
Jur Ooijman, directeur van ABC (Auto-
motive Business Consultancy) was ‘ in-
gehuurd ’ om voor de nodige sfeer te
zorgen. Jur ook van top tot teen in het
Oranje gehuld, liet voor de wedstrijd
de stem van zanger Melvin (‘Wij wor-
den kampioen’) door het Stroet- stadi-
on schallen. En dat niet alleen, de be-
zoekers kregen vanaf het grote
scherm prachtige beelden te zien.
Buurtvereniging De Stroet is een hech-
te club mensen, die al jarenlang sa-
men in dezelfde straat wonen. Ook
nieuwkomers voelen zich daar al
gauw thuis, getuige de opmerking van
Charlotte Verhaaft: ‘ We wonen hier
nog niet zo lang, maar hebben het
hier geweldig naar de zin, gewoon een
fijne buurt. Prachtig deze sfeer van-

avond. Nee hoor van voetballen heb ik
geen verstand al denk ik wel dat Ne-
derland met 3-1 gaat winnen’, zo zegt
ze lachend.
Vijftien jaar geleden hebben een aan-
tal mensen de buurtvereniging opge-
richt, onder wie Jan Hulshof, de huidi-
ge voorzitter die al vanaf de oprich-
ting zitting heeft in het bestuur. De
overige bestuursleden zijn Gerard
Scheper, Geert Bijenhof, Rita Boode en
Hermien Kolkman. Jan Hulshof: ‘Onze
bedoeling is gewoon om het hier ge-
zellig te houden. Dat lukt tot op heden
prima. We organiseren jaarlijks onder
meer een fietstocht, klootschieten,
bingo e.d. Op de laatste zondag van ju-
ni houden we een buurtfeest. Dan
wordt hier op straat een feesttent

neergezet. S’middags organiseren we
voor de kinderen een aantal spelletjes,
's avonds is er feest voor de volwasse-
nen. In 2000, toen de EK in Nederland
werd gehouden hebben we voor het
eerst de straat met vlaggetjes versierd.
Tijdens de WK in Korea en Japan
(2002) hadden we net als vanavond
ons eigen kleine stadion’, zo zegt Jan
Hulshof. Bij dit onderkomen is zelfs
aan een ‘reservebank’ gedacht! Intus-
sen komen de bewoners uit de huizen
te voorschijn, de een nog mooier Oran-
je gekleurd dan de ander. Jazeker, de
bewoners van De Stroet zijn er hele-
maal klaar voor. Natuurlijk wordt er
eerst een blik op de voorlopige stand
van de voetbalpool geworpen. Zo blijkt
dat voor de wedstrijd tegen Ivoorkust
Geert Bijenhof met 48 punten de lei-
ding heeft, gevolgd door Jacqueline
Golstein met 46 punten
Hoewel niet zo optimistisch over de
vraag of Nederland kans maakt op de
wereldtitel is men er wel ten volle van
overtuigd dat de Oranjeleeuwen de
klus tegen Ivoorkust gewoon zullen
klaren. Iedereen laat Nederland win-
nen zoals bijvoorbeeld Jan Hulshof (2-

1), Geert Bijenhof (3-1), Charlotte Ver-
haaft (3-1), Gerard Scheper (3-1), Jur
Ooijman (3-1) , Kim Bijenhof (2-1). Alvo-
rens De Stroet aan de buis (het grote
scherm) is gekluisterd, eerst koffie
met heerlijk Oranje-gebak, aangebo-
den door bakker Dennis Hulshof. Het
Wilhelmus wordt door menig ‘Stroete-
naar’ duidelijk hoorbaar meegezon-
gen. Willemien Hulshof is intussen al
druk in de weer met het ronddelen
van hartige hapjes. 
Na de eerste kans van Ruud van Nistel-
rooy vindt Jan Hulshof (deze avond te-
vens de ‘barman’) het hoog tijd wor-
den dat de eerste dopjes van de bierf-
lessen worden verwijderd. In de 22e
minuut een oorverdovend gejuich,
het ‘stadion’ aan De Stroet springt bij-
na uit haar voegen. Robin van Persie
heeft met een fantastisch genomen
vrije trap Oranje aan een 1-0 voor-
sprong geholpen. Vijf minuten later
veroorzaken de toeters, de bellen en
een luid ole, ole opnieuw voor de nodi-
ge geluidsorkanen.’De Stroet gaat na
de goal van Ruud van Nistelrooy weer
helemaal uit haar dak. Nadat Didier
Drogba met een prachtig doelpunt de
stand op 2-1 had gebracht, werd het
even stil in De Stroet-arena.
Even later een schot van een Ivoriaan
via de lat over. ‘Daar wordt Oranje
wakker van, wij moeten oppassen dat
we op het middenveld niet worden
overlopen’, zo zegt Joop Westerveld,
voetbalanalyticus van de buurtvereni-
ging. De tweede helft wordt voor de

