginnedag (29 april 2006) is de Greffelinkallee van
huisnummer 6 tot de splitsing, van 08.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, in verband met de parade als onderdeel van het FIM Motocamp op 2 juni 2006 is de
Kerkstraat, vanaf de Burg. Galleestraat tot de Dorpsstraat, vanaf 14.00 tot 16.00 uur afgesloten
voor alle verkeer

• Keijenborg, door een rommelmarkt zijn op 2 juli 2006 van 06.00 tot 16.30 uur het Booltinkplein
en de Pastoor Thuisstraat, vanaf huisnummer 1 t/m 3A, afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, in verband met Koninginnedag zijn op 29 april 2006 06.00 uur tot 30 april 04.00 uur de
volgende wegen afgesloten voor alle verkeer: Dorpsstraat, gedeelte v.a. rotonde Ruurloseweg
t/m centrum, Zutphenseweg (N316), v.a. Decanije t/m centrum, Raadhuisstraat, v.a. Het Hoge
t/m centrum, Burg. Galleestraat, v.a. Molenweg t/m centrum, Schuttestraat, van de Ruurlose-
weg t/m Vordensebosweg en de oprijlaan van kasteel Vorden

• Hengelo Gld., de volgende wegen zijn op 04 mei 2006 vanaf 19.30 tot 20.30 uur in verband met
de dodenherdenking afgesloten voor alle verkeer: Synagogestraat, Regelinkstraat en
Raadhuisstraat, tussen Kervelseweg en Schoolstraat 

• Steenderen, in verband met de dodenherdenking is de Toldijkseweg, ter hoogte van het
Oorlogsmonument, op 04 mei 2006 van 19.30 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Het verkeer wordt omgeleid via de Toldijkseweg en de Wehmestraat en via de Landlustweg/
Dorpsstraat, J.F. Oltmansstraat

• Vorden, op 29 en 30 april 2006 is de Insulindelaan voor het Oranjefeest afgesloten voor het 
verkeer

De genoemde wegafsluitingen zijn met uitzondering van het bestemmingsverkeer. 

Mogelijkheden voor beroep

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 ontheffingen verbranden afvalstoffen) en Ruimtelijke en
economische ontwikkeling (Wegenverkeerswet en monumentenvergunningen). 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. 

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2005 Toldijkseweg 11’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2005 Toldijkseweg 11’ en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 27 april t/m 7 juni 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. Het plan heeft
betrekking op de splitsing van een burgerwoning in twee wooneenheden.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Goedgekeurde bestemmingsplannen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op de onderstaande data de volgende bestem-
mingsplannen goedgekeurd:
• 3 april 2006, het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993 Schiphorsterstraat 12/12a Toldijk’. 

Het plan heeft betrekking op de splitsing van een burgerwoning in twee wooneenheden en het
toestaan van het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep.

• 22 maart 2006, het bestemmingsplan ‘Zelhem Ruurloseweg 22’. Het plan heeft betrekking op
het bouwen van een burgerwoning met bijgebouwen op het perceel Ruurloseweg 22 Zelhem.

De besluiten van Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplannen liggen van 27 april t/m 7 juni
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.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE ‘s-Gravenhage. 

De besluiten van Gedeputeerde Staten treden daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Inspraak Evenementen- en festiviteitenbeleid
B en w hebben op 18 april jl. het Evenementen- en festiviteitenbeleid gemeente Bronckhorst in
concept vastgesteld. In deze beleidsnota worden onder meer de ‘spelregels’ weergegeven 
waaraan evenementen moeten voldoen. Ook wordt een meldingsysteem voor kleinschalige 
activiteiten geïntroduceerd. Daarnaast worden regels gesteld aan festiviteiten; bepalingen van
toepassing op inrichtingen die vallen onder het Besluit horeca-, sport- en recreatie inrichtingen
milieubeheer. 

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken vanaf 
25 april tot 23 mei 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Een ieder 
wordt gedurende die periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar mening over dit beleid te 
geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. 

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. Visschers, afdeling Openbare orde en 
veiligheid, tel. (0575) 75 02 50.

Inspraak eerste wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening Bronckhorst 2006

B en w hebben op 18 april jl. besloten de gemeenteraad voor te stellen de eerste wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2005 vast te stellen. Door deze wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2005 is het mogelijk kleinschalige activiteiten
door middel van een melding aan te vragen. Voor deze activiteiten is nu nog een vergunning 
vereist. Daarnaast worden de artikelen gewijzigd waarin het venten en collecteren is geregeld.
Plaatselijke verenigingen en stichtingen kunnen dan genoemde activiteiten melden.

De stukken liggen vanaf 25 april tot 23 mei 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het 
gemeentehuis. Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst krijgt 
iedereen gedurende die periode de gelegenheid zijn of haar mening over deze wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening te geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. 

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. Visschers, afdeling Openbare orde en 
veiligheid, tel. (0575) 75 02 50.

Wij zijn een zorg- wooncentrum voor mensen in de derde levensfase
met een zorgbehoefte. Om de cliënt optimaal te laten functioneren met
al zijn of haar beperkingen, bieden wij, een appartement, op de cliënt
toegesneden ondersteuning, aanvullende zorg en verpleging bij tekort
schietende functies. Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wo-
nende ouderen. Uitgangspunt bij ons handelen is de zelfstandigheid en
de privacy van onze cliënten. In verband met het wijzigen van diensten in
de verzorging is er een vacature van;

VERZORGENDE NIVEAU 2
van 18 uur per week 

De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van de ADL, huishoudelijke werkzaamheden
en de psycho-sociale begeleiding van cliënten.

Wat wij vragen en bieden:
Een enthousiaste medewerker in het bezit van een diploma verzorgende niveau 2.

Ons beleid t.a.v medewerkenden is:
• De medewerkers niet alleen als persoon te zien die tegen betaling zijn werk uit moet voeren, maar

als een partner die bereid is zich voor de doelstelling in te zetten en deze mede vorm te geven.
• De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
• De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de betrokkenheid met het werk

gegarandeerd is.
• De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.
• De medewerker in goed overleg onderling kan samen werken.
• De medewerker zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een goede werksfeer.

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO – V & V (Verzorging en Verpleeghuizen)
functiegroep 20. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw A. Maalderink. Uw sollicitatie
kunt u binnen 10 dagen richten aan mevrouw A. Hartman, directeur, Abersonplein 9, 7231 CR
Warnsveld. Telefoon 0575-522840.

29 APRIL
SYB (DE KAST)

& BAND
AGENDATIPS: 

13 MEI - DJ LUNA
20 MEI - JOVINK

03 JUNI - RADSTAKE 
OUDERAVOND

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Weevers Net

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

Zojuist gepubliceerd:
www.dhbprojecten.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s
Softwareontwikkeling Systeembeheer
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H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514 

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190 www.helminkmeubelen.nl

Knikarmschermen nu extra Knikarmschermen nu extra 
voordelig en gratis gemonteerd!voordelig en gratis gemonteerd!

WIT/CREME 
GEMOFFELD FRAME 

MET BUISMOTOR!

SOLIDE KNIKARMSCHERM MET 
WIT/CREME GEMOFFELD FRAME
(RAL 9001) EN BUISMOTOR.
In diverse maten met doek in 15 actuele 
streepdessins. Tijdelijk verlaagde prijzen 
incl. BTW en GRATIS MONTAGE! 
Breedte Uitval 
250 cm  200 cm Nu  950,-
300 cm 250 cm       Nu  1125,-
350 cm 250 cm Nu  1185,-
400 cm 250 cm Nu 1225,-
450 cm 250 cm Nu 1275,-
500 cm 250 cm Nu 1325,-
550 cm 250 cm Nu 1350,-

Tel: 06-53362300 of 0575-462892
E-mail heesterhof@hotmail.com  
website www.deheesterhof.nl

VOOR DE VERKOOP VAN EEN MOOIE KWALITEIT
Heesters - Fruit - Buxus - Coniferen - Klimplanten - 

Rozen - Rhododendron - Azalea - Vaste planten - Bomen -
Bos - Haagplantsoen. Wij helpen u graag bij het planten.

Wij bezorgen de planten en bomen gratis.

Openingstijden: ma t/m vr 13.00-17.00 uur
en zaterdag de gehele dag

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop

Hörman garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

compl. gelegd: standaard
ondervloer, massieve
plinten en afgeolied

speciaal voor uw slaapkamer
in diverse houtdessins

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en plakplinten

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en plakplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en buigplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

4 mm velling,
in onderstaande breedtes:
17,5 en 19,5 cm

compl. gelegd: standaard
ondervloer, massieve
plinten en afgeolied7 mm massieve toplaag,

in onderstaande breedtes:
17,5 en 19,5 cm

RUSTIEK EIKEN
SYSTEEM PLANKEN

KARPETTENACTIE 20 % kortinguit voorraad

WIE IS 
ENGELDOT? 
Leverancier van: 
Buizen, Pompen,  
Slangen, koppelingen 
Beregening,  
Bouwproducten 
Electra, CV, Etc… 
Kom of Bestel bij; 
www.engeldot.nl
Lichtenvoorde:  
Edisonstraat 24 
Telnr. 0544-482506

www.darteltrampolines.nl
Voor iedere tuin een passende

maat bij dé speciaalzaak in 
buitentrampolines

Broekstraat 22, Doetinchem 
Showtuin open: di. & wo. 

10.00-17.30 uur; za. 10.00-16.00 uur
of op afspraak: (0314) 39 16 99

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 3 oktober
2005 namens Minteq B.V. een melding op grond van de
Wet bodembescherming ingediend.

Minteq B.V. heeft gemeld dat de bodem op de
Kruisbergseweg 1 in Hengelo, gemeente Bronckhorst
verontreinigd is.  Wij hebben voorlopig vastgesteld dat
het hier gaat om een niet ernstige
bodemverontreiniging. 

Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn mening te geven
over ons voornemen om de ernst van het geval van
bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van de
sanering vast te stellen. Vanaf 1 mei tot en met 12 juni
2006 kunt u daarom het ontwerpbesluit waarin dit
voorstel staat, en alle bijbehorende gegevens bekijken.

U kunt dat doen in de bibliotheek van het Huis der
Provincie, Markt 11 in Arnhem, en bij de gemeente
Bronckhorst (0575)-750250. 

Tot en met 12 juni 2006 kunt u uw zienswijzen sturen
naar:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling
Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum, 
telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 13 april 2006,
nr. MW2003.45113

Bodemverontreiniging Kruisbergseweg 1 in Hengelo,
gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

Rimetaal is een innovatief en snelgroeiend bedrijf op het gebied van
metaalbewerking in Vorden. Sinds 1994 houden wij ons, nu met zo’n
50 medewerkers, o.a. bezig met het ontwikkelen en vervaardigen van
geluidsgedempte aggregaatkasten alsmede innovatieve ondergrond-
se afvalinzamelsystemen. Wij besteden veel aandacht aan research
en zijn daarom in staat steeds nieuwe, hoogwaardige producten ge-
heel in eigen beheer te ontwikkelen en te produceren. Ter versterking
van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

Spuiter (m/v)
U draagt zorg voor het spuiten (natlakken) van onze onderdelen en eind-
producten. U werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor het onder-
houden van de spuitcabine. U werkt in ploegendienst (2-ploegen). 

Wij zoeken een praktisch ingestelde spuiter met 
ervaring in industriespuiten. 

Sollicitatie/inlichtingen
Indien u interesse heeft, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV naar 
dhr. M. Fortuin, Industrieweg 10, 7251 JT Vorden of per mail naar 
m.fortuin@rimetaal.nl.



ZUID INDIA
Het vorige verslag eindigde in Kuala
Lumpur en van daaruit vliegen we
naar Chennai (India). Hier zijn de Ta-
milNadu studios een equivalent van
de Bollywood studios. Eens kijken of
we ontdekt kunnen worden? Helaas
wordt er vandaag geen shooting ge-
houden. Jammer, want Eelco zat net
lekker in zijn rol van John Wayne. Hij
verdwijnt in het "Western Saloon"-
decor.  Vanuit Chennai gaan we met
de trein naar Pondicherry. De afstand
is ongeveer 200 km en een kaartje kost
60 roepies (52 roepies is een euro) met
z'n tweeen, daar zijn ook de houten
banken en de snelheid naar. Na 6 uur
komen we aan en zijn we een leuk ge-
sprek met Indische pelgrims rijker.
Via het toeristenbureau hebben we
voor de volgende dag een toer geboekt.
Samen met andere Indiers worden we
de hele dag rondgereden in een hele
oude bus. We bezoeken een papierfa-
briek (met de hand gemaakt), gaan
naar een oude katholieke kerk, een bo-
tanische tuin en na de lunch bezoe-
ken we Auroville, een speciale stad
met een missie: alle nationaliteiten le-
ven hier in harmonie. Vanuit de hele
wereld komen, wonen en werken hier
mensen. Na Auroville bezoeken we
nog een tempel in opbouw en als laat-
ste een ashram midden in de stad bij
het graf van een guru.

TEMPELS
Er is geen plek meer in de trein naar
Trichy dus besluiten we de bus te ne-
men. Maar goed dat we al wat gewend
zijn vanuit Cambodja. Dit is dezelfde
ervaring alleen de beenruimte is veel
kleiner. In Trichy bezoeken we twee
tempels waarvan 1 op een berg ge-
bouwd is en een prachtig uitzicht
heeft over de stad. Na gezegend te zijn
door de tempelolifant, vervolgen we
onze weg naar het zuidelijkste puntje
van India: Kanjakumari. Hier zijn de
drie zeeen zichtbaar: de Indische Zee,
de Arabische Zee en de golf van Man-
ar. Een bijzondere plek met veel ver-
schillende tempels, beelden en het
Gandhi Museum. 
De trein vertrekt naar Mumbai, wij
stappen uit in Varkala, een strand-
plaats. Het dorp bestaat uit twee ge-
deeltes: een gedeelte waar de Indiers
wonen en het gedeelte met strand
waar de toeristen verblijven. Bij aan-
komst is het duidelijk: dit is niet echt
India. Op het strand liggen de toeris-
ten in bikinis te zonnen. Achter de klif
gaan de Indiers de zee in, met al hun

kleren aan. Het eten wordt hier geser-
veerd met bestek terwijl wij al gewend
waren om met onze handen te eten.
Even weer omschakelen 
Het bier wordt of onder tafel geschon-
ken of uit een theepot. Dit uit "res-
pect" voor de politie. Niemand heeft
hier een tapvergunning en dus worden
er onder tafel wat roepies verdeeld. 

