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Toen hij in 1996 bij Concordia was
aangesteld werd het Klein Severt al
snel duidelijk dat de instrumenten
niet goed waren afgestemd. Toen dit ‘
euvel’ was verholpen begon hij met
hart en ziel aan het orkest te ‘sleute-
len’ met als eerste hoogtepunt 1998,
toen Concordia tijdens een concours
in Eibergen de eerste prijs won met
een score van 91,5 punt, waardoor het
orkest een jaar later mocht meedoen
aan een topconcours in Arnhem. On-
der enthousiasme van een groot aan-
tal meegereisde supporters werd Con-
cordia toen in de Basisklasse kampi-
oen van Nederland, waardoor promo-
tie volgde naar de afdeling ‘Uitmun-
tendheid’ thans de derde divisie ge-
noemd.

Zaterdagavond werden verschillende
werken ten gehore gebracht, waaraan
de muzikanten van Concordia onder

leiding van Hugo Klein Severt goede
herinneringen hebben overgehouden.
Zo werden oude concourswerken ge-
speeld als Free World Fantasy van Ja-
cob de Haan en Seagate Ouverture van
James Swearingen. Ook Rhapsodie
Provencale waarmee Concordia in
1999 landskampioen werd. Het leuke
was dat de muzikanten deze avond
zelf de muziekstukken aankondigden
waarbij ze terug blikten op het uit te
voeren werk en op de periode dat zij
met dirigent Hugo Klein Severt heb-
ben samengewerkt. Verder speelde het
orkest deze avond het nummer Pasto-
rale Pictures en het nummer Music,
dat wereldberoemd werd door John
Miles.

De drumband zorgde er zaterdag-
avond voor dat het publiek kon swin-
gen. Zuid Amerikaanse ritmes lieten
het publiek dromen van palmen, wit-

te stranden en een blauwe zee. Na de
pauze stond dirigent Mike de Geest
moederziel alleen op het toneel. De
drumbandleden kwamen vervolgens
uit alle hoeken van de zaal op het po-
dium met een opbouwend ritme, ge-
volgd door To the Dance Party en
Soundtrack van de componist Jan
Schipper. Na afloop van het voorjaars-
concert werd Hugo Klein Severt toege-
sproken door Concordia voorzitter
Mark Heuvelink. ‘Jij was een prettige
dirigent om mee samen te werken,
zeer perfectionistisch waardoor Con-
cordia de afgelopen jaren op de muzi-
kale ladder flink is gestegen’, zo com-
plimenteerde hij.

Ook de persoon Hugo Klein Severt
werd door de muzikanten zeer ge-
waardeerd, zo bleek. Heel toepasselijk
werd daarom, naast een klein aanden-
ken, het nummer Friends for Live als
muzikaal afscheid gespeeld. Hugo liet
vervolgens weten dat hij met veel ple-
zier en enthousiasme dirigent van
Concordia is geweest en trots op alles
wat hij met het orkest heeft bereikt.
Voor al die prettige jaren schreef hij

De muziekvereniging Concordia heeft zaterdagavond tijdens het jaarlijk-
se voorjaarsconcert, afscheid genomen van haar dirigent Hugo Klein Se-
vert. De in Meddo bij Winterswijk geboren en getogen Klein Severt heeft
de afgelopen tien jaren duidelijk zijn muzikale sporen bij de Vordense
muziekvereniging nagelaten.

Op de foto overhandigt voorzitter Mark Heuvelink Hugo en zijn vrouw Truus een aandenken voor de afgelopen tien jaar

Dan is iedereen welkom om voor de
laatste keer een blik te werpen in de
school die binnenkort zal worden af-
gebroken en plaats zal maken voor
een nieuw schoolgebouw. Voor deze
open dag worden veel oud- leerlingen
en leerkrachten verwacht. 

Speciaal zijn er voor deze gelegenheid
tientallen oude boekjes van zolder ge-
haald die de bezoekers deze dag gratis
mogen meenemen. Alleen voor het ‘
bruine boekje’ dat destijds ter gelegen-
heid van het 150 jarig bestaan van de

school is uitgegeven moet 3 euro wor-
den betaald. De opbrengst komt weer
ten goede aan de school.

Voorts kunnen bezoekers deze dag
een aantal fotoboeken (vanaf 1954) en
zelfs een fotoboek uit 1942 bezichti-
gen. Ook zullen er dia’ s worden ver-
toond die in de loop der jaren over de
school zijn gemaakt. De scholieren
zullen nog tot 4 juli in het huidige
schoolgebouw de lessen blijven vol-
gen. Daarna nemen ze wat de laatste
drie dagen van dit schooljaar betreft

hun intrek in de units die dan inmid-
dels als noodvoorziening tot en met
het volgend schooljaar aan het Wie-
melink zijn geplaatst. Het nieuwe
schoolgebouw wordt met ingang van
het schooljaar 2007/ 2008 in gebruik
genomen. Het wordt een gebouw met
aan de voorzijde het beeld van een
vierklassen school. 
De peuterspeelzaal ‘Ot en Sien’ die in
de school wordt ondergebracht is gesi-
tueerd aan de zijde van het gebouw
‘De Voorde’. In totaal biedt de nieuwe
dorpsschool ruimte aan zeven groe-
pen met richting toekomst nog een
mogelijkheid voor uitbreiding met
een 8e leslokaal.

Open huis 'oude' basisschool dorp
Zaterdagmiddag 20 mei wordt er vanaf 13.00- 16.00 uur in de openbare
basisschool in het dorp ‘ open huis’ gehouden.

een mars voor Concordia met de toe-
passelijke titel ‘Concordia Grazie’. 

Het bestuur van Concordia hoopt op
korte termijn te voorzien in de ontsta-
ne (dirigenten ) 
VACATURE.

JUBILARISSEN
Concordia voorzitter Mark Heuvelink
zette deze avond enkele jubilarissen in
het zonnetje. Jan Hilferink werd ge-
huldigd voor het feit dat hij al 50 jaar
muzikant is. Iet Annevelink, Roel Pas-
man, Ester Schimmel, Ellen Huetink
en Carlien Nijenhuis kregen de felici-
taties voor hun 12,5 jarig lidmaat-
schap. Tinie Barink, Debbie Hebbink
en Rianne de Vries zijn 25 jaar lid.

Concordia nam afscheid van Hugo Klein Severt

Pleinmarkt
De stichting ‘Veilingcommissie
Vorden’ organiseert zaterdag
27 mei in het centrum van het
dorp bij de N.H. kerk haar jaar-
lijkse pleinmarkt.

De commissieleden hebben de af-
gelopen maanden weer heel wat
spullen bijeen vergaard.

Zoals kinderspeelgoed, boeken,
langspeelplaten, potten en pan-
nen, klein meubilair en andere
leuke snuisterijen. 

De pleinmarkt begint s’ morgens
om 9.00 uur en eindigt rond de
klok van 15.00 uur. 

De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de dorpskerk.

Om onnodig wachten op het nieuwe
rijbewijs te voorkomen adviseert het
Centraal Bureau Rijvaardigheid om
het nog in gebruik zijnde rijbewijs tij-
dig op geldigheidsduur te controleren.
Leden van de seniorenorganisaties

ANBO, PCOB en Unie KBO, in de regio's
Lochem, Ruurlo, Vorden, Warnsveld,
Zutphen en wijde omgeving, kunnen
voor aanmelden en verdere informa-
tie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur,
terecht bij het secretariaat van de AN-
BO-afdeling Vorden, tel. (0575) 552003. 
Ook niet-leden, die de belangenbehar-
tiging van de seniorenorganisaties een
warm hart toedragen en ze daarin ook
daadwerkelijk willen steunen door lid
te worden, kunnen eveneens gebruik
maken van deze financieel aantrekke-
lijke keuringsmogelijkheid.

Rijbewijskeuringen 70-plussers
De eerstvolgende medische keurin-
gen voor 70-plussers, ten behoeve
van de vernieuwing van het rij-
bewijs, vinden plaats op zaterdag
20 mei en zaterdag 24 juni 2006 in
het Woon- en Zorgcentrum ‘De
Wehme’ Nieuwstad 32 te Vorden.



Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 mei 10.00 uur ds. J.Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 mei 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 mei 10.00 uur ds. J. Koudijs.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 21 mei 10.00 uur Woord/communieviering.
M.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 20 mei 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 21 mei 10.00 uur woord- en communieviering, he-
renkoor.

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
20/21 mei J.H.H. de Lange, Lochem tel 0573- 25 43 57. 
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

� 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.

� Bewegen is heel belang-

rijk, maar ook het verande-

ren van uw eetpatroon!

Herbalife helpt u daarbij!

Nieske Pohlmann 06 - 54 32

66 69 / 0314 - 64 13 09.

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� 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: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Pleinmarkt op zaterdag

27 mei a.s. op het Kerkplein

te Vorden. Aanvang 9.00 uur

komt allen!!! Organisatie Vei-

lingcommissie Vorden.

� Zondag 21 mei reg.

Fietstocht Ruurlo. Start 

‘t Schietkroontje achter CR

de Keizerskroon kosten deel-

name 3 euro p.p. Na de tocht

gratis consumptie.

� Pleinmarkt op zaterdag

27 mei a.s. op het Kerkplein

te Vorden. Aanvang 9.00 uur

komt allen!!! Organisatie Vei-

lingcommissie Vorden.

� Nog enkele plaatsen vrij

voor de wandeltochten van

3 juni en 29 juli. Een onbe-

zorgde wandelvakantie met

Gea Voettochten in prachtig

en mysterieus Tsjechisch

Natuurpark, informatie (0575)

45 17 18 of (06) 51 25 45 78

www.voettochten.net

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Gezocht dames of heren

om rondleidingen door de

Tuinen van de Wiersse te

verzorgen. Door de week

en/of in de weekeinden. Inte-

resse in planten, landschap

en historie zijn essentieel.

Vlot Duits, Engels of Frans

(evt. Italiaans, Japans, Spaans)

strekt tot aanbeveling. Mevr.

Stelling (0573) 45 14 09, Van

Tuyll van Serooskerkenweg

49, 7261 CW  Ruurlo.

� Goed adres gezocht voor

onze 9 tamme en goedleg-

gende Wyandotte henne-

tje. Evt. met tuinhuisje als

hok. Tel. 551987.

� Te koop: dagelijks vers

geplukte aardbeien F.T. van

Amerongen Schuttestraat 14

Vorden tel.: 0575 55 64 08.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

� Voor een ieder die mee

doet aan een open dag van

de tuinen van de Wiersse

(25, 28 mei; 4, 5 juni: € 5,50

p.p.) of aan een 10.30 uur

rondleiding (elke do., m.u.v.

Hemelvaart, 10.30 uur: €

6,50) of in een vooraf be-

sproken groepsbezoek, tel.

(0573) 45 14 09 kan de ten-

toonstelling ‘Gezichten van

de Wiersse, bewoners in

portret en karikatuur’ gratis

bezoeken www.dewiersse.nl

� Klootschiettoernooi ’t

Proathuus zondag 28 mei.

Start vanaf 13.00 uur bij ’t Proat-

huus. Inschrijving mogelijk tot en

met 27 mei bij ’t Proathuus

0575-55 64 21.

� Zoek voor de vrijdagmor-

gen nog wat werk in de

huishouding! Bellen na

17.00 uur, (0575) 55 29 86.

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

Fruitige voorjaarsweken

Vlaai v/d week

appelspeciaalvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 grof volkoren 

bus broden € 4,00

Weekend aanbiedingen:

Crackers 

div. smaken 8 st. € 1,99

Bananensoezen

€ 1,00

� Leuk, maar drukbezet

gezin zoekt hulp om ongeor-

ganiseerde huishouden op

orde te brengen én te hou-

den, zodat de rust terugkomt.

Eén ochtend per week in Vor-

den. Geïnteresseerd? Bel 06-

49650013 of stuur een mail

naar asjeja@gmail.com

Dagmenu’s
17 mei t/m 23 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 17 mei
Pompoensoep / varkensmedaillons, champignonsaus, aard-
appelkroketten, groente

Donderdag 18 mei
Kalfsroomgoulash met nockerln en rauwkostsalade / fruit-
salade met slagroom

Vrijdag 19 mei 
groentesoep / Pangafilet met garnalen, groentegarnituur,
aardappelpuree en rauwkostsalade

Zaterdag 20 mei (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en groente/ijs
met slagroom

Maandag 22 mei 
Gesloten

Dinsdag 23 mei 
Wiener schnitzel, gebakken aardappelen en groente / ijs met
slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas



Femke Drost en Evert Jan van Tongeren geven

met grote vreugde kennis van de geboorte van

hun zoon

Nick
14 mei 2006

broertje van Brand

J. van Arkelstraat 20

3523 VG  Utrecht

In plaats van kaarten.

Op zaterdag 20 mei 2006 zijn wij 40 jaar getrouwd.

Jan Harmsen
en

Joke Harmsen-Marsman
Wij hopen dit met onze kinderen en kleinkinderen

te vieren op vrijdag 26 mei a.s.

U bent van harte welkom op onze receptie van

15.00 tot 16.30 uur in Hotel restaurant Bakker,

Dorpsstraat 24 te Vorden.

Schimmeldijk 4a

7251 MX  Vorden, mei 2006

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 mooi moment overtreft al onze dromen

want vandaag ben jij op de wereld gekomen.

Een jongen zo zacht, zo teer en klein.

Wie had gedacht dat dit mogelijk zou zijn?

Rick
Gerrit Christiaan

Hij is geboren op 9 mei 2006 om 19.20 uur,

weegt 3645 gram en is 52 cm lang.

André Onstenk en

Iris Holsbeeke

De Boonk 39

7251 BT  Vorden

Mama en ik rusten tussen 12.30 en 14.30 uur

en na 22.00 uur doet papa ook mee.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

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

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

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Alles naar buiten zo gewoon

maar van binnen een verwarring.

Niemand die het weet

niemand die het ziet.

Het huilen zonder tranen

het stil intens verdriet.

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van belang-

stelling en medeleven te hebben ontvangen na het

overlijden van

Engbert Hendrik Brunnekreeft
Bertie

Onze oprechte dank hiervoor.

Tiny Brunnekreeft-Rutjes

Sandra en Mark Droppers

Hidde en Beau

Daniëlle en Michiel van Gijtenbeek

Jasmijn en Floran

Vorden, mei 2006 

Taveerne 

“De Wildenborcherhof”

O P E N  H U I S
zaterdag 20 mei

Officiële opening van onze appartementen 

om 14.30 uur. U bent van harte welkom 

voor een hapje en een drankje.

Jan en Dinie van Ark en medewerkers.

Wildenborchseweg 19
7251 KB Vorden

Tel.: 0575 - 55 66 51
Fax: 0575 - 55 63 02

www.wildenborcherhof.nl

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon

en ons broertje

Tim
Tim is geboren op 12 mei 2006 om 11.28 uur,

weegt 3115 gram en is 49 cm lang.

Freddy en Wendy Golstein-Rossel

Fleur en Merel

Het Jebbink 18

7251 BM  Vorden

Tel. (0575) 55 40 08

Vleeswarenkoopje

Bourgondische rib
150 gram halen, 100 gram betalen

Special

Oosterse runderrolletjes
100 gram € 1.80

Kookidee

Ribkarbonade
4 stuks € 4.98

Groente aanbieding

Roerbak Groente
500 gram € 1.98

Keurslagerkoopje

Roerbakreepjes
met gratis saus

500 gram € 5.50

Maaltijdidee

Witlofstamppot
met hamreepjes

300 gram € 2.98

Ontbijtidee

Beenhamsalade 100 gram € 1.39

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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„Mijn advies: alleen nog
groenten toevoegen”

Graag werken in een

klein en gezellig team?

Wij zijn op zoek naar

een all-round kapster.

Bel 0573-451465

en vraag naar

Jeannette of Hettie.

Of mail naar:

info@wimmasman

haarmode.nl.

www.wimmasman

haarmode.nl.

Wim Masman
Haarmode

Ruurlo

Weekblad Contact, het
weekblad waar men

naar uitkijkt:

familie-advertenties, 
aanbiedingen van 

de bakker, de slager,
groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het 
belangrijk te werken

per editie;

dan blijft het 
betaalbaar voor 
de kleine man!

Mijn droom is over Begraaf mij niet in de aarde

Wat kan ik zeggen Zet mij niet in een urn

Mijn droom is over Maar strooi mij uit in je hart

Vandaag Want ik wil altijd bij je zijn

Wilma Holthausen-Kost

Vorden, 26 maart 1946 Bronkhorst, 15 mei 2006

Het verdriet trekt peilloos diepe sporen in ons leven. Als echtgenote en moeder

heeft Wilma alles gegeven wat zij in zich droeg. Altijd stond “de ander” voor haar

centraal. We zijn dankbaar voor de vele goede jaren die we samen met haar

mochten doorbrengen. Met een ijzeren wilskracht en onverwoestbaar optimisme

bleef ze ruim vijf jaar overeind in het ongelijke gevecht tegen haar ziekte. Het is

wreed dat zij de herfst van haar leven niet meer samen met ons mag beleven. 

Zij die van Wilma afscheid willen nemen, worden maandag, 22 mei vanaf 10.30

uur in Het Wapen van Bronkhorst aan het Gijsbertplein in Bronkhorst verwacht.

Tot 11.20 uur is er gelegenheid tot condoleren. Om 12.15 uur begint de afscheids-

bijeenkomst in de N.H. kerk in Steenderen. Na afloop is er een samenzijn bij Het

Wapen van Bronkhorst.

Wilma heeft een passie voor bloemen in de tinten: blauw-rose-wit. Géén kransen,

géén linten svp.

Joop en Marrit Holthausen en naaste familie

Bovenstraat 10

7226 LN Bronkhorst



Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

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

www.multimate.nl

• 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.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Wat is klassieke Shiatsu?
Shiatsu als geneeskunst bestaat al meer dan 3000 jaar en is een

onderdeel van de algehele chinese geneeskunde.

Shiatsu is een vorm van accupressuur die bestaat uit  het geven van

druk met behulp van de duimen, vingers en handpalmen met als

doel het functioneren van de inwendige organen te corrigeren en

gezondheid te bevorderen/handhaven en een groot aantal ziekten

te behandelen.

Shiatsu behandeling werkt bij klachten als:

• Buik en darmklachten

• Zenuwpijn

• Rug/schouder/nekklachten

• Stress

• Depressie

• Slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al snel kunt mer-

ken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat slaap

en concentratiestoornissen verdwijnen. 

De behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een 

behandeling op afspraak:

shiatsutherapeut
Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (0575) 55 65 00

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX, 

ARTIFORT, GISPEN EN SPEKTRUM

M E U B E L S T O F F E R I N G

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

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

VOORJAARSOPRUIMING BIJ RIJWIELBEDRIJF:
Enkele voorbeelden van overjarige nieuwe fietsen:

Gazelle Toulouse van 829 voor 699
Gazelle Grenoble van 749 voor 624
Gazelle Bahia van 669 voor 499
Gazelle Sky drive van 779 voor 649
Gazelle Punta van 589 voor 499

NIEUW! MAX2BIKE KINDERFIETSEN COLLECTIE 2006

Zutphenseweg 85, 7251 DJ Vorden.

Tel. 0575-551256



DE BIJ WEGWIJZER IN VORDEN
VERKRIJGBARE UITLEEN TOP 10
BESTAAT UIT:
• Ledikantverhogers (maximaal acht

stuks)
• Elleboogkrukken (per paar)
• Ondersteek (po) buikmodel met dek-

sel
• Toiletstoel met emmer
• Toiletverhoger (10 cm)
• Vierwiel rollator zonder mand en

dienblad
• Looprek
• Bedheffer vrijstaand (papegaai)
• Rolstoel zelf voortbewegen
• Rolstoel voor kortdurend gebruik

Ingrid Bos, consulente van WegWij-
Zer, is erg enthousiast over de nieuwe
dienst. "Deze service is een goede aan-
vulling op het loket. Mensen kunnen
nu dicht bij huis terecht voor één van
de genoemde artikelen. Hebben ze
dan ook nog een vraag over wonen,
welzijn en/of zorg, dan zijn ze ook aan
het goede adres."

UITLEENTERMIJN
Alle artikelen uit het uitleenassorti-
ment kunnen worden geleend voor
een periode van één tot dertien we-
ken. In sommige situaties kan deze pe-
riode verlengd worden tot maximaal
26 weken. 

Wanneer na deze periode het artikel
nog nodig is, dan kan dit bij de ge-
meente (Wet Voorzieningen Gehandi-
capten) of de zorgverzekeraar worden
aangevraagd. WegWijZer kan zonodig
helpen met deze aanvraag. Het is ook
mogelijk een artikel na afloop van de
zes maanden te huren of te kopen bij
de thuiszorgwinkel. 

Bij aankoop van een hulpmiddel krij-
gen leden van Kruiswerk Oost-Gelder-
land 10% korting op de aankoopprijs,
met een maximum van EUR 23 per ar-
tikel. Het volledige assortiment hulp-
middelen en verpleegartikelen is te
vinden in de thuiszorgwinkels in Zut-
phen, Doetinchem, Lochem, Ulft en
Winterswijk. Adressen en openings-
tijden van de thuiszorgwinkels zijn
vermeld op www.sensire.nl

Top 10 uitleen verpleegartikelen
en hulpmiddelen verkrijgbaar
Samenwerking Sensire en WegWijZer
In de thuiszorgwinkels van Sensire
kan iedereen terecht voor hulp-
middelen en verpleegartikelen. De
hulpmiddelen kunnen worden ge-
leend, gekocht en veelal ook ge-
huurd. Sinds jaar en dag bevinden
zich in het uitleenassortiment van
de thuiszorgwinkel enkele 'hardlo-
pers'. Deze veelgevraagde hulpmid-
delen vormen samen de uitleen
top 10. De uitleen top 10 is niet al-
leen via de thuiszorgwinkels, maar
tevens via kleinere uitleenpunten
beschikbaar. Sinds 1 mei is er ook
in Vorden een dergelijk uitleen-
punt. Vordenaren kunnen van
maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 11.00 uur terecht bij Weg-
WijZer. WegWijZer is gevestigd in
Woonzorgcentrum Sensire De
Wehme aan de Nieuwstad 32 in
Vorden.

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

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

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

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

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

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

MEI
17 ANBO klootschietgroep bij de Klei-

ne Steege

17 NBv.P 's avonds 1000 jaar mode in
de Herberg

17 Welfare Rode Kruis Handwerkmid-
dag en kraamverkoop in de Wehme

18 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70+ in de Wehme
21 HSV de Snoekbaars Senior wed-

strijd
22 Weerkundig Reinier van den berg

in de Gerf. Kerk
23 Chr. Vrouwenbeweging Passage

reisje
24 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO klootschietgroep bij de Klei-

ne Steege
31 HSV de Snoekbaars senior wedstrijd

Bij extreem weer kan het voorkomen
dat het openbare leven behoorlijk ont-
wricht wordt zoals op 25 november vo-
rig jaar toen er een dik pak sneeuw
viel. U herinnert zich dit vast nog wel.
Ondanks dat we veel horen over kli-
maatopwarming liet het voorjaar deze
keer lang op zich wachten. Via de me-
dia worden we dagelijks op de hoogte
gehouden van het te verwachten weer.
Een van deze weerkundigen is dhr. Rei-
nier van den Berg van Meteo Consult.
U kent hem vast wel van de TV.
Deze weerkundige zal op maandag-
avond 22 mei om 20.00 uur een avond
verzorgen in Vorden in de Gerefor-
meerde Kerk, Zutphenseweg 13. Deze
avond is de slotavond van de 3 groei-
groepen die in het afgelopen seizoen
elke veertien dagen bij elkaar kwamen
en die begeleid worden vanuit de Evan-
gelisatiecommissie. Op deze avond is
echter iedereen welkom, ook wie niet

aan een groeigroep deelneemt want
het onderwerp is dermate interessant
dat we iedereen de gelegenheid willen
geven om dit mee te maken. Reinier
van den Berg zal op deze avond op een
boeiende wijze over het weer vertellen
en zal ook het nodige laten zien en er
is gelegenheid om vragen te stellen. Hij
is christen en zit zelf ook op een groei-
groep en zal op deze avond vanuit Bij-
bels perspectief het weer belichten. In
de Bijbel komen we ook het een en an-
der over het weer tegen. Is het weer een
toevallige samenloop van omstandig-
heden, hoe de hoge- en lagedrukgebie-
den liggen of kunnen we Gods leiding
erin ontdekken? Reinier van den Berg
zal dit op deze avond belichten. Het be-
looft een hele boeiende en leerzame
avond te worden. We hebben immers
allemaal te maken met het weer. Om-
dat we veel mensen verwachten is er
vanaf 19.30 uur koffie in 'Het Achter-
huus' (achter de kerk) en de avond zelf
begint om 20.00 uur in de kerkzaal.
Wilt u eens een avond wat anders?
Kom dan op maandagavond 22 mei
naar de Gereformeerde Kerk. Het is
echt de moeite waard.

Weerman Reinier van den Berg
komt naar Vorden
Het is zo ongeveer het meest
besproken onderwerp onder ons:
Het Weer. Ons doen en laten bui-
tenshuis wordt vooral bepaald
door de weersomstandigheden.

Ik blijf op school en eet mijn boter-
hammetjes samen met de vrouwelijke
collega’s op. Je wilt niet weten waar de
dames het dan altijd over hebben, over
zwangerschappen en allerlei andere
typisch vrouwelijke zaken. En dat
moet ik al jarenlang dag- in dag - uit
aanhoren. Ik ben blij dat onze conciër-
ge Arie zo nu en dan ook tussen de
middag overblijft. Dan kunnen we ten-
minste nog eens over voetbal praten’.
Gerard Rack zit zich nu al bij voorbaat
te verkneukelen over de reacties wan-
neer de ‘vrouwelijke schonen’ zijn op-
merkingen in de krant hebben lezen!
Toch kunnen beide leerkrachten zeer
serieus praten over de verhoudingen
op school. 

Gerard Oosterlaken: ‘Het is geen goede
ontwikkeling dat het onderwijs over-
wegend door vrouwen wordt gegeven.
Er zijn zelfs scholen waar helemaal
geen mannelijke onderwijskrachten
meer werken. Trouwens de vrouwen
hierop school denken daar precies
eender over. Ook zij zien liever een ‘fif-
ty-fifty’ verhouding’. Gerard Rack: ‘Het
is wel verklaarbaar. Wanneer je ons sa-
laris vergelijkt met de salarissen die in
het bedrijfsleven worden betaald, ko-
men wij er bekaaid vanaf. Ik kan mij
goed voorstellen dat daardoor de ani-
mo om onderwijzer te worden duide-
lijk afneemt’, zo zegt hij. Toch hebben
meester Gerard Oosterlaken en mees-
ter Gerard Rack geen ‘hard-feelings’.
‘Wij zijn gelukkig met onze baan, blij
dat wij met kinderen mogen omgaan
en blij dat we het goed met onze colle-
ga’s hebben getroffen’, zo zeggen ze
bijna in koor.

HECHT TEAM
Gerard Oosterlaken: ‘Ik denk dat ik
mede namens collega Gerard (Rack)
spreek wanneer ik zeg dat wij met ont-
zettend veel plezier op de afgelopen

dertig jaren terug kijken. Vanaf het be-
gin altijd goede collega ‘s gehad en al-
tijd als een hecht team kunnen wer-
ken’ zo stelt hij. En teamwork is nodig.
Wanneer soms ouders of kind de ‘ik’
mentaliteit hanteren, dan dien je als
team op dezelfde golflengte te zitten,
altijd één front vormen’, zo zegt hij.
Wat beide leerkrachten best wel eens
stoort is dat er behalve het lesgeven
(wat ze dus beiden bijzonder graag
doen) andere zaken buiten de lesuren
om spelen. Soms de druk van de ou-
ders, van het moeten presteren van
hun kind. Een situatie waar met de
nodige tact op ingespeeld moet wor-
den.

De beide Gerard’ s zijn van mening
dat een kind van bijvoorbeeld tien
jaar, vergeleken met een kind van de-
zelfde leeftijd van pakweg tien jaar ge-
leden, veel zelfstandiger is geworden.
Gerard Rack: ‘De kinderen zijn wat ‘ge-
bekter’ geworden. Daarbij speelt de
komst van de computer, de CD, de
DVD , de MP 3 speler en dergelijke een
belangrijke rol. Wellicht heeft onze
aanpak en onze lesmethode daarbij
ook een positieve invloed’, zo zegt hij.
Voor de leerlingen die soms bij bepaal-
de zaken wat moeilijkheden ondervin-
den, wordt op school met zogenaam-
de ‘behandelingsplannen’ gewerkt.
Gerard Rack: ‘Terwijl de andere kinde-
ren in de groep zelfstandig aan het le-
ren zijn, krijgen die kinderen onder de
lessen extra aandacht'.

Het handhaven van de orde in de klas
is voor beide onderwijzers geen item.
Gerard Oosterlaken: ‘Orde problemen
kennen we niet. Wij hebben de indruk
dat ook de meeste ouders, indien
noodzakelijk, voorstander zijn van
een strakkere aanpak, maar nogmaals
het omgaan met kinderen blijft leuk’.
Over de betrokkenheid van de ouders

bij de school zijn Gerard en Gerard
zeer content. Bij alles wat er op school
te doen is, zoals bijvoorbeeld de ‘in-
loopavonden’ zijn altijd één ouder en
veelal beide ouders aanwezig. En pet-
je- af voor de kern van 15 tot 20 ouders
die met hun hele ‘ziel en zaligheid’ bij
de school betrokken zijn en op wie de
leerkrachten altijd een beroep kun-
nen doen!

GOED TOEVEN
Gerard Rack is geboren in Bredevoort
en woont al jarenlang in Lichtenvoor-
de. Hij heeft na de middelbare school
gevolgd te hebben aan de PA (Pedago-
gische Academie) in Doetinchem de
onderwijzersopleiding gevolgd. Op 24-
jarige leeftijd studeerde hij af en werd
hij vanaf 1975 benoemd als onderwij-
zer aan de Sint Antoniusschool in de
Kranenburg (later werd in de Kranen-
burg school de Kraanvogel gebouwd
red.) Vanaf 1977 werkt Gerard Rack bij
school ‘De Vordering’. De dagelijkse af-
stand Lichtenvoorde - Vorden en vice
versa heeft Gerard nooit als bezwaar-
lijk ervaren.

Gerard Oosterlaken is geboren en geto-
gen in Raalte. Na de lagere school in
die plaats en de Havo en de Pabo in
Zwolle gevolgd te hebben, heeft hij bij
twee scholen gesolliciteerd (Heeten en
Vorden) en kon hij bij beiden aan de
slag. Het werd ‘De Vordering’ in Vor-
den. Gerard: ‘Ondanks mijn wappe-
rende haren en ondanks dat ik op
mijn brommertje kwam aantuffen,
werd ik toch aangenomen, want ik
had wel keurig gepoetste schoenen
aan’ zo zegt hij lachend. Na nog een
paar jaren in Markelo te hebben ge-
woond (daar was zijn vrouw destijds
onderwijzeres) vestigde hij zich in
1979 in Vorden.

De leerkrachten zijn beiden begin vijf-
tig en zoals het er nu naar uit ziet heb-
ben zij nog ruim tien jaren als onder-
wijzer voor de boeg. Gerard Oosterla-
ken: ‘ De school heeft ons veel vreugde
geschonken en wij maken nog steeds
geen uitgebluste indruk, in tegendeel
zelfs dus lekker doorgaan’, zo zegt hij.
Kort samengevat: ‘het is voor leer-
krachten aan de school ‘De Vordering’
blijkbaar heel ‘goed toeven’!!

Gerard Oosterlaken en Gerard Rack: 
"Het is al dertig jaren prettig werken 
op school 'De Vordering'"

Tijdens de onthulling van het logo van school ‘De Vordering’ liet school-
hoofd Marja Schotman min of meer doorschemeren dat de beide leer-
krachten Gerard Oosterlaken en Gerard Rack bevoorrechte mensen zijn.
Twee mannelijke leerkrachten en voor de rest allemaal (8) mooie jonge
vrouwelijke collega’ s op deze school! Hoe denken deze ‘ oude rotten in het
vak’, beiden al 30 jaar aan deze school verbonden, eigenlijk zelf over deze
bevoorrechte positie? Gerard Rack lachend: ‘Collega Gerard Oosterlaken
merkt daar niet zoveel van, hij gaat tussen de middag naar huis om te
eten.

Gerard Rack, Jesse Barendsen en Gerard Oosterlaken



De dug-outs zijn een eigen ontwerp
van Barendsen BV, en zijn eerder al ge-
plaatst op het trainingscomplex van
De Graafschap te Doetinchem. Voor-
zitter Herman Vrielink van de voetbal-
vereniging sprak een dankwoord uit

richting Henri Barendsen, en gaf daar-
in aan bijzonder trots te zijn dat dit ei-
gen ontwerp van Barendsen BV nu op
het hoofdveld van de vv Vorden staat. 
Als dank kreeg Henri Barendsen een
bos bloemen overhandigd.