Oranjefans in De Stroet echt ‘billen
knijpen’. Wat een spanning, het ‘aan-
pakken die Ivorianen’ en ‘kom op
Oranje’ was niet van de lucht. De man-
nen uit De Stroet wilden zelf wel het
veld in, zo leek! Toen vlak voor tijd Ro-
bin van Persie als een soort ‘ijskonijn’
de bal met de borst van de doellijn
haalde, volgde in de Stroet-arena een
staande ovatie. Toen vlak daarna
scheidsrechter Oscar Louis (in zijn da-
gelijks leven advocaat) het einde van
de wedstrijd blies, waren de vreugd-
kreten vanuit het Stroet-stadion tot in
de wijde omgeving van Vorden te ho-
ren. De lege bierflesjes gingen weer de
kratten in. Ze moeten weer omgeruild
worden voor volle flesjes, want woens-
dag 21 juni wachten immers de Argen-
tijnen!

Jong en oud, zelfs de jongste Oranjefan de 2,5 jarige Bjorn Langeler nam
vrijdagavond plaats in het eigen ‘Oranje-stadion’ in hun straat De Stroet.
Een prachtig versierde straat, dat Oranje gekleurd blijft tot en met de dag
dat het Oranje van Marco van Basten weer vanuit Duitsland huiswaarts
keert. Hopelijk is dat op maandag 10 juli, de dag na de finale in Berlijn.
Maar de bewoners van De Stroet zijn daar niet zo gerust op, zo bleek vrij-
dagavond in het volgepakte ‘Stroet-stadion’ naast de woning van de fami-
lie Hulshof. In de tot stadion ‘verbouwde’ partytent was alles tot in de per-
fectie geregeld.

De Oranjestraat is klaar voor het WK.

Dolle vreugde in het 'Stroet-stadion'
na winst van Oranje op Ivoorkust
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LIFESTYLE FAIR
OP KASTEEL VORDEN

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

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

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

Rob Zandvoort bekend van TV.

Kasteel Vorden, de Horsterkamp 8 
5271 AZ Vorden

Nieuw op de markt in Vorden

Bij de wagen van de Griekse en Italiaanse delicatessen kunt u terecht voor o.a. diverse Olij-
ven, Tzatziki, Tappenades, Feta kaas, Pesto en nog veel meer specialiteiten. Zij verzorgen
ook voor u de diverse kant en klare hapjes. Ga gerust eens kijken.

Bedrijfskleding Roerink neemt elke week de volgende artikelen voor u mee, zoals daar zijn:
Overhemden, Spijkerbroeken, Veiligheidsschoenen, Klompen, Bodywarmers etc. Zie ook
www.bedrijfskledingaanhuis.nl

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

UW AIRCO HEEFT ONDERHOUD NODIG!

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

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



� Jong Gelre Vorden/W’veld

Fietsvierdaagse 3 t/m 6 juli.

� 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.

� 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: puppy’s. Moeder:

Mechelse herder x Labrador.

Vader 100% labrador. Kleuren

zwart en bruin / blond. Geb.