MAHARADJA
Met een bootje door de backwaters
van Kerala komen we aan in Allepy
vanwaar we met de trein en daarna
met de bus aankomen in Ooty. Een
reis die meer dan 12 uur duurt en we
voelen ons een beetje Fogg en Passe-
partout van Jules Verne die ook lange
dagen maakten. Ooty is een "hill stati-
on". Dit stamt nog uit koloniale tijden.
De Engelsen zochten hier verkoeling
met het genot van een kopje thee. Het
is erg groen door de theeplantages op
de bergen en er staan schattige huisjes
buiten het centrum. Het centrum zelf
is vies. Overal ligt er afval en de  koei-
en lopen dwars door de winkelstraat.
Even wanen we ons in de tijd van de
Maharadja als we zijn zomerpaleis be-
zoeken. Een karakteristieke "generaal"
geeft ons een rondleiding.

PARK 
Van Ooty gaan we door naar het Mu-
dumulai Park in een bus. Het park
met tijgers, olifanten, leeuwen en pan-
ters. Bij het dorpje Theppakadu stap-
pen we uit en overnachten in een
plaatselijk hutje. De man des huizes is
erg vriendelijk en kookt voor ons. De
volgende morgen zijn we al  vroeg
wakker en genieten we van een ontbij-
tje bij kaarslicht. De electriciteit doet
het even niet maar dat is normaal in
India. Na een ritje van een half uur, lo-
pen we door de steppe en zien we een
prachtige zonsopgang. Al snel gebaart
onze gids ons laag te houden en stil te
zijn. Er ligt een olifant te slapen. We
zien niks en we nemen het voor lief
aan. Dan ineens horen we een enorme
wind. Dat moet wel een olifant zijn. Er
is een kudde olifanten met een baby!
Een grote kudde reeen springt uit de
bossen op en een paar tellen later ho-
ren we gekreis. Er is er 1 gesneuveld,
ongeveer een paar meter bij ons van-
daan. We kunnen niet dichterbij ko-
men, de olifanten staan ervoor. 

MYSORE
Als je lange afstanden maakt met de
trein dan dien je enige tijd van te voren
een plaats te reserveren. Wij willen van

Mysore naar het noorden. Hiervoor
gaan we tweede klas slaapplaatsen
boeken. Op het station is een speciaal
gebouw voor de reserveringen. Eerst
even kijken hoe het hier werkt: Alle
stoelen hebben een nummer en als
iemand bij de balie vertrekt, schuift
iedereen een plaatsje op. Een soort
stoelendans en iedereen heeft prijs:
een treinticket. In Mysore staat het gro-
te paleis van de Maharadja. Deze komt
rechtstreeks uit het sprookje 1001
nachten. Prachtige ramen en mozai-
eken. De beschilderingen zijn levendig
en alles is van goud. Elke zondag wordt
het paleis 's avonds in het licht gezet
met 97.000 gloeilampen. Prachtig,
maar wij weten nu wel waarom ze in
India powercuts hebben. De hoeveel-
heid aan energie die ze voor 1 avond
nodig hebben, is genoeg voor een hele
week stroom voor de hele stad.

NOORD INDIA
Van Mysore gaan we met een boemel-
tje naar Bangalore en nemen van daar-
uit 's morgens, de express naar het
noorden. Een reis van 40 uur waarin
wij weer veel leren van de Indische
cultuur door onze leuke buren. We
zien een videofilm over de eerste ver-
jaardag van hun zoon. Voor speciale
wensen scheren de Indiers hun hoofd
kaal. Om het jongetje een goed leven
te wensen, hadden alle mannen van
de familie hun haar afgeschoren.
Om elk half uur komt er een manne-
tje door de trein met etenswaren. Dit
wordt luid en duidelijk omgeroepen.
Chaichaichai voor de thee en koppie-
koppiekoppie voor de koffie. Voor de
echte koffieliefhebbers is India niet
"the place to be". Koffie betekent een
kopje warme melk met een klontje
suiker en een kleine druppel koffie.
Thee gaat op dezelfde wijze. 

JABALPUR EN MARBLE ROCKS
10 uur 's avonds komen we aan in
Jabalpur en ook hier worden we weer
hartlijk ontvangen door het plaatstelij-
ke welkomsteam, allemaal taxichauf-
feurs en tuktukbestuurders komen op
ons af. De MarbleRocks oftwel een
marmeren vallei ligt 22 kilometer van
Jabalpur vandaan en er is geen open-
baar vervoer dus we nemen een tuk-
tuk. De man is erg blij en zingt de hele
weg voor ons. Het is een dorpje van
niks en het bestaat voornamelijk uit
winkeltjes die marmer verkopen.
Beneden is een steiger waar bootjes lig-
gen. Voor 30 roepi zit je een half uur in
een bootje. Wij betalen hier hetzelfde
als de Indische toerist! Bij de Taj Mahal
betalen wij 35 keer meer. Het marmer
wordt mooi beschenen door de onder-
gaande zon. Allemaal verschillende
kleuren en vormen in het marmer. De
gids aan boord vertelt heel veel en het
moet erg grappig zijn, maar Hindi
begrijpen wij nog steeds niet. Af en toe
komt er een Engels woord door, dan
lachen wij ook maar mee.

KHAJURAHO EN ORCHA
Na weer wat reiservaring te hebben
opgesnoven met de trein en de bus
plus twee uur vertraging door een ka-
potte bus, komen we stoffig aan in
Khajuraho. Dit plaatsje is uit het stof
herrezen toen de erotische tempels
werden ontdekt door een Engelsman. 
Verschillende dagen proberen we
vroeg uit de veren gaan maar we wor-
den overvallen door wat snelle loopjes
naar de wc. Als je rond het middaguur
buiten gaat rond lopen dan ben je van
1 ding zeker en dat is een zonnen-
steek. De temperatuur is inmiddels
opgelopen tot een 42 graden. Eindelijk
zijn we 's morgens bij kracht om de
tempels te gaan bezoeken. Ze zijn
mooi en interessant maar omdat het
zo nieuw gemaakt is, mist het char-
me. Dit in tegenstelling tot Orcha
waar verschillende prachtige paleizen
en tempels staan. Het heeft een magi-
sche sfeer omdat het nog niet geres-
taureerd is. 

TAJ MAHAL
Van Orcha gaan we door naar Agra.
Je verwacht dat de stad met DE Taj
Mahal ontwikkeld is maar dit is niet
waar. Het is een vieze stad met kleine
hutjes en stoepwinkeltjes. De eerste en
tevens de laatste keer dat wij een taxi
nemen, worden totaal verkeerd afgezet
met als gevolg dat we door de stad lo-

Cowiththeflo vanuit Negombo, Sri Lanka

Vanuit Sri Lanka volgt deel 6 van het reisverslag. In dit deel wordt de reis
door India beschreven. Zijn ze na een ervaring van 6 maanden reizen
door heel Azie, bestand tegen India? Lees verder voor de belevenissen van
Eelco Nuesink en Floran Schurink.

pen te dwalen. Uiteindelijk lopen we
om de Taj Mahal heen en vinden we
een leuk hotel met dakterras vanwaar
we uitzicht hebben op het marmeren
wereldwonder. De dag erna bekijken
we de marmeren graftombe van dicht-
bij en zijn onder de indruk van de
grootte en de schoonheid van het ge-
bouw. In Agra boeken we onze vlucht
naar Sri Lanka. Het is een prettig voor-
uitzicht dat we India uitgaan. Hoewel
het een prachtig land is en het eten
zeer gevarieerd en lekker is, zijn we
wel moe van de Indiers die een enor-
me hoeveelheid afval en lawaai produ-
ceren. Daarnaast speelt de warmte ons
ook parten. 

DELHI EN SRI LANKA
Net voor de grote stad staan krotten-
wijken waar de koeienmest in ronde
plakken wordt verzameld voor brand-
stof. Ze worden netje opgestapeld in
de vorm van een huisje. Er is hier veel
armoede. Delhi zelf is een soort mie-

rennest met laagbouw en een slecht
wegdek. Van civilisatie is weinig te
merken. Een cyclo (een soort fietstaxi)
brengt ons naar het shopping gedeelte
waar je echte winkels treft met de be-
kende Westerse merken voor Indische
prijzen. 's Avonds gaan we met de
trein richting Chennai. Een treinreis
van 33 uur. Aangekomen in Chennai
halen we net ons vliegtuig, de trein
heeft namelijk twee uur vertraging.
We landen in Sri Lanka waar we gelijk
merken dat de mensen en de sfeer
vriendelijker en prettiger is. India was
hoe dan ook een prachtige ervaring
maar we zijn blij dat het achter de rug
is. Nu even uitpuffen en bijkletsen
met onze familie die ons daar komt
opzoeken. 

Tot de volgende keer en tot ziens op
http://cowiththeflo.johojournal.nl

Hartelijke groeten,
Eelco en Floran

Natuurlijk zijn er weer de prachtige
verzoekliederen die al 10 jaar de basis
zijn van 'Vorden Zingt'. De verzoekjes
komen van alle kanten binnen. Liede-
ren die waardevol zijn, die je echt wat
doen, samen te zingen, dat heeft toch
wel wat. Je wordt er een ander mens
van. Ook vanuit de regio komen hier-
voor heel wat mensen naar de Vorden-
se Dorpskerk, mensen met een heel
verschillende achtergrond.

Op deze feestelijke avond is er een uit-
gebreide muzikale begeleiding. De
heer W. Kuipers uit Apeldoorn die van-
af het begin de muzikale begeleiding
in handen heeft bespeelt het fraaie or-
gel van de Dorpskerk en verder is er
medewerking van Reik Heusinkveld
(trompet), Kees van Lenthen (zang) en
Kees van Dusseldorp (piano). Het be-
looft dus een mooie avond te worden.

Tussen dit alles door is er een kort
meditatief moment door de heer C.
Weeda uit Deventer over het thema:
'God is getrouw'. 
Na afloop is er in 'de Voorde' een gezel-
lige samenzijn en kan er nagepraat
worden met koffie of thee en deze
keer met cake en koek.

10 jaar 'Vorden Zingt'
Op zondagavond 30 april a.s. om
19.00 uur is er in de Dorpskerk van
Vorden een bijzondere zangdienst,
want het is dan precies 10 jaar gele-
den dat er met 'Vorden Zingt' is be-
gonnen. Uiteraard zal hier de nodi-
ge aandacht aan besteed worden.

Afgesproken is een procedure te star-
ten om op het terrein voor het kasteel
(rondom de rotonde) een voetgangers-
gebied in te stellen. Wandelaars heb-
ben dus de mogelijkheid om rond het
kasteel te wandelen. Fietsers kunnen
hun fiets op de aangegeven plekken
plaatsen en te voet verder gaan om het
kasteel en z'n naaste omgeving te be-
zichtigen. 

Het lopen met honden is niet toege-
staan in het voetgangersgebied ter be-
scherming van onder meer de pau-
wen en kippen die loslopen in de tui-
nen. Inmiddels is het hekwerk op de
zichtas aan de zuidzijde van het kas-
teel door de familie Rodink verwijderd
en is de oude bestaande monumenta-
le poort teruggeplaatst. 

De fietsroute die loopt aan de noord-
zijde van het kasteel blijft in stand. De
route is met borden aangegeven. Over-
wogen wordt aan de zuidzijde een al-
ternatieve fietsroute te realiseren. 

"Deze duidelijkheid is belangrijk voor
iedereen", zegt burgemeester Aalde-
rink. "Wij vinden de mogelijkheden
die het echtpaar Rodink inmiddels in
en rond het kasteel gecreëerd heeft
een aanwinst voor de gemeente. 

Hier moet iedereen van kunnen blij-
ven genieten. Zij het op gepaste wijze.
We kunnen best natuurlijk een beetje
rekening houden met elkaar. Het kas-
teel wordt nu 24 uur per dag bewoond
en dat is anders dan toen het nog een
gemeentehuis was."

De afspraken die de gemeente en de
familie hebben gemaakt, houden in
dat een openbare voorbereidingspro-
cedure gestart moet worden om de be-
stemming van de wegen om te zetten
naar voetgangersgebied. Deze proce-
dure wordt binnenkort opgestart.
Hierover wordt gepubliceerd op de ge-
meentepagina's in huis aan huisblad
Contact. 

In de afgelopen periode hebben ver-
schillende inwoners bij de gemeente
navraag gedaan over de openbaarheid. 

Zij vonden het kasteel en haar omge-
ving minder bereikbaar dan voorheen.
De nu gemaakte afspraken zijn een
evenwichtige verdeling tussen de Vor-
denaren en bezoekers die te allen tijde
kunnen blijven genieten van het kas-
teel en haar omgeving en voor de be-
woners om het kasteel te bewonen. 

Over de openstelling van het kasteel
zelf zijn nooit onduidelijkheden ge-
weest. 

Zoals afgesproken is het pand open
voor trouwerijen, zijn er rondleidin-
gen en is het mogelijk ruimten te hu-
ren voor vergaderingen/ bijeenkom-
sten/recepties, in de boerderij is een
brasserie gevestigd die verschillende
dagen van de week (ieder weekend) ge-
opend is.