Barendsen BV biedt 
voetbalvereniging dug-outs aan

Op zondag 14 mei voorafgaande aan de competitiewedstrijd tegen Vosse-
veld nam de voetbalvereniging Vorden de nieuwe dug-outs op het hoofd-
veld in gebruik. Deze zijn aangeboden door hoofdsponsor van de vereni-
ging Barendsen Vorden BV.

Vanaf vandaag mag hij zich de Abra-
ham die met zeven zonen aan het
touw staat. Of er ook gezongen en
gedronken is zoals bij in het liedje is

bij de redactie niet bekend. Wel staat
vast dat er op zondag 28 mei weer een
touwtrektoernooi gehouden wordt
aan de Ruurloseweg 110 te Vorden. 

De touwtrekvereniniging nodigt u
hierbij uit om de wedstrijden te aan-
schouwen. Hopelijk kan de vereniging
laten zien dat de samenwerking met
Touwtrekvereniging Oosterwijk tot
resultaten gaat leiden. 

Het toernooi begint om 10.00 uur en
duurt tot ca 15.30 uur.

Touwtrekvereniging TTV Vorden 
nu met Abraham Guus Hummelink 
en zeven zonen in actie

Woensdag 10 mei werd Guus Hummelink letterlijk in het zonnetje gezet
door zijn teamgenoten van de touwtrekvereniging. Guus staat al jaren be-
kend als de voorste man van Vorden. Guus weet van aanpakken, en daar
om duurt een wedstrijd met Guus nooit langer dan nodig.

In 2004 heeft Danone het plan opge-
pakt om een nationaal toernooi voor
D-pupillen te organiseren. De doelstel-
ling was om in ieder district van de
KNVB een toernooi te organiseren.
Het toernooi om de regionale Danone
Nations Cup voor het District Oost
werd toegewezen aan de voetbalver-
eniging Vorden. De twee finalisten van
ieder district worden afgevaardigd
naar de nationale finale. De winnaar
van de landelijke finale van de Dano-
ne Nations Cup zal dan in september
Nederland vertegenwoordigen tijdens
de wereld finale die in Frankrijk wordt
georganiseerd. Van de meer dan 2,5
miljoen deelnemers, komen hier de
beste 32 teams ter wereld samen om
de nationale eer te verdedigen en te
trachten de felbegeerde Danone Nati-
ons Cup mee naar huis te nemen! De
voetbalvereniging Vorden organiseert
a.s. zaterdag 20 mei evenals in 2005
weer het toernooi om de Danone Nati-
ons Cup voor het District Oost. De re-
gionale finale werd in 2005 gewonnen
door ESA uit Arnhem. ESA was in de fi-
nale te sterk voor Union uit Malden.
Deze uitslag betekende dat ESA en
Union in 2005 het District Oost heb-
ben vertegenwoordigd tijdens de lan-
delijke finale in Amsterdam. Tijdens
deze landelijke finale werd Union de
Nederlandse kampioen en mochten

zij in september 2005 Nederland verte-
genwoordigen tijdens de wereldfinale
die door Danone werd georganiseerd
in Lyon Frankrijk.

Het deelnemersveld dat zaterdag
20 mei in Vorden zal strijden om de
Districtscup van de Danone Nati-
ons Cup bestaat uit de volgende
ploegen:
Poule 1: ATC Hengelo (O); Helios De-
venter; WVC Winterswijk; Eerbeekse
Boys Eerbeek.
Poule 2: csv Apeldoorn A'doorn; Sp.
Lochem Lochem; NEO Borne; Vorden
Vorden.
Poule 3: Longa '30 L'voorde; Reunie
Borculo; Rohda Raalte Raalte; Union
Malden.
Poule 4: WHCZ Zutphen; Schalkhaar
Schalkhaar; Quick '20 Oldenzaal; DVC
'26 Didam

Bij aankomst van de ploegen op de ac-
commodatie van de voetbalvereniging
Vorden zullen de deelnemende ploe-
gen met hun verenigingsvlag worden
gepresenteerd. Van 10 uur tot 12.30
uur zullen de poule wedstrijden wor-
den gespeeld. In de middagpauze zul-
len alle deelnemende ploegen door
Danone een lunch aangeboden krij-
gen waarna om 13.00 uur de finales
zullen plaatsvinden. De speelduur van
iedere wedstrijd is 20 minuten. De fi-
nale om de regionale Danone Nations
Cup staat gepland om 17.00 uur. Voor
verdere informatie kunt u terecht bij
de toernooicommissie van de vv-Vor-
den.

Namens de toernooicommissie van de
voetbalvereniging Vorden wil ik u uit-
nodigen om a.s. zaterdag 20 mei in
Vorden aanwezig te zijn bij de regiona-
le finale van de Danone Nations Cup.

Zaterdag 20 mei in Vorden

Union uit Malden zal haar
nationale titel verdedigen
Zaterdag 20 mei a.s. zullen op de ac-
commodatie van de voetbalvereni-
ging Vorden 16 jeugdvoetbalteams
de strijd met elkaar aanbinden om
het Nederlands Kampioenschap
voor D-pupillen. Er zal in Vorden
door de D-pupillenteams gespeeld
worden om 2 plaatsen voor de na-
tionale finale, die op zaterdag 10
juni in Tiel zal worden georgani-
seerd.

ZESDE PLAATS
Arjan Mombarg is zaterdagavond in
Bantega tijdens een marathon over 75
kilometer op de zesde plaats geëin-
digd. 

Winnaar werd de Belg Renaat Deme-
ter; Roy Boeve uit Kampen werden
tweede, terwijl Ingmar Berga de derde
plaats voor zich opeiste. Het was de

eerste wedstrijd voor de ' Univé Hol-
land Inline Cup'. 

De klassieker in Bantega bestond uit
42 kilometer rond het Tjeukemeer
door Skasterlan en Lemsterland. Na te-
rugkomst in Bantga moesten er nog
vier omlopen van elk acht kilometer
verreden worden, waardoor de totale
afstand 75 kilometer bedroeg.

S k e e l e r e n

Na jaren achter de bar van café
Uenk en evenementen organiseren
in het cafe trekt Yvonne Dullaart
zich wegens familieomstandig-
heden langzaam terug uit de zaak.
Ze zal nog wel blijven helpen ach-
ter de bar, maar organiseert geen
evenementen meer.

Velen kwamen zaterdag 13 mei jl. een
bezoekje brengen om afscheid van
haar te nemen. Zelfs Saartje van Swie-
bertje (Riek Schagen) bevond zich on-
der de gasten.

Diverse achterhoekse bandjes die al
eerder bij cafe Uenk optraden speel-

den deze dag als bedankje voor alles
wat Yvonne voor het cafe, de vrijwil-
ligers en de bandjes heeft gedaan. Dit
alles onder de titel 'Yvonne live voor
jou'. 

Tot in de kleine uurtjes was het nog
lang gezellig.

Yvonne neemt afscheid van café Uenk

Uiteenlopende kunstwerken - zoals
een door Thérèse Schwartze vervaar-
digde pastel van Alice de Stuers of een
zelfportret van Victor de Stuers op de
dop van een paasei - laten u kennisma-
ken met de voormalige en hedendaag-
se bewoners van de Wiersse. 
De tentoonstelling is, in combinatie
met een bezoek aan de tuin, gratis te be-
zichtigen. De Wiersse is tijdens de
open dagen van 10.00 tot 17.00 uur te
bezoeken.  De inrit staat bij km 16,7 op

de N319 tussen Vorden en Ruurlo aan-
gegeven. Tijdens de open dagen wor-
den er lichte maaltijden geserveerd.
Tuinrondleidingen vinden elke don-
derdag plaats van 13 april t/m 14 sep-
tember om 10.30 uur. Voor meer in-
lichtingen en een afspraak voor een
speciale rondleiding buiten de open
dagen (evtueel met lunch of thee) in-
dien bezoekers met een groep willen
komen: tel. (0573) 45 14 09, fax: (0575)
55 62 40, 

e-mail: wiersse@xs4all.nl
website: www.dewiersse.nl

Talrijke rhododendrons werden in de
jaren twintig van de vorige eeuw per
schip van Boskoop naar de kade van
Zutphen gevaren en vervolgens door
de pachters van landgoed de Wiersse
met paard en wagen naar deze Achter-
hoekse buitenplaats gereden. Daar
werden zij in grote hoeveelheden ge-
bruikt om het oude landgoed om te
toveren tot een tuin vol verrassingen.
Samen met de zoetgeurende azalea's
zorgen deze rhododendrons steeds
voor een kleurig spektakel waarvan
het hoogtepunt in de laatste dagen van
mei valt. Tussen het voorjaar en de zo-
mer, voordat de adelaarsvarens mans-
hoog worden onder de berken, zijn de
wilde voorjaarsbloemen en bollen te
ontdekken langs de paden in de 'wilde'
tuin. Geparfumeerde lelietjes-van-da-
len en het daaraan verwante kleine
dalkruid, komen van de een op de an-
dere dag te voorschijn. De elegante sa-
lomonszegel en de nobele koningsva-
ren zoeken zelf de gunstigste plekken
uit. Als men goed kijkt zijn meerdere
soorten van de charmante bosane-
moon te onderscheiden. Overal staan
scilla's, narcissen, hondstanden met
hun gespikkelde bladeren en leverkrui-
den met hun mooie, in het wild zeld-
zaam voorkomende blauwe bloemen.

Fleurig tuinenspektakel op achterhoekse buitenplaats
Vier open dagen in mei en juni

De open dagen van de Wiersse vinden in het voorjaar plaats op donderdag
25 mei (Hemelvaart) en zondag 28 mei - Rhododendrons zondag 4 juni
en maandag 5 juni (Pinksteren) - Vroege vaste planten. Vanaf 24 mei vindt
in het koetshuis de tentoonstelling plaats: "Gezichten van de Wiersse,
bewoners in portret en karikatuur".



Bieflappen
500 gram  4,45

Hamlappen
500 gram  3,25

„De Ballen”
Panklaar. Traditionele
flinke gehaktbal 4 stuks 2,80

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit 
eigen slagerij/worstenmakerij

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

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 
AANBIEDINGEN!

Dames Bigshirts met korte mouw
en in vele kleuren 

per stuk € 5,95 2 voor €10,00
Giovanni Heren
Boxershorts
naadloos en toch met katoen

in zwart, wit, grijs en donkerblauw 

per stuk € 5,50

3 voor €14,00

Koopt op de
Vordense

Weekmarkt

GROTE MALSE KROP SLA per krop € 0,50

NIEUWE OOGST MANDARIJNEN 30 stuks € 5,00

PITLOZE DRUIVEN 1 kilo € 1,50

TUINVERSE ANDIJVIE 1 kilo € 0,50

HONINGZOETE GALIA MELOENEN per stuk € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Alle soorten brood

(m.u.v. brood van toen) 3 voor 3.
00

Pistolets wit en/of bruin

10 voor 1.
80

Roomboterpunten

nu 10 stuks 3.50
POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Poeliersbeenham

kilo  5,75

Verse haantjes

kilo 2,75

Kipburgers vanaf 0,60 per stuk

5 halen 4 betalen

Bakkerij ’T Stoepje

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

Iedere week op de markt!

conrad 
dierbenodigdheden

Alle soorten vogelvoer (2,5 kg)

van 2,95 voor € 2,50
Kauwstaven per stuk € 0,70

10 voor € 6,00
20 voor € 10,00 

Ook voor al uw hondevoer



De onthulling werd verricht door de
jongste scholier te weten de 4 jarige
Jesse Barendsen. Hij werd daarbij ‘ge-
assisteerd’ door Gerard Back en Ge-
rard Oosterlaken, leerkrachten die al
30 jaar (vanaf de oprichting) aan
school ‘De Vordering’ zijn verbonden.
Ter gelegenheid van hun jubileum
werden de beide Gerard’ s jongstleden
zondagmorgen verrast met een ont-

bijt dat hen werd aangeboden door de
collega’ s van school. ‘Ze hebben dan
ook super-collega’s in de vorm van jon-
ge mooie vrouwen’. De door Marja
Schotman gesproken woorden wer-
den met een daverend applaus door
de ouders onderstreept.
Vervolgens kozen de tientallen rode
ballonnen het luchtruim. Voor de drie
ballonnen die de grootste afstand af-

leggen worden aan de bewuste leerlin-
gen prijzen beschikbaar gesteld. Weer
terug in de klas kregen de leerlingen
als verrassing een beker met inscriptie
overhandigd. En voor moeder thuis,
ter gelegenheid van moederdag, een
cadeautje. Het rode T-shirt mogen de
leerlingen houden. Wel moeten ze die
tijdens het schoolreisje aantrekken. 
Het 30 jarig jubileum van de school
begon vorige week maandag en dins-
dag. Toen werd er onder leiding van
de circusorganisatie SST, ouders en
leerkrachten door de kinderen een cir-
cusvoorstelling gegeven. 
Een voorstelling op het podium van
het dorpscentrum. De kinderen wa-
ren als echte ‘artiesten’ leuk aange-
kleed en geschminkt. Verder vonden
er ter gelegenheid van het 30-jarig be-
staan van school ‘De Vordering’ sport-
wedstrijden plaats met aansluitend in
de school een feestelijke ouderavond.

Ballonnenwedstrijd tijdens onthulling logo
school 'De Vordering'

Onder luid applaus van de in grote getale aanwezige moeders en een be-
scheiden aantal vaders, kwamen de leerlingen van school ‘De Vordering’
gekleed in een rood t-shirt met in de hand een ballon met naamkaartje,
donderdagmorgen het schoolplein opgestapt. ‘Zij vormen een levendige
logo’, zo lichtte het schoolhoofd Marja Schotman toe. Vervolgens werd het
‘echte’ logo onthuld. Door middel van het wegtrekken van een doek
kwam de naam ‘De Vordering Katholieke Basisschool’ te voorschijn, een
tekst die op de muur aan de voorkant van de school is aangebracht. Mar-
ja Schotman: ‘Wij hebben daarvoor speciaal drie lettertypen gebruikt die
het instromen en uitstromen van de scholieren symboliseren en tevens
wordt er de school als ontmoetingsplaats voor kinderen mee tot uitdruk-
king gebracht’.

Een ballon, een ballonnetje

De componisten zijn Gabriel Fauré
(Cantique de Jean Racine, Ave Maria
en Pié Jesu uit het Reqiuem), Albert de
Klerk, Hendrik Andriessen, Maurice
Duruflé (vier motetten op een Gregori-
aans thema) en César Franck (Panis
Angelicus en Psalm 150.) Muziek voor

het gehele koor, alsook voor vrouwen-
koor en mannenkoor. Christien Vaags
is de soliste bij het Pié Jesu Medewer-
king wordt verleend door IJsbrand ter
Haar: orgel/piano. Hij zal, naast de
koorbegeleiding, nog enkele prachtige
orgelwerken spelen, o.a. van César
Franck (Prelude, Fuge et Variation).

De dirigent deze keer is Wilbert Be-
rendsen. Het concert vindt plaats in
de Dorpskerk te Vorden, aanvang
15.30 uur.

Concert ensemble
"Capriccio"
Op zondag 21 mei a.s. hoopt het
projectkoor Capriccio weer een
concert te geven. Het thema deze
keer is "muziek uit de franse
school".

VLEERMUIZEN OP HACKFORT
Landgoed Hackfort is een zeer ge-
schikt leefgebied voor vleermuizen. Er
komen dan ook veel verschillende
soorten voor, zoals de rosse vleermuis,
dwergvleermuis en de laatvlieger. Ie-
dere soort stelt zijn eigen eisen aan
zijn leefgebied. Bij het beheer van het
landgoed houdt Natuurmonumenten

hier rekening mee. De excursieleider
neemt u mee over het landgoed en
gaat u veel over deze prachtige diertjes
vertellen. 

'Batdetector' Vleermuizen zijn echte
nachtdieren. In het donker oriënteren
ze zich door het produceren en weer
opvangen van heel hoog geluid. Dit ge-
luid is vaak niet te horen voor het
menselijk oor.  Een batdetector zet de-
ze golven om naar voor de mens wel
hoorbare geluiden. 

Iedere soort vleermuis maakt een ei-
gen typerend geluid. Op die manier
zijn de verschillende soorten vleer-
muizen te herkennen. Vanavond gaat
u, mits het weer niet te slecht is, vleer-
muizen horen. En met wat geluk
heeft, ziet u ze ook nog!

Meer activiteiten?Kijk op www.natuur-
monumenten.nl

Nog enkele plaatsen vrij
voor vleermuizenexcursie 
op landgoed Hackfort
Vereniging Natuurmonumenten
houdt woensdagavond 24 mei op
landgoed Hackfort een vleermuis-
excursie.  De circa anderhalf uur
durende excursie begint om 21.30
uur bij de watermolen voor het
kasteel. In verband met het beperk-
te aantal plaatsen is reservering
bij de Ledenservice van Natuur-
monumenten tel. (035) 655 99 55 of
bij bezoekerscentrum Veluwezoom
tel. (026) 497 91 00 verplicht. Geef u
snel op, want er zijn nog slechts
enkele plaatsen vrij!

Het gebouw bestaat uit 24 comfortabe-
le appartementen verdeeld over de be-
gane grond, eerste en tweede verdie-
ping. De verdiepingen zijn met een lift

bereikbaar. Een aantal appartementen
heeft een dakterras. Alle woningen
worden verhuurd. Voor twaalf appar-
tementen is mogelijk om Huurtoeslag
aan te vragen. De huurprijzen varië-
ren van ¤ 410,00 tot ¤ 585,00 per
maand exclusief servicekosten. De wo-
ningen kijken uit op de Nieuwstad of
Willem Alexanderlaan. Op de begane
grond wordt een ontmoetingsruimte
gerealiseerd. Het plan is ontworpen
door Friso Woudstra Architecten uit
Vorden. WBC Projekten bv uit Win-
terswijk gaat het plan realiseren.

De vraag naar zogeheten levensloop-
bestendige huurwoningen is groot. De
bouw van deze appartementen com-
penseert voor een deel de indertijd af-
geblazen nieuwbouw aan de Pastorie-
weg. ProWonen verwacht dat er met
de oplevering van deze appartemen-
ten weer woningen voor gezinnen en
starters vrijkomen. De oplevering is ge-
pland voor juni 2007.

Huurappartementen Albershof

Wooncorporatie ProWonen start
binnenkort met de toewijzing van
24 moderne huurappartementen
in plan Albershof. Dit plan wordt
gerealiseerd op de hoek Nieuw-
stad/Willem Alexanderlaan. De ap-
partementen zijn geschikt voor se-
nioren.  Belangstellenden konden
op dinsdag 16 mei terecht op de in-
loopbijeenkomst die ProWonen or-
ganiseerde. Deze werd gehouden
bij het Dorpscentrum. Er waren si-
tuatieschetsen en bouwtekenin-
gen aanwezig en er was een bro-
chure met uiteenlopende informa-
tie over het project. Een week na
deze bijeenkomst worden de wo-
ningen voor verhuur aangeboden
op de Huispagina en op de inter-
netsite www.prowonen.nl

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 8 mei:
Groep A: 1 Mw. G. Hulleman / Mw. H.
van Druten 66,2%; 2 Mw. D. Hoftijzer /
Dhr. G. Hoftijzer 58,3%; 3 Mw. K. Vrug-
gink / Dhr. A. Vruggink 54,2%

Groep B: 1 Mw. A. Wortel / Dhr. L.
Spreij 66,3%; 2 Mw. N. Warringa / Mw.
G. Rossel 64,8%; 3 Mw. R. den Ambt-
man / Mw. R. Thalen 61,7%

Groep C: 1 Mw. J. Oldenhave / Dhr. G.
Oldenhave 62,5%; 2 Dhr. P. den Ambt-
man / Dhr. H. Kip 56,9%; 3 Mw. J. Holt-
slag / Dhr. G. Gille 52,1%

B r i d g e n

ZELFDE KLACHTEN EN TOCH
VERSCHILLENDE MEDICIJNEN?
Deze keer wil ik u laten zien dat het
voorschrijven van een homeopathisch
geneesmiddel iets is wat nauw luis-
tert, en dat met name de bijzondere
symptomen een uiting vormen van de
toestand van juist die ene persoon. Ik
zal dit doen aan de hand van een voor-
beeld van twee personen met hooi-
koorts. Hun algemene klachtenbeeld
komt sterk overeen, toch krijgen ze
beiden een verschillend homeopa-
thisch geneesmiddel op basis van de
aparte, bijzondere, onderscheidende
symptomen. 

HOOIKOORTS:
Algemene symptomen
Een man van 42 jaar komt met hooi-
koorts-klachten. Zo ook een vrouw van
27 jaar. Beide moeten ze veel niezen,
hebben brandende, rode en tranende
ogen en hun neus is vaak verstopt. In
mei is de hooikoorts voor beide het
heftigst. Beide hebben dus vrijwel de-
zelfde algemene hooikoorts-sympto-

men. Voor een homeopaat zijn echter
niet de algemene symptomen van be-
lang maar juist de specifieke! Waarin
verschillen deze twee personen met
deze vorm van hooikoorts dus van el-
kaar?? Tijd om meer vragen te stellen
dus. 

Specifieke symptomen
De man blijkt last te hebben van een
enorme kriebel in de neus, en 's
nachts is hij vaak wat benauwd tijdens
een hooikoortsperiode. Ook heeft hij
last van koude rillingen tijdens een
hooikoortsaanval. Zeer opvallend is
dat de hooikoorts één keer in de week
een verergering kent, "je kunt er de
klok op gelijk zetten', aldus de man.
Verder kan hij om het minste of ge-
ringste 'in de stress raken' met als ge-
volg een duidelijke verslechtering van
zijn hooikoortsklachten. Zijn totaal-
beeld, inclusief de genoemde specifie-
ke kenmerken, vraagt om het genees-
middel Sabadilla, Sabadilkruid. Dit ge-
neesmiddel geef ik hem, en na 1 dag
zijn de klachten al voor 60% verbeterd.  
Specifiek aan de klachten van de
vrouw is dat de uitscheiding uit de
neus enorm scherp is, bijtend als van
een zuur'. De tranen uit de ogen zijn
veel milder. De hooikoorts overvalt
haar totaal onverwacht, ze heeft er
weinig lijn of logica in kunnen ont-
dekken, behalve dat het 's avonds
slechter is. Verder heeft deze vrouw
ook last van hoofdpijn, 'een soort ze-
nuwpijn' noemt ze het. Meestal zit de

hoofdpijn  aan de linkerkant en is ze
tegelijkertijd erg slaperig. Dit specifie-
ke beeld is in de homeopathie bekend
als het beeld van Allium Cepa. 

GENEZEN: 
ZACHTZINNIG EN NATUURLIJK
Specifieke persoonskenmerken en bij-
zonderheden met betrekking tot de
klachten maken voor een homeopaat
hét verschil. Hierdoor kunnen ver-
schillende mensen met de klacht
'hooikoorts' toch hele verschillende ge-
neesmiddelen voorgeschreven krij-
gen. Dit principe geldt voor ALLE
klachten en vormt het hart van de
homeopathische benadering. Ieder
mens is uniek wat zich uit zich in spe-
cifieke persoonskenmerken, en dit
drukt zich vervolgens ook weer uit in
specifieke kenmerken van een klacht,
een ziekte of een aandoening. 
Dit is wat mijn werk zo boeiend
maakt: telkens het bijzondere, het
unieke, het individuele aan de mens
ontdekken, dit vervolgens vertalen
naar een geneesmiddel, en zien dat de
mens zelf de impuls van een genees-
middel omzet naar genezing. Zacht-
zinnig en op een natuurlijke wijze.
Tot de volgende keer.
Frans Quirijnen, Klassiek Homeopaat,
NVKH geregistreerd - vergoeding door
zorgverzekeraars,  Gezondheidscen-
trum 'De Gaikhorst', De Gaikhorst 2,
7231 NB  Warnsveld, e-mail: 
quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76.

  

In deze column vertel ik u over
mijn praktijk voor klassieke home-
opathie. Hiermee wil ik u duidelijk
maken wat klassieke homeopathie
nou eigenlijk inhoudt en laten
zien dat een breed spectrum aan
klachten homeopathisch behan-
deld kan worden. Dit gebeurt door
het zelfgenezend vermogen van de
mens te stimuleren. 



Van de vele stratencircuits wist alleen
de Varsselring zich te handhaven en
voldoet aan de gestelde (veiligheids) ei-
sen. De Varsselring staat landelijk be-
kend als een veilig en gezellig circuit.
Het publiek zit vrij dicht op de baan
(maar wel veilig) en kan een groot deel
van het circuit overzien. Door twee
omroepers (bij de start en achter)
wordt het publiek op de hoogte gehou-
den van de wedstrijden. Het renners-
kwartier is vrij toegankelijk. Voor de
echte motorliefhebber geeft dit een
mooie gelegenheid om de motoren
van dichtbij te bekijken. 

De Women’s Cup is nog geen officieel
EK, maar het predikaat EK komt
eraan. De vrouwen rijden in de catego-
rieën 600cc en 1000cc. De strijd om de
Cup wordt beslist in een serie van vier
wedstrijden. De eerste is al verreden
op het circuit van Vallelunga (Italië). In
Hengelo is de tweede wedstrijd. Daar-
na volgen Rijeka (Kroatië) en Cartage-
na (Spanje). Naast de Nederlandse
deelneemsters komen er rijdsters aan
de start uit onder meer Italië, Duits-
land, Frankrijk, Hongarije en Slovenië. 

De 3 landen Cup staat al weer enkele
jaren op de sportkalender. Het is een
samenwerkingsverband met het Belgi-
sche Oostende, het Duitse Frohburg
en uiteraard Nederland. Van ieder
land komen tien rijders. Per wedstrijd
komen ze twee keer aan de start. Er is
een sterk deelnemersveld. Deze com-
petitie gaat over drie wedstrijden. 

Bij het Vancansolei ONK kunnen cou-
reurs in vier klassen kampioenspun-
ten behalen. Dat zijn de klassen Dutch
Superbikes, Supersport, 250cc en de
125cc. De Superbikes klasse is sterk be-
zet. Onder de vele bekende namen
rijdt ook Barry Veneman op de Varssel-
ring. De Dalfsenaar gaat de strijd aan
met onder meer Jarno van der Marel.
Favoriet voor de zege in de klasse Su-

persport is Arie Vos. Hij reed op paas-
maandag in Assen zeer sterk en won
overtuigend. Uiteraard is Mile Pajic
(Ulft) er ook weer bij, evenals als zijn
plaatsgenoot Swen Ahnendorp. Een
interessante deelnemer is de Fin Vesa
Kallio, een broer van GP-rijder Mika
Kallio. De Fin komt uit voor Yamaha
Racing Support, dat onder leiding
staat van Torleif Hartelman. 

In de klasse 250cc is Hans Smees dé fa-
voriet voor de zege. De coureur uit
Harreveld komt blakend van zelfver-
trouwen naar de Varsselring. Mede
dankzij zijn zege in Hengelo werd
Smees in 2005 Nederlands kampioen.
De Aprilia-coureur (rijdend voor het
Friese team van Jaap Kingma Racing)
won op de Nürburgring beide races en
staat daarom ongeslagen aan de lei-
ding in de ONK-stand 2006. Smees is
dit jaar op twee fronten actief, want
naast de wedstrijden van het ONK
start hij ook in alle wedstrijden van
het Europees kampioenschap. Op
voorhand lijkt er eigenlijk niemand te
zijn die het Smees echt lastig zou kun-
nen maken in Hengelo. Op de perscon-
ferentie gaf de Harrevelder al aan dat
hij gaat voor de eerste plaats. 

In de lichtste klasse (125cc) van het
ONK wordt op de Varsselring voor het
eerst dit jaar om ONK-punten gestre-
den. Vorig jaar won Gert-Jan Kok (IJs-
selmuiden) de race op de Varsselring.
Kok werd ook Nederlands kampioen.
Ook dit jaar geldt hij als de belangrijk-
ste titelkandidaat. Winst in de ope-
ningswedstrijd zal voor hem een goe-
de basis vormen voor titelprolongatie.

Altijd goed voor een stukje nostalgie is
de klasse van de Classics. De meeste
deelnemers zijn al wat ouder, maar
dat betekent niet dat de strijdlust er
minder om is. Denk bij klassieke mo-
toren niet aan een verzameling oud
ijzer, want het merendeel van de mo-

toren verkeert in een puike conditie.
De eerste wedstrijd op de Nürburgring
stond in het teken van vader en zoon
De Ridder. Zoon William wist vader
Adrie te verslaan. Derde werd voorma-
lig Nederlands kampioen Jan Frank
Bakker.
De Hamove is een bloeiende vereni-
ging met heel veel leden. Een aantal
van die leden neemt volgende week
een speciale plek in, want zij hoeven
geen dienst te doen tijdens de trainin-
gen en de races. Dat zijn namelijk de
racende leden, allen woonachtig in de
nabijheid van de Varsselring.
De racende clubleden zijn: Dutch Su-
perbikes: Stefan Scholten. Supersport:
Mile Pajic, Swen Ahnendorp en Stefan

Scholten. 250cc: Hans Smees en Tonny
Wassink. Classics: Jarno Onstenk. Ze
zijn weliswaar geen streekgenoten,
maar ook Bob Withag en Gert Pieper
zijn lid van de Hamove.

Op het raceweekeind 20 en 21 mei is
er ook veel vertier. Zaterdagavond is de
altijd gezellige Hamove Party met mu-
ziek van de band ‘Kabaal’. Op zondag-
middag speelt de band ‘Goed goan’ en
heeft zelfs een nummer over de Vars-
selring geschreven. MotoPort Zelhem
verzorgt in het rennerkwartier een
show van nieuwe Suzuki’s. Alle beta-
lende bezoekers van de race doen mee
aan een verloting. Het intreekaartje is
het gratis lot en er zijn mooie prijzen

te winnen. De allerkleinsten onder de
bezoekers hoeven zich niet te verve-
len. Er is een mini-crossbaan, spring-
kussen en een draaimolen. Tijdens de
pauze van de racewedstrijden is er een
demonstratie van mini-motoren
(pocketbikes) en drie Ferrari’s zijn er te
bewonderen. Heel bijzonder is een
demonstratie van een wedstrijd-gras-
maaier die 150 km per uur kan halen.
Enkele ‘gelukkigen’ mogen bij de cou-
reur achterop van een zogenoemde
‘twoseater’ een rondje rijden over het
circuit. Daar zal nog lang over nage-
praat worden! Zaterdag 20 mei is de
training. Zondag 21 mei begint, na de
warming-up, de eerste wedstrijd om
10.30 uur.

Internationale motorraces Varsselring zondag 21 mei
Op zondag 21 mei wordt in Hengelo Gelderland de internationale motor-
races gehouden. De Varsselring is nog het enige stratencircuit in Neder-
land. De Hamove heeft ook dit jaar weer een vol en afwisselend program-
ma kunnen samenstellen. Er zit zelfs een Nederlands primeur bij; de UEM
Women’s Cup. Dit is een klasse waarin alleen vrouwen rijden. De 3 landen
Cup doet het als competitie goed. Veel strijd zal er ook te zien zijn bij het
Open Nederlands Kampioenschap (ONK).

Teammanager Torleif Hartelman van Yamaha Racing Support wordt geïnterviewd door speaker Diederik de Vries

Al jaren is Heersink vaste klant bij
Groot Jebbink: 'Ik denk al wel een jaar
of vijftien, nog ver voordat ik startte
met Da Vinci International en ik nog
maar één auto had.' Inmiddels is het
wagenpark van zijn bedrijf met het be-
drijf meegegroeid. Da Vinci Internatio-
nal levert een softwarematig kassasys-
teem voor de kappersbranche en het
heeft inmiddels 1300 klanten in heel
Nederland. De vier nieuwe auto's zijn
voor vier 'ex-kappers' die nu vanaf de
helpdesk de klanten ondersteunen in
het gebruik van het systeem. Zij zitten
ook veel op de weg, omdat ze de klan-
ten persoonlijk bezoeken. Dat de au-
to's bij Groot Jebbink besteld zouden
worden, stond al direct vast. 'Ik heb
veel gevoel voor service', vertelt Heer-
sink. Hij levert zelf veel service, maar
ontvangt het ook graag. 'En bij Autobe-
drijf Groot Jebbink heb ik een auto die
100 procent functioneel is en die niet
overdreven veel kost. Als er wat is, dan
wordt het perfect opgelost en daarom
kom ik er graag terug. Je kunt natuur-
lijk overal auto's met techniek kopen,
maar bij Jan Groot Jebbink koop je au-
to's met een hart.' De Nubira wordt
door Chevrolet omschreven als 'de fris-

se bries'. De auto's zijn veelzijdig en
compleet, met een solide technologie
in Italiaanse styling tegen een rede-

lijke prijs. De zilvergrijze Nubira's met
grijze lederen bekleding die Jim Heer-
sink in ontvangst genomen heeft,

zijn ruime stationwagons (automaat),
die voorzien zijn van airco, LPG en een
navigatiesysteem. Mede door deze

nieuwe type auto's in het segment,
slaagt Chevrolet erin om ook in de
zakelijke markt te groeien.