27 mei 2006. Fam. Weenk,

Den Eltwerweg 111, 7233 SM

Vierakker, tel. (0575) 44 13 65

na 18.00 uur.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)

51 98 46.

� Voor het aanmelden van
verkoopbare en veiling-
waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Jong Gelre Vorden/W’veld

Fietsvierdaagse 3 t/m 6 juli.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

Hervormde kerk Vorden

Zondag 25 juni 10.00 uur ds. M. de Jong uit Bathmen.

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 25 juni 10.00 uur (kinderdienst) en 19.00 uur ds. B.
Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 25 juni 10.00 uur ds. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden

Zondag 25 juni 10.00 uur Woord- en communieviering
Mmv Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 24 juni 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor
Zondag 25 juni 10.00 uur woord- en communieviering,
dameskoor.

Huisarts

Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende

ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon

0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

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

Apotheek

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

Tandarts

24/25 juni P. J. Waart, Barchem tel 0573-44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal

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

Brandweer 

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

Politieteam Bronckhorst

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

Ambulance 

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

Dierenarts 

Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen

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

VVV-kantoor 

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

Algemeen Maatschappelijk werk

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

Yunio Oost Gelderland

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk

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

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

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

Dierenbescherming 

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

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-
den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

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

� Bent u toe aan ander

werk, een nieuwe uitdaging?

www.jijdebaas.com

� Te huur: 5 of 6 pers. Cha-

lets in Belgische Ardennen

(Durbuy) op park met over-

dekt zwembad. Info: (0544)

37 73 78 / 37 58 73 of

www.verhuurchalets.nl 

Zomervak. nog vrij.

� Hondenschool “Klik”
voor privé-les. Lesdag en tijd

in overleg. GRATIS kennis-

makingsles. V.a. € 12,50 per

les. Francis Hijenga. Info:

0575-463370 / 06-20586946.

� Zaterdag 17 juni tussen

13.00 en 16.00 uur is mijn

scooter, een Peugeot Vivaci-

ty (blauw), gestolen van de

parkeerplaats achter BLOK-

KER. Heeft u iets gezien rond

deze tijd, bel dan a.u.b. met

0575 - 55 42 48.

Workshop schilderen Acryl
op doek voor beginners.
Op de Wilghenhoeve te Ruurlo.
Wegens succes herhaling op: za-
terdag 1 juli, donderdag 5
juli en 5 augustus.
Maak uw eigen schilderij incl.
Achterhoekse lunch/koffie/thee
met eigenber. Lekkernij. Basis
schilderen, creativiteit in combi-
natie met gezelligheid.
Inschrijving sluit bij 10 cursisten. 
Docente zie: www.artjolanda.com.
Info/opgave: 
Liesbeth Schot 0573-452157, 
e-mail: hl.schot@hetnet.nl

LAST VAN
WESPEN?

Bel voor snel 
verwijderen

O.B.S.
Bellen tussen 

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

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

Hup Holland Hup

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00

Woensdag inkoppers
(geldig op woensdag 21 juni)

Oranjesoezen

10 st. € 5,50

Oranje tompoucen € 4,35

4 halen = 3 betalen

Dagmenu’s
21 juni t/m 27 juni 2006

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 1,25 extra!

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, eer-

der in overleg. IEDER VERANDERING IN HET MENU € 1,25 PER MENU! 
Bv. geb. aardappels i.p.v. friet of soep i.p.v. een toetje enz.

Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,50 p.p.
Prijs voor extra soep € 2,25 p.p. Prijs voor extra ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 21 juni
runderbouillon met flensjes / Kummelbraten (speklap) met
zuurkool en aardappelen

Donderdag 22 juni
varkenshaassaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/
yoghurtfrisss met slagroom

Vrijdag 23 juni
minestronesoep/zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente

Zaterdag 24 juni (alleen afhalen)
spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen, rauwkost-
salade / ijs met slagroom

Maandag 26 juni
gesloten

Dinsdag 27 juni 
Wiener schnitzel met frieten en voorjaarssalade (rauwkost)/
ijs met slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

Mooie handen
vallen op!