Ook worden in het kasteel en in een
van de bijgebouwen gastenkamers ge-
realiseerd. De samenwerking met Cul-
ture&Castles en Erfgoedlogies staat
borg voor een internationale exposure
waar de hele regio van mee gaat profi-
teren.

Gemeente en fam. Rodink
bereiken overeenstemming
over openstelling wegen en paden rond kasteel Vorden
Door de gemeentelijke herindeling
in 2005 en het besluit om het amb-
tenaren-apparaat centraal in Hen-
gelo Gld. te vestigen, verviel de
functie van kasteel Vorden als ge-
meentehuis. De gemeente Vorden
heeft het kasteel daarom verkocht
aan de familie Rodink. Hun plan-
nen met het kasteel sloten het be-
ste aan bij de wensen van de ge-
meente. Een belangrijk punt van
de gemeente was dat het kasteel-
complex blijvend bezichtigt kon
worden. Na verschillende gesprek-
ken zijn nu nadere afspraken ge-
maakt over wat die toegankelijk-
heid van de wegen en paden rond-
om het kasteel inhoudt.



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

Bij binnenkomst was het zelfs even
moeilijk welke kant het eerst op te
gaan. Maar veel kinderen gingen toch
het liefst naar de geitenwei. De jonge
geitjes kregen de allermeeste belang-
stelling. Deze jonge dieren lieten zich
heerlijk knuffelen. Ook waren er jon-
ge biggen, lammetjes en eendjes. Op
de speelweide was een bult zand ge-
gooid die werd overdekt en in deze

tent konden de kinderen naar harte-
lust spelen. Het speelhooi in de schuur
werd ook veelvuldig bezocht.
In de ‘Zitschure’ was een tafel inge-
richt om te kunnen schilderen: ei-
eren, want het was ten slotte Pasen.
Daar was ook voor iedereen koffie,
thee of limonade met iets lekkers er-
bij. De gekregen voetbaltafel werd di-
rect door enthousiastelingen be-

speeld.
Deze open dag werd gebruikt om ken-
nis te maken en daarom werden rond-
leidingen georganiseerd, met uitleg
over koeien, varkens, geiten en oude
landbouwwerktuigen.

Op deze dag werd een goede indruk
van dit bedrijf gekregen. Kinderen,
maar ook volwassenen, zullen er ze-
ker graag nóg eens naar toe gaan!

Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5 in Bekveld (gemeente Bronck-
horst). Telefoon/fax (0575) 46 28 28, e-
mail info@feltsigt.nl. Er is ook een in-
ternetsite: www.feltsigt.nl.

Succesvolle open dag Kinderboer-
derij Feltsigt

De open dag van Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld, die werd georgani-
seerd op tweede paasdag, 17 april 2006, werd bijzonder goed bezocht.
Honderden belangstellenden, vooral veel kinderen, konden deze dag veel
zien en beleven, teveel op allemaal op te noemen. Everlien en Albert Jans-
sen kunnen terugkijken op een geweldige start!

Er was een enorme belangstelling voor de open dag bij Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld.

Op deze avond zal Agnes Kant het pu-
bliek toespreken over de landelijke èn
de regionale politiek en de rol die de
Socialistische Partij daarin vervult. De
avond is een onderdeel van de "Tour
de Achterhoek" welke Agnes Kant in
die weken maakt. Op deze "tour" be-
zoekt zij instellingen en bedrijven in
de Achterhoek. Na de inleiding van
mevrouw Kant kan het publiek vragen

stellen. Zij zal, samen met de leden
van de SP- afdeling Bronckhorst met
het publiek in gesprek gaan.  De
Bronckhorster SP-ers zijn, sinds de af-
trap op 1 april, druk bezig middels
een huis-aan-huis enquête te inventa-
riseren hoe de inwoners denken over
de gemeentelijke politiek. De uitkom-
sten van deze enquête zullen zij voor-
leggen aan de gemeenteraad. De
avond begint om 20.00 uur en is toe-
gankelijk voor iedereen die gelnteres-
seerd is in de lokale- en landelijke po-
litiek. De toegang is gratis en de koffie
staat klaar!

SP Bronckhorst houdt politiek café
m.m.v. Tweede Kamerlid Agnes Kant

Op 11 mei a.s. organiseert  de SP- af-
deling Bronckhorst, samen met
Tweede Kamerlid Agnes Kant een
z.g. "politiek café" in café Langeler
te Hengelo.

Een vakkundige jury van 7 topkappers
jureert gedurende 8 avonden de ver-
schillende kapsels die deze avonden
door de kappers en kapsters worden
gemaakt. De jury let op vakmanschap,
creativiteit en het hanteren van de
juiste en laatste knip en kleurtechnie-
ken. Alle kapsters bij Martine Hair &
Beauty nemen elk jaar aan deze wed-
strijd deel, Anja en Martine behaalden
vorig jaar nog een 6e en 5e plaats. Ro-
bin en Danielle werden dit jaar ver-
dienstelijk 12e, Alle modellen werden

gekleurd en geknipt volgens de laatste
Comfort Modelijn, wilt u de laatste
mode lijn ook eens bekijken:
www.kapperssite.nl
Martine Hair & Beauty is gevestigd
aan de Dreef 11 te Hengelo Gld (0575)
46 57 15.

Martine Hair & Beauty in de prijzen!

Anja en Martine, van Martine Hair
& Beauty hebben onlangs de 2e en
3e prijs behaald op de club kampi-
oenschappen van TOC Doetin-
chem.



NATUURAVONTUUR IN DE
NACHT
Durfjewelofdurfjeniet? Tijdens deze
WILDnacht neem je een duik in het
nachtleven! Geen discobezoek, maar
op zoek naar (sporen van) uilen en
vleermuizen. Je gaat uilen uit de tent
lokken zodat ze hun gave roep mis-

schien wel laten horen en vleermui-
zen 'spotten' met een batdetector. Ook
ga je ontdekken of je net zo makkelijk
aan voedsel kan komen als een uil of
een vleermuis, oftewel motten en
muizen vangen! Een spannend ver-
haal bij een kampvuur, verteld door
Gery Groot Zwaaftink, hoort er ook
bij! Doe jij ook mee?

WILDZOEKERS
WILDzoekers is dé nieuwe, landelijke
natuurclub voor iedereen van 8 tot 16
jaar. Het is een initiatief van zeven na-
tuurorganisaties, waaronder Natuur-
monumenten. Echte WILDzoekers on-
dernemen allerlei spannende avontu-
ren in prachtige natuurgebieden. Hun
slogan luidt dan ook: "Maak dat je bui-
ten komt!"  

MEER ACTIVITEITEN? 
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
of www.wildzoekers.nl

Wildnacht voor de jeugd 
op kasteel Hackfort
Zaterdag 6 mei is er speciaal voor
de avontuurlijke jeugd van 8 tot en
met 16 jaar een spannende WILD-
nacht bij kasteel Hackfort. Deze
nacht, die georganiseerd wordt
door  Vereniging Natuurmonu-
menten, begint om 21.00 uur en
duurt tot ongeveer 23.00uur. Bege-
leiding kan beperkt mee. Aanmel-
den vooraf is noodzakelijk en kan
via www.natuurmonumenten.nl,
bij de ledenservice van Natuurmo-
numenten, tel. (035) 655 99 55 of bij
bezoekerscentrum Veluwezoom,
tel. (026) 49 79 100.

De Kraanvogel uit Kranenburg, De
Garve uit Wichmond en de Vordense
scholen Het Hoge, De Dorpsschool en
De Vordering,spelen al jaren achter-
een een  partij voetbal en doen hun
best om de wisselbeker te winnen. Met
toejuichende ouders en andere sup-

porters  aan de kant moesten de kinde-
ren een aantal wedstrijden tegen el-
kaar voetballen. Tussen de wedstrij-
den door kregen ze limonade aange-
boden van SV Ratti.  Zelfs de lang uit-
gebleven zon was van de partij en
scheen volop. Zo werd het een gezelli-

ge, sportieve middag en de spanning
bleef er in tot de laatste rondes. De
leerlingen van Basisschool De Vorde-
ring behaalden de 1e  plaats, waarmee
ze natuurlijk erg blij waren,ook om-
dat het al 25 jaar geleden was dat ze
gewonnen hadden. De 2e plaats was
voor Basisschool De Garve, de 3e plaats
voor Basisschool Het Hoge, de 4e
plaats voor Basisschool De Kraanvogel
en de 5e plaats voor De Dorpsschool.
De winnaars fietsten al zingend met
hun wisselbeker terug naar school om
hier een mooi plekje voor te zoeken.

Schoolvoetbaltoernooi

Op woensdag 19 april jl. werd weer het jaarlijkse schoolvoetbal-toernooi
gespeeld. Dit toernooi wordt al 30 jaar georganiseerd door Gerard Ooster-
laken (leraar basisschool De Vordering] en Wim Gudde [leraar basisschool
De Kraanvogel) en wordt gespeeld op de velden van de Kranenburgse
sportvereniging Ratti. Leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 van de basisscho-
len:

SVBV 1 - RATTI 1
Op zondag 23 april traden de heren
van Ratti in Barchem aan tegen het
plaatselijke SVBV. De thuiswedstrijd in
Kranenburg werd nog met 2-1 gewon-
nen van het hooggenoteerde SVBV,
maar Ratti wist bij voorbaat dat het in
Barchem een lastige wedstrijd tege-
moet zou gaan. Maarliefst vier basis-
spelers ontbraken door blessures of
overige verplichtingen.

Met B-junior Gijs Klein Heerenbrink in
de basis begon Ratti aanvankelijk
goed aan de wedstrijd. Door de linies
compact op elkaar te laten voetballen
maakte Ratti het SVBV moeilijk om
aanvallen op te zetten. Ratti zelf kon
aanvallend ook geen potten breken,
waardoor er veel duels op het midden-
veld uitgevochten werden.

Nog voor er dertig minuten gespeeld
waren, zag Ratti de personele proble-
men nog groter worden. Arjan Beren-
pas en Koen Oosterlake moesten beide
geblesseerd het veld verlaten en wer-
den respectievelijk vervangen door
Christiaan Wichers, normaliter speler
van het zaterdagelftal en B-junior
Luuk Heuvelink. Hoewel Ratti zich
kranig bleef weren, werd het veldover-
wicht van de ploeg uit Barchem gro-
ter. SVBV wist de score te openen na
onnodig balverlies op het middenveld
en matig uitverdedigen in de defensie
van Ratti. Nog voor rust verdubbelde
SVBV haar voorsprong. Na een vlotlo-
pende aanval mikte de rechterspits
van SVBV de bal schitterend in de krui-
sing. Na rust zag Ratti de heren van
SVBV verder uitlopen. Ratti gaf teveel
ruimte weg. SVBV profiteerde daar
goed van en ging ook nog eens zeer ef-
fectief om met de kansen. Tussen de
treffers van SVBV door wist Mathijs
Nijhof namens Ratti nog vanaf de rand
van het zestienmetergebied de eer te
redden door een vrije trap binnen te
schieten. Na 90 minuten blies de zeer
goed leidende scheidsrechter voor het
laatste fluitsignaal ben kon een terech-
te, maar ook geflatteerde 7-1 neder-
laag op het wedstrijdformulier geno-
teerd worden. Hierdoor houdt SVBV
zicht op deelname aan de nacompeti-
tie. Ratti zal de komende drie wedstrij-
den nog wat punten moeten halen om
het seizoen in de middenmoot te ein-
digen.

Vo e t b a l

Profile Bleumink 'de fietsspecialist' be-
zorgde deze fantastische prijs op zater-
dagavond 15 april. De familie stond al
stralend en ongeduldig op de grote
crosstrainer te wachten.

De heer Nguyen wilde buiten wel even
poseren voor de foto, samen met de ei-
genaar van Profile Bleumink, Ruben
Bleumink.

Aanleiding tot de participatie van de
Goede Bacterie Quiz van Yakult is hun
kleine tweejarige zoon, die dagelijks
een flesje yakult krijgt.

Voorlopig is hij echter veel te klein om
van de crosstrainer gebruik te maken,
dus zullen zijn ouders dat volop doen.

Profile Bleumink werd door Batavus
gekozen om de crosstrainer in elkaar
te zetten en af te leveren, omdat zij de
grootste Batavus dealer zijn in Zut-
phen. Ook hun filiaal in Vorden laat
zich niet onbetuigd.

Verder verkoopt Profile Bleumink 'de
fietsspecialist' A-merken als: Gazelle,
Trek, Sparta, topmerk Multicycle en
diverse huismerken.

Bleumink bezorgde crosstrainer

Yakult heeft afgelopen weken een Goede Bacterie Quiz gehouden. Hierbij
viel een luxe Batavus crosstrainer te winnen, de Ultimate X4 t.w.v. 799,- eu-
ro. Per 1 maart zijn de honderd winnaars bekend gemaakt, waaronder
ook de heer T.C. Nguyen uit Zutphen.

De heer Nguyen en Ruben Bleumink

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

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

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

centrum. In verband met zomerva-
kantie gesloten tot september

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

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

APRIL:
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

Om 14.00 uur treden De Twentse Voca-
listen "Capriccio" voor het voetlicht en
brengen een sfeervol programma met
operetteklanken, schlagermelodieën
en Weense liederen.

Het repertoire omvat bekende en goed
in het gehoor liggende melodieën, zo-
als bijvoorbeeld Meine Liebe, deine
Liebe, Schön ist die Welt, Mädel klein,
Mädel fein, Wiener Blut, Zwei Herzen
in dreivierteltakt, Wien,Wien nur du
allein, La Montanara, Heut ist der
schönste Tag, enzovoorts, enzovoorts
Kortom, een populair concert voor al-
le leeftijden.

De toegang is gratis en iedereen is van
harte welkom.