Jim Heersink van Da Vinci Interna-
tional in Vorden heeft afgelopen
week vier splinternieuwe auto's
opgehaald bij Autobedrijf Groot
Jebbink in het dorp. Het betreft de
Chevrolet Nubira. 'Wij hebben niet
speciaal gekozen voor Chevrolet,
maar wel voor Groot Jebbink',
benadrukt Jim Heersink. 'Dat is
tenminste een vertrouwd bedrijf.'

Da Vinci International 
kiest steeds voor autobedrijf Groot Jebbink



Door de eeuwen heen is de Stabat Ma-
ter altijd één van de meest geliefde ge-
dichten geweest die ooit op muziek
zijn gezet en was het altijd een bron
van inspiratie voor vele componisten,
vanaf de middeleeuwen tot op de dag
van vandaag. De compositie van Pergo-
lesie is zonder enige twijfel de meest
geliefde en de wijdst verspreide versie
van de Stabat Mater. Pergolesi voltooi-
de het werk slechts enige dagen voor
zijn dood op 16 maart 1736. Zijn roem
verspreidde zich snel door heel Euro-
pa en al in 1739 werd het bestempeld
niet alleen als het hoogtepunt van zijn
oeuvre, maar ook als het grootste
werk van zijn tijd. Zelfs de grote Johan

Sebastian Bach werd geroerd door het
werk, waarbij hij het aanpaste naar
het Duits. Vandaag de dag wordt Per-
golesi's  Stabat Mater beschouwd als
één van de grootste composities aller
tijden.

Verder is er in het programma de
"Trauersymphonie" van Pietro Anto-
nio Locatelli, een prachtig werk van de
Italiaanse vioolvirtuoos dat hij schreef
tijdens zijn Amsterdamse periode en
de "O dulcis Jesu" van Chiara Margari-
ta Cozzolani. Het programma wordt
afgerond met een selectie van instru-
mentale muziek van Biagio Marini.

Het concert vindt plaats op Zaterdag
20 mei 2006 in de Sint Willibrordus-
kerk, Vierakkersestraat 31 te Vierak-
ker. Aanvang 20.00 uur. Per auto ca. 5
km te zuiden van Zutphen, even voor
Wichmond. Door de bijzondere res-
tauratiewerken is de Willibrorduskerk
winnaar van een eervolle Europese
restauratieprijs. De Oscar op het ge-
bied van de monumentenzorg. Een ge-
deelte van de opbrengst van het con-
cert komt ten goede van het restaura-
tiefonds. Reserveringen en overige in-
formatie: www.ilconcertobarocco.nl

Il Concerto Barocco presenteert het vervolg van een traditie 

Stabat Mater G.B. Pergolesi

In april 2005 begon het ensemble IL CONCERTO BAROCCO met een nieuwe
traditie waarbij ieder jaar een andere uitvoering van de Stabat Mater ten
gehore wordt gebracht. In mei 2006 zal de tweede versie van deze serie
worden opgevoerd, deze keer in de beroemde toonzetting van Giovanni
Battista Pergolesie.

Ook kon er aan een quiz worden deel-
genomen. Op deze Wereldwinkeldag
stond het WK voetbal centraal, maar
dan wel met een ander doel. 

De kinderen ontvingen in de winkel
een rode kaart die ter plekke getekend
kon worden. Door het invullen van de-
ze kaart wordt namelijk geprotesteerd

tegen kinderarbeid. En dan met name
in de voetbalindustrie. Zeventig pro-
cent van alle voetballen wordt nl. in
Pakistan door kinderen gefabriceerd. 

Alle opgezonden kaarten worden tij-
dens de finale van de WK op zondag
9 juli in Berlijn, tentoongesteld.

Veel belangstelling actie Wereldwinkel

Het was zaterdag bij de Wereldwinkel in Vorden de gehele dag door een
komen en gaan van vele kinderen die daar onder meer een partijtje tafel-
voetbal konden spelen.

De Vordense Rijwiel en Toer Club
(VRTC ‘De Achtkastelenrijders’) organi-
seert in de zomermaanden al jaren-
lang toertochten. Dit keer werd geko-
zen om langs de gemeentegrenzen
van Bronkhorst te fietsen. Voor de
deelnemers aan de tocht over 40 kilo-
meter (toevallig ook 40 deelnemers)
was een route uitgezet die liep vanaf
Vorden, via de buitengebieden van
Hengelo, Zelhem richting buurtschap
Heidenhoek. Hier werd gepauzeerd,
waarna via Varssel, Linde weer terug

werd gefietst naar Vorden. De fietsers
met de ‘lange adem’ in totaal 160, re-
den 100 kilometer. 

Voor hen was een tocht uitgestippeld
richting Baak, het ‘echte’ Bronkhorst,
Steenderen, Hummelo, Zelhem met
eveneens een pauze in Heidenhoek.
Vandaar uit ging het via allerlei fraaie
weggetjes weer terug naar Vorden.
Voorzitter Henk Ebbink: ‘ Ondanks dat
het vandaag Moederdag is, zijn we dik
tevreden met het aantal deelnemers’.

Omloop van Bronckhorst

Burgemeester Henk Aalderink liet zich zondagmorgen van zijn sportieve
kant zien. Hij was één van de tientallen deelnemers die bij De Herberg in
Vorden op de fiets stapte voor het maken van een toertocht van 40 km.

UITSLAGEN 13 MEI:
Luuk Nijland, 1997, 50 vlin-
der, 0.40.54, 2e plaats; Car-
men Degenaars, 1992, 100
vlinder, 1.21.61, 7e plaats;
Rick Haijtink, 1996, 100
school, 1.49.45, 8e plaats;
Berjan Ebbekink, 1993, 100
rug, 1.21.48, 9e plaats; Daan
Nijland, 1995, 100 school,
1.42.11, 9e plaats; Daan Nij-
land, 1995, 50 vlinder,
0.42.65, 10e plaats; Niels
Tjoonk, 1996, 50 vlinder,
0.52.86, 14e plaats.

Zilver voor Berkelduiker

In het 50m bad van Nijmegen worden 13 en 14
mei, en 20 en 21 mei de Gelderse Zomer Kam-
pioenschappen gezwommen. De meeste
zwemmers, ook de Berkelduikers uit Lochem,
zijn een 50m bad niet gewend, zeker niet wan-
neer ze op de rug moeten zwemmen. De tij-

den op een 50m bad zijn
doorgaans wat langza-
mer dan in een 25m bad
waarbij de keerpunten
voor tijdwinst kunnen
zorgen. Vandaar dat PR's
vaak niet aan de orde zijn,
en gaat het uiteindelijk
om de klassering. Luuk
Nijland bewees zaterdag
13 mei in Nijmegen op de
50m. vlinderslag dat bo-
venstaande theorie niet
altijd opgaat. Met een
nieuw PR werd een zilve-
ren medaille in de wacht
gesleept (zie foto). Alle
Berkelduikers zwommen
prima tijden waarmee
hun klassering werd ge-
ëvenaard of verbeterd.
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L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

Dealer van: 

■ Jonsered

■ Castelgarden

■ Solo

■ Partner

■ enz.

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

U heeft al een zitmaaier

vanaf € 1425,- (incl. BTW)

F A B R I E K S -
V E R K O O P

DIV. GOEDEREN: o.a.
• decoratie • tuinartikelen 

• buro’s • burostoelen 
• schilderijen en 
• div. restpartijen

HIVA ZELHEM
Industriepark 5a

Verkoop donderdag 
van 15.00 tot 21.00 uur

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING
Verlengde Ooyerhoekseweg 20
Bedr. terr. De Revelhorst, 7207 BJ Zutphen

Bevestigingsartikelen 

uit voorraad.

Alle gangbare 

materiaalsoorten: 

8.8 - 10.9 - 12.9 en 

roestvaststaal A2 - A4

Verkoopbalie, 

maandag t/m vrijdag 

van 08.00 tot 17.00 uur 

geopend

Tel. 0575-564477
Fax 560660
E-mail: rbtools@xs4all.nl

TECHNIEK

Eigen besteldienst

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Tuinontwerp – Tuinaanleg – Tuinonderhoud

(sier)bestrating

Wilt u dit nieuwe tuinseizoen beginnen met een goed 
onderhouden tuin, (her)bestrating, een gedeeltelijke 
renovatie van uw tuin of misschien wel een geheel 

nieuwe tuin neem dan nu geheel vrijblijvend contact 
met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

Weekblad Contact

blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij 

met verschillende 

edities in de gemeente

Bronckhorst.
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Het boek Otje gaat over Otje en haar
vader Tos, die kok is. Omdat hij geen
papieren heeft, wordt hij ontslagen en
moet hij een andere baan zoeken en
een huis. Otje en haar dierenvriendjes
helpen de driftige kok steeds weer uit
vervelende situaties.
Otjes kookwedstrijd, een landelijke
wedstrijd, was het begin van de Annie
M.G. Schmidtweek 2006 op woensdag
10 mei. Drie scholen werden uitge-
daagd om twee door Fiep Westendorp
getekende gerechten uit Otje te ma-
ken en de tafel mooi te dekken. Dit al-
les vond plaats in de keuken van de
Amsterdamse locatie van kookschool
Keizer Culinair in samenwerking met
de AVRO.
Prominenten uit de Nederlandse gast-
ronomie begeleidde de klassen. Twee-
sterrenkok Ron Blaauw bij de Veenen-
daalse basisschool De Grondtoon, De
Wingerd uit Ridderkerk kreeg hulp

van chef-kok Paul Fagel en gastvrouw
Rosalie Helder coachte De Drie Dor-
pen uit het Friese Oldeholtwolde. De
Veenendaalse basisschool werd door
juryvoorzitter Flip van Duijn, zoon
van Annie M.G. Schmidt, als winnaar
uitgeroepen en kreeg de Otje-bokaal.
Alle deelnemers kregen een Otje-me-
daille, een Otje kookboek en de Otje
Luistervink-cd.

De kijkdoos knutselvellen kunnen
worden opgehaald in boekhandel of
bibliotheek en worden uitgeprint via
het Internet. Opdracht is om dé ideale
plek voor Otje en Tos te knutselen in
een schoenendoos. De schoenendozen
kunnen in Biebbus 7 worden ingele-
verd in de hele maand mei! Voor de al-
lermooiste Otje-kijkdozen zijn leuke
prijzen beschikbaar. Na de wedstrijd
krijgen alle makers hun kijkdozen te-
rug!

Biebbus 7 doet mee aan de Otje-kijkdooswedstrijd!

Annie M.G. Schmidtweek 2006

De geboortedag van Annie M.G. Schmidt, 20 mei, wordt dit jaar gevierd
van woensdag 10 tot en met zaterdag 20 mei en staat dit jaar in het teken
van Otje. Otje is de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek, waarvoor
Fiep Westendorp de tekeningen maakte. Voor de Annie M.G. Schmidtweek
2006 werden wedstrijden uitgeschreven. Een echte Otje Kookwedstrijd en
Wie maakt de mooiste Otje-kijkdoos?

In aparte bijeenkomsten heeft de
groep van met name mensen met een
verstandelijke beperking, de voorstel-
len uit de keuzenotitie geformuleerd.
Met de communicatie kon daarom re-
kening gehouden worden met de be-
perkingen van de deelnemers. De be-
langrijkste zaken waarvoor deze groep
aandacht vraagt zijn kort samengevat. 

Veel mensen met een beperking die
voor veel ondersteuning een beroep
kunnen doen op de AWBZ zijn per 1 ja-
nuari 2007 (voorlopig alleen voor huis-
houdelijke ondersteuning) aangewe-
zen op de gemeente. De Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning gaat dan
in werking. Dit betekent een nieuwe
situatie. Het is natuurlijk wennen
voor de gemeente, maar ook voor
mensen met een beperking. Verande-
ringen geven immers ook onzeker-
heid. Dit geldt zeker voor veranderin-
gen die moeilijk inzichtelijk te maken
zijn. 

Een ander punt is de informatiever-
strekking aan burgers met een beper-
king. Zij krijgen straks immers te ma-
ken met één loket dat informatie zal
verstrekken op de gebieden: wonen,
welzijn en zorg. Belangrijk daarbij is
dat medewerkers van het loket aan-
sluiten bij de communicatiemogelijk-
heden van mensen met een beper-
king. 

Jan Weessies, consulent van MEE, een
organisatiebureau die ondersteuning
biedt aan het leven van mensen met
een beperking, begeleidde de groep. 
“Vooral voor deze mensen is het be-
langrijk dat zij een reactie kunnen ge-
ven op de WMO en hoe de gemeente
Bronckhorst daarmee bezig is”, zegt
Weessies. “Mensen hebben allerlei be-
perkingen waardoor communicatie
gewoon moeilijk is”. 
De groep maakte deel uit van de cliën-
tenraad. Er werd taal gebruikt die niet
voor iedereen te volgen was. Vooral
moeilijke woorden en het snel spre-
ken was een probleem. Het belemmer-
de de mensen met een beperking om
dingen waar ze dagelijks tegenaan lo-
pen naar voren te brengen. Daarbij
komt nog, dat deze groep afhankelijk
is van de gemeente en strak zorg no-
dig hebben vanuit de WMO. “Maar,
het zijn ook mensen die belangrijke
functies vervullen”. 

Alle ideeën zijn vervolgens op papier
gezet. Volgens de consulent gaat het
ook over andere zaken die belangrijk
zijn. 

“Als je zelfstandig woont, is het naast
goede voorzieningen zoals de WVG,
ook belangrijk om samen te leven in
de wijk, om contacten te hebben en te
integreren in de samenleving. Steeds
meer mensen blijven zelfstandig wo-

nen. De WMO streeft hier ook naar”.
En voorbeeld waar aandacht voor
wordt gevraagd is het Persoonsgebon-
den budget (PBG). Daarmee kun je zelf
de zorg inkopen. Daarvan heeft de
groep gezegd dat dit belangrijk is.
Goede informatie hoort daarbij omdat
er veel valkuilen bij zijn. Daardoor
kunnen mensen schulden krijgen, als
ze de PBG niet goed beheren. Een an-
der voorbeeld is de informatie en com-
municatie in het algemeen. Weessies:
“Als je bij de gemeente komt om infor-
matie dan moeten ze de tijd voor je ne-
men. Rustig en duidelijk uitleggen is
dan heel belangrijk. Er hoeven dan
ook niet andere mensen mee. Maar ik
heb wel de indruk dat dit goed komt”. 
“Maar de mensen moeten zelf ook dui-
delijk aangeven, als ze een rijbewijs
willen verlengen of een paspoort wil-
len aanvragen, dat ze een beperking
hebben. Dan kunnen anderen daar
ook rekening mee houden. Want, als
je zelf daar niet duidelijk in bent dan
weten andere mensen het ook niet. Je
ziet het ook niet altijd of iemand een
beperking heeft”. De consulent vindt
het héél bijzonder dat de groep op de-
ze manier betrokken wordt bij het be-
leid van Bronckhorst. “Het is heel erg
moeilijk om mee te kunnen denken
en mee te kunnen praten. Het gaat
vaak voor deze groep om moeilijke
woorden en te snel. Vanuit het onder-
steuningsbureau MEE wordt gepro-
beerd het ingewikkelde eraf te halen
en het te vertalen naar concrete situa-
ties. “En wat je dan ziet is dat mensen
best mee kunnen denken en praten.
Op deze manier zijn ze er toch bij be-
trokken. Want het gaat er bij de WMO
om, dat iedereen mee moet kunnen
doen”.

Aangeboden aan burgemeester Aalderink

Notitie van mensen met een 
verstandelijke beperking

Een groep mensen met een verstandelijke beperking hebben hun ideeën
op papier gezet. Daarmee geven ze aan hoe zij denken over bepaalde za-
ken die van belang kunnen zijn voor het nieuwe beleid Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO), waar de gemeente Bronckhorst mee bezig is.
De groep maakt onderdeel uit van de cliëntenraad van de gemeente
Bronckhorst. De notitie met aanbevelingen werd aangeboden aan burge-
meester Aalderink in bijzijn van alle vier wethouders.

De notitie van mensen met een beperking werd aangeboden aan burgemeester Aalderink.

Verzekeringsmaatschappijen verlan-
gen doorgaans van de eigenaren van
de verzekerde klassieker, dat deze om
de 2 tot 3 jaar opnieuw wordt ge-
taxeerd. VREDESTEIN nam destijds het
initiatief om de taxatiedagen te orga-
niseren. Tijdens deze dagen worden
de klassiekers door erkende taxateurs
volgens de Eurotaxolyslager 5 punten
waarderingsmethode op hun taxatie-
waarde beoordeeld.
Op het taxatierapport komen de waar-
neembare factoren aan de orde: exteri-
eur-interieur-onderzijde, chroomwerk
en diversen. Met betrekking tot de

technische staat van de getaxeerde
klassieker is een nieuw afgegeven ken-
teken of APK bepalend. De aanwezige
specialisten brengen tevens advies uit
met betrekking tot de huidige staat
van de banden. Uiteraard zijn er aan
de taxatie kosten verbonden.

Tijdens deze taxatiedagen wordt de
mogelijkheid geboden om de klassie-
ker, samen met de deskundigen, ook
aan de onderzijde te beoordelen. En
daarnaast zijn de VREDESTEIN klassie-
ker taxatiedagen een ideale gelegen-
heid om gelijkgestemden te ontmoe-
ten tijdens een ongedwongen en ver-
zorgde atmosfeer. 

Voor deze regio is de taxatiedag ge-
pland op zaterdag 1 juli 2006 bij Profi-
le Tyrecenter Vermeulen, Winterswijk
en Eibergen, telefoon (0545) 474166.
Voor informatie kunt u vragen naar
Henk Vermeulen. Contact opnemen
met de heer Huibert Adolfs, die aan-
wezig zal zijn namens VREDESTEIN
kan op (06) 536 166 68. Aanbevolen
wordt om vooraf aan te melden, dan
wordt de taxatielocatie en het tijdstip
gereserveerd.

Zaterdag 1 juli 2006

Regionale taxatiedag voor
klassieke auto’s
Oldtimers, klassiekers en intussen
ook young-timers zijn gewilde ver-
zamelaar objecten en kunnen bij
het rijden veel vreugde geven. Met
het bezitten van een casco dekking,
waarvoor een deskundige taxatie
noodzakelijk is, kunnen de bezit-
ters vertrouwd met deze klassieker
rijden. In 2006 worden voor het 5e
seizoen de niet meer weg te den-
ken: ‘VREDESTEIN klassieker taxa-
tiedagen’ georganiseerd. Voor deze
regio kunnen belangstellenden te-
recht in Winterswijk en Eibergen.

SOCIÏ NIEUWS
Sociï speelde de laatste wedstrijd van
het seizoen tegen de reeds gedegra-
deerde St. Joris. Het was geen grootse
wedstrijd hetgeen ook kwam doordat
er voor geen van beide nog wat op het
spel stond. Groots was wel voor Sociï
het klasse behoud mede door de vele
blessures een goede prestatie van de
gehele selectie. Johan Riefel schoot
vanuit een onmogelijke hoek de 1-0
binnen, dit was ook de ruststand.
Het was St. Joris die kort na de rust de
1-1 er intikte zodat het nog weer een
echte wedstrijd werd. Hier kon Sociï
het niet bij laten en gezien de afgelo-
pen wedstrijden was men aan hun
stand verplicht de punten thuis te

houden. Het was Jan-Willem Krijt die
de 2-1 inkopte maar even zo vrolijk
werd er een cadeau werd gegeven 2-2.
Toch was het de laatste wedstirjden
goed in vorm zijnde Johan Riefel die
zijn tweede een hele mooie kopbal
maakte 3-2.
Dat het nog kort voor tijd 4-2 werd en
wel door de laatste vier seizoenen niet
meer gescoorde Mark Schoenaker had
een extra betekenis voor hem doorlo-
pen op een bal die niemand zag zitten
en inschieten en zo de weddenschap
te winnen dat hij dit seizoen tenmin-
ste een doelpunt zou maken.

Aankomend weekend is het eerste uit-
gespeeld maar gaan op zaterdag de E3
tegen St. Joris uit en de B1 tegen Keij-
enburgse Boys thuis aanvang 14.00
uur voor het kampioenschap.

Verdere uitslagen
SBC B1-Ratti B1 3-0; Veluwezoom C1-
SBC C1 2-5; Ratti C1-SBC C2 5-0; SBC
D1-Doesburg D1 5-4; Wolfersveen D2-
SBC D2 3-7; Doetinchem D4-SBC D3 5-
0; SBC E1-Pax E3 11-2; SBC E2-Vorden
E4 5-4; SBC E3-DCS E2 7-3; SBC F1-Does-
burg F1 2-4; Doesburg F3-SBC F2 1-2;
WHCZ F9-SBC F3 8-0; Sociï 2-Schalk-
haar 5 1-2; Sociï 3-Vorden 4 4-3; SHE 3-
Sociï 4 4-2; Voorst 5-Sociï 5 5-5.

Programma SBC/Sociï 20/21 mei
SBC B1-Keijenburgse Boys B1; WHCZ
C4-SBC C2; SBC D1-Groessen D2; SBC
D2-Keijenburgse Boys D2; Silvolde D3-
SBC D3; Gazelle N E2-SBC E1; St. Joris
E2-SBC E3; SBC F2-Groessen F6; Keijen-
burgse Boys F2-SBC F3; Sociï 2-Be
Quick Z 3; Sociï 3-Zutphen 2; EDS 2-So-
ciï 4; Turkse Kracht 7-Sociï 5.

Vo e t b a l



Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 
9 mei 2006 de aangepaste Gelderse Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) zoals bedoeld in artikel 2, lid 2
van de Wet Ammoniak en Veehouderij vastgesteld. 
In hun besluit geven Gedeputeerde Staten de grenzen
van deze EHS aan. In vergelijking tot de vorige, in 2003
vastgestelde, EHS is de begrenzing op een aantal punten
aangepast. 
Deze aanpassingen zijn overeenkomstig de drie
Gelderse Reconstructieplannen en al verwerkt in het
Streekplan Gelderland dat in 2005 is vastgesteld. Door
dit besluit wordt de nieuwe EHS ook in het kader van
de Wet Ammoniak en Veehouderij van kracht.

Op grond van de Wet Ammoniak en Veehouderij
worden gebieden die op 1 januari 2002 waren
aangemerkt als voor verzuring gevoelige gebieden en die
tevens deel uitmaken van de Ecologische
Hoofdstructuur, aangewezen als kwetsbare gebieden. In
kwetsbare gebieden en in een strook van 250 meter
daaromheen gelden, op grond van de Wet Ammoniak
en Veehouderij, beperkingen voor de uitbreiding van
bepaalde veehouderijbedrijven.

Inzage
Het besluit van Gedeputeerde Staten en de daarbij
behorende kaarten, liggen gedurende zes weken na deze
bekendmaking ter inzage op de volgende plaatsen:
- in de Centrale Bibliotheek van het Huis der Provincie,

Markt 11 te Arnhem, op maandag t/m donderdag van
8.15 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.15 uur tot 16.30
uur;

- in de gemeentehuizen van alle gemeenten in
Gelderland. In de gemeentehuizen kunnen de stukken 
worden ingezien tijdens de daar gebruikelijke
openingstijden.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag
waarop het besluit is verzonden hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan: 
Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie bezwaar-
en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 
Op envelop en brief duidelijk ‘bezwaarschrift’
vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen. Voor het behandelen van een
verzoek om een voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven. 
Over de hoogte en de wijze van betaling van het
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van
State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Inlichtingen
Het besluit van Gedeputeerde Staten met de
bijbehorende kaarten en toelichting is te raadplegen 
op de internetsite van de provincie Gelderland:
www.gelderland.nl/wav

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Landelijk Gebied, de heer U. van Erp,
telefoonnummer (026) 359 95 33 of een e-mail sturen
naar wav@prv.gelderland.nl

Arnhem, 9 mei 2006 -
nr. 2006-009697

Besluit aanpassing Gelderse Ecologische Hoofdstructuur
zoals bedoeld in de Wet Ammoniak en Veehouderij
Bekendmaking o.g.v. artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht

BEKENDMAKING

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
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 Ruime collectie relaxfauteuils om te proberen 
Verstelbare rug/zitting, zit- of fauteuillift of

     hoog/laag instelling of lendensteun
 In zowel in klassieke als moderne stijl
 Keuze uit diverse kleuren stof of leer 
 Diverse massageprogramma’s mogelijk
 Naar keuze elektrische of handbediening

www.helminkmeubelen.nl

ZEROSTRESS FAUTEUILS

Nu 799.-
v.a.989.-

Kom eens proefzitten in onze toonzalen of bel 
ons voor informatie of demonstratie aan huis.

Vorden Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514 
Eibergen J.W. Hagemanstraat 3  Tel. 0545-474190

OOK 
PROEFZITTEN 

AAN HUIS!

Dé speDé speccialist in ialist in 
relaxfauteuils relaxfauteuils 
voor jong & voor jong & 
oud.oud.

FAUTEUIL ELBA
MET DRUKVEER

STA-OP FAUTEUIL
MET MOTOREN

v.a.945.-

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van Pellet-,
Hout-, Gas-  

en Speksteenkachels
op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

BOMEN & PLANTEN
DIRECT VAN DE KWEKER

Elke zaterdag open
van 9.00 tot 17.00 uur

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

liguster, taxus en buxus.

BOOMKWEKERIJ
BRANDENBARG

Larikslaan, Barchem
Tel. 06-53944231

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop

Hörmann garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

‘ t  G i e n t j e s b o s

OPEN DAG
zondag 21 mei 

van 11.00 - 16.00 uur

U kunt kennismaken met ons ruime assortiment
barbecueproducten.

Tevens is onze Achterhoek Landwinkel geopend
voor verkoop van aardbeien, asperges

en veel soorten boerenijs. 

Zie ook artikel elders in deze krant

Vanaf Zutphen/Hummelo de Zomerweg in richting Achter-Drempt. De tweede
doorgaande weg (Remmelinkweg) in en dan de eerste weg rechts, de Gientjesweg 2.

‘ t  G i e n t j e s b o s
Gientjesweg 2, Drempt, tel. (0313) 47 24 31

WANNEER GEVEN
WI-J DE STRIJD OP?
HELEMAAL NOOIT...

ZA 20 MEI
JOVINK
OP WEG NOAR DE 
ZWARTE CROSS

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Tuin en Parkberegening, gratis advies en ontwerp, pompen vanaf € 89,95

Pompen, slangen, sproeiers, koppelingen, buizen, fittingen, drainage etc. 

Engeldot BV openingstijden:
Edisonstraat 24 Lichtenvoorde ma. t/m vrijdag 8.00 – 17.30 uur
Tel. 0544-482506  www.engeldot.nl zaterdag 8.30 -12.30 uur
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Omlijst door de muziek van de boe-
renkapel met dans van de boerendans-
groep ‘Wej eren 't Olde’ uit de Velswijk,

bevat het progammma historische
activiteiten zoals: ringsteken op de
fiets, boerengolf etc. Verder wordt er
koffie men rozijnenwegge verkocht.
en 15 stands met diverse demonstra-
ties van oude ambachten. De op-
brengst van deze broodveiling gaat elk
jaar naar een goed doel. De activitei-
ten starten om 12.00 uur bij de Mul-
dersfluite en zijn gratis toegankelijk.

Traditionele Broodweging
"Muldersfluite"
Een eeuwenoude traditie herleeft
jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit
jaar op 25 mei, n.l. het roggebrood
wegen bij de "Muldersfluite" aan de
Zelhemseweg 44 tussen Zelhem en
Hengelo Gld.

 

85

Het is Gerrie best naor de zin.
Ze hef mooi anspraak want Riek
en Hendrik blieft nog efkes. Den
mooien caravan op 't arf onder
de eiken en een ieder zien eigen
nat en dreuge en ondertussen
zo tussen de bedrieve praot de
vrouwleu oaver 't een en ander
en lacht samen umme die rare
kunsten van hun manvolk. En
Gerrie geniet van Hendrik ziene
extra belangstelling veur eurn
tuin en huusholding. Gert is het
neet zo gewend umme is wat
aardigs te zeggen zoas Hendrik
dat kan. Gerrie fleurt d'r echt
van op at ze Hendrik tegen
kump. Hij zuut dat ze wat niejs
an hef ne vlotten hippen rok in
plaatse van ne spiekerbokse. Ze
hef, dat weet ze zelf best, vulle
mooier bene dan Hendrik ziene
Riek en ja, dat veul iej as vrouwe,
dat zonne man oew echt zuut.
Hendrik hooft neet ieder kear te
zeggen 'wat ziej d'r wear lekker
uut! Allenig ziene lichaamstaal
is al genog. Vanmorgen in de
krante Gerrie argern zik wear.
Ne foto van die Rabobank grote
jonge's. Ja, zowat heel d'n Ach-
terhook is enen groten Rabo
banke met het kantoor in Vor-
den. Dat is, anders dan biej de
gemeenten, zowat van zelf zo
groot gegreuit. Wetholders en
burgemeister van Bronckhorst
samen in overleg en op de foto.

Het bunt wear acht mannen en
een vrouwspersoon. De vrouwen
hebt maor een recht... achter
het aan-recht!
Die vrouwelijke V.V.D. wetholder
uut Vorden die kwam neet an de
bak de laatste keare nao de
verkiezingen. En no hebt de
wetholders 't veur mekare, ne
echte actie groep 'De melkbeeste
van Bronckhorst'. Zonnen knap-
pen meneer uut Vorden, dat is
no echt 'Een Heer' al is hij al 80
jaor, dat is de gangmaker. En n'n
goeien. Den kan mooi schrieven
en is bekend met de manier hoo
of iej zonne actie groep in 't vat
mot gieten. Dat zult de grote
jonge's biej de gemeente neet
kunnen waardeern. Het gif
tegen gas tegen de 'graag geld
uutgevers'. Ze zult het dit kear
neet terug willen dreien wan-
neer ze beslotten hebt dat er
mear melk uut de huuseigen-
aarn, de rustigste beeste uut de
stal van de gemeente, getrokken
mot worden. Dat was vrogger
thuus al zo, iej zochten 's mor-
gens de gemakkelijkste koo uut
de koppel umme met het mel-
ken te beginnen. Zo dut de ge-
meente dat ok. Al is er gin enke-
le rechtveerdigheid, wat betreft
die extra verhoogde 48% belas-
ting, het is gewoon de gemakke-
lijkste weg. En die actie groep
'Melkkoeien van Bronckhorst'?

Die geeft no een nuttig signaal.
Dat de gemeente neet wieter
mot gaon met gekke kunsten
uuthaaln die vulle geld kost. De
wetholder heft no de hande ten
hemel 'ik kan 't neet helpen' dat
geld mot er gewoon kommen en
argens anders is het neet weg te
haaln? Dan was hij toch mooi
an het goeie adres? Cursus vol-
gen biej de Rabo bank top, die
hef verstand van  geld en genog
in kas. Die weet ho ze de ge-
meente goeien raod kunt geven.
En dat zal hun in Bronckhorst
d'r veur bewaarn dat ze, net as
in Borculo biej de buurgemeen-
te Berkelland, no al begint te
mekkern over een niej gemeen-
tehuus bouwen. Van zelf hebt ze
daor dan wear hoger gemeente
belasting in Bronckhorst veur
neudig zo straks, umme die
ambtenaarn een niej kantoor te
geven. Want Gert en Hendrik de
'Jan met de Pet' mensen, die
hebt gin behoefte an afbrekken
van dat net gebouwde kantoor
in Hengel en wear wat niejs bou-
wen zo ze dat wilt in Zutphen
met het streek zekenhuus. De
huuzenbezitters van Bronckhorst
zult met belangstelling afwach-
ten wat de actie groep kan berei-
ken. 

De Baron van Bronckhorst.

VVD-FRACTIE BRONCKHORST OOK! 
Dan treft het goed, want tijdens de
komende raadsvergadering van 18
mei a.s. staat de eerste Voortgangs-
rapportage 2006 op de agenda. Net als
de Perspectiefnota, dat is een vooruit-
blik op de begroting van 2007. Deze
stukken zijn openbaar en kunt u bij de
gemeente inzien of opvragen.
Of u er wijzer van wordt, dat is de
vraag. Want helaas ontbreken de bijbe-
horende financiële cijfers en heeft het
college van CDA en PvdA geen koppe-
ling gemaakt met de volgorde van de
begroting. Tenminste, niet op een ma-
nier waar u en wij brood van kunnen
bakken. Ook de perspectiefnota waar-
in tevens op een aantal terreinen voor-
stellen worden gedaan om hiervoor
geld te verstrekken geeft geen aanslui-
ting op de voortgangsrapportage. Dat
betekent dus dat we de in totaal 136 (!)
pagina's moeten doorworstelen met
pen en blanco papier in de hand om
zelf overzichtelijke schema's te maken.