Die krijgt u alleen met de
producten van Jessica!

• Voor elk nagelprobleem
een oplossing.

• Thuisbehandeling is ook
mogelijk.

Bel voor een afspraak

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



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze dochter en ons zusje

Ilse
Zij is geboren op 15 juni 2006 om 22.11 uur,

weegt 3770 gram en is 52 cm lang.

Jim, Henriët, Jimmy en Robin

Dadema-Heuvelink

Biesterveld 25a

7251 VR Vorden

Tel. (0575) 55 56 58

Jouw kleine leven,
ons grote geluk...

Bjorn
Bjorn is geboren op 17 juni 2006, weegt 3440

gram en is 52,5 cm lang.

Yvon Stoelinga en Millo van der Logt

De Eendracht 21

7251 GA Vorden

Tel.: 0575 - 55 50 21

Wij gaan trouwen op vrijdag 30 juni 2006 om

14.00 uur in Kasteel Vorden.

Arnold Mennink 
& 
Linsey Olthof
Ons adres:

Galgengoorweg 19a

7251 KD Vorden

“With arms wide open”

Een dochter!

Senna bob

Senna is geboren op 13 juni 2006 om 21.35 uur

en weegt 3030 gram.

De super trotse ouders zijn:

Suzanne Koers en Patrick Zuurveld

Molenweg 39

7251 ED Vorden

0575 - 55 21 03

Geboren op 12 juni 2006

Frederieke Rossel
52 cm en 4130 gram

Gerrit Rossel en Nanda van der Hulst

Koekoekstraat 13

7233 PB Vierakker

Tel. (0575) 43 10 54

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van

onze zus, schoonzuster en tante

Gerrie Rietman-Hiddink

de Fam. Hiddink

Vorden, 9 juni 2006

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons

heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden

van onze dierbare moeder, schoonmoeder en oma

Cato Lichtenberg-Hilderink

weduwe van Teun Lichtenberg

* 5 november 1932 † 16 juni 2006

Annelies Lichtenberg

Jules van Kessel

Merel en Lente

Ben Lichtenberg

Monique Nijenhuis

Owen en Finn

Carla Lichtenberg

Cor Peters

Evie en Maura

Ivonne Lichtenberg

Robert Helmink

Julia en Sara

Willem Lichtenberg

Mick

‘Bloemendaal’

Holskampweg 5

7251 PJ Vorden

Wij bedanken de verzorgers, verplegers en vrijwilli-
gers van de ‘de Wehme’ en ‘Slingerbosch’ voor hun
liefdevolle verzorging en aandacht voor Cato.

Ma is te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats in

Kranenburg op 20 juni.

Langs deze weg willen wij graag iedereen

bedanken voor de felicitaties in welke vorm dan

ook die wij mochten ontvangen voor ons 60-jarig

huwelijksfeest.

Ab en Frida Hengeveld

Op 1 juli 2005 waren wij 

Bennie en Mieneke Schieven
40 jaar getrouwd

Wij willen dit vieren met onze kinderen en

kleinkinderen op vrijdag 30 juni a.s.

U bent van harte welkom op onze receptie van

15.30-17.00 uur in “Partycentrum Langeler”, Spal-

straat 5 te Hengelo (G).

juni 2006

Scharfdijk 3

7255 MP Hengelo (G)

Vleeswarenkoopje

Bij 100 gram gebraden rosbief
Gratis 100 gram selleriesalade

Special

Italiaanse spies 100 gram € 1.20

De “Buitenspelval”
Niet Buiten het spel, maar binnen het spel,
onze ovenheerlijke Grillworst.

Grillworst
(diverse soorten) 100 gram € 0.79

Keurslagerkoopje

Satévlees met
GRATIS pot saus 500 gram € 5.98
Extra voordelig

500 gram varkenslappen
+ 4 kippenpoten € 5.98
Groente aanbieding

Bloemkool € 0.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Italiaanse temperaturen, strakblauwe luchten en Toscaanse heuvels kunnen 
we u helaas niet aanbieden. Maar we kunnen u wel verwennen met Italiaanse

Spiesen. Gemaakt van heerlijk, in ontbijtspek gewikkeld gekruid gehakt.
Om een stukje Italië te proeven, hoeft u dus niet op reis.