Sfeer van "Ein Abend in Wien" in Vordens Dorpscentrum

SBO-V presenteert De Twentse
Vocalisten "Capriccio"

Donderdag 27 april 2005 nodigen
de Samenwerkende Bonden Oude-
ren / Vorden (ANBO en PCOB), leden
en overige belangstellenden uit
voor het bijwonen van een muzi-
kaal onthaal in de toneelzaal van
het Dorpscentrum.



"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of 
privé

- intensieve cursus:
start half mei, 7 ochtenden 
of avonden les.
proeflessen: 8/10 mei

ook: 
- Nederlands voor 

Spaanstaligen
- vertalingen:

Sp/Ned; Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld

emilia@freeler.nl  
0575-571946 

Postadres | Postbus 51  | 7150 AB Eibergen  | www.prowonen.nl

Wilt u meer informatie over wonen
op Albershof?  
Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 16 mei
van 15.30 tot 17.30 en van 18.30 tot 20.30 uur bij 
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden.

U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt!

24 moderne, comfortabele huurappartementen
in het mooie centrum van Vorden 

Nieuwbouwplan Albershof

Dringende oproep
Toneelvereniging Eendracht en Vermaak
uit Warnsveld is naarstig op zoek naar
NIEUWE LEDEN!
We zijn een gezellige vereniging (van 101 jaar oud!) en
geven tweemaal per jaar een uitvoering van (meestal)
een blijspel. Omdat te kunnen blijven doen, hebben
we dringend behoefte aan nieuwe leden. Dames en
heren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom om een
keer te komen kijken. 
Waar: Nutsgebouw, Breegraven1 te Warnsveld
Wanneer: ’s Maandagavond vanaf 19.30 uur. 

Heeft u belangstelling of wilt u graag meer
informatie, belt u dan even 
Dicky Kraaijenhagen tel. 0575 - 52 26 70 of
met Janet Groen tel. 0575 - 51 1870.

Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

T: (0575) 52 17 96
F: (0575) 52 88 78

www.multimate.nl

MULTIMATE

SERVICE  BOUWMARKT

• onderhoud en bouwservice

• monteren van binnen en buiten 

zonwering

• monteren van sloten en krukken en 

veiligheidsbeslag

• monteren van badmeubels en 

douchecabines

• monteren van schuifwanden/kast 

systemen

• leggen van parket en laminaatvloeren

• plaatsen of maken van 

nieuwe kozijnen, ramen en deuren

• afhangen van binnendeuren

• plaatsen van velux dakramen

• plaatsen van blokhutten

• op maat maken en 

plaatsen van kasten en kastinterieurs

• etc. etc. etc.

Streek Lochem

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS
IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT 

heeft de ideeën, de 

dessins, de kwaliteit, het

comfort en de originaliteit

om van uw badkamer, uw

vloeren en uw wanden iets

prachtigs te maken. Kom

kijken en kies bijvoorbeeld

voor dat vleugje Italiaanse

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

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

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van úw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

oogstrelend . . .

Weeversdrukkerij

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

Iedere week kijkt 

men uit naar de 

kerkdiensten en

doktersdienst in 

weekblad Contact.



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

Een werkgroep, met vertegenwoordi-
gers uit de vijf dorpen van de voorma-
lige gemeente Hummelo en Keppel en
de buurtschap Eldrik, is al enige maan-
den bezig met het voorbereiden van de
oprichting van een dorpsbelangen-
vereniging. Na een aantal bijeenkom-
sten van de werkgroep, waarin is
gesproken over het doel en de werk-
wijze van zo' n vereniging, wil de werk-
groep nu eerst onderzoeken of de bevol-
king het initiatief van de werkgroep
ondersteunt. 
In de Hessenkoerier, de plaatselijke
informatiekrant voor de bewoners van
de 'oude' gemeente Hummelo en
Keppel, werd in november 2005 een
oproep gedaan om mee te denken over
de oprichting van een dorpsbelangen-
vereniging. De oproep had een prima
respons. Er kon snel een werkgroep
worden geformeerd, die onder de naam
Dorpsraad Drempt, Hummelo en
Keppel i.o. voortvarend aan de slag is
gegaan.
In de werkgroep hebben personen uit
de dorpen, Voor- en Achter Drempt,
Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel en uit
de buurtschap Eldrik zitting genomen.
In een drietal bijeenkomsten zijn
ideeën ontwikkeld over de structuur
van de dorpsraad, waarbij duidelijk
voor de verenigingsvorm is gekozen.
Vervolgens is gesproken over het doel
van een dorpsraad en over de wijze
waarop dit doel bereikt kan worden. 
Ten aanzien van de werkwijze is het
‘gesprekspartner van  de gemeente
willen zijn’ een belangrijk aspect. Door
in te spelen op het beleid dat de

gemeente ontwikkelt voor de kernen,
via afspraken die in een convenant
tussen gemeente en dorpsraad worden
vastgelegd, wil de dorpsraad een en
ander concretiseren.
In de laatste bijeenkomst is vastgesteld
dat niet alleen het informeren van de
bevolking via de plaatselijke en
regionale pers over de vorderingen van
de dorpsraad i.o. van belang is. Ook is
een antwoord wenselijk op de vraag of
er onder de inwoners draagvlak bestaat
voor het genomen initiatief. Daartoe
wordt met hulp van de Hessenkoerier
in de maand mei een enquête
gehouden onder de lezers van dit blad.
Aan de lezers wordt door middel van
het invullen van een ingesloten ant-
woordcoupon om steun gevraagd voor
het initiatief een dorpsraad op te richt-
en. Door een bijdrage van € 5,-- per
huishouden wordt men lid en maakt
men kenbaar dat men het initiatief 
steunt. De dorpsraad i.o. rekent op een
respons van minimaal 30%. Uiteraard
wordt op meer gehoopt, maar een lager
percentage betekent naar de mening
van de dorpsraad i.o. dat het draagvlak
niet groot genoeg is en het initiatief zal
dan niet worden doorgezet.  
Bij een positief resultaat van het onder-
zoek worden stappen gezet die moeten
leiden tot de daadwerkelijke oprichting
van de Dorpsraad Drempt, Hummelo
en Keppel. De oprichtingsvergadering
zal dan naar verwachting in de tweede
helft van dit jaar plaatsvinden. 
Het voorlopige secretariaat bevindt
zich bij de heren Henny Dokter en Jan
Hoitink te Hoog-Keppel.

• 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

“Bij de gemengde technieken laat
ik mij voornamelijk inspireren en
leiden door de prachtige patronen
die ontstaan door het ineenvloeien
van de heldere tinten van de ecol-
ine. Deze vloeiende lijnen worden
tot scherpe contrasten uitgewerkt
met diverse andere materialen, tot
kleurrijke, abstracte, maar vaak

‘bewogen’ voorstellingen, waarbij
een samenspel tussen donker en
licht, spanning en ontspanning
ontstaat.”
Meer van haar werk is te zien op
www.evel ine -bekker ing .kun-
stinzicht.nl
of op www.klankkleur.nl.

Van 1 mei t/m 15 juni is er werk van Eveline Bekkering uit Grolloo
(Drenthe) te zien in etalage ‘Achter het raam’, Dorpsstraat 9a te Laag-
Keppel. Als autodidact ontwikkelt zij zich al zo'n 20 jaar op haar eigen
wijze en zij laat zich voornamelijk inspireren door haar intuïtie en
haar gevoel. Over het werk dat hier getoond wordt zegt zij het vol-
gende: “Ik wil graag middels kleuren, bewegingen en vormen mijn
gevoel, mijn innerlijke beelden, mijn binnenwereld, naar buiten bren-
gen. Mijn teken- en schilderwerk zou je kunnen benoemen als abstract-
expressionistisch.”

Expositie 
Eveline Bekkering 
in ‘Achter het raam’

Oprichting Dorpsraad Drempt, 
Hummelo, Keppel en Eldrik

Eendaagse van Keppel
Op 25 juni zal voor de eerste keer de
Eendaagse van Keppel worden gelopen.
Een wandeling van circa 20 kilometer,
die over de mooiste paden rond
Hummelo en Keppel voert. De stichting
Wandelpaden Hummelo en Keppel en
Bronckhorst organiseert deze wandel-
ing. 
De afgelopen anderhalf jaar heeft deze
stichting ervoor geijverd om de paden
in Hummelo, Keppel en Drempt weer
in goede staat te brengen en van rou-
tepalen te voorzien. Nadat dit gere-
aliseerd was, ontstond het plan om de
verschillende paden 'aan elkaar te
knopen', waarmee de lange wandeling
ontstond, die tijdens de Eendaagse van
Keppel zal worden gelopen. De bossen
in hun vroege zomertooi en de unieke
dorpsgezichten vormen een prachtig
uitgangspunt voor een fantastische
wandeling. Voor velen kan deze wan-
deltocht ook een plezierige voorbereid-
ing op een Vierdaagse zijn.
Deelnemers kunnen zich op de dag van
de wandeling tussen 10.00 en 12.00 uur
inschrijven bij hotel/restaurant De
Gouden Leeuw, Rijksweg 91 in Laag-
Keppel of bij Het Wapen van Heecke-
ren, Zelhemseweg 16 in Hummelo. 
De deelnamekosten bedragen € 5,--.
Elke deelnemer krijgt een routebe-

schrijving, een stempelkaart en een
consumptiebon en na afloop een herin-
nering aan de wandeltocht. De orga-
nisatie heeft er alle vertrouwen in dat
dit het begin van een mooie traditie zal
zijn. Voor meer informatie: Noudi
Spönhoff, tel. 0314-384362, e-mail spon-
hoff@hetnet.nl.

Koninginnenacht in
Keijenborg

Na het overweldigende succes van vorig
jaar presenteert Zaal Winkelman dit
jaar wederom een gezellige Koningin-
nenacht.  Het Oranjecomité en de
Feestcommissie van de KMC ´95 heb-
ben daarvoor de handen ineen geslagen
en houden op vrijdag 28 april vanaf
20.30 uur een avondvullend program-
ma met muzikale medewerking van
The Revolvers. Deze vijf-koppige band
zal middels opzwepende beat- en soul-
muziek, strakke meerstemmige zang,
legendarische gitaarriffs, raggende
piano en scheurende orgelpartijen de
Ultimate Sixties Party weten te creëren.
The Revolvers spelen vol overgave het
beste wat de jaren zestig voortbracht.
The Beatles, de  Monkees, de Rolling
Stones en vele anderen zullen de revue
passeren. Nostalgie voor de een, lekker
los gaan voor de ander. 

Touwtrektoernooi op 
‘de Bruil’

Op vrijdagavond 26 mei verzorgt Buurtvereniging
de Bruil en omstreken uit Ruurlo een open touw-
trektoernooi onder auspiciën van Touwtrek-
vereniging Vorden. Er kan worden deelgenomen
door dames, heren of gemengde teams.
Een team bestaat uit 6 personen vanaf 12 jaar
waarvan er één lid mag zijn van de NTB. Bij de ge-
mengde teams mogen 2 heren vervangen worden
door 3 dames.
Deelname kost per persoon € 6,--. Dit is inclusief
de entree voor de aansluitende feestavond met
medewerking van de Sleppers en een speciaal
optreden van Thomas Berge in de feesttent.
Op maandag 1 mei en dinsdag 2 mei kunt u zich
tussen 20.00 en 21.30 uur met uw team opgeven
bij café ’t Haantje aan de Stapeldijk in Ruurlo.

‘Oranjemarkt’ Zelhems
Christelijk Oratoriumkoor

Op Koninginnedag zaterdag 29 april houdt het
Zelhems Christelijk Oratoriumkoor weer de jaar-
lijkse ‘Oranjemarkt’. Er worden o.a. boeken, cd’s,
plan-ten, glaswerk, serviesgoed, koffie en wafels
verkocht. Verder is er het Rad van avontuur. De
markt is van 10.00 uur tot 15.00 uur op het eve-
nementenplein voor het cultureel centrum de
Brink.

Wilt u er in het voorjaar weer stralend
uitzien?

Maak dan een afspraak bij schoonheidssalon Moré en
ontdek de producten van Algologie.

100% natuurlijk die actieve ingrediënten van 
algen en zeewier bevatten, 

die een krachtige werking op de huid hebben.

Ontvang nu...10% KORTING
op elke gewenste behandeling (t/m 31 mei)

Voor nadere informatie of een afspraak, 
bel 0314-623006 - Hengeloseweg 11, Zelhem

VOORJAARSAANBIEDING

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn

Moré

Wij zijn op zoek naar 

een gemotiveerde

LOODGIETER- CV-MONTEUR

Installatiebedrijf

Weulen Kranenbarg v.o.f
Telefoon 0314-621364 Zelhem

E-mail: installatie.wk@hetnet.nl



Paasvuur Hummelo

Burgemeester Aalderink speelt toneel ...

Kunstwandelroute en kunstmarkt
in Hummelo

De opbrengst van de organisatie van
het paasvuur geeft het bestuur van
de ponyclub weer een jaar lang extra
financiële armslag. 
Dankzij de opbrengst kan de pony-
club ondermeer het onderhoud van
de buitenbak aan de Hessenweg
financieren en het paarden- en pony-
concours organiseren. Dit jaar wordt
dit concours gehouden op 26 en 27
augustus in samenwerking met
paardensportvereniging De Doorn-
slag Ruiters uit Drempt en De
Landelijke Rijvereniging Doetin-
chem. 
Dhr. Kok geeft aan dat de ponyclub
nog ruimte heeft voor nieuwe leden.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Freek Kok, tel.: 0314-
382053.