EN DAN WORDT VAN DE RAAD
EEN CONTROLERENDE 
EN STURENDE ROL VERWACHT!
Wij zijn ervan overtuigd dat het moge-
lijk moet zijn om de informatie over-
zichtelijker te presenteren en elk pro-
gramma onderdeel af te sluiten met

een financieel overzicht. Niet omdat
we als oppositiepartij alleen maar wil-
len mopperen, maar zodat niet alleen
de partijen in de raad maar ook alle in-
gezetenen in één oogopslag kunnen
zien wat er in de periode van herinde-
ling is bereikt, welke voordelen dat
heeft opgeleverd en wat er nog aan-
komt! Voor 2007 heeft het college de
belofte gedaan alle stukken compleet
aan te leveren inclusief financiële ver-
antwoording. Toch moeten we ook nu
scherp de vinger aan de pols houden.
Daarom staan de Voortgangsrapporta-
ge en de Perspectiefnota bovenaan de
agenda van de komende openbare
overleg van de VVD Bronckhorst, maan-
dag 15 mei a.s. Voor iedereen (en dus
niet alleen leden) toegankelijk. Op deze
avond praten we ook over de andere on-
derwerpen van de aanstaande gemeen-
teraadsvergadering zoals Jongerenbe-
leid, de subsidie beleidsregels en het af-
valstoffenbeleidsplan. Hoe denkt u er-
over? Of bent u gewoon benieuwd naar
het hoe en waarom? Kom maandag 15
mei a.s. binnenlopen en praat mee! U
bent vanaf 20.00 uur van harte welkom
bij Café Langeler. U kunt u aanmelden
bij het fractiesecretariaat: S.J. Roorda,
sjroorda@xs4all.nl, tel. (0575) 45 17 26.
Voor meer informatie, zie onze website
www.vvdbronkchorst.nl

Ook zo benieuwd naar de
behaalde voordelen van de
gemeentelijke herindeling?

VIP GastTOUWTREKTOERNOOI
WARNSVELD GESLAAGD
Onder stralende weersomstandig-
heden werd in Warnsveld het 3e
competitietoernooi van gewest
Oost georganiseerd. 
Al vroeg in de morgen waren de leden
van "Treklust" paraat om de voorberei-
dingen in goede banen te leiden. Van-
af half negen 's morgens kwamen de
deelnemende verenigingen die ieder
hun eigen tenten op de daarvoor be-
stemde plaats opzetten. Tussen negen
en tien uur konden de teams wegen
en werd de pasjescontrole uitgevoerd
door de wedstrijdleiders.
Voorzitter Jan Poorterman kon om
10.15 uur de wedstrijddag openen. Hij
prees de vereniging gelukkig dat vorig
jaar de erfpacht was rondgekomen.
Treklust heeft deze erfpacht voor 50
jaar op sportpark "'t Poppink". 

Na de genodigden, sponsors en wed-
strijdleiders welkom te hebben gehe-
ten konden de wedstrijden beginnen
in de jeugd- en 680 kg klasse.

Het jeugdteam van "Treklust" had zich
goed voorbereid op het "eigen" toer-
nooi en werd dagkampioen. Het team
staat nog 4 punten achter het jeugd-
team van Vios Bison uit Beltrum. Het
seniorenteam dat deelneemt in de 680
kg B-klasse deed het minder. Er werd
slechts twee keer een gelijk spel ge-
trokken. Dit team staat in het klasse-
ment op de één na laatste plaats.

Na de middagpauze kwamen de
teams in de dames-, 640- en 720 kg
klasse. In deze klasse kwam geen team
van "Treklust" aan het touw. 
Mede door het goede weer was het een
zeer geslaagde touwtrekdag.

T o u w t r e k k e n

Op donderdag 27 april waren
Thea Huis in ´t Veld en ik Fia
Wesselink als VIP gast uitgeno-
digd om bij de Gemeenteraads-
vergadering aanwezig te zijn.Een
week van tevoren kregen wij de
agenda al thuisgestuurd. Ook
ontvingen wij commissie - en
raadstukken, zodat wij ons al-
vast konden inlezen en voorbe-
reiden op wat ons te wachten
stond. Aan de taal die in die stuk-
ken gebruikt wordt moet je wel
heel erg wennen.

Om 19.00 uur  werden wij, met nog
zeven andere VIP gasten door twee
raadsleden op het Gemeentehuis
ontvangen en welkom geheten met
koffie en appelgebak. De heren heb-
ben ons de gang van zaken uitge-
legd en naar aanleiding daarvan
konden wij vragen stellen. 

Het was erg verhelderend. Voordat
om 20.00 uur de vergadering begon
werden we voorgesteld aan de bur-
gemeester en wethouders. In de
raadszaal zelf konden wij persoon-
lijk kennis maken met alle raadsle-
den. Erg prettig.

De vergadering werd door de burge-
meester geopend en de zaken wer-
den een voor een behandeld, zoals
op de agenda werd aangegeven. 

Natuurlijk werd niet alles zonder
slag of stoot aangenomen en waren
er soms heftige discussies, wat voor
ons en ander publiek interessant

was om te horen. Natuurlijk wer-
den er ook onderwerpen behandeld,
die voor ons, wij komen uit de voor-
malige gemeente Hummelo en Kep-
pel , niet zo bekend en dus minder
interessant waren. Wij hadden ech-
ter geluk dat ook de uitbreiding van
de Keppelse Golfclub op de agenda
stond.

Het was een pittige discussie voor-
dat de uitbreiding  alsnog de goed-
keuring kreeg. Soms was het ook hi-
larisch,als er een discussie ontstond
over b.v. de hoogte van bomen en
heesters bij een kwekerij, of die nu
1m hoog of 1,10 m hoog mochten
zijn. Maar dat zal er ook wel bij ho-
ren en kun je ook wel eens even la-
chen.

Na afloop van de vergadering om
ongeveer 22.45 uur werden wij uit-
genodigd om nog een drankje te
drinken en werd er door verschil-
lende raadsleden om je mening
over de vergadering gevraagd. Ik
weet zeker, dat ik ook namens Thea
en de andere VIP gasten spreek, dat
we het zeer op prijs gesteld hebben.

Wij zullen zeker met meer belang-
stelling de gemeentepolitiek blijven
volgen.

Ook vinden wij het uitnodigen van
VIP gasten een prima initiatief en
we hopen dat u ermee door zult
gaan. Bedankt voor de hartelijke en
leerzame ontvangst.

VIP gast Fia Wesselink

Hierna besprak en kritiseerde zij het
huidige kabinetsbeleid en lichtte zij
de standpunten van de Socialistische
Partij in deze toe. "De SP heeft ook
geen kant-en-klare blauwdruk voor
onze economie in de la liggen. Ieder in
te nemen standpunt is onderhevig
aan de steeds veranderende situatie,
maar zal ons inziens altijd genomen
worden vanuit de drie hoofdgedach-
ten van de SP t.w. menswaardigheid;
gelijkwaardigheid en solidariteit' al-
dus Agnes Kant.

Nadien konden de aanwezigen vragen
stellen aan Agnes Kant en de leden
van de SP Bronckhorst. Er volgde een
interessante en levendige discussie
over zeer uiteenlopende lokale- en lan-
delijke politieke vraagstukken. 
Onderwerpen die aan de orde kwa-
men waren o.a.: de slecht gecoördi-
neerde jeugdzorg; de tekorten aan
mankrachten in de zorg; het gebrek
aan betaalbare woningen voor -met
name- de starters; de problemen van
de kleine middenstanders; het onder-
wijs; het ontbreken van openbaar ver-
voer in delen van onze regio; de econo-
mie in Nederland en de gevolgen van
het openstellen van de grenzen bin-
nen Europa.
De avond werd afgesloten door de SP
Bronckhorst. Zij hebben het enquête-
ren in Steenderen afgerond en ze zul-
len hun bevindingen voorleggen aan
het gemeentebestuur. Binnenkort
gaan zij starten met het enquêteren
van de bewoners van Vorden.

Informatie over de SP Bronckhorst
kunt u vinden op de site: www.achter-
hoek.sp.nl en via de regionale media.

Agnes Kant en SP Bronckhorst

Politiek café in Hengelo
Op 11 mei j.l. was er in zalencen-
trum Langeler in Hengelo Gld. een
zg. 'politiek café. De avond werd ge-
organiseerd door de SP Bronck-
horst m.m.v. Tweede Kamerlid
Agens Kant. Na een korte introduc-
tie door een van de Bronckhorster
SP-ers nam Agnes Kant het woord.
Zij vertelde vol verve over haar be-
vindingen tijdens haar drie-daagse
werkbezoek in de Achterhoek. Tij-
dens deze 'Tour de Achterhoek' be-
zocht zij bedrijven, zorginstellin-
gen en o.a. een scholengemeen-
schap en een jongereninternaat.

Pastor E. Wassink, die zelf woont in de
oude stad aan de IJssel zal gids zijn op
een wandeling langs vele kerken,
kloosters en hofjes! Wie mee gaat, zal
ontdekken dat Zutphen niet alleen
een boeiende geschiedenis heeft,

maar ook vandaag een stad is met een
rijk geestelijk leven en ontmoeting
tussen godsdiensten en culturen. Voor
deze wandeling van ongeveer ander-
half uur rond de St. Janskerk, vertrek-
ken we vanuit Hengelo bij Ons Huis
(Beukenlaan) om 18.45 uur.
Wie kan, wordt verzocht een auto mee
te nemen en eventueel met medepas-
sagiers te rijden; u kunt dus ook mee-
rijden! Meer informatie bij mevrouw
G. Gosselink, tel. (0575) 46 19 28.

Boeiende wandeling in Zutphen
Donderdag 18 mei organiseert de
Werkgroep Vorming en Toerusting
van de gezamenlijke kerken in
Hengelo Gld. een boeiende, spiritu-
ele wandeling door Zutphen.
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
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OPEN HUIS ZONDAG 21 MEI
v a n  1 1 . 0 0  -  1 7 . 0 0  u u r

Zaterdag 20 mei 2006
van 13:00 tot 20:00 uur

Timoun Ayiti
Festival In Keijenborg

Afrikaanse percussieband (MaMarafanyi)

Jazzy borrelpop (DAQ)

Hans Keuper van Boh Foi Toch
vanaf 13.30 tot 15.00 uur

Diverse workshops en een loterij met mooie prijzen.

De opbrengst is voor een aids project 
van het Regenbooghuis in Haïti

Kaarten 10 euro bij Entrée of 7,50 euro 
Voorverkoop  voor Keijenborg: 

Marjo Frederiks 0575-46 34 42 Wiendelsweg 1 
Irene Romeijn 0575-46 17 64 Remmelinkdijk 1

of via de website ww.festivalfeest.nl
of bel 038 423 50 60.

Ook zijn er kaarten te verkrijgen bij de Troefmarkt 
in Keijenborg (Sint Janstraat 4).

Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Tot dan!

Weeversdrukkerij
VORDEN HENGELO (GLD.) HENGELO (GLD.)

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

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

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg



Vrijwilligers
Brandweerwerk wordt voornamelijk
gedaan door betaalde vrijwilligers.
Deze mensen hebben overdag ande-
re werkzaamheden. Hun beroepen
zijn heel divers (loodgieter, huis-
vrouw, directeur, boer etc). Naast
hun dagelijkse werk zijn ze opgeleid
door en oproepbaar voor de brand-
weer. Bij een calamiteit worden zij
gealarmeerd via een alarmontvan-
ger, door de alarmcentrale in
Apeldoorn. 

Opleidingen
De opleiding tot brandwacht wordt
tijdens de wintermaanden gegeven.
Vanaf september tot maart wordt u
in één avond per week opgeleid tot
brandwacht. Voor de echte liefheb-
bers is er de mogelijkheid om nog
enkele winterseizoenen door te 
leren. 

Uitrukken
Vanaf het moment van uitrukken
vormt deze gevarieerde groep men-
sen een herkenbaar en professio-
neel team. Een team dat als eenheid
op elkaar is ingespeeld. Iedereen
binnen dit team heeft, afhankelijk
van functie en rang, een specifieke
taak. Na de inzet gaan de brand-
weerwagens terug naar de kazerne.
Vervolgens gaat iedereen terug naar
zijn of haar werk of naar huis als de
calamiteit ’s avonds of ’s nachts
plaatsvindt.

Oefenen
Op maandagavond, 1x per veertien
dagen, oefenen de vrijwilligers met
het brandweermaterieel om de
vaardigheden en daarmee de vakbe-
kwaamheid van de Bronckhorster
brandweer op peil te houden. Na het
oefenen biedt de kazerne ruimte en

gelegenheid om te evalueren en 
gezellig na te praten. Dit bevordert
en versterkt de vertrouwensband
tussen de brandweermensen. Het
brandweerpersoneel moet immers
blindelings op elkaar kunnen 
vertrouwen bij de bestrijding van
brand en andere calamiteiten. 

Vergoeding
Uiteraard staat tegenover dit alles
een uitstekende vergoeding. Direct
na je aanstelling ontvang je al een
vaste jaarvergoeding van € 298,- en
een uurvergoeding van € 9.79 voor
opleidingen en oefenen en € 18.32
per uur voor de uitrukken. Daar-
naast ben je door de gemeente 
uitstekend verzekerd en worden
kleding en uniform beschikbaar 
gesteld.

Sporten
Om in een goede conditie te blijven,
kun je gebruik maken van door de
gemeente Bronckhorst beschikbaar
gestelde sportfaciliteiten bij enkele
fitnesscentra. Bovendien word je 
1 maal per 3 jaar medisch gekeurd.

Kom 22 mei naar één van de 
kazernes
Brandweervrijwilliger, een sociale
en leerzame bezigheid. Iets voor
jou? Vast en zeker! Ben je werkzaam
in de gemeente Bronckhorst, wel-
licht parttimer of huisvrouw, heb je
een goede conditie en gezondheid en
een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar,
kom dan op maandagavond 22 mei
a.s. vanaf 20.00 uur naar een kazer-
ne bij jou in buurt of bel voor meer
informatie Brandweer Bronckhorst:
(0575) 75 02 22 of per e-mail: 
b.hekkelman@bronckhorst.nl

Jaargang 2
Nr. 20
16 mei 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

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

Kleurscheiding van glas heeft geen
zin
Heeft u wel eens staan kijken bij het
ledigen van de glasbakken? U en an-
dere inwoners nemen de moeite om
het glasafval op kleur te scheiden en
dan wordt alles in één bak gedaan.
Dit werkt (gelukkig) toch anders.
Dankzij een vrachtwagen met schot-

ten blijft kleur toch echt bij kleur. 
Het op kleur gescheiden glas is meer
geld waard, mede doordat van op
kleur gescheiden glas weer alle 
kleuren glas gemaakt kan worden.
Van ‘gemengd’ glas is alleen donker
glas te maken. Al het op kleur 
gescheiden glas wordt gecheckt op 
verontreinigingen en vervolgens
wordt het gezuiverde glas vermalen.
Voor nieuw wit glas wordt zestig 
procent oud wit glas gebruikt. Voor
groen en bruin glas gebruikt men
zelfs tachtig procent oud glas. En 
dat bespaart natuurlijk nieuwe
grondstoffen en geld.

Afvalmisverstand van de week

Word jij onze nieuwe brandweercollega? 
Kom op 22 mei a.s. eens langs bij één van de kazernes 

De brandweer is een dynamisch bedrijf. In Bronckhorst waakt een enthou-
siast team van bijna 100 professioneel opgeleide vrijwilligers over uw 
veiligheid. De vrijwilligers werken verspreid over vier kazernes in Vorden,
Hengelo, Steenderen en Zelhem. Acht beroepskrachten, werkzaam op het
gemeentehuis in Hengelo, ondersteunen de vrijwilligers.

,,brandweer zoekt mensen”

Afval, hoe kom ik
ervan af?

Wat voor afval mag in de groene
container? Wanneer kan ik het klein
chemisch afval wegbrengen? Wordt
mijn oude bank of kapotte koelkast
aan huis opgehaald? Op al deze 
vragen kunt u het antwoord vinden
op de afvalkalender of op de afval-
site van de gemeente Bronckhorst
(www.bronckhorst.nl). Zo weet al
bijna iedereen dat u voor het aan
huis laten ophalen van kringloop-
goederen en grof huisafval de 
afvalinformatielijn kunt bellen.

De afvalinformatielijn, 
tel. (0575) 75 03 10 is ook voor:
• informatie- en klachten over 

de afvalinzameling
• het melden van kapotte- of 

vermiste containers
• overige afvalinformatie

Monumenten-
commissie 
De Monumentencommissie verga-
dert op 17 mei a.s. om 9.00 uur in
het gemeentekantoor. De vergade-
ring is openbaar. De agenda voor
deze vergadering kunt u vinden op
onze website www.bronckhorst.nl.

Wijziging afvalinzameling 25 mei a.s. (Hemelvaartsdag) 
Op hemelvaartsdag wordt geen afval ingezameld. Het legen van de grijze containers in het buitengebied van Vorden en het legen van de groene containers 
in Zelhem oost, en in de bebouwde kommen van Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-Keppel en Drempt wordt verplaatst naar vrijdag 26 mei a.s.



De afdeling Openbare werken van de
gemeente Bronckhorst reorgani-
seert per 18 mei 2006. Twee ge-
meentewerven sluiten hun deuren:
Steenderen en Hoog-Keppel. De
werkgelegenheid is behouden 
gebleven, alle medewerkers zijn 
ingepast in een nieuwe functie. De
nieuwe afdeling is ingedeeld in drie
rayons (oost, west en gemeente-
breed) en het gedeelte kantoor. Met
de reorganisatie professionaliseert
de gemeente Bronckhorst ook deze
afdeling.

Op 1 januari 2005 werden alle ande-
re afdelingen van de vijf voormalige
gemeenten samengevoegd en gere-
organiseerd. De afdeling Openbare
werken (buitendiensten) werd in
eerste instantie buiten de reorgani-
satie gehouden. Medewerkers 

gingen per die datum één op één
over naar de nieuwe gemeente
Bronckhorst en bleven werken op 
de hun bekende werkplek in de 
gemeentewerven van Hengelo Gld.,
Hoog-Keppel, Steenderen, Vorden
en Zelhem. Eind vorig jaar kreeg een
interim-hoofd de opdracht de
buitendienst te reorganiseren, een
nieuwe taakverdeling te maken voor
de binnen- en buitendienst, eens
kritisch te kijken naar het gebruik
van alle middelen en deze inzichte-
lijk te maken, de kosten te vermin-
deren (bezuinigen) en de voortgang
van het lopende werkproces goed in
de greep te krijgen.

Op 18 mei is de reorganisatie een
feit en nemen we afscheid van ter-
men als ‘binnen- en buitendienst’ en
gaat de afdeling Openbare werken

verder met ‘kantoor, rayon oost, 
-west en -gemeentebreed’. Rayon
oost wordt aangestuurd vanuit 
Zelhem en omvat de gebieden 
Zelhem en Hengelo Gld. Rayon west
wordt gevestigd in Hengelo Gld. en
doet werkzaamheden in de gebieden
Steenderen, Hummelo en Keppel en
Vorden. Het gemeentebrede team
werkt vanuit de werf in Vorden. 
Gebleken is dat de aanrijtijden van-
uit deze werf het beste zijn. De wer-
ven worden nog wel iets aangepast
aan de normen van deze tijd. De wij-
zigingen op kantoor bestaan eruit
dat aansturing gebeurt vanuit 
‘vakgroepen’. Hierdoor worden
inwoners beter bediend.

Om deze reorganisatie op een ludie-
ke manier te laten beginnen, is op 
18 mei een startdag georganiseerd.
Om 8.00 uur komen alle medewer-
kers vanuit de vijf werven met zoveel 
mogelijk rollend materieel naar het
gemeentekantoor. De kantoormede-
werkers van de afdeling Openbare
werken sluiten zich bij deze groep
aan. Vervolgens vertrekt de comple-
te karavaan om 8.45 uur naar de 
gemeentewerf van Hengelo Gld., 
waarna de ca. 70 medewerkers een
leuk programma staat te wachten.

Met uw vragen over bouwvergunnin-
gen en welstand kunt u terecht bij de
afdeling Bouwen en milieu van onze
gemeente. De afdeling is gevestigd
in het gemeentekantoor. Om u zo
goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn, verandert de werkwijze van de
afdeling vanaf 1 juni a.s. enigszins.
Het is belangrijk dat u zich vanaf dan
bij binnenkomst altijd eerst meldt bij
de administratiebalie (dit is de eer-
ste balie op de afdeling). Bij deze 
baliemedewerkers kunt u terecht
voor alle algemene informatie over:
• vergunningen die de gemeente

onlangs heeft verleend
• de agenda van de volgende 

welstandscommissie
• vergunningen die in de laatste

welstandscommissie zijn 
behandeld en met welk resultaat 

• een eerder verleende vergunning
of als u bijvoorbeeld de 
welstandsnota wilt inkijken.

Hebt u meer inhoudelijke vragen
over bouwvergunningen of wel-
stand, dan wordt u doorverwezen

naar één van de andere medewer-
kers van de afdeling. Bijvoorbeeld
met vragen over of een bouwplan
vergunningsplichtig is, wat de 
bestemming van perceel is, wat de
geldende voorschriften zijn en of 
er zienswijzen zijn ingediend of be-
zwaar/beroep is aangetekend tegen
een aan u verleende vergunning. 

Afspraak
Het kan soms zijn dat het niet moge-
lijk is om uw vraag direct te beant-
woorden, omdat bijvoorbeeld meer
informatie nodig is of gegevens 
opgezocht moeten worden in onze 
archieven. Wij vragen u dan een 
afspraak te maken voor een ander
moment of op een later tijdstip te
bellen voor de informatie. Wilt u
langskomen om een concreet bouw-
plan te bespreken, maak dan altijd
eerst een afspraak. Wij kunnen dan
alle tijd voor u nemen. Als u van 
tevoren weet dat uw vraag ingewik-
keld en/of veelomvattend is, 
verzoeken wij u ook een afspraak 
te maken. Tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeente Bronckhorst werkt aan Openbare werken 

Vragen over bouwen? Nieuwe werk-
wijze om u beter van dienst te zijn

Het bieden van veiligheid aan 
burgers is één van de belangrijk-
ste taken van de overheid. Politie
en gemeente werken hard aan de
veiligheid en kwaliteit van uw leef-
omgeving in Bronckhorst. Maar we
kunnen dit niet alleen. Veel men-
sen en instanties zijn hierbij be-
trokken, zoals het bedrijfsleven en
maatschappelijke instellingen. En
niet te vergeten u als inwoner zelf!
Wij vinden het belangrijk om te
weten hoe onze inwoners over hun
woonomgeving en veiligheid den-
ken. Daarom heeft de gemeente
onlangs steekproefsgewijs aan
5.000 inwoners een enquête ge-
stuurd. Heeft u een enquête in de
bus gekregen? Vul deze dan in! Uw
antwoorden helpen ons aan be-
langrijke gegevens voor het (nog
op te stellen) veiligheidsbeleid en
laten zien welke maatregelen

eventueel nodig zijn. 

In de enquête kunnen bewoners
hun mening geven over leefomge-
ving, criminaliteit en verkeer. 
Veiligheid is het uitgangspunt. We
willen ook graag weten wat inwo-
ners vinden van het functioneren
van de gemeente en de politie. Om
een goed beeld te krijgen van de
veiligheid in Bronckhorst is het van
groot belang dat voldoende inge-
vulde enquêtes teruggestuurd
worden. Wij vragen iedereen die de
enquête heeft ontvangen dan ook
dringend of zij de ingevulde enquê-
te willen retourneren. Het zijn 63
vragen en het invullen duurt onge-
veer 20 minuten. De belangrijkste
resultaten worden te zijner tijd op
deze gemeentepagina’s gepubli-
ceerd. Wij danken u bij voorbaat
voor uw medewerking. 

Enquête in de bus? Doe mee aan het
veiligheidsonderzoek!
Gemeente vindt uw mening van groot belang 

Gemeentehuis en -kantoor gesloten 
tijdens Hemelvaart
In verband met Hemelvaart zijn zowel het gemeentehuis als het 
gemeentekantoor op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei gesloten. 
Op maandag 29 mei zijn wij u graag weer van dienst.

De gemeente is bezig om een Subsi-
diebeleid voor Bronckhorst op te
stellen. Als eerste is er een concept-
Subsidiebeleid (toetsingskader) ge-
maakt. Dit is in het voorjaar tijdens
verschillende bijeenkomsten be-
sproken met besturen van vereni-
gingen, 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 aan-
wezigen tijdens de bijeenkomsten, 
is het Subsidiebeleid inmiddels ge-
optimaliseerd. Vervolgens zijn con-
cept-beleidsregels opgesteld met
criteria voor de uitvoering van het
Subsidiebeleid. Het kan zijn dat op
basis van deze regels de subsidie
voor een vereniging of organisatie
lager of hoger is dan nu nog het 
geval is. Dit brengt de harmonisatie
met zich mee. B en w heeft de con-
cept-beleidsregels inmiddels 
besproken in de raadcommissie 
Beleidsontwikkeling. Natuurlijk wil
de gemeente de beleidsregels ook
met haar subsidierelaties bespre-
ken. Daarom staan in mei en juni
2006 verschillende informatiebij-
eenkomsten op stapel (zie schema)
in het gemeentekantoor in Hengelo.
Besturen van verenigingen en 

instanties hebben hiervoor een 
uitnodiging met de concept-beleids-
regels ontvangen, zodat zij zich goed
kunnen voorbereiden op de bijeen-
komst. Naast de bijeenkomsten
komt er ook een officiële inspraak-
procedure. Binnenkort vindt u 
hierover op deze gemeentepagina’s
de informatie. Het is de bedoeling
dat eind 2006 het Subsidiebeleid en
de beleidsregels definitief zijn en
het nieuwe beleid voor iedereen
gaat gelden. Heeft het bestuur van
uw vereniging of organisatie geen
uitnodiging ontvangen en heeft u
wel een subsidierelatie met de 
gemeente, neemt u dan contact op
met mevrouw M. Verhaaf van de 
afdeling Maatschappelijke 
ontwikkeling, tel. (0575) 75 04 89. 
Aanmelden voor de bijeenkomsten
kan tot 24 mei a.s. via e-mail
(e.werkman@bronckhorst.nl) 
of telefonisch bij mevrouw 
E. Werkman, (0575) 75 04 99.

Schema informatieavonden 
gemeentekantoor 
23 mei:
van 19.00 - 20.00 uur:   
• Muziekverenigingen 
• Nuts blokfluit- en keyboardlessen 
van 20.30 - 21.30 uur:
• Amateuristische kunstbeoefening 

29 mei
van 19.00 - 20.00 uur:   
• Integraal jeugdbeleid
• Peuterspeelzaalwerk
van 20.30 - 21.30 uur:
• Leefbaarheid
• Kernenbeleid
• De Boerderij
• Sinterklaascomité

30 mei 
van 19.00 - 20.00 uur:   
• Kunst- en Cultuur
• Cultuur historische verenigingen
van 20.30 - 21.30 uur:
• Lokale omroep
• Ontwikkelingswerk
• Emancipatiewerk
• Museum ‘40-‘45
• Lokale bladen

20 juni
van 19.00 - 20.00 uur:   
• Sportverenigingen
van 20.30 - 21.30 uur:
• Sportaccommodaties
• Accommodaties dorpshuizen

21 juni
van 19.00 - 20.00 uur:   
• Lokaal gezondheidsbeleid
van 20.30 - 21.30 uur:
• Ouderenbeleid

Informatieavonden over Subsidiebeleid 

Zoals u wellicht weet heeft de voor-
malige gemeente Hengelo enkele
jaren geleden de eerste stappen 
gezet om te komen tot een nieuwe
woonwijk in Hengelo. Aan de hand
van een locatiestudie werd destijds
de keuze gemaakt voor het gebied
aan de noordrand van het dorp, 
aansluitend aan de Heurne en de
Vordenseweg. De afgelopen periode
is gebruikt om in overleg met de
bouwbedrijven die een groot deel
van het plangebied bezitten een
nieuwbouwplan op te stellen. 
Nog niet alle voor realisering van
het plan benodigde gronden zijn 
verworven. 

Om te komen tot een plan zijn diver-
se onderzoeken uitgevoerd, zoals
bodemonderzoek, akoestisch 
onderzoek, onderzoek naar de

luchtkwaliteit, geohydrologisch 
onderzoek, archeologisch onder-
zoek, flora- en faunaonderzoek en
een mobiliteitstoets.

‘De Kwekerij’ voorziet in de realise-
ring van circa 200, hoofdzakelijk
grondgebonden woningen, verdeeld
over verschillende prijsklassen,
waaronder ook een flink aandeel
starterswoningen. Het plan wordt in
fasen uitgevoerd.

Inmiddels is de planvorming zover
dat de inspraak op het voorontwerp-
bestemmingsplan kan worden ge-
start. Het bestemmingsplan ligt van
29 mei t/m 9 juli a.s. ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Gedurende deze termijn kun-
nen ingezetenen en belanghebben-

den hun reactie op dit voorontwerp
naar voren brengen bij het 
college van b en w. Dit mag zowel
schriftelijk als mondeling. Schrifte-
lijk heeft de voorkeur.

Algemene informatieavond voor
geïnteresseerden
Voorafgaande aan de terinzageleg-
ging is er op 23 mei a.s. een algeme-
ne, voor een ieder toegankelijke 
informatieavond gehouden bij Party-
centrum ‘Langeler’, Spalstraat 5 in
Hengelo Gld. De avond begint om
20.00 uur. Let wel, op deze avond
wordt uitsluitend ingegaan op de
totstandkoming en inhoud van het
bestemmingsplan en het beeldkwa-
liteitsplan. Voor informatie over 
woningtypes, kavelgroottes, prijzen,
start bouw etc. komt in een later
stadium nog een informatieavond.

Voorontwerp-bestemmingsplan voor uitbreidingswijk 
‘De Kwekerij’ in Hengelo ter inzage
Informatieavond op 23 mei a.s.