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

Hanger met vingerafdruk
een bijzonder, handgemaakt 

sierraad als dierbare herinnering.

Edelsmederij Van Eerden
Hofstraat 11  Aalten
tel. (0543)-466560 (tegenover de Rabobank)



GRATIS BIJ Plaza:

HET SUPER VET COOLE VAKANTIEBOEK 
MET 5 UUR KLEUR, KNUTSEL EN 
PUZZELPLEZIER
Voor kinderen tot 10 jaar

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

7 dagen in de week geopend!

BON VOOR GRATIS 

VAKANTIEBOEK
*
BIJ UW 

MEENEEM BESTELLING

VANAF € 10,-
* Maximaal 1 boek per klant

Ook te koopvoor € 1,-

Samen ondernemen.
Op basis van vertrouwen.

Als ondernemer staat u er bij de Rabobank nooit alleen voor. We chuiven
graag bij u aan tafel om uw plannen en ideeën door te nemen. 
Op basis van vertrouwen. Neem de proef op de som. Bel (0573) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

Samen ondernemen.
Op basis van vertrouwen.

Even als ondernemers onder elkaar: als Rabobank Achterhoek-Noord 
staan wij achter u. Wij zijn thuis in de Achterhoek, kennen uw business en
hebben hart voor uw zaak. Hebt u behoefte aan een klankbord? 
Wij schuiven graag bij u aan. Op basis van vertrouwen. Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

Entree:
€ 6,00
Entree:
€ 6,00

ZATERDAG 24 JUNI

DJ

LUNA

BALUSTRADEZAAL:



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

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

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

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

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

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

JUNI
21 Anbo klootschieten camping de

Kleine Steege
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Hsv de Snoekbaars jeugdwedstrijd
24 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in De Wehme
25 Hsv de Snoekbaars Vierhoekswed-

strijd
27 Hsv de Snoekbaars jeugdwedstrijd
28 Anbo klootschieten camping de

Kleine Steege
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

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

strijd

Op zondagavond 25 juni om 19.00
uur is er in de Dorpskerk van Vor-
den weer een zangdienst met liede-
ren op verzoek uit diverse bundels
die de afgelopen tijd zijn aange-
vraagd.

Er is muzikale medewerking van Kees
van Dusseldorp (piano en orgel), Inge
Lotterman (fluit) en Daphne Krans (so-
lozang).

Tussen dit alles door is er een korte
overdenking door dhr. G. Beking uit
Enschede over het thema: "Ontmoe-
tingen onderweg".
Na afloop is er koffiedrinken in "de
Voorde" en kunnen er nieuwe verzoek-
liederen worden aangevraagd. Er is
een boekentafel met gratis boeken uit-
leen.

Iedereen is van harte welkom.

Zangdienst met verzoekliederen

Het bedrijf is dus 60 jaar oud. 
In de afgelopen 60 jaar is er veel veran-
derd, was het in het begin alleen klan-
tenwerk zoals het maken van o.a. krui-
wagens, of zelfs alleen het repareren
hiervan wat dan ook bijna geheel
handmatig moest worden gedaan, nu
zijn de werkzaamheden van een ge-
heel andere orde o.a. het totaal bou-
wen van hotelkamers of woningen
met alle daarbij behorende werkzaam-
heden zoals het nodige technische te-
kenwerk, alle berekeningen en verde-
re voorbereidingen.
Om dit heugelijke feit te vieren, zijn
vrijdag jl. de medewerkers met hun
echtgenoten en de Familie Ruiter-

kamp een dag gezellig uitgeweest met
de bus eerst naar Ossenzeil van waar-
uit een rondvaart is gemaakt door de
Weerribben en een bezoek is gebracht
aan het bezoekerscentrum daar.
Nadat daar de lunch was gebruikt ver-
trok men naar Luttelgeest om daar te
worden voorgelicht door een fruitteler
welke veel heeft verteld over de kweek
van appels en peren op zijn 24 ha. gro-
te bedrijf.