Het jaarlijkse paasvuur in Hummelo ging gepaard met een enorme rook-
wolk die over het dorp trok. Maar op het terrein waar het paasvuur op
zondag Eerste Paasdag brandde was het goed toeven voor de circa vier-
honderd aanwezigen. Tegen 20.15 uur werd door ponyclub ‘De
Hessenruiters’, in de persoon van Gerrit Dolman en voorzitter Fred
Rensen, voor de 14e maal het paasvuur ontstoken. De zes meter hoge
berg werd aangestoken met een gasbrander.

Op vrijdag 21 april en zaterdag 22 april speelde de toneelgroep van de
Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’ in zaal De Gouden Karper in
Hummelo het blijspel ‘Een goed soldaat...’. Het werd een bijzondere uit-
voering, omdat de burgemeester van Bronckhorst een rol speelde in het
stuk.

Kunst te kust en te keur op de parkeerplaats bij Het Hart van Hummelo
op zondag 23 april. In het kader van de Kunstwandelroute werd er een
kunstmarkt gehouden bestaande uit zo’n 20 kramen met werk van diver-
se kunstuitingen: schilderijen, beelden en ruimtelijk werk, prenten, foto-
grafie, textiele werkvormen, emailles en keramiek. 

Tijdens het paasvuur konden de
aanwezigen genieten van een drank-
je, wafels en muziek van een drive-
in-show. Vanwege de vele regen in de
voorgaande weken kon de jeugd
zich uitleven in een waar modder-
bad: velen zaten van top tot teen
onder.
Dhr. Freek Kok van ponyclub ‘De
Hessenruiters’ vertelt dat bij de
organisatie van het paasvuur veer-

tien vrijwilligers betrokken zijn.
Ook zijn er vele vergunningen en
regelgevingen waar de organisatie
mee te maken heeft. Zo zijn er de Al-
gemene Plaatselijke Verordening
(APV), de ontheffing Drank en
Horeca wet, de ontheffing verbran-
den snoeihout en het besluit tijde-
lijke verkeersmaatregelen. Hierdoor
wordt het steeds moeilijker een der-
gelijk evenement te organiseren.

De koningin viert haar verjaardag
voor jong en oud bij het sportcafé
‘SPIRIT’ in Hoog-Keppel (Hes-senhal).
De Volksfeestcommissie Keppel-
Oranjefeest organiseert de volgende
activiteiten:
- Voor de peuters en kleuters komen
er vrolijke clowns die met gezellige
spelletjes en natuurlijk een konink-
lijke traktatie feest vieren.

- De kinderen van 6 t/m 12 jaar gaan
op een spannende avonturentocht
door het dorp Hoog-Keppel. Voor de
groepjes zijn weer koninklijke prij-
zen beschikbaar. En natuurlijk is er
een lekkernij bij.
- Voor de oudere jeugd, de jonge
oudere, de oudere jongere, de jeug-
dige oudere kortom voor alle inwo-
ners boven de 12 zijn er activiteiten

ter plaatse. Wat te denken van bij-
voorbeeld de KEPPELSE OUD-HOL-
LANDSE SPELEN. Vorig jaar was het
hartstikke gezellig op het terrasje
voor ‘SPIRIT’, dit jaar wordt het vast
en zeker weer gezellig. U bent van
harte welkom.
De activiteiten starten om 9.00 uur
en duren tot 11.30 uur (prijsuitrei-
king). Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de voorzitter
van de Volksfeestcommissie, dhr. H.
Dokter (tel. 0314-381788 / e-mail:
henny.dokter@planet.nl).

Stichting Het Web, Kunstenaarsnet-
werk uit Doetinchem, organiseerde
dit jaar voor de zevende keer de
Kunstwandelroute op het landgoed
Enghuizen in Hummelo. Bij het
Koetshuis op het landgoed Eng-
huizen vonden performances plaats
rond “Ophelia’s weerspiegelingen”.
Deze zullen ook plaatsvinden op 7

mei. Het startpunt van de wandel-
route is bij restaurant Het Hart van
Hummelo, waar ook de routebe-
schrijving verkrijgbaar is voor
€ 2,50. Tot en met 5 juni kan de wan-
delroute nog gelopen worden.
Kijk voor meer informatie op
www.webartsight.nl

Zelhemmers zetten Zelhem 
op de kaart

De OVZ en andere groeperingen in
Zelhem hebben zich tot doel gesteld
om Zelhem te promoten. Zondag 21
mei is daarom ‘Swingend Zelhem’
georganiseerd als een dag om te wer-
ken aan die promotie. Maar daarbij
is hulp nodig. Misschien wel u.
Er is die dag al een prachtig pro-
gramma met o.a. een grote ‘Knock
Out Show’, medewerking van de
Plaggen Hendrik groep, Union jon-
geren, presentaties van ML-sport,
modeshow, jazzballet, linedance en
carnavalsvereniging. Verder zijn er
optredens van ‘Beacon & Beans’,
Warboel en een dweilorkest. Ook
voor de jeugd is er vertier 
Maar de organisatie zoekt nog men-
sen die als figurant mee willen spe-
len.  Zo zou een groepje kinderen als
Pietje Bel met de Zwarte Hand door
de straten kunnen trekken of een
groep mensen zou, verkleed als
beroemde muzikanten als ‘Beatles’
of ‘Stones’ in een open wagen kun-
nen rondrijden. Maar een eigen idee
van u, eventueel samen met uw
buurt, is natuurlijk ook welkom. Als
het maar iets met muziek te maken
heeft of een toegevoegde waarde

heeft voor deze dag. Zelhem moet
gaan swingen.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de organisatie via
e-mail op info@ovzelhem.nl of bel-
len met Arjan Berendsen, tel. 0314-
621735 (’s morgens) of Henk
Beumer, tel. 0314-621385.

Koninginnedagconcert
in IJzevoorde

De Chr. Gem. Zangvereniging “Ho-
sanna” uit IJzevoorde verzorgt op
zaterdag 29 april, zonder leiding
van dirigent Jan van Schaik, een
Koninginnedagconcert in de Pokkes-
hutte aan de Loordijk in IJzevoorde.
Het programma bestaat uit bekende
en minder bekende klassieke en
modernere koorzang. De begelei-
ding is in handen van pianiste Elly
Foppen. Naast het zangprogramma
van ‘Hosanna’ is er een optreden
van de Malletband S.M.D., een ritmi-
sche slagwerkgroep van de Stede-
lijke Muziekvereniging Doetinchem.
Het concert begint om 19.30 uur.
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Koninginnedag 
Hoog-, Laag-Keppel en Eldrik

Burgemeester Aalderink had de
noodkreet van Oranjevereniging
‘Hummelo en Oranje’ wel heel
serieus genomen. Toen de vereniging
tijdens een kennismakingsgesprek
met de nieuwe burgemeester aangaf
dat de jaarlijkse toneelvoorstelling
mogelijk niet door zou kunnen gaan
wegens gebrek aan mannelijke spe-
lers, bood hij spontaan zijn medewer-
king aan. 
Hij wilde zelf wel het toneel op. Dat
liet de vereniging zich geen twee keer
zeggen. Het resultaat was dat Henk
Aalderink schitterde als de bijziende
buurman Daan, die uiteindelijk
zwicht voor de charmes van ‘majoor
Suzan’, gespeeld door Stella Elferink.
Naast Henk Aalderink en Stella
Elferink (zie foto) waren Nikki
Greven, Jan Vrogten, Ineke Jansen,
Karin Maalderink en Fleur Langeweg
te zien in het blijspel, geschreven
door Johan Dobbelaar.
De regie was in handen van Henny
Maalderink.
Samen zorgden zij voor twee avon-
den ontspanning voor een uitver-
kochte zaal.



EHBO-examen

Mannenkoor op concertreis naar Dresden 

Lentewandeling 
waterwingebied De Pol

Op zondagmiddag 30 april houdt
het IVN ‘De Oude IJsselstreek’ in het
kader van de vierseizoenenwande-
ling haar lentewandeling door het
waterwingebied ‘De Pol’ met zijn
rivierduinen en glooiingen. In ieder
seizoen wordt dezelfde wandeling
gelopen en wordt er vooral aandacht
besteed aan dat wat er op dat
moment  te horen, te zien of te rui-
ken is. 
De gidsen staan om 14.00 uur klaar
bij café ’t Onland aan de Rekhemse-
weg 175 in Gaanderen. De wandeling
duurt ongeveer twee uur. De deelna-
me is gratis, maar een vrijwillige bij-
drage is welkom. 
Voor inlichtingen kunt u bellen met
mevr. Gerrie Til, tel. 0314-625536.

Alcoholcontroles in 
de Achterhoek

De één viel op door zijn rijgedrag, de
ander sprak met dubbele tong of kon
bij het uitstappen niet meer op z’n

benen staan. Een paar zaken die dui-
delijk maken, dat men nog regelma-
tig met drank op achter het stuur
zit. Om het aantal letselongevallen
in het verkeer terug te dringen
houdt de politie regelmatig alcohol-
controles. Vrijdagavond 21 april
werd op verschillende plekken ge-
controleerd en wat op viel was dat
veel volwassenen te diep in het glaas-
je hadden gekeken.  Een kleine
opsomming: 
Op de Energieweg in Doetinchem
werd rond 02.00 uur een 26-jarige
man uit ’s Heerenberg gecontro-
leerd. Hij blies op het politiebureau
0.6 promille. Aangezien hij de laatste
tijd vaker onder invloed in z’n auto
werd betrapt is zijn rijbewijs inge-
vorderd. 
Het rijgedrag van een 35-jarige man
uit Hardinxveld Giessendam viel sur-
veillerende agenten op toen zij rond
03.05 uur over de Ruurloseweg in
Zelhem reden. De man bleek gedron-
ken te hebben en blies 1.7 promille.
Zijn rijbewijs invorderen bleek niet
mogelijk, want hij bleek sinds 2003
geen geldig rijbewijs meer te heb-
ben. Om 04.00 uur werd op de
Europa-weg in Doetinchem een 38-
jarige man uit die plaats gecontro-
leerd. Hij blies 1.3 promille en kon

zijn maaginhoud op het politiebu-
reau niet binnen houden. Aangezien
hij de rommel niet wilde opruimen,
worden de schoonmaakkosten bij
hem in rekening gebracht.

Kerk en Radio

In het interkerkelijke programma
‘de Muzikale Ontmoeting’ bij Radio
Ideaal is op maandag 1 mei een
vraaggesprek te beluisteren dat Wim
Boeijink hield met dhr. Walter
Rovers over de herbouw van een
eeuwenoude Ludgerkerkje in Zel-
hem. De week erop, op maandag 8
mei, zal dhr. Frans Robben vertellen
over zijn reis naar Normandië en wat
daar gebeurde tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Maandag 15 mei zal
mevr. Ebbinge uit Hengelo (G) in een
vraaggesprek met Gerrie Bossen-
broek vertellen over haar werk als
lerares Godsdienst aan het openbaar
lager onderwijs.
Het programma ‘de Muzikale
Ontmoeting’ wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Van 20.00 tot
20.30 uur kunnen muzikale verzoek-
jes voor het programma worden aan-
gevraagd via tel. 0314-624002.

Vrijdagmorgen 28 april gaan de 52
zangers, de dirigent en de pianist
van het  Chr. Mannenkoor Zelhem
met hun partners vertrekken  voor
een  5 daagse concertreis  naar
Dres-den. Er zullen verschillende
optredens worden verzorgd o.l.v.
dirigent Henk Peppelman en, waar
nodig, zal de piano worden

bespeeld door Marius de Boer.
Ondanks een druk programma zal
er zeker ook tijd zijn om de
prachtige omgeving met zijn vele
bezienswaardigheden te bewonde-
ren.  

Op zaterdag 29 april zal een bezoek
worden gebracht aan de Frauen-kir-

che en aan de prachtige Opera, waar
ook gezongen zal worden. Verder zal
het koor die dag haar medewerking
verlenen in de R.K.-kerkdienst in de
Hofkirche. 
Op zondag 30 april wordt er een
bezoek gebracht aan  Dhalen,
Schmannewitz en Bucha. Met deze
gemeenten heeft de protestantse
kerk in Halle al vele jaren een uit-
wisselingscontact. De kerken in deze
gemeenten zijn te klein, zodat het
koor dan zal zingen tijdens de kerk-
dienst in de evangelische kirche in
Dahlen. Op zondagmiddag zal er
een concert worden gegeven in de
pas gerestaureerde Stadtkirche St.
Aegidien. Maandag 1 mei is er ruim-
te voor een excursiedag. 
Er wordt een bezoek gebracht aan
o.a. Pillnitz en het  Elbsandsteinge-
bergte, een groot natuurpark dat
wordt gekenmerkt door bizarre rots-
formaties, majestueuze tafelbergen,
afgewisseld met diepe kloven en
dichte bossen.
Dinsdagmorgen 2 mei vindt de
terugreis naar Nederland plaats
waarna in Nijhof in Halle nog een
afscheidsdiner zal worden genut-
tigd.

Maandag 10 april hebben alle leerlingen van groep 8 van de Looschool hun EHBO-diploma gehaald. Drie maan-
den lang hebben ze elke maandagmiddag les gehad van drie vrijwilligers van de afdeling Zelhem Halle van het
Rode Kruis en tijd noch moeite werden gespaard om de leerlingen de vaardigheden van de EHBO bij te bren-
gen. Van het aanleggen van een vingerverbandje tot het beademen en vele stukken theorie, alles werd met
evenveel zorg gebracht. Een aantal van de kinderen is door de cursus op school zo enthousiast geworden, dat
ze zich ook gaan aanmelden voor de vervolgcursus.