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
• Bronckhorst, 29 oktober t/m 4 november 2006, stichting Diabetes Fonds, aanvraag doorlopen-

de collectevergunning
• Halle, 27 mei 2006 van 10.00 tot 14.00 uur, chr. koor Inspiration, rommelmarkt op parkeer-

plaats achter De Korenaar, plaatsen van 5 reclameborden van 13 t/m 28 mei 2006
• Hengelo Gld., 1 juli van 14.30 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend, buurtfeest Middenweg nr. 26

t/m 40 en 25 t/m 43, tijdelijke verkeersmaatregel tussen rotonde t.h.v. nr. 26 t/m 43
• Hengelo Gld., 12 juli 2006 van 07.00 tot 12.00 uur, paarden- en ponymarkt, Spalstraat, tijdelijke

verkeersmaatregel, marktvereniging Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., 12 juli 2006 van 08.00 tot 15.00 uur, warenmarkt, Spalstraat, tijdelijke verkeers-

maatregel, Hengelose Ondernemers Vereniging
• Hengelo Gld., 14, 15, 16 juli 2006 van 20.00 tot 01.00 uur, tuinfeest in de binnentuin van café de

Zwaan, Spalstraat 3
• Hengelo Gld., 24 juni 2006 van 12.00 tot 25 juni 01.00 uur, buurtfeest, tijdelijke verkeersmaat-

regel ingang De Vloed tot halverwege de Middenweg
• Hengelo Gld., 25 mei 2006 van 16.00 tot 22.00 uur, optreden muziekband terrein café 

‘de Zwaan’ 
• Hengelo Gld., 30 juni t/m 1 juli 2006, buurtvereniging De Ruurloseweg, buurtfeest met 

vogelschieten en zeskamp, 30 juni van 19.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend en 1 juli van
13.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke 
gebruiksvergunning

• Hengelo Gld., 7 juli 2006, buurtfeest Vloed, fietstocht van 16.00 tot 18.00 uur, feest van 20.00 
tot 00.30 uur de dag daaropvolgend

• Hengelo Gld., Spalstraat 3, verkeersmaatregel, Hengelose Ondernemers Vereniging 
• Hoog-Keppel, 13 mei 2006 van 13.30 tot 17.00 uur, OBS de Bongerd, fancy fair op schoolplein

met spelletjes, eten/drinken, muziek en een sponsorloop
• Hummelo en Keppel, 25 juni 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, wandeltocht langs duinen, kolken en

kastelen
• Hummelo, 25 mei 2006 van 10 tot 17.00 uur, rommelmarkt
• Keijenborg, 22 juli 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, ‘fiets de boer op’
• Keijenborg, 26 en 27 mei 2006, SV Keijenburgse Boys, pupillenweekend op accommodatie 

Keijenburgse Boys, springkussen op parkeerplaats, muziek 26 mei van 19.00 tot 23.00 uur en
27 mei van 09.00 tot 16.00 uur, overnachten gymzaal Keijenborg

• Kranenburg, 10 juni 2006, vogelschieten en live muziek in tent, 11 juni 2006 show oude 
tractoren, Eikenlaan 23

• Vorden, Grillroom Asya, verzoek om aanwezigheidsvergunning voor 1 behendigheidsautomaat
• Zelhem, 10 juni 2006 van 18.00 tot 00.00 uur, buurtfeest Zonnebloemstraat, tijdelijke verkeers-

maatregel
• Zelhem, 14 t/m 16 juli 2006, Asterstraatcomité, 25e straatfeest, 14 juli van 19.00 tot 24.00 uur,

15 juli van 14.00 tot 24.00 uur en 16 juli van 10.00 tot 14.00 uur, tijdelijke verkeersmaatregel, 
tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet

• Zelhem, 14 t/m 17 september 2006, septemberfeesten (kermis, volksspelen, optocht en 
diverse muziekoptredens), parkeerplaats van sporthal ‘De Pol’

• Zelhem, 18 t/m 20 mei 2006, plaatsen van voetgangersbrug over de Stikkenweg en het plaatsen
van een bouwkraan op de carpoolplaats aan de Doetinchemseweg

• Zelhem, 31 augustus t/m 2 september 2006, terrein Susebeek, Ruurloseweg 42, buurtfeest 
incl. vogelschieten en sterrit, live muziek, loterij

Bouwvergunningen
• Drempt, Kerkstraat 14, gedeeltelijk vergroten woning 
• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, verbouwen schuur
• Hengelo Gld., Meeninklaan 5 veranderen koetshuis
• Hengelo Gld., St. Michielsstraat 4, bouwen garage/berging 
• Hengelo Gld., Steintjesweide/Beukenlaan, bouwen 6 appartementen (tijdelijk)
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 38, gedeeltelijk vergroten woning 
• Hummelo, Broekstraat 35, nieuwbouw rietgedekte berg met schuur 
• Steenderen, Bronckhorsterweg 37, bouwen carport
• Toldijk, Hoogstraat 24, bouw schuur
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 16, plaatsen mestopslag 
• Vorden, Gazoorweg 6, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Industrieweg 13, vernieuwen reclamezuil
• Vorden, Het Leemgoor 16, vergroten woning
• Vorden, Wildenborchseweg 3, gedeeltelijk veranderen gedeelte woonboerderij 
• Zelhem, Hummeloseweg 27, vergroten dakkapel
• Zelhem, Meeneweg 10, vergroten vleesvarkensschuur
• Zelhem, Piet Mondriaanstraat 2, plaatsen dakkapel 

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Beekstraat 3, voor het plaatsen van een open loods, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 7, lid 4 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Buitengebied 1984’

• Vorden, Wildenborchseweg 3, voor het vervangen van een aantal schuren door een garage- 
berging, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 6, lid 7, sub d en h van de 
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982’

De bouwplannen liggen vanaf 18 t/m 31 mei 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het 
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden 
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Zelledijk 1, voor de bouw van een nieuw clubgebouw op het terrein van camping

‘Zon en leven’, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo 1984’

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 mei t/m 28 juni
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling

De Wet op de uitgebreide identifica-
tieplicht is op 1 januari 2005 in wer-

king getreden. Vanaf deze datum
moet iedereen in Nederland van 
14 jaar en ouder een geldig identi-
teitsbewijs kunnen tonen als politie
of andere toezichthouders daar om
vragen. In de praktijk betekent dit
dat iedereen van 14 jaar en ouder 
altijd een geldig identiteitsbewijs bij
zich moet dragen. 

Reden
Het verzoek om identificatie door
politie of andere toezichthouder
mag niet willekeurig gebeuren. Zij
moeten daartoe een reden hebben.
Het moet nodig zijn voor de uitvoe-
ring van hun taken, bijvoorbeeld
voor verkeerstoezicht, hulpverle-
ning, opsporing van strafbare feiten

of handhaven van de openbare orde.
Wanneer iemand geen geldig identi-
teitsbewijs kan of wil tonen wanneer
politie of toezichthouder daar om
vragen, kan hij meegenomen wor-
den naar het politiebureau. Daar
wordt vervolgens onderzoek gedaan
naar zijn identiteit. Ook kan hij be-
straft worden met een boete van
maximaal € 2250. 
Wanneer een politieambtenaar of
een toezichthouder vraagt om een
identiteitsbewijs, dan kunnen men-
sen met de Nederlandse nationali-
teit zich identificeren met het pas-
poort, het rijbewijs of de Nederland-
se identiteitskaart (voorheen Euro-
pese identiteitskaart). Vreemdelin-
gen kunnen zich identificeren met

documenten zoals opgenomen in de
Vreemdelingenwet 2000, bijvoor-
beeld met het vreemdelingendocu-
ment. EU- en EER-onderdanen kun-
nen zich in bepaalde gevallen even-
eens met hun paspoort of rijbewijs
identificeren. 

Rijbewijs is niet altijd voldoende
Het rijbewijs wordt als algemeen
identiteitsbewijs erkend, behalve in
een aantal specifieke situaties
waarin voor een goede controle ge-
gevens over de verblijfsstatus en de
nationaliteit van de persoon belang-
rijk zijn. Bijvoorbeeld bij de fiscus,
bij het in dienst treden bij een werk-
gever en bij het aanvragen van een
uitkering. 

U kunt zich niet identificeren met
een verlopen of anderszins ongeldig
identiteitsbewijs. Ook kunt u zich
niet identificeren met allerlei ande-
re pasjes, zoals een openbaar ver-
voerkaart, bibliotheek- of bankpas.
Controleer uw documenten en be-
oordeel of u aan de legitimatieplicht
kunt voldoen als u zich moet identi-
ficeren ! Een nieuw paspoort of 
Nederlandse identiteitskaart kunt u
aanvragen bij de afdeling Publieks-
zaken in het gemeentehuis, Raad-
huisstraat 20 te Hengelo Gld. Bij de
aanvraag moet u alle reisdocumen-
ten tonen die u in uw bezit heeft.
Voor meer informatie kunt u bellen
met: (0575) 75 02 05.

Identificatieplicht

De gemeenteraad heeft op 27 april
jl. het bestemmingsplan Buitenge-
bied Hengelo/Vorden vastgesteld.
Eind vorig jaar lag het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage. Er zijn
150 zienswijzen (bezwaren) tegen
het plan ingediend. Daar waar de

zienswijzen daartoe aanleiding 
gaven is verzocht om een mondelin-
ge toelichting. Desgewenst kon ook
op eigen initiatief worden verzocht
om een mondelinge toelichting te
geven. Vervolgens zijn alle zienswij-
zen beoordeeld en hebben b en w de

gemeenteraad voorgesteld gedeel-
telijk aan de zienswijzen tegemoet te
komen. Een en ander is besproken
in de commissie Beleidsontwikke-
ling op 13 april en vervolgens in de
gemeenteraad op 27 april. Tijdens
de commissievergadering is door
een aantal mensen gebruik gemaakt
van het spreekrecht.

Naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen is het bestemmingsplan
op een aantal punten gewijzigd. 
Ook zijn er ambtshalve nog enkele
wijzigingen aangebracht. Zo is bij-
voorbeeld de regionale regeling
’Functies zoeken plaatsen zoeken
functies’ in het bestemmingsplan
verwerkt. Verder is ook een aantal 
onjuistheden op de bestemmings-
plankaart en in de voorschriften

hersteld. Tenslotte zijn er wijzigin-
gen meegenomen die de raad tij-
dens de raadsvergadering heeft 
ingebracht. Dit alles maakt het niet
mogelijk om kort alle wijzigingen
aan te geven. Wij adviseren u dan
ook, als u woont binnen het plange-
bied of hier belangen hebt, om 
tijdens de termijn dat het vastgestel-
de bestemmingsplan ter inzage ligt
(van 24 mei t/m 4 juli 2006) hier 
kennis van te nemen. 
Dit kan vanaf 24 mei ook weer via
onze website (www.bronckhorst.nl
� infobalie � plannen & projecten �
bestemmingsplan Buitengebied
Bronckhorst).

Tijdens deze termijn kunnen dege-
nen die eerder zienswijzen hebben
ingediend tegen het ontwerp-

bestemmingsplan bedenkingen in-
dienen bij Gedeputeerde Staten als
zij zich niet kunnen verenigen met
het door de gemeenteraad genomen
besluit. Tegen de wijzigingen die bij
de vaststelling zijn aangebracht kan
een ieder bedenkingen indienen. Het
is niet zo dat de gemeente belang-
hebbenden persoonlijk moeten 
informeren over wijzigingen die bij
de vaststelling in het plan zijn aan-
gebracht; vandaar het advies om het
bestemmingsplan in te zien. Voor
vragen of nadere informatie kunt u
terecht bij de heren Jolink en/of 
Ditzel van de afdeling Ruimtelijke 
en economische ontwikkeling. Zij
zijn telefonisch bereikbaar onder
nummer (0575) 75 03 69 en 
(0575) 75 03 70.

Bestemmingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden vastgesteld



Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze 
afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Almenseweg 40a, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling van de

voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982’
• Zelhem, Populierenweg 3, voor het vervangend bouwen van een garage/carport, het betreft

een vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied herzie-
ning 2-1988 gemeente Zelhem’

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 18 mei t/m 28 juni 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

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

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 
18 mei t/m 28 juni 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 10, aanvraag monumentenvergunning voor het plaatsen van

een deurkozijn en het realiseren van een badkamer in de hal
• Hummelo, Torenallee 6, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en restauratie van

de boerderij met schuur
• Hummelo, Kasteellaan 2, Buitenplaats Enghuizen, aanvraag monumentenvergunning voor de

restauratie van het tuinpaviljoen

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 29 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 heren
W. Hagens of 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.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 3 mei 2006:
• Hengelo Gld., verzoek om ontheffing te verlenen voor het plaatsen van een caravan voor 

maximaal 3 extra dagen na iedere kampeerreis op de openbare parkeerplaats tegenover 
Kerkekamp 37

• Steenderen, Zuidema Trailers, J.F. Oltmansstraat 22, paardentrailer met reclamebord op 
particulier terrein nabij de openbare weg

Verzonden 4 mei 2006:
• Vorden, 20 mei 2006 van 13.00 tot 22.00 uur, skeelerwedstrijden, industrieterrein ‘Werkveld’,

tijdelijke verkeersmaatregel, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksver-
gunning

Verzonden 8 mei 2006:
• Hummelo en Keppel, 3 juni 2006, volleybalvereniging Focus, venten met krentenbollen
• Zelhem, 21 mei 2006 van 13.00 tot 18.00 uur, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat, 

fietstocht, samenkomst op straat, tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van wegen, 
M. Hobbemastraat

Verzonden 9 mei 2006:
• Hengelo Gld., 20 mei 2006 van 13.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, buurtvereniging 

Plataanweg, jaarlijks buurtfeest, tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke 
verkeersmaatregel, plein Plataanweg 24 t/m 34

• Steenderen, 29 en 30 juli 2006, café Heezen, Burg. Buddinghplein voor het café op 29 juli van
20.00 tot 00.00 uur live muziek, ontheffing Drank en Horecawet, 30 juli Marktpop live muziek 
op het terras, ontheffing Drank- en Horecawet

Verzonden 10 mei 2006:
• Steenderen, 16 mei 2006 van 08.00 tot 14.15 uur, Gelderse Sport Federatie, markt/parkeer-

plaats bij sporthal, fietsclinic voor kinderen van 5 basisscholen
• Steenderen, 8 mei t/m 20 mei 2006, folkloristische dansgroep ‘De Iesselschotsers’, organisatie

loterij, verkoop loten, trekking 10 juni 2006
• Zelhem, 15 t/m 21 oktober 2006, stichting Charité, huis-aan-huis collecteren
• Zelhem, 21 mei 2006, Ondernemers Vereniging, plaatsen van een podium op de Markt t.b.v. 

diverse optredens 
Verzonden 11 mei 2006: 
• Baak, 25 t/m 28 mei 2006, Benelux circus, diverse voorstellingen, industrieterrein Dambroek
• Hengelo Gld., 16 t/m 21 mei 2006, Benelux circus, diverse voorstellingen, Hietmaat
• Hoog-Keppel, 13 mei 2006 van 13.30 tot 17.00 uur, OBS de Bongerd, fancy fair op schoolplein

met spelletjes, eten/drinken, muziek en een sponsorloop

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 8 mei 2006:
• Steenderen, Kastanjelaan 50, bouwen overkapping/garage, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Lindeseweg 28, plaatsen tuinkas, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50 lid 6 van de Woning-
wet/doorbreken aanhoudingsplicht ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bronckhorst 2005 

Verzonden op 9 mei 2006:
• Steenderen, De Berken 3, bouwen aanbouw/afdak aan de woning

Verzonden op 11 mei 2006:
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 2, plaatsen 2 dakkapellen en inrichten zolder
• Hengelo Gld., Rijnweg 10, wijzigen van de gevels van een bergruimte, verleend met toepassing

van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan 
Achterhoek en Liemers 

• Vorden, Burgemeester Galleestraat 34, vergroten woning en plaatsen carport
• Zelhem, Verzet 19, gedeeltelijk vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 8 mei 2006:
• Hengelo Gld., Vordenseweg 26A, verbouwen/uitbreiden woning, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 10 mei 2006:
• Laag-Keppel, Rijksweg 91, plaatsen van een serre onder de bestaande veranda
Verzonden op 11 mei 2006:
• Hengelo Gld., Middenweg 4, vergroten woning
• Hengelo Gld., Rijnweg 23, bouwen werktuigenberging ter vervanging bestaande opstallen, 

verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht
Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Keijenborg, Bronkhorsterstraat 2, inpandig vergroten woning, verleend met toepassing van 
artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achter-
hoek en Liemers en verleend met ontheffing van de volgende artikelen van het Bouwbesluit:
- artikel 4.11, lid 1 wegens een kleinere vrije doorgang van de nieuwe binnendeurkozijnen dan

85 x 230 cm
- artikel 4.24, lid 3 en artikel 4.28, lid 3 wegens een kleinere vrije hoogte van de nieuwe 

verblijfsruimte dan 260 cm
Wegens gewenste aansluiting op de maatvoering van de bestaande woning is ontheffing 
verleend op grond van artikel 1.11, lid 1 en 2 van het Bouwbesluit tot de op tekening  
aangegeven maatvoering

• Vorden, Industrieweg 10, plaatsen stikstofsilo, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 11 mei 2006:
• Halle, Dorpsstraat 102, uitbreiden bedrijfsgebouw, verleend met vrijstelling op grond van 

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De bouwvergunning treedt voor zover 
afwijkend in de plaats van de op 23 juli 2002 verleende vergunning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 8 mei 2006:
• Baak, Broekstraat 2, slopen asbesthoudende dakplaten van schuur

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, het Skeelercomité Vorden houdt op 20 mei 2006 skeelerwedstrijden en een demon-

stratie karten. Hiervoor wordt op die dag van 13.00 uur tot 21.00 uur het hele industrieterrein
‘Werkveld’ afgesloten voor alle verkeer, zijnde Kerkhoflaan, Netwerkweg, Handelsweg en 
Industrieweg. Er geldt tijdens dat tijdstip tevens een parkeerverbod voor de zuidzijde van de
Oude Zutphenseweg tussen de Berkel en de Hamelandweg

• Zelhem, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat houdt op 21 mei 2006 een buurtfeest aan de
Meindert Hobbemastraat. Hiervoor wordt deze weg op die dag afgesloten voor alle verkeer van
13.00 tot 18.00 uur

• Zelhem, in verband met een ‘open zondag’ worden op 21 mei 2006 van 10.30 tot 21.00 uur alle
wegen op de Markt afgesloten voor alle verkeer. Ook is de Burg. Rijpstrastraat, gelegen tussen
de Palmberg en de kruising Ruurloseweg/Hengeloseweg/Markt op deze dag van 12.00 tot
18.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, in verband met het muziekfestival en het Zelhems open kampioenschap buikschuiven
op 27 augustus 2006 wordt de Dr. Grashuisstraat vanaf de hoek van de Pr. Irenestraat tot aan
de kruising met de Brinkweg op deze dag vanaf 12.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, Trimsalon Molenkamp houdt op 21 mei 2006 tussen 11.00 en 16.00 uur een honden-
fietskarrentocht in Zelhem. Hiervoor wordt de Hummeloseweg op dat tijdstip afgesloten voor
alle verkeer

• Hummelo en Keppel, Voetbalvereniging HC ’03 houdt op 25 mei 2006 een kunst-, antiek- en
rommelmarkt. Op die dag gelden van 08.00 tot 18.00 uur de volgende verkeersmaatregelen:
afgesloten voor alle verkeer worden:
• de Monumentenweg (tussen de Van Schuijlenburgweg en de Prinsenweg), de Schoolstraat

(ter hoogte van de kruising met de Monumentenweg), de Prinsenweg (tussen de Brinken-
horst en de A.G. Noijweg), de Burgemeester Vrijlandweg (tussen de ingang naar de parkeer-
plaats en de Monumentenweg), de Dubbeltjesweg (tussen de Kerkstraat en de Burgemees-
ter Vrijlandweg)

een parkeerverbod geldt op dit tijdstip voor 
• de Rijksweg, inclusief de Parallelweg aan weerszijden tussen de Burgemeester Vrijlandweg

en de Monumentenweg, de Jonkheer Emielweg aan weerszijden (tussen de Parallelweg
naast de Rijksweg en de ophaalbrug over de Oude IJssel), de Schoolstraat aan weerszijden,
de Van Schuijlenburgweg aan weerszijden, de Waay aan weerszijden, het Doesburgsepad
aan weerszijden, Het Ven aan weerszijden, de A.G. Noijweg aan weerszijden, de Dubbeltjes-
weg aan weerszijden, de Hessenweg aan de zijde van de Rijksweg (tussen de Monumenten-
weg en de Burgemeester Vrijlandweg), de Burgemeester Vrijlandweg aan weerszijden, de
Prinsenweg (tussen de kruising Tolstraat en de Brinkenhorst). 

een inhaalverbod geldt voor
• de Rijksweg inclusief de Parallelweg (tussen de Monumentenweg en de Burgemeester 

Vrijlandweg).
een snelheidsbeperkende maatregel geldt voor
• de Rijksweg inclusief de Parallelweg tussen de Monumentenweg en de Burgemeester 

Vrijlandweg
een gebod het tot het volgen van een verplichte rijrichting geldt voor
• de Monumentenweg (komende vanaf de Rijksweg), tussen de Rijksweg en de Hessenweg
• Hessenweg (komende vanaf de Monumentenweg), tussen de Monumentenweg en de 

Burgemeester Vrijlandweg
• Prinsenweg (komende vanaf de kruising met de Tolstraat), vanaf de afslag naar het parkeer-

terrein is men verplicht dit terrein op te gaan; het parkeerterrein is voorzien van een aparte
inrit (eerste afslag) en uitrit (tweede afslag)

• Prinsenweg (komende vanaf het parkeerterrein), tussen de Monumentenweg en de Brinken-
horst verplichte rijrichting richting de kruising met de Tolstraat

Voor alle verkeersmaatregelen geldt een uitgezondering voor bestemmingsverkeer.

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
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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 Ruimtelijke en economische ontwikkeling (tijdelijke verkeersmaatrege-
len). 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. 

Verkeer
Criteria ontheffingen wegenverkeerswet Wichmondseweg e.o.
Op 9 mei hebben b en w criteria vastgesteld waarbinnen aanwonden van de Wichmondseweg
(wegvak Koningsweg – Lankhorsterstraat), de Koningsweg (wegvak Wichmondseweg – Beek-
straat) en de Beekstraat ontheffingen kunnen krijgen van het verbod voor motorvoertuigen op 
de Wichmondseweg (wegvak Koningsweg – Rondweg N316) en de van Parallelweg N316 in 
Hengelo Gld.

De criteria zijn als volgt:
1.De aanvrager is een persoon/bedrijf (verder te noemen ‘de aanvrager’) die/dat bij de gemeente

Bronckhorst staat ingeschreven op een adres gelegen aan de hiervoor genoemde weg(vakk)en.
2.De aanvrager is de eigenaar of houder van het hierna te noemen voertuig. Hierbij wordt onder

‘houder’ verstaan: degene die het voertuig:
• op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft 
• in vruchtgebruik heeft
• anderszins, anders dan eigenaar of bezitter, tot duurzaam gebruik onder zich heeft

3.Ontheffing kan worden verkregen voor de volgende voertuigen:
• personenauto’s conform definitie Voertuigreglement artikel 1.1 lid at
• driewielige motorrijtuigen conform definitie Voertuigreglement artikel 1.1 lid q
• landbouwvoertuigen conform definitie Voertuigreglement artikel 1.1 lid ab t/m ab 4
De ontheffing geldt ook voor door deze voertuigen voortbewogen aanhangers

4. Indien de aanvrager niet meer op het adres staat geregistreerd waarop de ontheffing is 
aangevraagd vervalt de ontheffing van rechtswege.

5.De ontheffing wordt afgegeven op kenteken. Indien het voertuig waarvoor ontheffing is 
afgegeven niet meer in het bezit van de aanvrager is of de aanvrager niet meer als houder van
het voertuig kan worden beschouwd vervalt de ontheffing eveneens van rechtswege. Als de
aanvrager in het bezit komt van een ander voertuig moet hiervoor opnieuw ontheffing worden
aangevraagd.

6.Per adres is maximaal één ontheffing mogelijk.

Geldigheid van de ontheffing
De ontheffingen zijn één jaar geldig. Na het eerste jaar vindt een evaluatie plaats. Als uit 
verkeerstellingen blijkt dat de intensiteit op de Wichmondseweg en parallelweg niet gedaald is
ten opzichte van de telling in 2005, worden nadere maatregelen overwogen. Als de intensiteit 
gedaald is naar een acceptabele waarde, kunnen de ontheffingen worden verleend voor 
onbepaalde tijd.

Leges
Voor het aanvragen van een ontheffing is de aanvrager leges verschuldigd volgens de verorde-
ning op de heffing en invordering van leges van de Gemeente Bronckhorst. 
In hoofdstuk 14 van de tarieventabel, horend bij voornoemde legesverordening, staat het tarief
voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Het tarief bedraagt op 27 april 2006 € 31,-. 

Bestemmingsplannen
Wijzigingsplan Boeninksteeg 4 in Zelhem 
Het ontwerpwijzigingsplan  'Boeninksteeg 4 in Zelhem' en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van 18 mei t/m 28 juni 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de 
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de vergroting van het agrarisch bouwperceel van het varkens- en
melkveebedrijf aan de Boeninksteeg 4 in Zelhem tot een oppervlak van 7.662 m2.

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

Inspraak bestemmingsplan ‘de Kwekerij’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘de Kwekerij’ ligt van 29 mei t/m 9 juli 2006 tijdens opening-
stijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche 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 realisering van een nieuwe woonwijk voor circa 200 woningen in
Hengelo Gld., gelegen aan de Heurne en de Vordenseweg.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun 
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Voorafgaande aan de terinzagelegging wordt er op dinsdag 23 mei 2006 een algemene, voor een
ieder toegankelijke informatieavond gehouden bij Partycentrum ‘Langeler’, Spalstraat 5 in 
Hengelo Gld., aanvang 20.00 uur. Deze avond zal uitsluitend ingegaan worden op de totstand-
koming en inhoud van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Voor informatie over
woningtypes, kavelgroottes, prijzen, start bouw etc. zal in een later stadium een informatie-
avond worden georganiseerd.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo 2004 Riefelerdijk 11’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 april 2006 het bestemmingsplan ‘Buitengebied

Hengelo 2004 Riefelerdijk 11’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel 
Riefelerdijk 11 in de bestemming ‘Woondoeleinden met recreatievoorzieningen’.
Het bestemmingsplan ligt van 18 mei t/m 28 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.

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding Keppelse golfbaan’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 april 2006 het bestemmingsplan ‘Uitbreiding 
Keppelse golfbaan’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp.

Dit plan heeft betrekking op uitbreiding van de Keppelse golfbaan van 9 naar 18 holes met 
bijbehorende voorzieningen.

De aangebrachte wijzigingen zijn:
plantoelichting:
• paragraaf 3.2.1 en 4.3.2 en bijlage 2 zijn gewijzigd
• paragraaf ‘parkeercapaciteit’ is genummerd en gewijzigd
• paragraaf 4.3.8 en bijlage 8 zijn toegevoegd
voorschriften:
• artikelen 3.2 sub b en c en 3.1.2 sub c en inrichtingsschets op pag. 17 zijn gewijzigd
plankaart:
• begrenzing van het plangebied en bestemming ‘parkeerplaats’ zijn gewijzigd

Het bestemmingsplan ligt van 18 mei t/m 14 juni 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 
Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, dan kunt u 
hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een 
belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, alsmede 
een ieder voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het bestemmingsplan inbrengen bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland. Dit kan via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 
of e-mail: DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV).

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005
Hengelo/Vorden’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 april 2006 het bestemmingsplan ‘Buitengebied
2005 Hengelo/Vorden’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de voormalige gemeenten
Hengelo Gld. en Vorden.

De aangebrachte wijzigingen hebben onder andere betrekking op:
• aperte onjuistheden op plankaart 1, in de bestemmingsplanvoorschriften en in de bijlagen
• het overnemen van de regionale regeling ‘functies zoeken plaatsen zoeken functies’ in de

bstemmingsplanvoorschriften
• het treffen van een regeling voor overkappingen/hooibergen bij woningen
• het treffen van een regeling voor een schuilhut voor ‘het Pinetum’ in Vorden
• de aanduiding ‘woning’ voor het perceel Strodijk 17 in Vorden
• het wijzigen van de aanduiding ‘woning’ van 1e Berkendijk 2 en 2e Berkendijk 2 in Hengelo Gld.

in ‘recreatiewoning’
• het toevoegen van een wijzigingsbevoegdheid voor grotere agrarische bouwpercelen ingeval-

van samenvoeging van meerdere intensieve veehouderijonderdelen/-bedrijven naar één 
locatie

• de aanduiding van een bestaand opstal gelegen aan de Aaltenseweg in Hengelo Gld. over huis-
nummer 19

• beperking van de uitsluiting van boomkwekerijen tot alleen de op plankaart 3 aangeduide
waardevolle open gebieden, waaronder essen

Het bestemmingsplan ligt van 24 mei t/m 4 juli 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak 
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Voorbereidingsbesluit Oude Maatje 3 in Halle en Dennenweg 1 in Zelhem
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 april 2006 besloten een herziening van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988' van de gemeente Zelhem voor te bereiden.

Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de percelen, kadastraal bekend gemeente 
Zelhem, sectie AC, nummer 1159, plaatselijk bekend Oude Maatje 3 in Halle, en sectie U, 
nummer 762, plaatselijk bekend Dennenweg 1 in Zelhem. Op beide percelen wordt de agrarische
bestemming omgezet naar landelijke woonbebouwing, waarbij sprake blijft van 1 woning per
perceel. 

Het besluit met bijbehorende kaart ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het
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gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde 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.

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de gemeente-
raad. Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsen-
de werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een 
bezwaarschrift 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.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 18 mei t/m 28 juni 2006 
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hummelo, Loenhorsterweg 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een akkerbouwberdrijf en rundveehouderij
• Zelhem, Haitinkweg 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkveehouderij met recreatiewoningen

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de ver-
gunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 29 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 afdeling Bouwen en
milieu tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:30
Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 18 mei t/m 28 juni 2006 tijdens
de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Halle, Molenweg 6, voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de eerder 

verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Strekking van het besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de
voorschriften opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet

strijdig met het belang van de bescherming van het milieu.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd;
b.belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht;
c. belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van

het eerdere ontwerpbesluit;
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 29 juni 2006

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 18 mei t/m 28 juni 2006 
tijdens de openingstijden het volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Bielemansdijk 44, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een vleesvarkenshouderij
• Vorden, Industrieweg 10, voor een wijzigingsvergunning voor een metaalbewerkingsbedrijf
• Zelhem, Velswijkweg 1, voor een oprichtingsvergunning voor een rundveehouderij, akker-

bouwbedrijf en zorgboerderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. 
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het 

eerdere ontwerpbesluit
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 29 juni 2006.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.
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Voor alle kooksnufjes van de inductiekookplaat
en nieuwste combimagnetron van ATAG komt u
zaterdag 20 mei naar BouwCenter HCI in
Hengelo (Gld). Tijdens de ATAG kookdemo van
11.00 tot 16.00 uur maakt onze kok de lekkerste
gerechten voor u klaar. Uiteraard volgens vele
kooktechnieken die u misschien nog niet kent.
Laat u verrassen en proefiteer van de speciale
actie!

www.bouwcenterhci.nl

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

HCl. Helemaal mijn idee.

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

bij HCI!bij HCI!MIELE
afwasautomaat
G 1171 SCVi, 
Triple klasse A

NU € 798,-

ATAGKOOKDEMOZaterdag 20 mei a.s. van 11.00 tot 16.00 uur

Proefiteer...Proefiteer...
NOG SLECHTS 

12 SETS OP VOORRAAD!
Nieuwste ATAG Combimagnetron

MX4111A. Normaal € 1.499,- 
+

ATAG Vaatwasser VA6211 RT.
Normaal € 1.389,-

NU SETPRIJS € 1.750,-

OP=OP

Alle prijzen gelden inclusief BTW.

Actie caravan banden

Nissan Almera 1.6 5-drs groen 1997 126.000 km

Renault Clio 1.2 rood 1994 144.000 km

Opel Astra 1.4 groen 1997 115.000 km

VW Golf Atlanta sport rood 1996 141.000 km

rietman autobanden
VOOR KWALITEIT EN SERVICE

Slotsteeg 18, Hengelo Gld., Tel. 0575-462779

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink



17e Internationale Marveldtoernooi 19,  20 en 21 mei a.s.
van een ééndaags toernooi in 1990 naar een driedaags toernooi in 2006

Het tweedaags toernooi vindt voor de eerste
keer plaats in 1996. Met uitzondering van de
S.V. Grol doen er dat jaar alleen teams van be-
taald voetbalverenigingen mee aan het toer-
nooi. In 2001 wordt afgestapt van de formule
8 Nederlandse teams en 4 buitenlandse teams

en wordt gekozen voor de formule 6 : 6. In
2002 doet voor het eerst een team uit het con-
tinent Afrika (Ghana) mee. 
Tijdens het toernooi in 2004 gaat een droom
voor de organisatie in vervulling met de
komst van FC Barcelona. Dat jaar behalen zij

de tweede plaats en in 2005 worden zij kam-
pioen van het toernooi. 

Kortom: van zomaar één van de vele jeugd-
toernooien groeide het Marveldtoernooi in al
die jaren uit naar een „vijf-sterren-toernooi”. 
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Weevers Emaus

Ajax

AZ

FC Barcelona

Chelsea

Feyenoord

SV Grol

Manchester United

Real Madrid

PSV

FC Schalke ’04

Supersport-Feyenoord

FC Twente/Heracles

Het 17e Internationale Marveldtoernooi be-
looft weer een waar voetbalspektakel te wor-
den. Dit met name door het gepresenteerde

deelnemersveld. Om het erg hoge niveau van
het toernooi te continueren moet ieder jaar
gezocht worden naar weer een sterker deelne-

mersveld met ook nog eens verschillende
speelstijlen. Dat het toernooi binnen Europa
hoog staat aangeschreven wordt bevestigd
door het feit dat FC Barcelona het toernooi vo-
rig jaar heeft aangeduid als een „vijf-sterren-
toernooi”. 
Het is voor dit jaar  gelukt een tweede Engelse
topper binnen te halen. Naast Manchester
United heeft ook Chelsea toegezegd te zullen
deelnemen aan het toernooi. Als klap op de
vuurpijl kon de organisatie begin dit jaar een
tweede verassing presenteren. Real Madrid gaf
aan graag naar het toernooi te komen en hier-
mee was het deelnemersveld rond.

Real Madrid, Chelsea en AZ
nieuwkomers in 2006

De poule-indeling voor het

17e Internationale Marveldtoernooi

ziet er als volgt uit:

Poule A:
P.S.V., Ajax, AZ, F.C. Schalke ’04, Supersport
Feyenoord en F.C. Barcelona

Poule B: 
Feyenoord, F.C. Twente / Heracles, S.V. Grol,
Manchester United, Real Madrid en Chelsea

Net als vorig jaar zullen regionale talenten,
nationale toppers en een internationale
scheidsrechter fluiten op het toernooi. 
Bekende namen uit het betaald voetbal zijn
o.a. de heren P. van Dongen en R. van Meenen. 