Ook Zelhem heeft in de tweede wereldoorlog behoorlijk geleden onder
de Duitse bezetter. Uit de geschiedschrijving blijkt, dat het aantal raz-
zia’s dat hier plaatsvond zeer hoog was. Dit was te wijten aan een vrij
grote, maar vooral fanatieke N.S.B.-kern. Duitsers bleken vaak zeer goed
geïnformeerd. Met name in het 4e en 5e jaar van de bezetting was de ge-
zindheid van de bevolking een grote ergernis voor deze N.S.B.-ers,
waardoor het gevaarlijk was om van je standpunt blijk te geven. 
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Dodenherdenking 4 mei
te Zelhem

Sportdag nieuwe stijl

Na ruim 15 jaar in dezelfde vorm te
hebben plaatsgevonden, wordt op 9
mei de sportdag nieuwe stijl gehou-
den, georganiseerd voor alle kinde-
ren uit de groepen 5 t/m 8 van alle
basisscholen uit Zelhem en omge-
ving. Rutger de Vries en Dini
Compas (OBS Jan Ligthart) en Wilma
Elsman (OBS Schilders-ord) hebben
het voortouw genomen om de jaar-
lijkse sportdag in een nieuwe jas te
steken.
De sportverenigingen uit de omge-
ving zijn aangeschreven met het ver-
zoek hun medewerking te verlenen.
Velen hebben al toegezegd een bij-
drage te zullen leveren. Dit doen zij
grotendeels kosteloos (m.u.v. kleine
vergoedingen voor materialen, ed.).
Op deze manier snijdt het mes aan
twee kanten, nl; de jeugd krijgt een
zo breed mogelijk scala aan sporten
gepresenteerd en de verenigingen
worden bekender bij de jeugd.
De samenwerking tussen de basis-
scholen is uniek te noemen, omdat
zij gezamenlijk de kosten voor dit
evenement dragen. Alleen het pols-
bandje, dat de kinderen na afloop in
plaats van een vaantje krijgen,
wordt voor de helft gesponsord door
VKF-Renzel uit Dinxperlo.
Iedereen hoopt dat deze nieuwe
opzet zo succesvol zal zijn zodat het
concept voor de komende jaren kan
blijven bestaan.
De sportdag nieuwe stijl zal op 9
mei van 9.00 tot 15.30 uur worden
gehouden op de sportvelden van
voetbalvereniging Zelhem en rond-
om sporthal De Pol.

Eén belastingkantoor 
waterschappen Oost-

Nederland 

De algemeen besturen van de water-
schappen Groot Salland (Zwolle),
Regge en Dinkel (Almelo), Reest en
Wieden (Meppel), Velt en Vecht
(Coevorden) en Rijn en IJssel
(Doetinchem) stemmen in met de
vorming per 1 januari 2007 van één

gemeenschappelijk belastingkan-
toor in Oost-Nederland. Dat be-
tekent dat de eigen belastingafde-
ling wordt samengevoegd met de
andere belastingafdelingen.
De nieuwe organisatie regelt de
belastingheffing en -inning van de
samenwerkende partners. 
Door de samenvoeging kan er goed-
koper en efficiënter worden ge-
werkt. Er ontstaat een krachtige en
toekomstgerichte nieuwe organisa-
tie. 
Samenwerking
Niet alleen de Unie van Waterschap-
pen, maar ook het kabinet en de
Tweede Kamer hebben aangegeven,
dat door samenwerking wateropga-
ven slagvaardiger en effectiever kun-
nen worden uitgevoerd. De vorming
van één gezamenlijke belastingorga-
nisatie past in die landelijke ontwik-
kelingen. De op te zetten samenwer-
king tussen waterschappen biedt
ook kansen tot aansluiting van bij-
voorbeeld gemeenten. 
De samenwerking zorgt voor kwa-
liteitsverbetering, verminderde
kwetsbaarheid en besparing op de
uitvoeringskosten. Alle vijf water-
schappen zijn vanuit de Europese
Kaderrichtlijn Water opgenomen in
het deelstroomgebied Rijn-Oost.
Daarmee biedt de samenwerking
voor hen een strategisch perspectief. 
Belastingkantoor
Het nieuwe belastingkantoor wordt
in Zwolle gevestigd, als meest cen-
trale locatie. Het belastingkantoor
wordt een zelfstandige organisatie
die een eigen directie krijgt. 

Lezing
Jacob Slavenburg

Donderdag 27 april zal Jacob
Slavenburg voor ‘de Vlam’ in de ont-
moetingskerk te Doetinchem een le-
zing verzorgen met het onderwerp
‘De vrouw die het Al kent, Maria
Magdelena’. Jacob schreef als cul-
tuurhistoricus al vele boeken over
gnosis, esoterische stromingen,
mystiek, spiritualiteit etc.
De lezing begint om 20.00 uur en de
entree bedraagt € 9,--.

Velen werden hierdoor opgepakt,
zoals Burge-meester Rijpstra, dhr.
H.J. Ellenkamp (onderwijzer), dhr. P.
de Fremery, Dr. Gerritsen en dhr. A.
Reinders uit de Heidenhoek (valse
persoonsbewijzen en helpen van
onderduikers). Zij zijn gelukkig,
soms op miraculeuze wijze, weer
vrijgekomen. Helaas gold dat lang
niet voor allen. Zo werd landbou-
werszoon W. Wolsink uit de
Heidenhoek (Verzetsman) opgepakt
en op transport naar Duitsland
gesteld, waar hij in kamp Ludwigs-
lust bezweek. Ook B. Polman over-
leefde het niet. Hij weigerde princi-
pieel om graafwerk te doen voor de
Duitsers en werd gefusilleerd. Bur-
gemeester Rijpstra is later weer
opgepakt en in februari 1945 in een
Duits concentratiekamp bezweken.
Dat laatste gold ook voor gemeente-
ambtenaar W. Middeldorp. Ook
kende Zelhem de nodige Joodse
slachtoffers en neergestorte en over-
leden geallieerde vliegers en kwa-
men 15 Zelhemmers om bij een
bombardement in het voorjaar van
1945.
Op 4 mei a.s. wandelen we langs de
begraafplaatsen van de overledenen
die hier begraven liggen en we her-
denken ze. Uiteraard strekt de her-
denking veel verder dan de 2e
wereldoorlog en Zelhem alleen,
maar Zelhemmers uit die tijd moe-

ten, zeker aan het einde van de oor-
log met een N.S.B.-burgemeester en
ambtenaren, het gemis aan vrijheid
intens hebben gevoeld.
De Nationale Herdenking op 4 mei
Op de Nationale Herdenking wor-
den alle burgers en militairen her-
dacht, die sinds het begin van de
Tweede Wereldoorlog, wanneer en
waar ook ter wereld, in het belang
van het Koninkrijk zijn gevallen of
door oorlogshandelingen en terreur
zijn omgekomen.
De Nationale Herdenking is niet
alleen herdenken van diegenen die
hun leven verloren, maar houdt ook
de bezinning in op heden en toe-
komst.
Het programma van de Nationale
Herdenking te Zelhem is als volgt:
19.25 uur Herdenkingsdienst in de
Lambertikerk met medewerking
van een koor, basisscholen (decla-
matie) en piano en zang.
Last Post bij het monument en om
20.00 uur twee minuten stilte.
Kranslegging door de Burgemeester
namens de Gemeente en kransen en
bloemen door mensen uit het voor-
malig verzet, Oranjecomité, de stra-
ten (Verzet en Koeriershoek), kinde-
ren van scholen en andere burgers.
De ‘Stille tocht’ over het kerkhof
langs de gra-ven van de vliegeniers
en andere oorlogsslachtoffers. 



Edah Zelhem wint  Achterhoeks Bedrijven toernooi 

Prijswinnaars
eierzoekwedstrijd Halle

Politieberichten

“Als underdog kun je natuurlijk vrij-
uit voetballen”, meende Werner
Roelofs “maar zelfs dit had ik niet

verwacht”. Het toernooi is opgezet
door eetcafé De Groes, Aerofitt en
Golstein Sport en heeft als doel

In de week voor Pasen waren de
Halse kinderen druk met het zoe-
ken naar de verstopte eieren in de
etalages van de Halse winkeliers.
Maarliefst 131 kinderen leverden
het wedstrijdformulier in en ont-
vingen een leuke attentie.

Er ontstond even verwarring toen
bleek dat twee winkeliers geen eie-
ren hadden verstopt, maar voor de

uiteindelijke uitslag had dit geen
gevolgen. Op de foto de prijswin-
naars Stef ten Brinke, Tim Teerink,
Sven Berendsen, Dorian Wevers en
Floor Berendsen. Zij ontvingen alle-
maal een mooie prijs.
De mooiste kleurplaten werden
ingeleverd door Demi Wolsink en
Hilde Luiten en ook zij mochten een
prijsje uitzoeken.

gezellig voetballen met aan het
einde een groot feest in de Groes. De
Groes en Aerofitt waren vooraf favo-
riet, maar Aerofitt verloor de finale
van de Edah via de penalty’s. “Toen
Tim Ooiman de eerste penalty
gestopt had wisten we dat het nu wel
heel dicht bij kwam”, aldus Remco
Hendriksen na afloop. “Het leek wel
of iedereen op de tribune voor ons
was. Toen ik in de finale de eerste
erin schoot, ging er een heel prettig
gevoel door me heen”. Hielke Jansen
was niet de enige die dit gevoel had.
Ook Edah-stagiaire Jermy Boukila
was opgelucht toen hij zijn laatste
en beslissende penalty erin schoot.
“We hebben een feestje gevierd in de
kleedkamer en gelijk onze baas
gebeld”, vertelt Werner Roelofs.
Verliezend finalist Aerofitt was erg
teleurgesteld. “We speelde de finale
met ons beste opstelling, maar ach-
terin gaven we het 2x erg gemakke-
lijk weg”, gaf masseur Han Woerts
als mogelijke reden aan. “We maken
dan nog knap 3-3, maar met penal-
ty’s kan iedereen winnen”.
De beker zal de komende tijd in de
Edah-winkel Zelhem te bewonderen
zijn, samen met de foto van de spe-
lers; Jermy Bokila, Werner Roelofs,
Remco Hendriksen, Hielke Jansen,
Benno Rondeel, Sjoerd Kappert,
Arjan ten Brinke, Yorick Strijthagen,
Stefan Goldewijk, Juray Nieuwen-
huis, Tim Ooyman en natuurlijk
sponsor Edo Schilp. 

Uit een vrachtwagen die geparkeerd
stond op een bedrijfsterrein aan de
Fabriekstraat 16 in Doetinchem is
tussen donderdagavond 13 april
(17.00 uur) en vrijdagmorgen 14
april (06.00 uur) een container met
daarin 98 paar schoenen ontvreemd.
De daders wisten wat ze zochten,
aangezien er diverse andere contai-
ners opzij zijn geplaatst om juist
deze te bemachtigen. De eigenaar
van de schoenenfabriek, een 39-jari-
ge man uit Doetinchem, looft een
beloning van € 1000,-- uit voor de
gouden tip.
De politie heeft tijdens een surveil-
lance op vrijdag 14 april rond 21.30
uur op de Kruisbergseweg in
Doetinchem een scooterrijder staan-
de gehouden, omdat hij geen helm
droeg en de bocht wel erg ruim nam.
Het vermoeden bestond dat de
bestuurder, een 35-jarige man uit
Steenderen, teveel alcohol had
genuttigd. Hij werd aangehouden en
naar het politiebureau overgebracht
voor een controle. Daarbij blies hij
2,2 promille. Verder bleek hij geen
geldig rijbewijs te hebben. Hij kreeg
een rijverbod en proces-verbaal.
Omdat hij slecht nieuws had gekre-
gen, besloot een 39-jarige man uit
Arnhem om spullen te gaan stelen.
Hij liep echter tegen de lamp en
werd door een medewerker van de
supermarkt aan De Bongerd in
Doetinchem aangehouden. Hij had
voor een flink bedrag aan cosmeti-
sche producten voor mannen in zijn
tas en wilde de winkel verlaten zon-
der deze af te rekenen. Hij werd naar
het politiebureau overgebracht waar
hij direct bekende. Er werd proces-
verbaal opgemaakt.
Een 21-jarige automobilist uit
Vorden stak in de nacht van vrijdag
14 op zaterdag 15 april rond 03.30
uur snel de Raadhuisstraat in
Hengelo (G) over naar een parkeer-
plaats toen hij politie zag rijden. Hij
is daarop gecontroleerd, en bleek te-
veel alcoholhoudende drank genut-
tigd te hebben. 0,25 promille is voor
een beginnend bestuurder te hoog.
Er is slechts 0,2 toegestaan. De poli-
tie heeft proces-verbaal opgemaakt.
De politie hield op de Raadhuisstraat
in Doetinchem een 21-jarige man uit
Silvolde aan die teveel alcoholhou-
dende drank had gehad. Op het
bureau blies hij 0,36 promille. Ook
hier ging het om een beginnend
bestuurder, zodat proces-verbaal