De officiële opening van het toernooi zal
plaatsvinden op vrijdagavond 19 mei a.s. om
18.00 uur op Sportpark „Den Elshof” in
Groenlo. De eerste poulewedstrijden starten
die avond om 19.00 uur. Op zaterdag 20 mei
start de tweede toernooidag om 10.30 uur en
op zondag 21 mei a.s. zal er om 09.30 uur af-
getrapt worden. Het belooft weer een prach-
tig voetbalweekend te worden, met vooral
veel voetbalplezier maar daarnaast ook ge-
noeg nevenactiviteiten voor jong en oud. 

Reeds lange tijd is de organisatie met haar voorbereidingen bezig voor het komende toer-
nooi. In september 2005 wordt de eerste vergadering belegd voor het toernooi in 2006. Tij-
dens deze bijeenkomst wordt het besluit genomen om de stap te maken naar een driedaags
toernooi. Dit jaar zal er voor het eerst op zowel de vrijdagavond, de zaterdag en de zondag ge-
voetbald worden. Daar waar voorheen op de vrijdagavond alleen de officiële opening plaats-
vond zal nu door ieder team al één poulewedstrijd gespeeld worden. De poulewedstrijden
worden hiermede dus verdeeld over drie dagen,  met als sluitstuk de finale op zondagmid-
dag. Dit besluit is mede genomen op aandringen van de deelnemende ploegen uit Nederland.
Het toernooi is van een dermate hoog niveau dat de belasting voor de spelers te groot is als
al deze wedstrijden in twee dagen gespeeld zouden moeten worden.

Geschiedenis Internationale Marveldtoernooi:
Inmiddels 18 jaar geleden heeft een viertal enthousiastelingen het initiatief genomen om een toernooitje te organiseren bij de S.V. Grol. Van
een ééndaags toernooitje met in eerste instantie 15 amateurclubs uit de regio (w.o. Longa ’30, W.V.C, Colmschate en D.Z.C ’68) is het toernooi
uitgegroeid tot een toernooi dat nationaal en zeker internationaal een zeer hoog aanzien heeft. 

Voor meer informatie:

www.marveld.info



Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon 

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem. Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067    

www.dierenspeciaalzaak.com   /   www.hondenbrillen.nl

www.dierenspeciaalzaak.com 

DE Hondenfotograaf is aanwezig voor 
gratis foto van uw hond (9x12 cm)

Zondag 21 mei!

• Hondenfietskarrentocht  

• Leuke wandelroute voor 

met je hond.

• WK Sprint hondenfiets

karren rond 15.00 uur.

• Beestachtig leuke dag

aanbiedingen

• Voedingsdeskundige 

voor hond en kat aanwezig.

Aanstaande 
zondag 21 mei

KKOOPZONDAG! OOPZONDAG! 
Zondag
21 mei

a.s.

Koopzondag vanaf 12 uur

10 Jaar Bakkerij Henry Scholten

Oranje Donuts € 0.70 p.st.

Fruit Wafels € 0.65 p.st.
Kersen of abrikoos

Berliner Bollen € 0.50 p.st.
Met 4 vruchten vulling

Jubileum Vlaai 
van € 7.50 voor € 6.50

Stukjes appel met citroenbavaroise

Jubileum Brood € 0.95
Gevuld met rozijnen en fruit  € 1.50

Bij al uw aankopen krijgt U een bon.
Door hierop uw naam en adres in te

vullen maakt U kans op een 
Dames of Heren fiets

of een van de andere prijzen.

Brood- en banketbakkerij

Henry
Scholten
Smidsstraat 13

7021 AB Zelhem

Telefoon 0314-621213

Fax 0314-621725

WWaattttee  MMeekk..........
DDaatt   SSmmeekk!!!!!!

Open zondag
Swingend Zelhem

Zondag 21 mei staan ook wij buiten voor
de winkel met oliebollen,
beignets en alle producten

van deze advertentie

Swingend
Zelhem

Zondag 21 mei wordt Zelhem het swingende hart van de
Achterhoek. In het centrum op het plein voor de kerk
komt een groot podium met diverse optredens. De band
‘Bacon and Be-ans’ zal voor de muziek zorgen. Daarnaast
is er een optreden van Kindertheater Warboel, verzorgt
ML-Sport demonstraties, is er een optreden van het
jeugdorkest van muziekvereniging Union en is er een
modeshow met medewerking van boetiek ‘Just More’.
Om 15.00 uur kunt u als bezoeker deelnemen aan een
grote ‘Knock Out Show’. 
Er wordt gestart met ten hoogste 150 personen, die
steeds als ze een antwoord fout hebben afvallen tot er
een groepje van ongeveer tien deelnemers overblijft.
Deze tien moeten in een theoretische ronde schriftelijk
een aantal vragen beantwoorden, waarna de drie deel-
nemers met de hoogste score het finalespel gaan spelen.
De winnaar krijgt een grote prijs.

In het kader van het 25-jarig jubileum organi-seert de
Stichting Jeugd- en Jongeren Sociëteit  het feest met
‘Warboel’ en andere leuke activiteiten voor de kinderen
o.a gratis suikerspin, koemelken, schminken, wervelwind
ballenbak. Ook loopt er een goochelaar rond.
Ook zal er op twee andere plaatsen in het centrum opge-
treden worden door line-dance groepen uit Zelhem en
Halle. 
Voor de vrolijke noot wordt gezorgd door een dweilorkest
dat door het centrum loopt.
Naast al deze activiteiten zijn er diverse ondernemers die
hun deuren geopend hebben en ook binnen allerlei acti-
viteiten georganiseerd hebben. Een goede reden dus om
eens een  bezoekje te brengen aan het swingende hart van
de Achterhoek tijdens deze gezellige middag voor jong en
oud.

Op Hemelvaartsdag 25 mei kunt u met
‘Fiets de boer op’ dauwtrappen met ontbijt
vooraf. Vanaf 8.00 uur staat bij de familie
Minkhorst aan de Broekstraat 31 in
Hummelo een ontbijtbuffet klaar. De fiets-
route leidt langs verschillende boerenbe-
drijven en andere bezienswaardigheden in
Hummelo, Doetinchem, Langerak, Laag-
Keppel en Eldrik. On-derweg worden onder-
meer een akkerbouwbedrijf met sorteerap-

paratuur, een koeienbedrijf met melk-
robot, een kasteel, een molen en een kunst-
galerie bezocht. De route is ongeveer 26
kilometer lang, maar kan ingekort worden
tot 20 kilometer. Eventueel is de route ook
te wandelen of met de auto af te leggen.
Deelname kost € 5,-- per persoon. Kinderen
onder begeleiding tot 12 jaar mogen gratis
mee. Er kan gestart worden tot 11.00 uur.
De bedrijven zijn tot 16.30 uur open.

‘Fiets de boer op’ wordt jaarlijks georgani-
seerd door de werkgroep ‘Agrarische
Vrouwen uit Hummelo, Keppel en
Steenderen’.

Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Marijke Beuwer, tel. 0575-
441032 of met Hennie Harenberg, tel. 0314-
381431.

Fiets de boer op!

Fietsen met ontbijt op Hemelvaartsdag
vanuit Hummelo



www.vakantiexperts.nl 

VakantieXperts Blok
Kerkstraat 6-8 

8331 JC Steenwijk

tel. 030 - 2281202

e-mail. steenwijk@vakantiexperts.nl 

Prijsgarantie 

Adviesgarantie

Xpress balie

Boeken op afspraak 

Parkeer voor de deur en stap binnen zonder winkelstress. 

Want a.s. zondag is ons reisbureau de hele dag open en staan 

we klaar voor goed advies en gegarandeerd de laagste prijs!

Wat is er nu mooier dan 
een zonvakantie boeken 
op een ...zondag

Parkeer voor de deur en stap binnen zonder winkelstress.
Want a.s. zondag is ons reisbureau open van 12.00 tot 17.00 uur 
en staan we klaar voor goed advies en gegarandeerd de laagste prijs!

VakantieXperts Avanti
Stationsstraat 7 
7021 CJ Zelhem
Tel. 0314 - 626171
e-mail: zelhem@vakantiexperts.nl

Zondag 21 mei:
Op onze kraam bereiden wij verrukkelijke

Italiaanse hapjes.

Kom proeven!
‘s Avonds grootse barbeque bij

restaurant Wolfersveen

Ruurloseweg 38,
Zelhem
Tel: (0314) 621375  
www.wolfersveen.nl    

(reserveren gewenst
kan ook aan de kraam)

A.s.

zondag

21 mei

koop-

zondag! 



KAPPERT
Stationsstraat 22, Zelhem tel. 0314 - 62 13 79

GRANDEUR EIGEN MERK FIETSEN
NOG ENKELE MODELLEN 2005 MET ZEER HOGE KORTINGEN!

KOOPZONDAG OPEN VANAF 12.00 UUR

op
=

op

weg
=

pech!

Bonvrie
Boek- en kantoorboekhandel

Stationsstraat 12-Zelhem

KKoomm  ooookk  eeeennss  eeeenn  kkiijjkkjjee  nneemmeenn  iinn  oonnzzee  nniieeuuwwee  zzaaaakk  

oopp  ddee  kkooooppzzoonnddaagg
vanaf 12.00 uur

voor al uw Antiek, Curiosa en Woonaccessoires

U kunt ons vinden aan de Prinses Irenestraat 2

D A M E S M O D E

Met o.a Cecil, Intown, Venducci, Angels, Dreamstar en Yest,

Zizzi (grote maten)

Grote keus aan byouterie, riemen, tassen en sjaals

Smidstraat 11, 7021 AB  Zelhem, Tel. 0314 - 625995

21 mei koopzondag
vanaf 12.00 uur

Zondag 21 mei

vanaf 12 uur geopend.

Volop zomerkindermode

DIVERSE AANBIEDINGEN...

As.
zondag
21 mei
koop-

zondag! 

Wij zijn 21 mei geopend!



Koudschuim matras
Unieke aanbieding in samenwerking met bekend 

Nederlands matrassenfabrikant

Kern: Uiterst comfortabele koudschuim matraskern

Hoes: Luxe dubbeldoek matrashoes doorgestikt met 200 gram Fiberfill.

Bijzonderheden: Anti-allergisch

Advies prijs Nu voor

2x90x200 (Dik: 17 cm) € 510,- € 255,-

140x200   (Dik: 17 cm) € 420,- € 210,-

160x200   (Dik: 17 cm) € 460,- € 230,-

Voor een breedte van 70 of 80 cm hanteren wij dezelfde 
prijs als voor 90x200 cm.

Nasa pocketmatras Queen (micro)

Kern: 5-zone pocketvering, 300 veren per m2. Afgedekt met aan beide zijden 

400 gr/m2 vilt en 3 cm Sg 50 kg/m3 Nasa Traagschuim

Hoes: 280 grams dubbeldoek. Doorgestikt met 200 gram Fiberfill. 

Afneembare hoes d.m.v. 3-zijdige rits 

Bijzonderheden: Anti-allergisch

Dikte: Leverbaar in dikte 21 cm

Advies prijs Nu voor

2x70x200 € 1080,- € 540,-

2x80x200 € 1120,- € 560,-

2x90x200 € 1240,- € 620,-

140x200 €  900,- € 450,-

160x200 €  940,- € 470,-

180x200 € 1000,- € 500,-

Zondag 21 mei geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Smidsstraat 7-9 • 7021 AB  Zelhem • Tel. (0314) 62 37 62   Volop parkeergelegenheid.

NU 50% KORTING

Kom bij ons binnen 

en bewonder de nieuwe woontrends

Tuinsets o.a.

van 1275,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor € 899,-
van 1155,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor € 859,-
van 542,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor € 399,-
van 417,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor € 299,-
Parasols o.a.

van 849,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor € 699,-
van 479,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor € 329,-
van 169,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor € 95,-
van 129,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor € 75,-

Schommelbank van 185,= ..................nu € 89,-
Kleding m.u.v. badkleding . . . 25% korting

www.peppelman.nl

ZONDAG
21 mei OPEN 11.00-17.00 uur

Stomerij aktiebonnen

* Demonstratie op tumblingbaan door 
de turnvereniging Ypsilon uit Doetinchem

• Luchtkussen voor kinderen

Koopzondag zijn wij

OPEN 
vanaf 12.00 uur 

Koopzondag zijn wij

OPEN 
vanaf 12.00 uur 

Treinen
Boten

Vliegtuigen
Auto

Motoren- en Traktor 
miniaturen

Aanstaande
zondag

KOOPZONDAG

Zondag
21 mei

a.s.



Brinkweg 32 •7021 BW Zelhem •Telefoon
(0314) 62 22 86 • www.tijdlooswonen.nl

ZZoonnddaagg  2211  mmeeii

KOOPZONDAG 
vanaf 12.00 uur

Stoffenzaak de Regenboog
Stationsstraat 30, Zelhem. Telefoon 0314-620720

DDOOLLLLEE DDAAGGEENN

25% KORTING
OP DE

GEHELE ZOMERCOLLECTIE

OOK TIJDENS DE KOOPZONDAG
GELDIG VAN 15 T/M 21 MEI A.S.

Aanstaande
zondag

KOOPZONDAG

Zondag
21 mei

a.s.

EETHUISJE

RESTAURANT en SFEERVOLLE ZALEN

‘Ellen’s Wijnstraat’
Zondag 21 mei in Zelhem

Vanaf 14.00 uur kunt u genieten

van heerlijke wijn, prachtige muziek, 

verrukkelijke hapjes, 

en nog veel meer gezelligheid…

Ellen’s...... ”Bourgondisch genieten”

Burg. Rijpstrastraat 10 Zelhem tel. (0314) 623253

Iedere zondag brunch van 11.00 tot 14.00 uur



Gezellige fancy fair in Hoog-Keppel

Uitvoering gymnastiekvereniging
De Sperwer

Teleurstelling en ongeloof in HC ’03-kamp

Huntelaar niet naar WK

In voorgaande jaren moesten de toe-
schouwers de gehele avond zitten,
wat met name voor de jeugd niet

altijd meeviel. Daarom had de orga-
nisatie dit jaar gekozen voor een
andere opzet: het eerste deel van de

avond werden er demonstraties
gegeven en het tweede deel kon
iedereen zich uitleven op de fancy
fair.
Kinderen lieten op hun eigen niveau
zien wat ze in hun mars hebben. En
dat was heel wat. Oefeningen op de
brug, balk, kast, pegasus, rekstok,
ringen en mat passeerden de revue.
Het bewijs dat De Sperwer een actie-
ve, enthousiaste vereniging is, werd
ruimschoots geleverd. Ruim zeven-
tig leden telt de vereniging momen-
teel, maar er kunnen er volgens
voorzitter Herman Jansen nog veel
meer bij. Gezien alleen al de reacties
van de dames op de tribune tijdens
de demonstraties aerobics, zullen er
vast en zeker leden bijkomen.
Aan het einde van het eerste deel
werden de toeschouwers door de
‘Sperwers’ meegesleurd om geza-
menlijk te dansen.
Daarna was het tijd voor ontspan-
ning en vermaak op de fancy fair.
Springen op springkussens, ballen-
gooien, touwtje trekken, spijker-
broek hangen, darten, biljarten,
kegelen, kussenvechten en een mini-
rommelmarkt; vermaak voor jong
en oud dus (zie foto). 
Ook werden er oude en nieuwe foto-
’s van De Sperwer getoond op een
groot scherm, wat heel wat oh’s en
ah’s ontlokte, met name aan de
oudere bezoekers die zichzelf terug-
zagen op de soms meer dan zestig
jaar oude foto’s.

De cameraploeg filmde voor het pro-
gramma ‘Hart van Nederland’ en
haalde een aantal toeschouwers,
waaronder André Nijman, de oud-
trainer van Klaas-Jan, voorzitter
Wilko Pelgrom en Gerrit Smeitink
voor de camera. Iedereen was van
mening dat de topscorer van de
Nederlandse competitie zeker een
plaats verdiend had in de selectie
van Oranje.

Nadat tegen 11.30 uur via teletekst
bekend werd dat bondscoach Marco
van Basten Klaas-Jan niet mee zal
nemen naar Duitsland, was de
teleurstelling in de kantine erg
groot. Van Basten besloot om
Huntelaar niet mee te nemen omdat
hij slechts drie centrumspitsen wil
selecteren. 

Van Basten gaf wel aan dat
Huntelaar een goede indruk heeft
achtergelaten in het trainingskamp:
‘Hij is een vrolijke, leuke, evenwich-
tige jongen die het goed heeft
gedaan in het trainingskamp. Maar
vier spitsen is te veel, dat is zijn
pech. Hij kan zich echter wel met
Jong Oranje gaan richten op het EK
in Portugal (start 23 mei). Daar kan
hij laten zien dat wij het niet bij het
rechte eind hebben gehad.’

Op de foto wordt André Nijman,
oud-trainer van Klaas-Jan bij voetbal-
vereniging H&K (Hummelo en
Keppel), geïnterviewd door de came-
ra-ploeg van SBS 6.

De jaarlijkse uitvoering van gymnastiekvereniging De Sperwer in Hoog-
Keppel op zaterdag 13 mei was een bezoek meer dan waard. Helaas
waren er minder bezoekers dan vorig jaar. Degenen die wel de moeite
hadden genomen om naar de sporthal te komen, konden genieten van
gym- en turnsport, aerobics én een gezellige fancy fair.

Hoewel bijna iedereen verwachtte dat Ajax-spits en Hummeloër Klaas-
Jan Huntelaar dit jaar mee zou gaan naar het WK in Duitsland, maakte
de bondscoach afgelopen zondag be-kend dat dit niet het geval zal zijn.
Omdat Klaas-Jan Huntelaar ooit ‘ontdekt’ werd toen hij nog bij voetbal-
vereniging H&K voetbalde (thans gefuseerd met Sportvereniging
Drempt Vooruit tot HC’03) was een cameraploeg van SBS 6 aanwezig op
het sportcomplex van HC ’03 in Drempt om de reacties van de aanwezi-
gen te peilen vóór en na de bekendmaking.

Tijdens het tuinconcert op vrijdagavond 19 mei op de Warande in Laag
Keppel worden levensliederen en Russische volksmuziek gezongen en
gespeeld. 

Het is op 16 mei precies twintig jaar geleden dat de nieuwe luidklok van
de Protestantse Kerk te Drempt voor het eerst te horen was. De oude klok
uit 1646 vertoonde barsten en moest vervangen worden; dat werd een
replica, die in 1986 is gegoten. Ter gelegenheid van ‘twintig jaar de nieuwe
luidklok’ wordt zaterdag 20 mei voor het eerst ‘Klokkenzaterdag’ gevierd.
Daartoe is een koor- en samenzangavond georganiseerd, die om 19.00 uur
begint.
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Feestelijke koor- en
samenzangavond op eerste 
‘Klokkenzaterdag’ in Drempt

Russische volksmuziek in Laag-Keppel

Tuinconcertavond op de Warande

Er is vraag naar samenzang en koor-
zang binnen de nieuwe PKN-
gemeente Drempt en Oldenkeppel
en daar wordt met ‘Klokkenzater-
dag’ op ingespeeld. De klok, die
sinds 16 mei 1986 in de oude
Romaanse toren hangt, zal die dag
geluid worden, vóór aanvang van
een feestelijke koor- en samenzang-
avond. Als gastkoor treedt het uit
het Noorden van ons land afkomsti-
ge Winschoter Mannenkoor op, zo’n
kleine vijftig man sterk, dat die dag
in de Achterhoek doorbrengt. Dit
koor, met een rijk muzikaal verle-
den, staat o.l.v. Klaas Withaar en ver-
leent in de provincies Groningen en
Drenthe vaak medewerking aan spe-
ciale diensten en geeft jaarlijks een
zes- tot tiental concerten.
Het concert wordt geopend door de
huidige plaatselijke predikant Dirk
Engelage, maar zal in de loop van de
avond ook afgewisseld worden met
declamatie in dialect door Jantje
Hendriksen uit Drempt en de oud-
predikant Cees van Alderwegen zal
herinneringen ophalen uit de tijd
dat de nieuwe klok werd geplaatst.
De samenzang én de koorzang wor-
den op het orgel of de vleugel bege-
leid door pianist/organist Jan
Hessels Mulder.

De toegang is gratis en de organisa-
toren verwachten vooral veel dorps-
genoten en oud-inwoners van
Drempt om deze feestelijke ‘herden-
king’ bij te wonen. Bij de uitgang
wordt een collecte gehouden die
bestemd is voor het nog niet zo lang
geleden opgerichte orgelfonds van
de Protestantse gemeente Drempt
en Oldenkeppel. Om 18.30 uur gaan
de deuren open.

Vladimir zingt nieuwe liederen,
eigen composities over het leven:
muziek met een Russische ziel! Hij
begeleidt zichzelf op klassiek gitaar.
Ook zingt hij samen met zijn doch-
ter Valery volksliederen. U krijgt toe-
lichting bij zijn teksten van Trudi
Woerdeman. Voorafgaand aan het
muzikale optreden, houdt Trudi een
lezing over ‘De Levensweg’, het
thema van deze avond. Het is een
zeer persoonlijk verslag met dia's
over haar pelgrimsvoettocht door
middeleeuws Frankrijk richting
Compostella. Zij arriveerde aan de
voet van de Pyreneeën, en hoopt
komend jaar naar Spanje te trekken.
Sinds de vroege middeleeuwen trek-
ken pelgrims door heel Europa naar
het Spaanse Santiago de Compostel-
la, naar de kathedraal van Sint
Jacob. En ook nu trekken honderden
pelgrims per jaar langs de histori-
sche Jacobsroutes door Frankrijk en
Spanje. Waarom gaan zij op weg? De
pelgrimsweg lopen is een symbool
van de eigen levensweg lopen. Het
betekent reflectie op het eigen
leven. Zo liep zij alleen over de veld-
wegen van middeleeuws Frankrijk,
samen met haar hond Warda. Zij
vertelt over haar belevenissen en
ontmoetingen, en over de rijke

Romaanse cultuur van kerken en
kloosters in Frankrijk.
De tuin aan de Jan de Jagerlaan 2 in
Laag-Keppel is open vanaf 19.00 uur
en het programma begint om 19.30
uur.  Er zijn twee pauzes en het pro-
gramma eindigt tegen 22.30 uur. De
entree bedraagt € 12,50, inclusief
kopje koffie of thee. 
Reserveren kan telefonisch (0314-
382440) of per e-mail 
(trudi.woerdeman@dewarande.nl)

Hemelvaartsdag
Rommelmarkt

Hummelo

Op Hemelvaartsdag 25 mei wordt
een rommel- en curiosamarkt
gehouden bij café Het Wapen van
Heeckeren aan de Zelhemseweg 16
te Hummelo. U bent van harte wel-
kom bij Ewa en Evert Oosterink van
café Het Wapen, waar de koffie
altijd (bijna) klaar staat.
Er zullen diverse spullen te koop
aangeboden worden, zoals boeken,
kleding, meubels, glas, servies en
speelgoed. De toegang is gratis en de
markt duurt tot 17.00 uur. U kunt de
auto gratis parkeren in de wei achter

het café.

Viswedstrijd om de 
Bronckhorst Cup 2006

Op zaterdag 24 juni verzorgt
Hengelsportvereniging Hummelo
en Keppel voor het eerst een viswed-
strijd om de Bronckhorst Cup. Alle
seniorleden van een hengelsportver-
eniging in de gemeente Bronckhorst
kunnen hier aan deelnemen. 
De deelnemers dienen zich te verza-
melen bij restaurant Het Hart van
Hummelo aan de Dorpsstraat 1 te
Hummelo. De zaal is open om 6.30
uur en de loting zal om 7.00 uur
plaatsvinden. De wedstrijd wordt

gehouden aan de westzijde van de
Oude IJssel ter hoogte van Hoog-
Keppel (nabij Mulra). Er zal gevist
worden van 9.00 uur tot 13.00 uur
met een vaste hengel (hengellengte
11,50 meter en maximaal 11,50
meter snoer). De prijsuitreiking is
om 14.30 in restaurant Het Hart van
Hummelo.
Deelnemers kunnen zich tot 21 juni
opgeven bij de wedstrijdsecretaris
van hun visvereniging. Het inleggeld
bedraagt € 5,--  per persoon, te beta-
len bij opgave.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de secretaris van
H.S.V. Hummelo en Keppel, dhr.
Wim Ligtlee te Hoog-Keppel, tel.
0314-381677.
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Op Hemelvaartsdag, 25 mei, houdt
de Evenementencommissie van
voetbalvereniging HC ’03, voorheen
H&K, voor de 30e  achtereenvolgen-
de keer een kunst-, antiek- en rom-
melmarkt in Hoog-Keppel.
De markt zal wederom plaatsvinden
op het plein voor het voormalige
gemeentehuis in Hoog-Keppel. U
kunt er tussen 9.00 en 16.00 uur

terecht. Door de voetbalvereniging
worden huis-aan-huis opgehaalde
spullen verkocht. Verder zijn er
stands met sieraden, snoepgoed,
CD’s, poppen, kleding, koperwaren,
speelgoed, boeken, wenskaarten en
natuurlijk antiek. De inwendige
mens kan versterkt worden bij de
drankstand, de snackstand, de bar-
becue, de ijs-kraam, de oliebollen-
kraam of de palingrokerij. Voor de
kinderen is er een draaimolen en
een vliegtuigattractie. De opbrengst
van de rommelmarkt komt ten
goede aan de clubkas van HC ’03.



Samen zingen in 
de Lambertikerk

Op zaterdag 20 mei kunt u samen
met anderen zingen in de
Lambertikerk in Zelhem. Het thema
van deze samenzangavond is ‘Een
ogenblik in Zijn toorn en Een leven
in Zijn goedgunstigheid’. Ds. van
Trigt zal hier een appélwoord over
spreken. De zang zal op orgel bege-
leid worden door Marjanne Bulten
Ook is er een muzikaal intermezzo
in de vorm van een jeugdgroep met
piano. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en duurt ongeveer een
uur. Ter bestrijding van de onkosten
wordt er een collecte gehouden. Na
afloop is er koffie.

Cursus Babymassage 
in Zelhem

Liefdevolle aanraking is net zo
belangrijk als voedsel en zuurstof
Veilig negen maanden in de baar-
moeder gewiegd en gevoed worden
is een hele ervaring, maar dan komt
het moment dat er een nieuw leven
start, alles is niet meer vanzelfspre-
kend aanwezig, moeder en kind zul-
len nu samen, maar zelfstandig, ver-
der moeten. Maar hoe zal dat gaan? 
Het gaat in de cursus niet alleen om
het aanleren van massage. In feite
leert de moeder in de cursus het
contact met de baby verbeteren. Het
gevoel van geborgenheid wordt ver-
sterkt. Rust en ontspanning bij de
baby en tussen ouder en kind wordt
bevorderd. De baby kan er vaak
beter van slapen en ook op het huil-
gedrag kan de cursus een gunstige
invloed hebben. Bovendien is de
massage ook goed voor de tastzin
van het kindje en stimuleert het de
spijsvertering.
Verder wordt er in de cursus onder
andere aandacht besteed aan tillen
en dragen, het leren herkennen van
lichaamstaal en de motorische ont-
wikkeling van het jonge kind.
De cursus is bestemd voor moeders,
vaders of verzorgers met baby’s
vanaf ongeveer zes weken tot zes
maanden. Er is ruimte voor contact
met andere ouders. Ervaringen en
wederzijdse adviezen kunnen wor-
den uitgewisseld. 
De cursus wordt op de woensdag-
ochtenden 14, 21, 28 juni tussen
9.30 en 11.30 uur, verzorgd in het
wijkgebouw van Yunio/Sensire,
Stationsplein 2, Zelhem. De kosten
bedragen € 85,-- (wanneer men
zwangerschapsbegeleiding en gym-
nastiek na de be-valling bij Yunio
heeft gevolgd bedragen de kosten 

€ 70,--)
U kunt zich aanmelden via tel. 0900
– 9864 (lokaal tarief).

Omgaan met de baby

Yunio Oost Gelderland organiseert
in Doetinchem een thema-avond
‘Omgaan met de baby’ voor (aan-
staande) ouders. In deze bijeen-
komst leren de (aanstaande) ouders
hoe ze de relatie met hun  kind en
het hechtingsproces kunnen bevor-
deren. Daarbij worden adviezen
gegeven om de baby op te pakken en
vast te houden op een manier die de
baby vertrouwen geeft. Ook het con-
tact maken en het communiceren
met de baby is van groot belang.
Onder andere middels tips op het
gebied van spel wordt hier aandacht
aan besteed. De informatie van deze
thema-avond is gericht op vrou-
wen/partners vanaf de zesde maand
van de zwangerschap en tevens voor
ouders van pasgeboren baby’s.
De thema-avond wordt donderdag
15 juni van 19.30 tot 21.30 uur
gehouden in het gebouw Kruiswerk
Oost-Gelderland aan de Edisonstraat
in Doetinchem. De toegang is gratis.
U kunt zich aanmelden via tel. 0900-
9864 (lokaal tarief).

Kerk en Radio

In het interkerkelijke programma
‘de Muzikale Ontmoeting’ bij Radio
Ideaal is Wim Boeijink uit Zelhem
op maandagavond 22 mei te gast. De
week erop, maandag 29 mei, kunt u
luisteren naar Piet Ebbinge, die
gedichten uit eigen werk voor-
draagt.
Zondag 21 mei wordt er vanaf 10.00
uur een kerkdienst uitgezonden
vanuit de Gereformeerde Kerk in
Vorden. Voorganger in de dienst is
Ds. D. Westerneng.
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 ver-
zoekjes voor het programma wor-
den aangevraagd via tel. 0314-
624002.

Op zaterdag 20 mei 2006 wordt van
09.00 uur tot 12.00 uur bij een aan-
tal politiebureaus in het district
Achterhoek een fietskijkdag
gehouden. Alle fietsen die in de
afgelopen periode zijn aangetroffen
en waar de politie geen eigenaar van
heeft kunnen achterhalen worden
deze dag bij zevental politiebureaus
gestald. Alle benadeelden die
aangifte hebben gedaan van diefstal
van hun fiets kunnen die ochtend
komen kijken of hun tweewieler op
het politiebureau staat. Belangrijk is
dan wel, dat u het bewijs van
aangifte mee neemt. Wanneer u nog
geen aangifte van diefstal hebt

gedaan, maar wel uw gestolen fiets
aantreft, dan dient u een bewijs van
eigendom te tonen. De politie hoopt
dat veel mensen naar de kijk-
ochtend komen, want de vaak in
goede staat verkerende gevonden
fietsen staan écht op hun recht-
matige eigenaar te wachten.
Fietsen die werden aangetroffen in
de gemeente Bronckhorst worden
gestald op het  politiebureau in
Zelhem. Fietsen die zijn aangetrof-
fen in de gemeente Doetinchem
kunt u op het  terrein van de
gemeentewerken aan de Broekweg
20 in Doetinchem komen bekijken.

Fietskijkochtend in de Achterhoek

Zondag 21 mei wordt er in kasteel
‘de kelder’ een concert verzorgd
door de landelijke organisatie ‘St.
Jeugd conterteert’, waarin bijna
afgestudeerde conservatoriumstu-
denten een concert verzorgen. Zo is
er in de Kelder het strijktrio
‘Aquarius’ van het Koninklijk Haags
Conservatorium te gast. Het trio, be-

staande uit Michael Waterman –
viool, Joost Keizer – altviool en
Gideon den Herder – cello, speelt
werken van Beethoven en Schubert.
Het concert begint om 12.00 uur in
de huiskamer van kasteel ‘de Kelder’
(achter het Slingelandziekenhuis) in
Doetinchem. De entree bedraagt €
7,50 incl. koffie of thee.

Kelderconcert

Spreuk van de Week

Kom der rond veur uut, as i-j
ergens vierkant tegen bunt.

Plaggen Hendrik.

Mega Piratenfestijn in Zelhem brengt ruim zevenduizend mensen op de been

Één frequentie voor boeren en piraten

Roozegaerde was ook de grote man
achter radio Milano, de piratenle-
gende die eind jaren ’70 furore
maakte in Nederland. Dit jaar is het
25 jaar geleden dat hij officieel met
de zender is gestopt. Tijdens zijn
afscheidsuitzending kondigde hij
aan dat hij vroeg of laat terug zou
komen. En dat heeft Roozegaerde
gedaan met het ‘binnenhalen’ van
het MPF. Hij is ambitieus. Het Mega
Piratenfestijn in Zelhem moet, als
het aan hem ligt, het grootste van
Nederland worden. ,,En ik denk dat
we hiermee een goede aanzet heb-
ben gegeven’’, stelt hij. Dat wordt
beaamd door Eddy Mensink, de
grote man achter het Mega
Piratenfestijn. ,,De eerste keer in
Zelhem en meteen ruim zevendui-
zend bezoekers. Dat is niet mis. Dat
laat zien dat het feest hier potentie
heeft. Ik denk dat we een volgende
keer wel over de tienduizend men-
sen moeten kunnen trekken, als we
daarvoor dan genoeg logistieke
mogelijkheden hebben en ook toe-
stemming krijgen van de gemeente.’’
Oranjekoorts
Het publiek is eigenlijk de grote ster
van de avond. De sfeer blijft goed.
Daar doen ook enkele kleine opstoot-
jes of wat vertraging bij de parkeer-
plaatsen niks aan af. Wie er ook op
het podium staat, maakt eigenlijk
nauwelijks uit. Ook de minder grote
namen mogen rekenen op enthousi-
aste reacties. Een tocht door de tent
leert dat er overal wordt gedanst,
gezongen en gesprongen. Of je nou
vooraan kijkt of achterin. En natuur-
lijk met zijn allen in de polonaise,
iets Hollandser bestaat er immers
niet. Of het moet de oranjekoorts
zijn. En daar wordt door enkele
artiesten ook al handig op inge-
sprongen. Zo laten Jacques Herb en
de Havenzangers enthousiast hun
nieuwe oranjekrakers horen. Een
team van Herb’s platenmaatschappij
deelt vooraan zelfs honderden sjaal-
tjes uit met daarop de titel van het
nummer: ‘Land Hup Hup Hol’. De
sjaaltjes kunnen aan elkaar geritst
worden, zodat ze samen de tekst
‘Land Hup Hup Holland Hup Hup
Hol’ maken, enfin, u begrijpt het
wel. 
Het podium is ingericht volgens het
model het RTV-Oostprogramma De
Regiotap. Presentator Willie
Oosterhuis voelt zich dan ook als een

vis in het water. Het publiek vreet
uit zijn hand. Wordt er even niet
hard genoeg gejuicht? ,,Hé stellegie
lafaards, nou al moe?’’ En waar hij
het publiek bij andere MPF’s steevast
als ‘piraten’ betitelt, hier in de
Achterhoek zijn het gewoon ‘boe-
ren’. 
Buiten kijkt Dries uit Doetinchem
rustig toe. Hij waagt zich vast niet
meer in de tent. Daar voelt hij zich te
oud voor. En daarvoor vindt hij de
muziek ook te hard, maar hij wilde
erbij zijn. ,,Ik was er jaren geleden
ook elke week bij als Milano uitzond.
Dan zat ik in de auto vlakbij de boer-
derij. Ik was er ook toen de politie bij
Milano binnenviel. Dat was me wat.
Politiehonden, rellen, een dood var-
ken op een politieauto. En dus wilde
ik er nu ook weer bij zijn.’’ Hij ver-
maakt zich prima. ,,Maar laat de
organisatie volgend jaar ook buiten
een videoscherm neerzetten!’’ 
Award voor Arne Jansen
Voor Arne Jansen is het een bijzon-
dere avond. Ten eerste is het optre-
den in Zelhem praktisch een thuis-
wedstrijd, ten tweede wacht hem
een verrassing. Als zijn optreden
bijna afgelopen is, wordt er een
grote monitor op het podium gere-
den. Er is iemand die even wat tegen
Arne wil zeggen. Het is ‘good old’
Johnny Hoes, ‘s lands bekendste pla-
tenbaas, die middels een videobood-
schap het woord tot Arne richt. Hij
somt alle hoogtepunten uit Jansen’s
35-jarige carrière op. Niet voor niets,
want als het stukje is afgelopen,
vestigt Oosterhuis de aandacht op de
deur. En dan komen Jansen’s vrouw
Mieke en dochter Debby binnen met
een enorme award voor de verkoop
van meer dan 1 miljoen geluidsdra-
gers! Niet mis. Jansen heeft een brok
in zijn keel. Na afloop is hij dan ook
nog steeds onder de indruk. ,,Het
was geweldig. En ook een ouderwets
goede sfeer. Jong en oud. Maar ja, die
award, ik vond het heel bijzonder. Er
ging heel veel door me heen toen
pappa Hoes aan het vertellen was.
Weet je, de hele Nederlandse
muziekwereld heeft enorm veel aan
die man te danken. Mensen als ik,
maar ook bands als Doe Maar en
Normaal, hij stond er vierkant ach-
ter. Die man is een legende.’’ Dat de
award werd uitgereikt door zijn
vrouw en dochter vond Jansen ook
een hele eer. ,,Normaal gaan ze nooit

Aanstaand weekend staat er een
druk programma op de kalender van
de Harfsense motorclub HAMAC.
Zaterdag 20 mei wordt de zogeheten
uitwisselingscross verreden. Een
confrontatie tussen de HAMAC en
diverse buurtclubs. Er wordt in meer-
dere categorieën gereden en natuur-

lijk komt ook de jeugd in diverse
klassen Aan de start. Zondag 21 mei
wordt dan weer een heel andere wed-
strijd. Allereerst komen de zijspan-
nen in actie voor hun uitwisselings-
wedstrijd met de buurtclubs.
Daarnaast staat er een zogeheten
HAMAC teamcross explosion op het

programma. Hierbij worden teams
van vier coureurs geformeerd die
een aantal korte heats zullen rijden.
Elk HAMAC lid is tijdens deze nieuwe
wedstrijdformule van harte welkom
deel te nemen aan deze bijzonde
cross. Inschrijven is mogelijk via de
website www.HAMAC.nl

mee naar de optredens. Ze hebben er
heel bewust voor gekozen om uit de
schijnwerpers te blijven. Ik geloof
dat Willie Oosterhuis ze speciaal
hiervoor heeft omgepraat.’’ Een
plekje voor de award, heeft hij al.
,,Ja, in de hal, naast de gouden plaat
voor ‘Meisjes met rode haren’.’’ 

Uitputtingsslag
Het MPF in Zelhem blijkt in de prak-
tijk wel een enorme uitputtingsslag
voor het publiek. Zo rond half een ’s
avonds is het achterste gedeelte van
de tent al grotendeels leeggelopen.
De bussen wachten. Buiten het ter-
rein lopen overal vrolijke mensen.
Een man watert af tegen het achter-
wiel van een auto. Een ander slaapt
op het gras. In een voorbijrijdende
auto zingen enkele jongeren nog uit-
gebreid mee met de muziek die uit
de tent klinkt. Ook Marijn en Ynze
uit Zutphen lopen terug naar de
bus. ,,Het was fantastisch’’, zegt
Marijn, terwijl hij een met zijn hand
het ok-teken maakt. ,,Jammer dat we
Jannes missen, maar de bus vertrekt
zo.’’ Ynze komt wat meer voor de
sfeer, maar Marijn is echt een grote
fan van de muziek. ,,Ik heb altijd
piratenmuziek opstaan. Mijn ouders
worden er echt knettergek van. Maar
ik vind het geweldig. Echt waar, zet
mij vlak voor Marianne Weber en ik
word helemaal gek.’’ De twee vragen
of ze nog een sigaretje mogen biet-
sen. Een shaggie kan. ,,Helemaal te
gek, maar wil je hem dan wel even
zelf draaien, want dat lukt ons niet
meer zo goed!’’  
Inderdaad missen ze net Jannes. Die
sluit het festival af. En tja, Jannes
blijft Jannes. Als het publiek ‘oerend
hard’ ‘Adios Amore Adios’ meebrult,
moet hij ook even iets wegslikken.
En dan is het afgelopen en kan men
aan de tocht huiswaarts beginnen.
Buiten de tent staan Annet en
François uit Zutphen. Het echtpaar
is door hun kinderen Robbert en
Nadine mee op sleeptouw genomen.
,,En we mochten chauffeur spelen,
ha ha! Zelf luisteren we niet echt
naar deze muziek, maar we vonden
het best leuk om dit eens mee te
maken. Wat een sfeer, maar het
duurde wel erg lang. Ik heb echt last
van de benen. Onze kinderen zijn
echt helemaal bezeten van deze
muziek. We horen niet anders. Zelf
luisterden we in onze jeugd naar
andere muziek. Wat? Tja, Bee Gees
en The Eagles. Dat de
Nederlandstalige muziek dan nu
echt weer zo’n opmars maakt, had-
den we nooit verwacht. Typisch!’’  

Één frequentie
William Bossong van de boerenrock-
formatie ‘Mooi Wark’ is na afloop
wild enthousiast. Zijn band heeft
het voorprogramma mogen verzor-
gen en dat beviel ontzettend. Hij
praat honderduit, druk gebarend
met zijn handen. Aan zijn spraakwa-
terval komt geen einde. ,,Weet je,
boeren en piraten zijn vrienden! Die
horen bij elkaar! Wij maken dan wel
rockmuziek, maar Jannes is onze
grote held. Echt waar! Hij heeft ont-
zettend veel voor de muziek gedaan
en iedereen wakker gemaakt. En wij
zijn ook ontzettend afhankelijk van
de piratenzenders. Je denkt toch
niet dat Hilversum nummers als
‘Idioot’ of ‘Geil als een bossie siepels’
draait? Echt niet! Weet je, we heb-
ben allemaal hetzelfde doel en bij
feesten als deze zijn boeren en pira-
ten gezamenlijk op één frequentie
afgestemd: zoveel mogelijk lol
maken!’’ 

ZELHEM – ,,’t Volk was lös, hè? Wie bunt hier in de Achterhoek en doar
weet ze wel wat feest’n is.’’ Presentator Willie Oosterhuis kijkt vermoeid,
maar ook zeer tevreden terug op het Mega Piratenfestijn dat afgelopen
vrijdagavond gehouden werd in Zelhem. Willie zegt het niet voor niets.
De ruim zevenduizend bezoekers dansten, zongen, sjansten en slempten
alsof het een lieve lust was. Medeorganisator Bennie Roozegaerde is ook
tevreden. ,,Ik denk dat de mensen die er niet bij zijn geweest, zich nu
voor hun hoofd slaan. De reacties zijn hartstikke positief. En dat was
ook precies de bedoeling.’’
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Hamac ‘’teamcross explosion’’ nieuw tijdens cross weekend

Uitwisselingscross op circuit ‘t peppelenbos  

Foto Erik Schaddelee
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In 2003 heeft Jurgen Golstein de sport-
zaak aan de Ruurloseweg overgeno-
men van Hulshof Sport. Golstein heeft
in de afgelopen jaren een grote klan-
tenkring opgebouwd in de regio. In
Varsseveld heeft hij vier jaar een sport-
zaak gehad, maar daar is hij in okto-
ber vorig jaar mee gestopt. “Ik wil me
helemaal richten op de sportzaak in
Zelhem”, zegt eigenaar Jurgen Gol-
stein. 

De sportspeciaalzaak in Zelhem is de
afgelopen weken van binnen hele-
maal vernieuwd. Er zijn nieuwe stel-

lingen gekomen, een nieuwe schoe-
nenwand, de verlichting is aangepast
en het hele interieur heeft een likje
verf gekregen. De sportwinkel ziet er
overzichtelijk uit. De klant kan er te-
recht voor een groot assortiment
sportschoenen, kleding en andere ar-
tikelen voor jong en oud en voor diver-
se sporten. Of het nu voor binnensport
of buitensport is, het assortiment is
groot bij Golsteinsport. Er is een grote
keus uit verschillende (top)merken.
Belangrijk vindt Jurgen dat de klant
centraal staat en dat er deskundig ad-
vies gegeven wordt. “We nemen daar-

voor alle tijd”. Golsteinsport is actief
met sponsering. Veel plaatselijke en
regionale (sport)verenigingen worden
gesponsord door de sportspeciaalzaak
uit Zelhem.
De klant profiteert van de heropening.
Vanaf zondag 21 mei tot en met zater-
dag 27 mei worden er verschillende
kortingen gegeven op de artikelen.
Zondag 21 mei is er 10 % korting op al-
le artikelen. Maandag 22 mei krijgt
men 25 % korting op alle tennisartike-
len en dinsdag 23 mei 25 % op alle
voetbalartikelen. Op alle fitness/nor-
dic fitness artikelen wordt woensdag
24 mei 25 % korting gegeven en op
donderdag 25 mei 25 % op alle badkle-
dingartikelen. Vrijdag 26 mei is er op
alle indoorartikelen 25 % korting en
zaterdag 27 mei 10 % op alle artikelen.
Tevens maakt iedere bezoeker kans op
een kledingbon ter waarde van 250 eu-
ro. De trekking van de ‘vul in en win
actie’ is zaterdag 27 mei om 17.00 uur. 

Golsteinsport is geopend: dinsdag tot
en met donderdag van 09.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdag
van 09.30 tot 12.00 en van 13.30 tot
20.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 16.00
uur.
Golsteinsport is gevestigd aan de
Ruurloseweg 11 in Zelhem. Telefoon:
0314-620333. Kijk voor meer informa-
tie op: www.golsteinsport.nl

Veel kortingen tijdens heropeningsweek

Officiële heropening Golsteinsport
Zelhem zondag 21 mei

Na een grondige opknapbeurt wordt zondag 21 mei de winkel van Gol-
steinsport in Zelhem heropend. De officiële heropening van de sportspe-
ciaalzaak is om 12.00 uur door Graafschapspeler Rogier Meijer. Ter gele-
genheid van de heropening krijgt de klant de hele week extra kortingen
op diverse artikelen.

Jurgen Golstein in zijn sportzaak die zondag 21 mei officieel wordt heropend.

In Keijenborg is er nu definitief een
dorpsraad. Vorige week maandag 8
mei werd in dorpshuis De Horst de
stichtingsakte ondertekend in het bij-
zijn van kandidaat-notaris mr. Jos Nie-
sink van Van Weeghel Doppenberg
Kamps Notarissen te Doetinchem. 

De officiële naam is: Stichting Dorps-
raad Keijenborg en Omgeving. Het be-
langrijkste doel van de stichting is het
zich actief inzetten voor het behoud
en het vergroten van de leefbaarheid
in Keijenborg en omgeving.

Voorzitter Marco Sessink van de Stich-
ting Dorpsraad Keijenborg en Omge-
ving ondertekend de stichtingsakte.

Kandidaat-notaris mr. Jos Niesink kijkt
belangstellend toe.

Stichting Dorpsraad Keijenborg en
Omgeving opgericht

De scholen gingen beurtelings bij el-
kaar op bezoek, waarbij gedurende
één schooljaar een bepaald thema on-
der de aandacht werd gebracht. Het
thema van de eerste uitwisseling had
betrekking op planten, in het tweede
schooljaar was er aandacht voor het
thema ‘ Dieren op school’. Het afgelo-
pen jaar stond het thema ‘water’ op
het programma. Dit project wordt vol-
gende week in Steinheid afgesloten.
Dat betekent gelijkertijd het einde van
het driejarig project.

Zaterdagmorgen 20 mei vertrekt het
Vordense gezelschap al om 5.00 uur
per bus richting Erfurt. In verband
met de schoolvakantie ( week 21 ) kun-
nen dit keer zes leerkrachten de trip
naar Duitsland meemaken. Dat zijn
Bert Radstake, Stieni Hendriks, Jenny
Nijsink, Tjitske Postma, Joanne Lam
en directeur Harry Hendertink. Na-

mens de leerlingen zullen Tom
Bruinsma en Jeremy Bosch de reis
meemaken. Zaterdagmiddag zullen
de afgevaardigden van de vier boven-
genoemde scholen elkaar in Erfurt
treffen, waarna er aansluitend een
rondleiding door de stad zal worden
gemaakt. Daarna wordt naar Stein-
heid vertrokken waar Tom en Jeremy
bij een gastgezin worden onderge-
bracht. Daar zullen ze ook zondag ver-
blijven.
De leerkrachten hebben voor zondag
een bezoek aan Wartburg op het pro-
gramma staan. Maandag 22 mei zul-
len leerlingen en leerkrachten op de
school in Steinheid doorbrengen. De
afgelopen maanden hebben alle scho-
len een videoband gemaakt waarbij de
‘waterdans’ centraal staat. Deze vier
banden worden aan elkaar ‘geplakt’
en in Steinheid in het kader van het
thema ‘water’ worden vertoond, Te-
vens zal de Duitse school die dag een
presentatie geven over de school en
over de manier waarop er gewerkt
wordt. Dinsdag 23 mei staat er een
speciale bijeenkomst voor de leer-
krachten op het programma. Zij zul-
len zich dan bezig houden met het on-
derwerp ‘pesten’ en ‘pestgedrag’ en
hoe ga je daar als school mee om.
Woensdag 24 mei kunnen leerlingen
en leerkrachten in de buurt van Stein-
heid zien hoe elektriciteit uit water
wordt opgewekt.

Uitwisseling school Hoge
naar Steinheid (Duitsland)
Drie jaar geleden hebben scholen
uit Szeghalom ( Hongarije), Stein-
heid ( Duitsland), Evesham ( Enge-
land) en de bijzondere school Het
Hoge uit Vorden onder het motto
‘Together for better Envirement in
Europe’ een project opgestart
waarbij de scholen onderling ken-
nis konden maken over onder
meer de cultuur en specifieke bij-
zonderheden over het land en de
betreffende scholen.

De portretten zijn geschilderd, gete-
kend of gefotografeerd en in de loop
der jaren vervaardigd, daardoor verte-
genwoordigen zij verscheidene schil-
der- en tekentechnieken. Er zijn zelfs
foto’ s bij uit het prille begin van de fo-
tografie. Het is aardig dat tussen de di-
verse kunstenaars zich ook leden van
de familie bevinden, onder andere
Amelia en Gaby Gatacre, dochters van
de huidige bewoners van ‘De Wiersse’.
De verschillende portretten zijn over-
zichtelijk langs de wanden gerang-
schikt. 

Andere voorwerpen zoals boekjes, fo-
to’ s zijn in vitrines tentoongesteld. In
de rangschikking is een tijdvolgorde
te onderkennen. Tussen de afbeeldin-
gen zijn diverse karikaturen en pren-
ten te vinden, waar de humor vanaf
straalt! De tentoonstelling is opgezet
door de Stichting Victor de Stuers. Met
name Cornelis van der Bas heeft hier-
voor veel werk verzet. Peter Hecht,
hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht hield een in-
leiding, waarin hij de waarde van het
historisch familiebezit naar voren
bracht. Hij gaf tevens een toelichting
op het tentoongestelde. De expositie
kan tussen 24 mei en 30 juli bezocht
worden. Bezoekers aan de tuin hebben
dan gratis toegang tot de tentoonstel-
ling. 
De openingstijden van de tuin zijn te
vinden op www.dewiersse.nl en bij de
VVV in Vorden.

Tentoonstelling in het
koetshuis van de Wiersse

In het koetshuis van ‘De Wiersse’
werd vrijdagmiddag een tentoon-
stelling geopend van portretten en
een aantal interessante voorwer-
pen, die allemaal betrekking heb-
ben op het Huis en op de personen
die daar de afgelopen 130 jaar heb-
ben gewoond.

GAby Gatacre geportretteerd door haar zuster Amelia.
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De beide skeeleraars van de Nefit
ploeg waren vertegenwoordigd in een
kopgroep van acht man dat een kwar-
tier voor tijd uit het peloton was ont-
snapt en al snel een voorsprong van 28
seconden had opgebouwd. Tijdens de
huldiging op het podium zei Sjoerd
Huisman: ‘ Toen wij de laatste ronde
ingingen wist ik dat het goed zat, we
waren als enige ploegmaats met twee
man in de kopgroep vertegenwoor-
digd, waarin Mombarg heel veel werk
heeft verzet’, aldus het grote talent uit
Andijk, die inmiddels zijn tweede sei-
zoenzege pakte. Arjan Mombarg reed
net als een week geleden ( 2e plaats in
Gramsbergen) in deze wedstrijd voor
de World on Wheels competitie op-
nieuw een sterke wedstrijd. 

Diverse keren op kop van het peloton,
sleurend om het tempo hoog te hou-
den. Het leverde de Vordenaar een
paar ‘vette premies’ op. ‘ Dat geld ge-
bruikt Arjan Mombarg om de kinder-
kamer in te richten, want over vier we-
ken wordt de familie Mombarg ver-
blijd met een baby, zo schalde het
door de luidsprekers rondom het cir-
cuit in Steenwijk. Aanstaande moeder
Dianne, bij de wedstrijd aanwezig,
had de speaker even daarvoor verteld
over de op handen zijnde spruit. En
dat moest natuurlijk luid en duidelijk
wereldkundig gemaakt worden, zo
vond de microfonist! 

ARJAN SMIT
Meervoudig Nederlands kampioen (7x
op rij ) Arjan Smit reed op zijn thuis-
circuit een anonieme wedstrijd.’ Dat

klopt, zegt Arjan, ik heb mij niet gefor-
ceerd. Ik ben nog niet volledig her-
steld van een beenblessure die ik tij-
dens een valpartij in Emmeloord heb
opgelopen. Gelukkig gaat het al een
stuk beter en hoop ik zaterdag in Vor-
den fit aan de start te verschijnen. In
verband met het lange schaatsseizoen
( een uitstekend seizoen zelfs want
‘Smitje’ werd onder meer Nederlands
marathonkampioen op natuurijs, red.
) heb ik wat meer rust genomen. Ook
heb ik voor een andere trainingsop-
bouw gekozen, meer fietsen en veel
krachttraining. Mede door de blessure
heb ik tot dusver minder op de skee-
lers gestaan. Ik ga nu samen met
Sjoerd voor een trainingsstage van vijf
dagen naar Eeklo in Belgie. 

Daar is een skeelerpiste waar ik mij in
alle rust op het verdere seizoen wil
voorbereiden. Ik verwacht dat ik zater-
dag in Vorden fit aan de start zal ver-
schijnen. Ik wil daar gewoon een goe-
de wedstrijd rijden al reken ik mij dit
keer niet tot de favorieten. Ik verwacht
wel een spannende wedstrijd. Jongens
als Ingmar Berga, Sjoerd Huisman,
Roy Boeve, Karlo Timmerman, om er
maar enkele te noemen verkeren in
een goede vorm. O ja, heeft Sjoerd
Huisman gezegd dat hij Arjan Mom-
barg in zijn eigen woonplaats gaat
kloppen? Prachtig toch’, zo zegt Arjan
Smit lachend. 

Zijn eigen doelstelling is op dit mo-
ment om op Tweede Pinksterdag in 't
Veld ( bij Alkmaar) met succes zijn Ne-
derlandse titel te kunnen verdedigen!

ARJAN MOMBARG WIL VLAMMEN
Hoe kijkt Arjan Mombarg tegen de
wedstrijd van aanstaande zaterdag
aan? Arjan : ‘Natuurlijk zou ik dol-
graag in Vorden willen winnen. Je
kunt echter wel zoveel willen, maar zo
werkt dat niet in de sport. Je zag het
vorig jaar toen ik in de laatste bocht
ten val kwam. Het geeft overigens
geen extra druk wanneer je voor eigen
publiek rijdt. Vooraf wel een gezonde
wedstrijdspanning. Verder speelt na-
tuurlijk het wedstrijdverloop een gro-
te rol. Mijn taak is in de eerste plaats
om in dienst van de ploeg te rijden.
Wanneer ik tijdens een wedstrijd niet
veel kopwerk zou verrichten, zeg maar
dat ik mij een beetje ‘koest zou hou-

den’ en het komt op sprinten aan, kan
ik met de besten mee. Kijk maar naar
de resultaten in de afgelopen weken.
Echter, ‘koest houden’ ligt niet in mijn
aard’, zo zegt Arjan Mombarg die ei-
genlijk wonderbaarlijk snel weer op
zijn oude niveau is terug gekeerd.

Ruim drie maanden geleden liep hij
op de Weissensee bij het schaatsen een
zware blessure op, waardoor hij bijna
acht weken niet heeft kunnen trai-
nen. Arjan: ‘ Ik ben nog niet helemaal
tevreden, het kan nog beter. Ik moet
tijdens een wedstrijd nog enkele ron-
den langer op kop kunnen ‘ doorbuffe-
len’, zeg maar de knuppel in het hoen-
derhok kunnen gooien. Ik verwacht

eveneens een spannende en snelle
wedstrijd in Vorden. Persoonlijk denk
ik dat Sjoerd Huisman ( Nefit) en Ing-
mar Berga (DSB) hoge ogen zullen
gooien, maar vlak ‘Mompie’ niet uit
hoor! Het wordt hopelijk geen massa-
sprint met daardoor kans op valpartij-
en’. 
Ook Arjan Mombarg heeft een doel-
stelling: ‘ In al die jaren dat ik bij de A
rijders skeeler, heb ik altijd ieder jaar
minimaal één keer op het hoogste po-
dium gestaan. Het zou mooi zijn dat
deze doelstelling in 2006 voor eigen
publiek gerealiseerd zou worden’, zo
zegt Arjan Mombarg aan de voor-
avond van een hopelijk spectaculair
skeelergebeuren in Vorden.

‘En die Mombarg klop ik zaterdag 20 mei ook in Vorden’, zo sprak Sjoerd
Huisman nadat hij woensdagavond de ‘ Klim van Steenwijk’ op zijn naam
had geschreven. ‘ Ik denk mooi van niet, zonder mijn hulp kun je abso-
luut niet winnen’, aldus de reactie van Arjan Mombarg. Beide skeeleraars
liepen in opperbeste stemming naar hun auto, de één ( Sjoerd Huisman )
op weg naar Arjan Smit, om de andere dag samen met de Nederlandse
kampioen voor een training stage af te reizen naar België en de ander ( Ar-
jan Mombarg) op weg naar huis, want de andere dag moest er immers
weer gras ingekuild worden! Dankzij een vlijmscherpe eindsprint kon
Huisman zijn belagers in Steenwijk aftroeven. Ploegmaat Arjan Mombarg
kwam een metertje tekort voor een podiumplaats. Hij moest genoegen
nemen met een vierde stek.

Nederlands skeelerkampioen Arjan Smit:

'Ik verwacht een spannende wedstrijd in Vorden'

De promotiefilm moet gezien worden
als een bedrijfsfilm en is bedoeld om
een fraai beeld te geven van het ‘Be-
drijf Gemeente Bronckhorst’. De film

zal worden vertoond op bepaalde bij-
eenkomsten, zoals voor nieuwe inwo-
ners, open dagen van het gemeente-
huis of symposium.

Maar ook als burgemeester Aalderink
naar de Provincie of Den Haag gaat zal
deze film meegaan en eventueel wor-
den vertoond. 

De film geeft een beeld van de ge-
meente Bronckhorst, waar deze ge-
meente voor staat. Dat kan belangrijk
zijn bij beslissingen over subsidies,
aanleg van wegen of andere projecten.

Camerateam voor promotiefilm van de Gemeente Bronckhorst

Bent u ze al tegengekomen?

De aankomende zomer gaan filmer Ruud Kreunen en persvoorlichtster
van de gemeente Bronckhorst Marja Nengerman op pad om op fraaie lo-
caties en leuke evenementen filmshots te draaien. Deze filmopnames
worden in augustus geselecteerd, gemonteerd en van fraaie achtergrond-
muziek voorzien.

Filmer Ruud Kreunen en persvoorlichtster Marja Nengerman tijden het filmen op locatie, het Burg. Kruijffbad in Steenderen.

Omdat veel mensen niet bekend
zijn met deze methodes om de ge-
zondheid en het welzijn van de
mensen te verbeteren, houdt Dori-
ne op 27 mei een Open Huis in
haar praktijk. Er zullen demon-
straties worden gegeven in Touch
for Health om te laten zien hoe
met behulp van het testen van de
spieren, energie-blokkades in het
lichaam kunnen worden opge-
spoord. Deze blokkades kunnen
worden opgeheven door middel
van accupressuur en meridiaan-
massage. Touch for Health is ook
een perfecte methode om kinde-
ren te behandelen bij bijvoorbeeld
woordblindheid en faalangst. Dori-
ne geeft ook cursus in Touch for
Health en enkele, inmiddels gedi-
plomeerde cursisten, zullen de de-
monstraties verzorgen.

De Ayurvedische Massage is een
heerlijk ontspannende massage af-
komstig uit India. Er wordt ge-
werkt met warme massage-olieën.
De massage werkt op lichamelijk
en emotioneel gebied en laat de
energie weer vrij door het lichaam
stromen. Tijdens het Open Huis
kunt u een indruk opdoen hoe de-
ze massage voelt en welke positie-
ve uitwerking het op de mens
heeft.
Er wordt een totale collectie van de
Blach Bloesem Remedie aan u ge-
toond. De remedies zijn bereid uit
de bloesem van wilde planten, bo-
men en struiken. Ze brengen har-
monie en evenwicht van de per-
soonlijkheid tot stand.

Kortom er is veel te zien en te ho-
ren op het Open Huis bij praktijk
Dorine .
Iedereen is van harte welkom om
vrijblijvend een kijkje te nemen in
de praktijk op het adres aan de
Heurne 49 te Hengelo Gld. Het be-
gint om 14.00 uur en duurt tot on-
geveer 16.00 uur.

Informatie vooraf is te verkrijgen
bij de praktijk van Dorine of telefo-
nisch: 0575-463122.

Open Huis bij praktijk
Dorine
Dorine te Brake heeft sinds en-
kele jaren een praktijk voor ki-
nesiologie aan de Heurne 49 in
Hengelo Gld. Haar activiteiten
bestaan uit Touch for Health be-
handelingen ( spiertesten) , Ay-
urvedische Massages en het ver-
lichten van problemen met be-
hulp van Bach Bloesem Reme-
dies.

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities in de 
gemeente Bronckhorst.
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Geen gerammel met melkemmers
maar in een gedeelte van de voormali-
ge deel een atelier waar Frida Pelgrum
in alle rust allerlei hoeden maakt.
Handgemaakte hoeden met als slogan
‘Goed gemutst met een hoed van Fri-
da’. Over het mannelijk geslacht wordt
gezegd, ‘kleren maken de man’, bij Fri-
da is het tegenovergestelde waar, daar
‘maken hoeden de vrouw’! De geboren
en getogen Vordense heeft er al meer
dan 600 gemaakt, in alle kleuren en
maten, bijna geen één hoed dezelfde,
steeds weer produceert Frida op crea-
tieve wijze een hoed, die een glimlach
op het gelaat van de koopster (klant)
doet verschijnen en die ook manlief,
wanneer hij toevallig zijn partner be-
geleidt doet uitroepen ‘ het staat je
goed meid’! De ontwerpster kan er veel
over vertellen, over haar hobby die is
uitgegroeid tot een bijna fulltime busi-
ness. ‘Dat is niet helemaal waar hoor,
ik zou er niet van kunnen leven’, zo
corrigeert Frida lachend.

Frida: ‘Ik ben van huis-uit altijd heel
creatief geweest, altijd met dingetjes
bezig. Zo heb ik in 1996 eens een hoed
over een knipmuts gemaakt, gewoon
voor de lol. (Tussen twee haakjes Frida
en Rinus hebben hun hele leven al wat
met hoeden en knipmutsen, want het
echtpaar is al jarenlang lid van de folk-
loristische dansgroep ‘De Knupduuks-
kes’, maar dat terzijde). Frida vervolgt:
‘Ik kreeg toen de smaak echt te pak-

ken, cursussen in het maken van hoe-
den gaan volgen, markten gaan bezoe-
ken e.d. Wanneer er iemand van de ko-
ninklijke familie in het huwelijksboot-
je stapt kijk ik op TV altijd naar de
vrouwen, welke hoeden ze dragen. De
koningin met haar prachtige hoeden.
Wat te denken van Maxima, zij is heel
belangrijk voor de hoedenmarkt. De
hoeden die zij draagt, het maakt de
vrouw jonger.

Prinsjesdag volg ik niet echt, maar als
ik thuis ben dan kijk ik speciaal naar
de dames met de hoeden. De hoeden
van Annemarie Jorritsma, van Eric
Terpstra, ik moet zeggen altijd heel bij-
zondere exemplaren’, zo zegt Frida
Pelgrum die daarnaast haar inspiratie
opdoet uit de mode tijdschriften. ‘En
natuurlijk qua kleding, heel goed in
de gaten houden wat het modebeeld
op dat moment is en wat de verwach-
tingen op modegebied zijn‘. Hoe ik te
werk ga? Vooropgesteld, ik maak altijd
hoeden op bestelling. Ik adviseer de
vrouw die op afspraak bij me komt dat
ze, met het oog op de kleurbepaling,
de kleren meeneemt waarbij de hoed
gedragen dient te worden. Het is van
belang dat de kleur van de hoed in een
deel van de kleding of accessoires (cor-
sage, speld e.d.) terug komt. De ge-
zichtsvorm is ook zeer bepalend voor
de keuze van een hoed. Wat de kleur
betreft kan de klant uit wel 80 kleuren
kiezen.