werd opgemaakt. Tevens was zijn rij-
bewijs dusdanig beschadigd dat de
politie dit heeft ingenomen.
Een 52-jarige automobilist uit Den
Haag werd zaterdag 15 april rond
21.45 uur staande gehouden op de
Hummeloseweg voor een blaastest.
Hij bleek teveel alcoholhoudende
drank te hebben gedronken. Hij
werd overgebracht naar het politie-
bureau, waar hij 0,94 promille blies.
Tegen hem is proces-verbaal opge-
maakt.
De politie heeft in de nacht van
zaterdag 15 op zondag 16 april rond
04.30 uur aan de Raadhuisstraat een
20-jarige Beginnende Bestuurder uit
Doetinchem staande gehouden. Hij
bleek teveel alcohol te hebben genut-
tigd. Hij werd aangehouden en naar
het politiebureau overgebracht,
waar hij 0,35 promille blies, waar
voor hem maar 0,2 is toegestaan. De
politie heeft proces-verbaal opge-
maakt. De politie heeft twee man-
nen uit Doetinchem van 21 en 23
jaar op heterdaad betrapt bij het ste-
len van twee fietsen. Beide verdach-
ten namen op het Simonsplein een
fiets weg en droegen deze met zich
mee, waarbij ze door te ‘stuiteren’
probeerden de sloten van de fietsen
te openen. De mannen werden aan-
gehouden en naar het politiebureau
overgebracht, waar ze werden inge-
sloten. Tijdens het verhoor bekenden
beiden de diefstal. Tegen de jonge-
mannen is proces-verbaal opge-
maakt. Van beide fietsen zijn de eige-
naars achterhaald en één fiets is
reeds bij de rechtmatige eigenaar
terugbezorgd. Tussen 22.30 uur en
9.00 uur werden van een bestelauto
aan de De Gaullestraat in Doetin-
chem alle vier de banden lek gesto-
ken. De eigenaar, een 50-jarige man
uit Doetinchem, heeft aangifte
gedaan. De politie onderzoekt de
zaak. Verder werd een mobiele com-
pressor weggenomen aan het Jaag-
pad in Doetinchem. De compressor
werd losgekoppeld van een bedrijfs-
bus en meegenomen. 
In Doetinchem werd maandagavond
17 april ingebroken bij een bedrijf
aan de Transportweg. De daders for-
ceerden een raam en namen twaalf
computers en enkele toetsenborden
en muizen mee. De politie kreeg
melding van vernieling van auto’s
aan de Catharinastraat in Doetin-
chem. Twee mannen waren rond
23.00 uur bezig om meerdere auto’s

te beschadigen, waarbij ondermeer
de buitenspiegels stukgemaakt wer-
den. Volgens getuigen waren de
mannen duidelijk onder invloed van
alcohol en waren zij tussen de 25 en
35 jaar. De ene had lang stijl haar en
droeg dit in een paardenstaart, de
ander was ietwat kalend. De politie
is een buurtonderzoek gestart  en
vraagt getuigen die meer bijzonder-
heden weten zich te melden. De poli-
tie trof in ieder geval vier beschadig-
de auto’s aan.  
Een 81-jarige Vordense moest dins-
dagochtend 18 april met ernstige
brandwonden worden overgebracht
naar de brandwondenafdeling van
het Dijkzichtziekenhuis in Rotter-
dam. Ze wilde rond 07.30 uur in de
keuken een kopje thee zetten toen
haar duster vlam vatte. Ze zag zelf
kans het vuur te doven, maar liep
ernstige brandwonden op. Ze wist
haar buurvrouw te alarmeren die
direct 112 belde. De eerste opvang
van het slachtoffer vond in het
Spittaal in Zutphen plaats, waarna
ze naar Rotterdam werd overge-
bracht.
In de nacht van dinsdag 18 op
woensdag 19 april werd bij een
bedrijf aan de Raadhuisstraat in
Doetinchem op ruwe wijze ingebro-
ken. Men forceerde de deur en ging
er met onder meer een dvd-speler en
een kluis met een onbekend geld-
bedrag vandoor. De technische
recherche heeft inmiddels een spo-
renonderzoek verricht en het onder-
zoek wordt voortgezet. Personeel
van een warenhuis aan de Hambur-
gerstraat in Doetinchem heeft twee
15-jarige meisjes uit Doesburg en
Doetinchem betrapt op winkeldief-
stal. Het duo bleek een zonnebril en
twee kettingen te hebben gestolen.
Ze werden aan de politie overgedra-
gen en bleken bij een andere winkel
ook nog sokken te hebben gestolen.
De meisjes worden naar een preven-
tieproject verwezen 
Onbekenden hebben in de nacht van
woensdag 19 op donderdag 20 april
ingebroken in een supermarkt aan
de Dorpsstraat in Vorden. Ze kwa-
men binnen via het dak en namen
een grote hoeveelheid sigaretten
mee. 
In het kader van het veilig vervoer
van kinderen heeft de politie van
Doetinchem donderdag 20 april op
de Hof van Parijs, de Kruidenlaan, de
Wolborgenmate en de Bongerd ver-

Op Goede Vrijdag werd in de sporthal Veldhoek het Achterhoeks bedrij-
ven zaalvoetbal-toernooi gehouden. Verschillende bedrijventeams stre-
den voor een beker van zeker een halve meter hoog. Vele favorieten
waren getipt, maar dat het team van de Edah Zelhem de finale zou win-
nen had vooraf niemand verwacht.

Wedstrijdprogramma 
V.V. Wolfersveen

Donderdag 27 april. Senioren.
Wolfersveen dames 1-BWO dames 1.
Aanvang: 19.00 uur.
Zaterdag 29 april. In verband met
de viering van Koninginnedag is er
geen programma voor de jeugd en
de pupillen.
Zondag 30 april. Senioren. SVGG 1-
Wolfersveen 1. Aanvang: 14.30 uur;
Wolfersveen 2-Longa ’30 9. Aanvang:
10.30 uur; Wolfersveen 3-Neede 7.
Aanvang: 10.00 uur; Wolfersveen
dames 1-Zelhem dames 1. Aanvang:
13.15 uur.

Film in ‘de Brink’

Zaterdag 6 mei wordt de zaal in cul-
tureel centrum ‘de Brink’ weer
omgebouwd tot bioscoopzaal. De
film ‘Nanny Mc Phee’ is geschikt
voor alle leeftijden en zal in  het

Nederlands gesproken worden.
De film begint om 19.00 uur en de
entree bedraagt € 4,--.

Wedstrijdprogramma
HC ’03

Woensdag 26 april. Pupillen. Does-
burg SC D2-HC '03 D2. Aanvang:
18.30 uur; Groessen D3-HC '03 D3.
Aanvang: 18.30 uur.
Donderdag 27 april. Dames. Sint
Joris DA1-HC '03 DA1. Aanvang:
19.00 uur.
Vrijdag 28 april. Zaalvoetbal. WEJA
3-HC '03 1. Aanvang: 20.30 uur;
Rijnland 3-HC '03 3. Aanvang: 21.00
uur.
Zondag 30 april. Senioren. Bon Boys
1-HC '03 1. Aanvang: 14.00 uur; WVC
4-HC '03 2. Aanvang: 9.30 uur;
Dierense Boys 2-HC '03 4. Aanvang:
10.00 uur; HC '03 7-Hoven de 4.
Aanvang: 9.30 uur.
Dames. KSH DA1-HC '03 DA1.
Aanvang: 10.00 uur.

keerscontroles gehouden. De snel-
heid en het gebruik van de autogor-
del werden gecontroleerd. Op de
Hof van Parijs werden de meeste
snelheids- (6) en gordelovertredin-
gen (7) en geconstateerd. De politie
kreeg veel positieve reacties van
buurtbewoners op de controle, zelfs
van een enkeling die bekeurd was!
Bij de Bongerd 3 boetes uitgeschre-
ven aan ouders, die geen gordel
droegen. Kinderen die een gordel
droegen, kregen een ‘goochem’ als
beloning. De goochem is een gordel-
dier dat aan de gordel vastgemaakt
kan worden. Een 22-jarige automo-
bilist uit Keijenborg en een 52-jarige
automobiliste uit Steenderen kwa-
men rond 15.45 uur met elkaar in
botsing op de Zutphen-Emmerikse-
weg in Toldijk. De 22-jarige man
reed achter de vrouw en zag te laat
dat zij moest remmen. Hierop ont-
stond een botsing. De man klaagde
over pijn in de nek en schouders.
Tegen een 48-jarige man uit
Doetinchem wordt proces-verbaal
opgemaakt voor het illegaal aftap-
pen van stroom uit een lantaarn-
paal voor zijn woning aan de
Nieuweweg. De politie trof rond
18.00 uur, samen met een fraude-
medewerker van de stroomleveran-
cier, een elektriciteitssnoer aan dat

van de lantaarnpaal naar de woning
van de man liep. De man is op het
politiebureau ontboden en bekende
het feit.
Agenten hebben  in de nacht van
vrijdag 21 op zaterdag 22 april een
32-jarige Doetinchememer aange-
houden. De man had eerder die
nacht zijn partner zo mishandeld,
dat zij het huis was uitgevlucht. Ze
bleek dusdanig geslagen en ge-
schopt te zijn, dat zij ter observatie
in het zie-kenhuis werd opgenomen.
De man is ingesloten. De politie
heeft een 20-jarige Doetinchemmer
aangehouden die zich constant
lastig gedroeg. De jongeman was bij
een horecazaak in de binnenstad
verwijderd en wilde telkens verhaal
bij de portier halen. Agenten spra-
ken op hem in en hij zou naar huis
gaan. Nog geen half uur later stond
hij weer te klieren bij dezelfde zaak.
Ook dit keer kreeg hij het advies om
te vertrekken. Op een gegeven
moment zagen agenten de jon-
geman naar een andere kroeg lopen
en zonder enige aanleiding sloeg hij
daar iemand in het gezicht. De maat
was vol en hij werd aangehouden.
Hij is ingesloten in een politiecel en
er wordt proces-verbaal tegen hem
opgemaakt.
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Aan het woord is Martin Spekkink,
grote organisator van alle 30 concer-
ten van NORMAAL in Toldijk! “De eer-
ste keer heb ik het met kameraden op-
gezet. ‘Oerendhard’ werd net uitge-
bracht. We hadden een tent in het wei-
land, zonder vloer. Met flesjes bier
waar de jeugd 10 cent zakgeld per fles
voor kreeg om op te ruimen. Het was
een groot avontuur. Er waren 1100
man aanwezig.”

Het grootste aantal bezoekers wat ze
hadden was 5500 man. Maar dat was
al veel later. De tenten werden groter.
“Voor dit jaar worden er 4000 man ver-
wacht, maar dat komt ook door het
voorprogramma: JOVINK en de voeder-
bietels,” lacht Martin Spekkink. Er
worden 4000 kaarten gedrukt en
vol=vol. “Het moet beheersbaar blij-
ven. Iedereen moet evenveel ruimte
hebben. Iedereen heeft evenveel be-
taald en moet dan ook evenveel kun-
nen genieten!” legt høker in hart en
nieren Martin Spekkink uit.

Martin Spekkink en Bennie Jolink ken-
den elkaar al op de Mulo, waar Bennie
in de parallelklas zat. Toen NORMAAL
begon waren de kameraden meteen
verkocht. Overal waar NORMAAL
speelde gingen Martin Spekkink,
Henk Holtermann en Herman Hen-
driks ook heen. Van Lochem tot Bees-
terzwaag in Friesland. “We waren ech-
te høkers,” vertelt Martin Spekkink
met een glimlach. “De meisjes daar
dachten dat de hele Achterhoek zó
leefde en ze wilden wel mee.” Maar
dat ging toch niet door.

Tien jaar geleden was de Blagenrock
een groot succes. Daarom meenden
Martin Spekkink en medewerkers dat
dit voor herhaling vatbaar was. Op
donderdagmiddag 29 juni 2006 zijn
kinderen van de basisscholen in de
wijde omtrek van groep 5 tot en met
groep 8 welkom in de Flophouse voor

een heus concert van NORMAAL! Ui-
teraard worden de scholen door mid-
del van een schrijven hierover nog na-
der gelnformeerd. Het wordt een cul-
turele middag die begint om 14.00
uur, waarbij ook nog diverse prijzen te
winnen zijn. Deze prijzen worden
door Bennie Jolink zelf uitgereikt. De
ranja zal rijkelijk vloeien!

Omdat Martin Spekkink niet alles
meer zelf kan doen, is hij erg blij een
grote groep vrijwilligers om hem heen
te weten, die bijspringen waar het no-
dig is. Ook veel jongeren spannen zich
in voor de Flophouse!

Het concert op 30 juni 2006 wordt een
‘vader en zoon’ avond. JOVINK en de
Voederbietels is de band van de zoon
van Bennie, Gijs Jolink, maar dat zul-
len de fans allang weten.

Voor het Koffieconcert op zondag 2 ju-
li 2006 is het Limburgse Blaasorkest
Die Berger Musikanten weer van de
partij. Daarnaast speelt de Dialect
Feestband Kennèh en zijn Rock & Rol-
lers Huub Henk & Harrie aanwezig.
Het wordt weer een gezellige dag, met
NORMAAL als hoogtepunt.

Vrijdag 28 april 2006 start de voorver-
koop van het jubileumconcert van
NORMAAL op 30 juni 2006 en het Kof-
fieconcert op 2 juli 2006 bij Jeugdsoos
Flophouse! Op deze avond wordt vanaf
21.00 uur de koninginneNach gevierd,
met medewerking van 'DJ Ed en San-
der'. Bij de Jeugdsoos zijn de kaarten
alleen op vrijdagavond verkrijgbaar.
Bij de overige voorverkoopadressen
zijn de kaarten vanaf zaterdag 29 april
2006 verkrijgbaar: Café Den Bremer in
Toldijk, Café De Seven Steenen in
Steenderen, Café De Bierkaai in Baak
en Café De Tol in Zelhem. 

Op www.flophouse.nl staat meer in-
formatie over de kaartverkoop.

Voorverkoop 30 jaar Høken in Toldiek met NORMAAL start 28 april 2006

Jubileum Weekend NORMAAL
wordt nóg groter spektakel!

NORMAAL komt dit jaar voor de 30ste keer naar Toldijk en dat
zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Vrijdagavond 30 juni
2006 wordt een knalfeest, want naast NORMAAL in het hoofd-
programma, speelt JOVINK en de voederbietels in het voorpro-
gramma! Het koffieconcert op zondag 2 juli biedt naast NOR-
MAAL een gevarieerd muzikaal programma. Dit jaar een extraa-
tje: Blagenrock op donderdagmiddag 29 juni.