BLIJDSCHAP VAN EEN BRUID
Als de vrouw haar keus heeft ge-
maakt, begin ik met de mal. Materia-
len over de mal aanbrengen. De hoe-
den worden veelal gemaakt van para-
sysal (een soort stromateriaal afkom-
stig uit het Verre Oosten) of materia-
len van sysal of ‘buntal’ een palmve-
zel. Soms ben ik een uur met het ma-
ken van een hoed bezig, soms ook wel
acht uren, al naar gelang de keuze van
de hoed. Het dragen van een hoed
voegt veel bij, een feest waarbij de
vrouw een hoed draagt, heeft wat ex-
tra’s. De vrouw zal bovendien veel
complimenten krijgen. Voor mij toch
altijd één van de leukste momenten,
de blijdschap van een bruid wanneer
ze ziet dat de hoed zo prachtig bij haar
bruidskleed past. Ik heb de afgelopen
jaren heel wat vrouwen aan een hoed
gekregen, ook vrouwen die nog nooit
een hoed hebben gedragen’, zo zegt
Frida stralend.

‘En wat ook zo leuk is, het maken van
hoeden is een garantie voor vrolijk-
heid’, zo voegt ze er aan toe. In de afge-
lopen jaren heeft Frida Pelgrum zowel
in het binnen- als buitenland bij tal
van evenementen demonstraties gege-
ven (‘en ook verkocht hoor’) Zaterdag
20 mei en zondag 21 mei kunnen be-
langstellenden zien hoe Frida te werk
gaat. Hoe hoeden worden gemaakt en
bovenal een kijkje nemen in haar ate-
lier aan de Hamminkweg 4. Het aardi-
ge van dit ‘goed gemutste weekend bij
hoedenmaaktser Frida Pelgrum’ is te-
vens de kunst- en ambachtsmarkt. Bei-
de dagen zijn er tussen 10.00 en 17.00
uur diverse demonstraties op het ge-
bied van beeldhouwkunst, bloem-
schikken, glas in lood, houtsnijwerk,
kantklossen, portretschilderen, schil-
derijen, sieraden, spinnen, weckpot
en zilversmeden.

Zaterdag 20 mei en zondag 21 mei 'Goed gemutst weekend bij haar hoedenatelier'

Bij Frida Pelgrum maken hoeden de vrouw!

In de loop der jaren zijn veel boerderijen in de Achterhoek ‘omgetoverd’
tot prachtige verbouwde woningen. Van buiten ‘net echt’ en van binnen
modern met alle comfort van dien. Rinus en Frida Pelgrum wonen aan de
Hamminkweg in Vorden en daar lijkt alles van de weg af gezien nog zijn
gewone ‘boeren gangetje’ te gaan. Niets is minder waar, Rinus is gestopt
met zijn agrarische werkzaamheden en heeft een andere dagtaak gevon-
den. Toch is er in de boerderij volop ‘Betrieb’ zoals onze oosterburen dat
zo mooi kunnen uitdrukken! Maar dan bedrijvigheid in de zin van hand-
vaardige bezigheden.

Frida met hoed

Men kan deze dag kennis maken met
een deel van het ruime assortiment
barbecueproducten. Het hele assorti-
ment bestaat uit 25 soorten vlees en
spies met kip, vlees of vis en vegetari-
sche producten. De Achterhoek Land-
winkel is deze dag open voor verkoop

van aardbeien, asperges en veel soor-
ten boerenroomijs. Alfun verzorgt de-
ze dag de partytent en het springkus-
sens. Zo krijgt men inzicht in de moge-
lijkheden om een buurtbarbecue of
tuinfeest te organiseren.
't Gientjesbos, Gientjesweg 2, Drempt.
Zondag 21 mei van 11.00-16.00 uur.
Voor informatie: R. van der Beek, tel.
(0313) 47 24 31. Zie ook de advertentie
elders in deze krant.

Open dag bij 't Gientjesbos
Zondag 21 mei wordt er een open
dag gehouden bij 't Gientjesbos in
samenwerking met ‘Alfun’.

Na de lunch gaat de reis verder naar
Amsterdam waar we op eigen gelegen-
heid het verzetsmuseum zullen bezoe-
ken. Op dat moment loopt daar de ex-
positie met het beeldarchief van Prins
Bernhard uit de oorlogsjaren. Het ver-
zetsmuseum geeft verder een goed
beeld van alle verzetsactiviteiten gedu-
rende de tweede wereldoorlog in het
westen van Nederland. We denken
weer een goed programma te hebben
en nodigen gelnteresseerden uit om
zich aan te melden. Deelname op volg-
orde van aanmelding. 

Aanmelden bij jean.kreunen@xs4all.nl
of bel (0575) 46 39 42.

Achterhoeks Museum 1940 - 1945 Hengelo (Gld.)

Excursie naar het verleden
Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 organiseert op zondag 28 mei
een excursie naar het museum
vliegbasis Deelen en het verzets-
museum Amsterdam. Om 9.00 uur
vertrekt de bus vanuit Hengelo
Gld. bij het Achterhoeks Museum
aan de Kerkstraat richting het mu-
seum in Deelen. Na de koffie is
daar een rondleiding met gidsen
die de geschiedenis van de vliegba-
sis zelf en de expositie over de
luchtoorlog laten zien. Opstellin-
gen met uniformen op poppen en
vele vliegtuigonderdelen geven een
helder beeld van de luchtoorlog ge-
durende de tweede wereldoorlog.

OZB-verhoging: rechtmatig
maar onrechtvaardig!
Zo formuleerde de woordvoerder van de werkgroep 'De melkkoeien
van Bronckhorst' het raadsbesluit over de verhoging met 48% van de
OZB voor huiseigenaren. De raad heeft het recht de gemeentelijke
belastingtarieven vast te stellen en ze heeft dat gedaan binnen de
grenzen die door de rijksoverheid zijn gesteld. Maar ook een recht-
matig genomen besluit kan onrechtvaardig zijn. Want wat hebben de
eigenaren van een huis in de gemeente Bronckhorst misdaan dat
alleen zij door een extra belastingverhoging moeten opdraaien voor
een kwart van het tekort op de gemeentelijke begroting van 5 miljoen
euro voor het jaar 2006? Een tekort dat nota bene o.a. is ontstaan,
de wethouder geeft het zelf toe, door verkeerd beleid van de vroegere
gemeenteraden.

Daarom is een groep inwoners, die
zich met recht de 'melkkoetjes' van
de politiek voelen, een protestactie
gestart. Om de gemeentelijke politi-
ci duidelijk te maken dat dit niet
eerlijk is. Het is waarschijnlijk de
enige actie die in Nederland wordt
gehouden tegen het gemeentelijke
OZB-beleid en de actie kreeg dan
ook direct al een response in de re-
gionale pers en via een nieuwsuit-
zending van Graafschap TV. 

Bij die actie hoort natuurlijk ook dat
veel inwoners-huiseigenaren het af-
fiche voor hun raam hangen dat vo-
rige week in Contact is opgenomen.
En omdat de werkgroep een reke-
ning krijgt van ruim 1.000 euro voor
de kosten van deze advertentie,
wordt ieder die het met deze actie
eens is gevraagd iets aan deze kos-
ten bij te dragen. Dat kan door stor-

ting van uw (bescheiden) bijdrage
op ABN-rekening nr 56.20.19.367 ten
name van 'Melkkoeien van Bronck-
horst'.

De werkgroep hoopt dat er zoveel
wordt bijgedragen door de huiseige-
naren dat het, naast het voldoen
van de advertentienota, tevens mo-
gelijk is bij de rechter een klacht in
te dienen wegens 'ongelijke behan-
deling van een deel van de inwoners
van de gemeente'. 'Er is geen schijn
van kans dat we dit proefproces zul-
len winnen', zo meldt de heer Ad
Boers, de Bronckhorster wethouder
van Financiën in een interview in
'de Stentor'. De werkgroep hoopt dat
hij ongelijk krijgt en dat de rechter
rechtvaardiger is dan het gemeente-
bestuur en zal beslissen dat hier wel
degelijk sprake is van onrechtvaar-
dig, dus onbehoorlijk bestuur.

Het betrof het bedrijf van de familie
Leferink in Halle. Zij hadden in Isido-
rushoeve een gemengd landbouwbe-
drijf. Naast melkvee hadden zij vlees-
varkens en fokvarkens. Voor de uit-
breiding van Haaksbergen is hun be-
drijf opgekocht. Na een lange zoek-
tocht heeft het gezin de keus gemaakt
om het bedrijf naar Halle te verplaat-
sen. Daarbij hebben zij zich gespeciali-
seerd in de melkveehouderij. Na een
hartelijk ontvangst is uitvoerig in ge-
gaan op allerlei facetten, die aan de or-
de komen bij zo'n bedrijfsverplaat-

sing. Het is enerzijds ingrijpend en
complex om een dergelijk landbouw-
bedrijf te verplaatsen, maar anderzijds
heeft het ook zijn sociale weerslag. De
familie was actief in het verenigingsle-
ven. Van de opgroeiende kinderen wil-
de niet iedereen mee verhuizen naar
Halle. Tegelijkertijd had de echtgenote
een baan in de buurt. Kortom ook
hierover is uitvoerig met de familie
van gedachten gewisseld.

Na een interessante rondleiding op het
landbouwbedrijf en een afsluitende
borrel keerde de CDA delegatie huis-
waarts. Het was interessant om te ver-
nemen, hoe een gezin met zijn land-
bouwbedrijf bezig is om op een nieuwe
plek een toekomst op te bouwen.

CDA Bronckhorst bezoekt
verplaatst landbouwbedrijf
Een delegatie van de CDA fractie
Bronckhorst heeft onlangs een be-
zoek gebracht aan een verplaatst
landbouwbedrijf.

Voordat het eerste schot gelost wordt
zal er een tamelijk vol programma wor-
den afgewerkt met als hoogtepunt het
installeren van de "Beschermheer der
schutterij E.M.M.". De Edelachtbare
Heer H.A.J. Aalderink werd gevraagd of

hij deze titel verbonden aan de schutte-
rij EMM op zich wilde nemen en door
hem werd hierop positief gereageerd.
De schutterij is dan ook zeer ingeno-
men met de burgemeester van de gro-
te gemeente Bronckhorst in deze func-

tie. De installatie vindt om half tien 's
ochtends plaats in zaal Wolbrink. Om
11 uur vangt het vogelschieten aan na-
dat om 10 uur bij de huidige keizer
Theo Jaaltink aan huis een vendelhul-
de is gegeven. Ook het frühshoppen zal
dan beginnen. Het schieten duurt tot
maximaal 14.00 uur. Als de keizer be-
kend is zal hij naar Langeler Mode
gaan waar hij Keizerlijk zal worden ge-
kleed. Tijdens de installatie van de kei-
zer die hierna zal geschieden zal Theo
Jaaltink worden gelnstalleerd als adju-
dant de schutterij E.M.M. Voor meer in-
formatie van de schutterij E.M.M. kunt
u terecht op de website van de vereni-
ging: www.emmhengelo.nl

Keizerschieten op Hemelvaartsdag
Burgemeester Henk Aalderink wordt "Beschermheer der schutterij E.M.M."
Op donderdag 25 mei wordt in het kader van het 55 jarig jubileum van de
heroprichting van de schutterij EMM weer het Keizersschieten georgani-
seerd. In de afgelopen vijf jaar was Theo Jaaltink de regerende keizer van de
EMM. Om meer belangstelling te krijgen bij dit gebeuren heeft de schutterij
gemeend het vogelschieten niet op de Steintjesweide te houden maar mid-
den in het dorp naast en voor café Marktzicht (Wolbrink in de volksmond).
Tijdens dit Keizersschieten zal er frühshoppen onder leiding van het orkest
Olden Keppel zijn. Deze spelen tijdens de kermis ook bij het ringsteken en
het frühshoppen op de zondag. Voor de jonge jeugd zal een springkussen
worden opgesteld waar gratis gebruik van kan worden gemaakt.
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Openbare 
ledenvergadering 

De Doldraejers
Carnavalsvereniging De Doldraejers uit Velswijk en
Wittebrink houdt vrijdag 26 mei de jaarlijkse alge-
mene openbare ledenvergadering, waarbij de ge-
beurtenissen van het afgelopen jaar nog eens wor-
den besproken. Uiteraard wordt er dan ook vooruit
gekeken naar het nieuwe carnavalsseizoen. 

Één van de onderwerpen van de vergadering is het
vinden van nieuwe leden voor de Raad van Elf. Be-
langstellenden voor een functie binnen de raad kun-
nen dat tijdens de vergadering kenbaar maken of
voorafgaand aan de vergadering melden bij één van
de bestuursleden of leden van de raad. 

Om lid te worden hoef je niet in de Velswijk of
Wittebrink te wonen en ook dames zijn van harte
welkom als lid. Je betaalt zelfs geen contributie! 

De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats
in het buurthuis D’n Draejer in de Velswijk.

MEDEWERKSTER CAFÉ
Leeftijd van 19 t/m 21 jaar.

Uren in overleg

Tel. 0314 - 621226 of 06-53222757
vragen naar Kees of Sissy

Ruurloseweg 1, Zelhem

Telefoon 0314 - 62 12 27

Gevraagd

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch

gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472911

Lid van

Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei
vanaf 15.00 uur

Optreden van Kiek Uut. Gratis entree.

Uitzending WK Voetbal 2006 bij ons te 
volgen op groot scherm!

Hengelo Berkenlaan 40
Goed onderhouden helft van een dubbel woonhuis met
vrijstaande stenen garage  en tuin, gelegen op loopaf-
stand van het centrum, speeltuintje en school.
Indeling:
Begane grond: hal, toilet, kelderkast, woonkamer,
keuken en bijkeuken.
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, waarvan 2
met vaste kasten, badkamer en vlizotrap naar ….
2e verdieping: zolder
Bijzonderheden:
* Bijkeuken (1999) met aanrechtblok, close-inboiler en
betegelde muren.
* Vrijhangend toilet, fonteintje en betegelde muren.
* Royale garage, ( 2000) spouwmuren en met pannen   

gedekt.
* Schoorsteen kanaal aanwezig in woonkamer.

Aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 229.000,00 k.k.

taxaties � assurantiën � hypotheken
Markt 10 - 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 51 13 - Fax (0314) 62 51 14
www.kleinhesselinkmakelaardij.nl

e-mail:info@klein-hesselink.nl

LMV Landelijke Makelaars Vereniging
(in onroerende zaken)

KLEIN HESSELINK MAKELAARS B.V.

TE KOOP

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten 

soepel aan bij de specifi eke wensen 

van de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons 

een grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen 

de mogelijkheden, zonder daarbij 

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

Nieuwbouw Woonboerderij Zelhem Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

D E  E R K E N D E
HOOFDAANNEMER

ISO 9001

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

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

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

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



Zaterdag 8 april jongstleden was de
grote dag voor Premium. Ze stonden
in de finale van de Clash of the Cover-
bands, een nationale wedstrijd voor
coverbands. Ze wonnen niet, maar het
behalen van de finale was al een grote
prestatie. 
Sinds Premium zanger Luuk Penter-
man die voorheen bij Pur speelde,  in
de band heeft, is het hard gegaan. Hij
weet de band net het beetje extra te

geven waardoor de coverband boven
de meeste andere coverbands uitstijgt.
Het repertoire doet de rest. Met num-
mers van onder andere Pennywise,
The hyves, Dog eat Dog, Jovink, Blur
en Queens of the Stoneage is er voor ie-
dere rockliefhebber in de Rockstake
wat wils.  

Dat wordt weer een avond stevig door-
rocken in de rockstake!

Aanstaande zaterdag in de Rockstake: 

Premium

Premium is een oude bekende. Niet gek, de band komt uit Harreveld, niet
ver van de Rockstake. Maar Premium staat niet alleen in de Rockstake om-
dat ze uit de buurt komen. Dat bewezen ze vorig jaar met het winnen van
de Atlantic Podiumprijs en een maand geleden met het behalen van de fi-
nale van de Clash of the Coverbands. Vanavond in de Rockstake.

Michel Seuters en bakkenist Dennes
Pastoor en de andere zijspancombina-
tie Manfred Wagenvoort met in zijn
'bakkie' Michiel de Lange, rijden voor-
al streek -en clubwedstrijden. In deze
wedstrijden draaien ze goed mee. De
twee zijspancombinaties crossen nu
vier jaar. 
Het viertal wordt begeleid door de
viervoudige en regerend wereldkampi-
oen zijspancross, Daniel Willemsen.
Beide crossteams worden mede-ge-
sponsord door lokale bedrijven. Eén
keer in het jaar organiseert het viertal
een sponsordag. WoMen Ondermode
in Hengelo is een speciaalzaak voor
ondermode, nachtkleding voor zowel

dames als heren en kinderen. De klant
kan hier terecht voor een groot assor-
timent aan onderkleding en u krijgt
een deskundig advies van Kitty Hal-
ma. Kitty is dagelijks in de winkel en
krijgt ondersteuning van twee partti-
me verkoopsters. WoMen Ondermode
zoekt tijdelijk een fulltime verkoop-
ster vanaf ongeveer 30 jaar. Als u hier-
voor belangstelling heeft of informa-
tie wilt, kunt u vragen naar Kitty. Tele-
foon: 0575-462133. 

WoMen Ondermode is gevestigd aan
de Raadhuisstraat 6 in Hengelo. Tele-
foon: 0575-462133. Fax: 0575-463029.
De openingstijden zijn: maandag van
13.30 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met
donderdag van 09.00 tot 18.00 uur,
vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en za-
terdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

Parkeren kan (gratis) voor de deur.

Sinds kort rijden twee zijspan-
crossteams uit Hengelo in onder-
kleding van WoMen Ondermode
uit Hengelo. De crossers zijn erg
blij met deze sponsering.

Dankzij sponsor WoMen Ondermode

Zijspancrossteams in nieuwe onderkleding

H.V. "DE BRASEM" STEENDEREN
Op de algemene ledenvergadering van
vorig jaar heeft Hengelaarvereniging
"De Brasem" besloten de reglementen

voor het vissen in de Molenkolk per 1
juni 2006 te wijzigen. Het uitzetten
van karper kost de vereniging elk jaar
meer en er wordt te veel karper mee-
genomen. Het bestuur van Hengelaar-
vereniging "De Brasem" deelt daarom
het volgende mee: 

Met ingang van 1 juni 2006 mag men
geen gebruik meer maken van een
leefnet en is het verboden karper mee
te nemen of in bezit te hebben.
Tevens mag er alleen maar gevist wor-
den van zonsopgang tot zonsonder-
gang.

V i s s e n

Als klanten de winkel binnenkomen,
valt al direct de ruimte op. Doordat er
minder, nieuwe stellingen werden ge-
plaatst, zijn de paden veel breder ge-
worden. “De winkel is door de ruimte
veel opener geworden en dat voelt be-
ter,” aldus Hanneke Snelder. “Het logo
zelf is niet echt veranderd, maar de
kleuren wit en rood werden omge-
keerd naar rood en wit. Dat valt meer
op.” 
Het toch al uitgebreide assortiment
werd aangepast. Per product is nu
meer keuze en de producten werden
gegroepeerd, waardoor dit nog over-
zichtelijker is. Daarnaast werden de
tuin-, de elektra- en de sanitairafde-
ling uitgebreid. Ook zijn gereedschap-

pen te koop en is er een campinggas
ruilservice. Daarnaast kunnen diverse
gereedschappen worden gehuurd. Het
gaat hierbij om zowel grote materia-
len, zoals stoommachines of steigers,
als ook kleinere, zoals buigijzers.

Als doe-het-zelfzaak is Bouwmarkt De
Tolbrug in de regio alom bekend. Bij-
zonder is dat nog alles los verkrijgbaar
is. Of het nu gaat om een schroefje of
een buis, een balk of panlat dat maakt
niet uit. Zo nodig worden planken op
maat gezaagd in de werkplaats. De
enorme flexibiliteit en de hoge service
zijn de kracht van deze bouwmarkt. 
“We zijn ook eigenlijk niet duurder
dan de grotere bouwmarkten. Maar

flexibiliteit en service zijn onze
kracht, ons wapen zeg maar,” bena-
drukt Hanneke Snelder nog eens. 

De vaste klantenkring is zeer uitge-
breid en daar zijn ze bij De Tolbrug erg
zuinig op. Deze vele klussers komen
gedurende de dag de winkel in en uit
om hun materialen op te zoeken,
waarbij ze zo nodig worden geholpen
door de medewerkers. Bij de balie
staan een aantal krukjes om het wach-
ten aangenamer te maken, want het
kan druk zijn in de winkel!

De Tolbrug is maandag tot en met vrij-
dag geopend van 09.00-12.30 en van
13.00-18.00 uur. Zaterdag is de ope-
ningstijd verruimd, de winkel is ge-
opend tot van 09.00-17.00 uur. Bouw-
markt De Tolbrug, Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk, telefoon (0575) 45 16
55, e-mail detolbrug@12move.nl

Bouwmarkt De Tolbrug in Toldijk

Flexibiliteit en Service als wapen

De afgelopen periode werd de laatste hand gelegd aan de opfrisklus bij
Bouwmarkt De Tolbrug in Toldijk. Want bij deze doe-het-zelfzaak werd
niet alleen het logo opgepoetst, ook de winkel werd verruimd en kreeg
een uitgebreider assortiment.

Bouwmarkt De Tolbrug in Toldijk werd ruimer, opener en kreeg een nog uitgebreider assortiment.

De routes kan men samenvatten met
de volgende omschrijving: fraaie rou-
tes langs idyllische waterpartijen,
door lommerrijke bosgebieden, langs
monumentale boerderijen en kaste-
len met onverwachte vergezichten. 

De korte afstanden leiden de deelne-
mers naar het fraaie gebied, gelegen
in de globale driehoek tussen Zelhem,

Ruurlo en Vorden. In buurtschap ’t
Medler is halverwege de routes in een
controlepunt annex pauze voorzien.
De fietsers op de 30 en 50 kilometer-
route ontvangen een gedetailleerde
routebeschrijving op papier. Deze rou-
tes voeren afwisselend over verharde
en goed berijdbare onverharde wegen. 

De routes voor de deelnemers aan de
80 en 120 kilometer worden door mid-
del van pijlen aangegeven. Ook zijn er
routebeschrijvingen beschikbaar. De
80 kilometer route voert eerst via de
Keijenborg en Wichmond in noord-
westelijke richting. Net voor Zutphen
wordt er afgebogen naar het buitenge-
bied van Vorden, waar met een boog
omheen wordt gereden. Na de pauze
(ook in ’t Medler) gaat de route via
Veldhoek naar Marienvelde om vervol-
gens via Heelweg naar de Slangenburg
te gaan, waarna de route terugvoert
richting Zelhem. 

De 120 kilometer is een uitgebreide
versie van de 80 kilometer route. Twee

extra lussen van 20 kilometer zorgen
er voor dat de echte kilometervreters
aan hun trekken komen. De eerste lus
leidt onder andere via Hoog-Keppel en
Drempt naar Bronkhorst. De tweede
lus voert door het mooie en een vrij-
wel onbekend gebied tussen Ruurlo
en Marienvelde. Hoewel geen officiële
afstand, kan men door slechts een van
deze lussen te rijden, ook komen op
een afstand van 100 kilometer. 

De starttijden voor de 30 kilometer is
tussen 09.00 en 13.00 uur. Voor de 50
kilometer route tussen 09.00 en 12.00
uur. Voor de 80 kilometer tussen 08.00
en 10.00 uur en de 120 kilometer tus-
sen 07.30 en 09.00 uur. De eindcontro-
le sluit om 16.00 uur. 

De onkosten bedragen voor de deelne-
mers conform de eisen van de Neder-
landse Toerfiets Unie. 
Nadere informatie is te verkrijgen via
de website van Toerclub Zelhem,
www.toerclubzelhem.nl of bij J. Nim-
berg, telefoon 0314-622391.

Fietstoertocht 'Ronde Achterhoek'
Evenals de afgelopen jaren, organi-
seert Toerclub Zelhem ook dit jaar
weer haar jaarlijkse fietstoertoch-
ten op de weg, bekend onder de
naam ‘Rondje Achterhoek’. Vanaf
de startlocatie, de kantine van
korfbalvereniging S.E.V. aan de
Halseweg te Zelhem, kunnen de
deelnemers op zondag 21 mei 2006
een keuze maken uit vier verschil-
lende routes met verschillende
lengtes. Alle vier de afstanden, te
weten 30, 50, 80 en 120 kilometer,
betreffen nieuw uitgezette routes
en zijn dus totaal afwijkend van de
routes in voorgaande jaren.
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Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon 

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem. Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067    

www.dierenspeciaalzaak.com   /   www.hondenbrillen.nl

Teken en vlooien
Voorkomt en bestrijdt u met de juiste producten en deskundig

advies. Kom daarom naar uw Erkende Dierenspeciaalzaak.
Advies Gratis. Nu met inlevering van deze advertentie 

10% KORTING op alle teken- en vlooienartikelen.

Asperge Open Dag in Drempt

Op boerderij ‘De Stokhoven’  in Drempt
worden al ruim 12 jaar witte asperges
gestoken. Dit betekent voor veel men-
sen in onze regio dat ze niet meer de
verre reis naar het zuiden des land hoe-
ven te maken om verse asperges te
bemachtigen. Een kenner weet name-
lijk dat je asperges vers bij de teler
moet kopen. Deze asperges zijn niet te
vergelijken met de asperges uit de
supermarkt en al helemaal niet met
die uit blik. De asperge moet zo vers
mogelijk zijn en dat hebben ze bij ‘De
Stokhoven’ goed begrepen. Kwaliteit
heeft er van begin af aan hoog in het
vaandel gestaan.
De asperge staat bij veel mensen nog
bekend als een elitegroente. Ook de
teelt en de verwerking van asperges is
bij veel mensen onbekend. Daarom
wordt op zaterdag 20 mei de ‘Asperge
Open Dag’ georganiseerd. U kunt tij-
dens deze dag nader kennis maken met
‘de koningin der groenten’. 
Familie Hendriksen en haar medewer-
kers geven tijdens de open dag van
10.00 tot 17.00 uur uitleg over alles wat
met asperges te maken heeft. Op de
aspergevelden zijn de aspergeoogstma-
chines in bedrijf te zien. Een unieke
hulp bij het steken van de asperges.

Vervolgens kan men in de boerderij
zien hoe de asperges gewassen en
gesorteerd worden. Naast deze beziens-
waardigheden wordt er nog wat extra's
georganiseerd. Op de boerderij worden
hapjes met asperges en aspergesoep
bereid zodat men ook verse Dremptse
asperges (gratis) kan proeven! Een ande-
re lekkernij is het asperge-ijs dat
IJsboerderij ‘De Steenoven’ uit Hum-
melo voor deze happening bereidt.
Maar er is nog meer. Er wordt doorlo-
pend een demonstratie aspergeschillen
gegeven. 
Er is een presentatie van diverse witte
wijnen van ‘Weingut Hubertushof’ die
ook gratis geproefd kunnen worden. Er
worden video’s over de teelt van witte
asperges vertoond. Daarnaast is er de
mogelijkheid mee te doen aan een
prijsvraag. Ook is er een expositie inge-
richt.
Boerderij 'De Stokhoven' bevindt zich
aan de Rijksweg 37 in Drempt. Op deze
boerderij zijn dagelijks verse asperges
te koop in de periode van half april t/m
24 juni. Overigens zijn er ook excursies
op andere dagen mogelijk op asperge-
boerderij ‘De Stokhoven’. Neem hier-
voor even contact op met Gerrit of Ine
Hendriksen, tel. 0314-381571. 

Gemeenten en bedrijfsleven slaan handen ineen in nieuwe economische structuurvisie

Achterhoek zet in op verbetering 
ondernemingsklimaat

Gekleed als echte bergbeklimmer,
inclusief touwen en carabijnhaken,
leidde Frans Miggelbrink deze speciale
RES-middag. Zo’n tachtig vertegen-
woordigers vanuit verschillende secto-
ren woonden de bijeenkomst bij. Na
een korte inleiding door Ben Uffink,
portefeuillehouder economie in het
bestuur van de Regio Achterhoek, gaf
Femke Koster, projectleider, een over-
zicht van de resultaten van RESI, de
ambities van het vervolg RESII en het
bijbehorende actieprogramma. Voor
een verrassend ander, maar ook aan-
vullend perspectief zorgde Wim Derks
van de Universiteit Maastricht. Hij
hield een betoog over de kansen en
bedreigingen van een bevolkingsdaling
waar we op korte termijn in Neder-land
en met ingang van 2008 in de
Achterhoek, mee te maken krijgen.
“Kijk over de top heen, en laten we ons
bewust zijn van de gevolgen van deze
trend”, aldus Derks.
Visie en ambities
De visie is opgesteld door drie partijen:
de Regio Achterhoek (gemeente Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
Montferland, Oost Gelre, Oude
IJsselstreek en Winterswijk), de Kamer
van Koophandel voor Centraal Gelder-
land en VNO-NCW Achterhoek. De
gemeenten zien het vooral als hun taak
om te zorgen voor goede randvoor-
waarden en een goed vestigings-kli-
maat, zodat bedrijven en instellingen
in de Achterhoek zich kunnen focussen
op de eigen activiteiten en daarmee bij-

dragen aan behoud van werkgelegen-
heid. Door als gemeenten gezamenlijk
op te trekken in het economisch beleid
wordt de aantrekkelijkheid van de
Achterhoek als vestigingsplaats verbe-
terd. 
Er is dan ook gekozen voor de volgende
vijf ambities. 1. Het beter vermarkten
en promoten van de Achterhoek waar-
bij gezamenlijk wordt opge-trokken. 2.
Het op peil houden van voldoende en
gekwalificeerd personeel in de Achter-
hoek en het verbeteren van de aanslui-
ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
3. Het bevorderen van in-novatie in het
midden- en kleinbedrijf. 4. Het behoud
van natuur en landschap als concur-
rentievoordeel ten opzichte van andere
regio’s en 5. Culturele voorzieningen
op een hoger peil brengen om de
Achterhoek aantrekkelijk te maken
voor nieuwe bedrijven, werknemers en
recreanten.
Bovengenoemde vijf ambities zijn uit-
gewerkt in een actieprogramma,
bestaande uit 27 projecten. Maar liefst
zeven partijen, te weten: het Graaf-
schap College, het Recreatieschap
Achterhoek-Liemers, het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme, het Achterhoeks
Centrum voor Technologie, de Regio
Achterhoek, de Kamer van Koophandel
voor Centraal Gelderland en VNO-NCW
Achterhoek nemen deze projecten voor
hun rekening. Over twee jaar zal er een
tussenevaluatie van de projectresulta-
ten plaatsvinden.

Op 11 mei werd op huize Bergh in ’s Heerenbergh de tweede Regionale Economische Structuurvisie
voor de Achterhoek 2006-2009 gepresenteerd. Evenals de eerste editie uit 2003 heeft ook deze visie het
versterken van de regionale Achterhoekse economie als doelstelling. Met de term ‘bergen verzetten’ is
deze tweede visie kracht bijgezet met de gedachte “dat we alleen als samenwerkend team van partijen
op expeditie kunnen en de top bereiken”, aldus Frans Miggelbrink tijdens zijn inleidende presentatie.
Ter onderschrijving van de visie plantten zeven partijen na afloop van de bijeenkomst symbolisch hun
vlag in een berg.



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

20/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 mei 2006

Kipfilet
Kilo
ELDERS 7.49

4.99

Révérend brie 
of gevulde brie
100 gram
ELDERS 1.59

0.89

PLUS
Witte bollen
Zak 10 stuks
NORMAAL 1.25

0.89

PLUS
Scharreleieren
Groot.
Doos 10 stuks
NORMAAL 1.49

0.89

Heineken
Pils
Set 6 blikjes à 33 cl.
ELDERS 3.89
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

2.99

Roosvicee
Multivit
Diverse smaken.
Pak 150 cl.
ELDERS 1.52

0.99

Grote Hollandse 
B l o e m k o o l
Per stuk         ELDERS 1.58  Nú 0.79

50%
KORTING

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

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

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

Kwark-

bolletjes

2 voor € 1.00

Kiwiyoghurt

vlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Lente stoet
lekkerluchtig

vruchtenbrood met

appel en kaneel

nu € 3.75

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 15 mei t/m 20 mei.

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 
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND

donderdag
18 mei

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Chinees-Indisch Restaurant

FAN SHENG

VOORJAARSAKTIE
Iedere zondag vanaf 17.00 uur 
kunt u genieten van een zeer 

uitgebreid en heerlijk 

Chinees Buffet
(Onbeperkt eten voor € 13.50 p.p.)

Cateringservice
Voor uw gasten in uw bedrijf of bij u thuis verzorgen

wij uw exclusieve diner. Laat u verrassen door onze 
cateringservice. Ook uw feesten worden door ons 

verzorgd. En dat alles voor een aantrekkelijke prijs.

Dorpsstraat 28 Vorden
Tel. (0575) 55 19 05

Wegens een familiegelegenheid zijn wij donderdag 18 mei 

de hele dag gesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Te koop:

DIVERSE AUTO’S
Autobedrijf René Verheij

Vorden
Tel. (0575) 55 38 02

Weekblad Contact blijft
betaalbaar voor de 
kleine adverteerder.

Daarom komen wij met
verschillende edities in de 
gemeente Bronckhorst.