Martin Spekkink is høker in hart en nieren en organiseert al 30 jaar Hoken in Toldiek met NORMAAL!
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Gerrie steet op kop in 'n tuin. D'r
mot bluumpke's geplant en al-
les mot d'r kats biej liggen. En o
argernis, Gert lup d'r langs en
stek gin hand oet. Ze kan zich
soms toch zo mieterig maken.
Vrogger ton d'r nog greunte en
vrogge earpels in den hof greui-
den en Gert bie zien mooder ne
goeie beurt ewol maken ton wol-
le zich nog wel is in 't zweet war-
ken.
Maor no? Um zien vrouw een
plezier te done, veur 't mooie?
Umdat ze binnen kort grote vi-
ziete krig veur d'r verjaordag?
Total gin begrip veur. Wat zol 't
ne rotzooi worden wanneer
Gert is een half jaor allenig boer
was. Dat zit maor te loern naor
dat T.V. scherm en te drammen
oaver dat domme voetballen. En
zelf heffe nooit gin voetbal an-
neraakt. En van alles an te mar-
ken op de voetballers en op Den
Hag en op de gemeente Bronck-
horst. Hee schreeuwt mangs zo
maor een end hen. En dan zeker
atte een paar borrels op hef. Ze
kan zich dan knap argern an d'r
eigen Gert.
Zo zatte pas te zwammen oaver
dat ooievaars nust dat ze in
Steenderen met ne grote krane
hebt neergezet. Wat dat alle-
maols met mekaar wel gekost
mocht hebben. Met hulp van
een grote krane van een loonbe-

drief hebt ze een mast oavereind
ezet van 9 meter hoge. Zelfs de
wetholder van Bronckhorst is
komen kieken. Zo iets is toch
mooi in ne boern buurte. Het
antal broedparen ooievaars is al
gegreuit tut 500. Veur Gert gro-
ten onzin. Zelf zalle zik nooit
drok maken veur zo iets.
Ze zol willen dat ze een klusjes-
man kon vinden die eurn tuin is
efkes biej wil warken. Riek die
praoten oaver Poolse jonges die
graag onderdak wollen. Mis-
schien een Poolsen startende on-
dernemmer? Die zik drok wil
maken veur weinig geld? Een
antal eenmanszaakjes zit er ant
e kommen schrif de kranten. Ja
wat dacht iej d'r bunt nog een
miljoen kleine boern in Polen.
Olderwetse grote gezinnen. De
pastoor hef daor nog wat te ver-
tellen. En ze wilt graag hier op
an. De vakbonde steet dat niks
an maor Gerrie liekt dat wel
wat. Ne knappen jongen Pool.
Een betjen stuntelig praotend,
die wark wil doon wat de eigen
mansleu neet mear wilt. Goed-
koop kost en inwoning en dan
tegelieke veur Gerrie karweitjes
opknappen. Een mooi overdekt
terras hier op het zuuden. Kump
d'r een donderschoer dan zit iej
lekker dreuge. Een siertuin met
een viever en een fonteintjen.
Hier op het terras een groten pa-

rasol wanneer de zonne te fel
mocht worden. Ze zal maor een
cadeau bon vraogen veur d'r ver-
jaordag. Dan kan ze zich vast
wat anschaffen. En Gert den
weet toch neet wat het allemaol
geet kosten. Het gazon mot neu-
dig uutgekamd. Er mot bemest,
geknipt en gesneuit worden.
Zukke Poolse jongens van boern
afkomst die hebt daor natuur-
lijk verstand van. Het mag na-
tuurlijk ok wel een vrouw wez-
zen. Zukke jonge vrouwleu die
zo hierop an komt en graag war-
ken wilt dat bunt vaste de
slechtsten neet. Ze bunt daor
nog neet zo verwend.
En ja, iej weet maor nooit, on-
zen Erik is de dartig al veurbiej,
dat begint zo langzamerhand
een eigenwiezen olden vriege-
zel te worden. Iej wilt er as moo-
der neet graag oaver praoten
maor iej hebt oew eigen gedach-
ten daor oaver. Ze wil toch is in-
formeern of Riek daor in Zel-
hem mear van weet. Den Hen-
drik zit oaveral tussen en die
beiden bunt met hun caravan
vake op pad ewest richting oost
europa.
Die beiden weet dat de wald gro-
ter is dan allenig ons eigen
Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst.

Elk jaar wordt er door twee medewer-
kers van Amnestywerkgroep Ruurlo in
groep acht van de Ruurlose basisscho-
len en de Theresiaschool in Mariënvel-
de een les besteedt aan de Tweede We-
reldoorlog. Hierin staat met name het
kamp Westerbork centraal. Ook krij-
gen de kinderen een film over Anne
Frank te zien. 

Naast deze les brengen de kinderen
nog een bezoek aan de synagoge in Lo-
chem en bezoeken ze eveneens het
vroegere kamp "Westerbork". Naar
aanleiding van de getoonde film "An-
ne Frank" en naar aanleiding van hun
bezoek aan de synagoge hebben de
kinderen hun beleving op allerlei
kunstzinnige manieren weergegeven.

Deze bijzondere kunstwerken zijn op
7 mei a.s. te bewonderen in de Cactus
Oase. Op deze dag worden er in sa-

menwerking met Amnestywerkgroep
Ruurlo diverse activiteiten van 11.00
t/m 16.00 uur in de Cactus Oase geor-
ganiseerd waarvan de opbrengst be-
stemd is voor dit Westerborkproject,
namelijk: Tentoonstelling Anne Frank
Kinderkunst; Gedurende de hele dag
wordt de film "Anne Frank" gedraaid;
Cactus Rad van Avontuur met hele
mooie prijzen; Lekker smullen van
overheerlijke ter plaatse gebakken pof-
fertjes; Expositie jaren 1940-1945;
Stand Amnestywerkgroep Ruurlo met
o.a. verkoop van tweedehands boeken 

De tentoonstelling, expositie e.a. acti-
viteiten vinden plaats in het voorste
gedeelte van de Cactus Oase, Jonger-
manssteeg 6, tel: 0573 451817. Deze is
gratis toegankelijk.

Tot en met 5 mei a.s. kunnen de kinde-
ren van groep acht hun kunstwerkjes,
die zij thuis of op school gemaakt heb-
ben,  nog inleveren bij de Cactus Oase.
Op 7 mei kunnen ze dan de beloning
voor hun medewerking aan deze bij-
zondere dag bij het Cactus Rad van
Avontuur afhalen.

OPROEP AAN DE OUDERS: 
Wilt u dit Westerborkproject onder-
steunen, dan kunt u dit doen door
prijzen beschikbaar te stellen voor het
Cactus Rad van Avontuur. U kunt deze
afleveren bij de Cactus Oase. 

Heeft u liever dat we de prijsjes even
bij u komen ophalen, neem dan con-
tact op met Liesbeth Schot, telefoon:
0573 452157. Alvast hartelijk bedankt
namens  Amnestywerkgroep Ruurlo.

Kinderen van nu en de
oorlog van toen
"DIT NOOIT WEER!!!" riep men
eensgezind na de beëindiging van
de Tweede Wereldoorlog. Echter, 61
jaar later hoeven we de televisie
maar aan te zetten of de krant
open te slaan om beelden te zien
die wijzen op het tegenovergestel-
de. Overal in de wereld zijn brand-
haarden waarbij er maar één vonk-
je hoeft over te springen om een
Derde Wereldoorlog te ontkete-
nen. Hoezo: "dit nooit weer!!!".  Is
de onmenselijke ellende die de
Tweede Wereldoorlog met zich
meebracht nu al verloren kost voor
ons? Hoe denken bijvoorbeeld de
kinderen van nu over de oorlog
van toen? Zegt het hen nog iets?
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Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 
E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 
om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 
bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:
we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 
het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.
Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

Slaapspecialist Drempt is officieel dealer van de topmerken: Akva, Svedex, Avek, Pullman, Kinna, Auping, Eastborn,
Kiruna, Lattoflex, Jensen, Tempur. Door het hele land levert de Slaapspecialist bedden en biedt in haar showroom
in Drempt ruim 3000m2 keuze uit het midden tot hogere segment slaapkamerinterieurs. Uitgebreide uitleg en 
deskundig advies staan hoog in het vaandel. 

Ter uitbreiding van ons verkoopteam is Slaapspecialist Drempt op korte termijn op zoek naar een:

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 ,  K i n n a ,  L a t t o f l e x ,  J e n s e n ,  T e m p u r

SLAAPSPECIALIST DREMPT

Schriftelijke reacties graag binnen 14 dagen naar:

Slaapspecialist Drempt, t.a.v. dhr. Dennis Sessink, 

Eekstraat 2a, 6984 AE DOESBURG.

www.slaapspecialistdrempt.nl

De werktijden voor deze functie zijn 

dinsdag t/m vrijdag van 13.30 - 18.00 uur 

en zaterdag van 12.00 - 17.00 uur.

Voor deze functie wordt gezocht naar een kandidaat;

� Die goed in teamverband kan werken

� Met een flexibele instelling

� Liefst met ervaring in een soortgelijke functie

M/V 
(parttime, ± 23 uur)VERKOPER

FAMILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? 

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

AGENTSCHAPPEN

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA  Vorden
Tel. (0314) 62 50 53  Fax (0314) 65 06 43

Weevers druk
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld),Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 
FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen, Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10    Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

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

Uw makelaars: Pieter Gerrits & Chris Wullink

Half vrijstaande woning
met garage, tuin en
schuurtje
• gelegen tegenover speel-

tuintje, nabij centrum
•  grotendeels isolerende

beglazing
• perceelsgrootte 236 m2

• vrij uitzicht

Korenbloemstraat 3  |   Hengelo (gld)

€ 229.000 k.k.

Ruime helft van dubbel
woonhuis met uitgebouw-
de woonkeuken
• garage, carport en oprit
• woonkamer met frans

eiken parketvloer
• luxe badkamer van 2004

met vloerverwarming
• fraaie achtertuin met vij-

ver op het zuiden

Akkerwinde 24  |   Hengelo (gld)

€ 289.500 k.k.

€ 147.500 k.k.

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

parketvloer
•  complete inbouwkeuken
•  gedeeltelijk vloerverwar-

ming
•  carport en geïsoleerde

garage

Middenweg 62  |   Hengelo (gld)

€ 318.000 k.k.

Nieuwe vrijstaande woning
met vrij uitzicht
•  voorzien van garage en

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

begane grond
•  gelegen aan de rand van

het dorp
• inspraak in de afwerking

Ruurloseweg 36B  |   Hengelo (gld)

€ 397.000 v.on.

Woning met winkelpand
en bedrijfsruimte
•  woning is recent

gerenoveerd
•  diepe zonnige tuin
•    inhoud woning
    ca. 510 m3

•  totale perceelopperv-
lakte ca. 2230 m2

Dorpsstraat 7-9  |  Vorden

€ 629.000 k.k.

Goorstraat 15  |   Doetinchem

€ 324.000 k.k.

Half vrijstaande woning
met schuur en weiland
•  schitterend gelegen in

buitengebied
•  in 2004 gerenoveerd;

geheel geïsoleerd
•  inbouwkeuken en luxe

badkamer
•  totaal grondoppervlak

ca. 4900 m2

Gezellige tussenwoning
aan de rand van Doetin-
chem
•  achtertuin met vrij

uitzicht
•  moderne badkamer,

keuken en toilet
•  grote zolderruimte met

extra kamer
• zo te betrekken!!

Deilhorst 52  |   Doetinchem

€ 189.000 k.k.

Royale helft van dubbel
woonhuis met ruime ga-
rage
• diepe achtertuin op het

zuiden; veel privacy
• gunstig gelegen nabij

het centrum
•  studeer-/werkkamer op

begane grond
•  inhoud ca. 450 m3

Ruurloseweg 22  |   Hengelo (gld)

€ 298.000 k.k.

Vrijstaand woonhuis
met schuur en carport
•  schitterend gelegen in

het buitengebied
•  bad- en slaapkamer op

begane grond
•  inhoud ca. 470 m3

•  1e verdieping 4 slaap-
kamers

Oude Varsselseweg 11   |   Hengelo (gld)

€ 397.000 k.k.

BOMEN & PLANTEN
DIRECT VAN DE KWEKER

Elke zaterdag open
van 9.00 tot 17.00 uur

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

liguster, taxus en buxus.

BOOMKWEKERIJ
BRANDENBARG

Larikslaan, Barchem
Tel. 06-53944231



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

17/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 april 2006

Kiwi’s
Kilomand

1.39

Ribkarbonade
Kilo
ELDERS 7.49

5.49

* Wij verkopen alleen alcohol 
aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS
Huiswijn
Rheinhessen,
Corbières, Roussillon 
of Sangiovese.
Fles 1 liter
NORMAAL 3.49-3.89

2.99

3-Es 
Cola, sinas 
of lemon lime
Regular of light.
2 sets à 6 blikken naar keuze
ELDERS 2.90

1.99
2 sets

PLUS Zalmmoten
500 gram. 
Gemarineerd.
NORMAAL 8.90 Nú 6.49 
of naturel.
NORMAAL 8.50

5.99
naturel

Calvé
Snacksauzen
Diverse smaken.
2 flacons à 500 ml naar keuze
ELDERS 2.58

1.89
2 flacons

PLUS
Oranjetompoucen
Blister 4 stuks                   
NORMAAL 2.99

1.99

“De 
laatste 
week!” Lever uw spaarkaart in!

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

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

De Koninginnedag wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Plaza food for all te Vorden

Café restaurant zaal 
De Herberg

Bistro De Rotonde
te Vorden

Hotel restaurant zaal 
Bakker te Vorden

IJsbuffet “Kerkepad”

Bloemendaal en Wiegerinck te
Vorden

Rabobank 
Graafschap West

Chinees-Indisch restaurant Fan
Sheng te Vorden

Er kan er maar één de echte zijn.

,

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 551384

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 571528

Oranjevlaai

€ 5.95

Oranjesoezen
en/of Tompoucen

6 halen 5 betalen

DONDERDAG 27 APRIL EN VRIJDAG 28 APRIL

De Echte Bakker