Om 18.00 uur was men weer terug in
Vorden, bij hotel Bakker, waar eerst de
voetbalwedstrijd werd bekeken en
waarna de avond werd afgesloten met
een hapje en een drankje.

60-jarig bestaan Aannemersbedrijf
H.J. Ruiterkamp

Aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp bv. heeft de afgelopen week herdacht
dat het bedrijf op 13 juni 1941 van start is gegaan.

De Familie Ruiterkamp met de medewerkers en hun echtgenoten.

De uitvoering hiervan was in handen
van de verkeersorganisatie 3VO, die bij
monde van de heer Lens Vossen op
zeer deskundige, leerzame en prettige
manier de ouderen wees op de gevol-
gen van het ouder worden en de daar-
mee ongemerkt gepaard gaande ach-
teruitgang van de verschillende li-
chaamsfuncties, die in het heden-
daagse drukke verkeer van groot be-

lang zijn. Het gaat dan om zien, ho-
ren, concentratievermogen en reactie-
snelheid.
Daarnaast werden aan de hand van
dia's allerlei verkeerssituaties doorge-
nomen en werden de huidige, vaak ge-
wijzigde en aangepaste verkeersregels
besproken. 
Dankzij het minder warme weer was
de opkomst redelijk en de interesse
van de aanwezigen was, gelet op het
aantal vragen, dat uit hun midden
kwam, groot.
De middag werd afgesloten met een
verkeersquiz, waaruit bleek hoe be-
langrijk het is op de hoogte te zijn en
te blijven met de verkeersregels, bor-
den en tekens op de weg.

Voorlichtingsmiddag verkeer
Donderdag  15 juni had de Sector
Welzijn Ouderen, samen met de in
Vorden actieve ouderenbonden
ANBO en PCOB, een voorlichtings-
middag georganiseerd voor de ou-
deren in de gemeente Bronck-
horst.

Het Vordens Songfestival op de par-
keerplaats van Hotel Bakker lijkt elk
jaar meer bezoekers te trekken. Vorig
jaar waren er enkele duizenden toe-
schouwers op het muziekspektakel af-
gekomen. Ook de vierde editie belooft
weer een echte publiekstrekker te wor-
den. "We hebben weer een zeer gevari-
eerd programma. Voor zowel jong als
oud", zegt frontman Hans Krabben-
borg van Kas Bendjen, de Vordense
dialectband die de deelnemende ar-
tiesten aan het songfestival weer mu-
zikaal zal begeleiden. 
Onder de deelnemers een groot aantal
Vordense namen. Onder andere Oscar
Rondeel en Paula Biekart. Zij hebben
met het nummer 'Naar de kermis' van

Ronnie Tober en Ciska Peters voor een
verrassende act gekozen. Ook de Vor-
dense brandweer is weer van de partij.
Nadat twee keer het brandweercorps
zelf acte de presens gaf is het deze keer
de beurt aan hun vrouwen en vrien-
dinnen. Met 'It's raining man' zingen
de Weather Girls een heel toepasselijk
nummer. Willem Oldenhave van de
gelijknamige smederij zal eveneens
zijn opwachting op het podium ma-
ken. Hij doet dit samen met oudge-
diende Lotte van Dam. Het tweetal
kruipt met het nummer 'How do you
do' in de huid van Mouth & Mc. Neal.
Eveneens in de herhaling gaan Arjan
Klein Geltink en Gert Kraayenzang. De
eerstgenoemde won de eerste editie

van het Vordens Songfestival. Ditmaal
doen ze mee als duo en zingen ze het
nummer 'Dancing in the street' van
David Bowie en Mick Jagger.
Er zullen op zaterdag 22 juli vijftien
acts op het muzikale podium verschij-
nen. Het complete deelnemersveld is
te vinden op www.kasbendjen.nl.   

GROTE PRIJS
Voorafgaand aan het songfestival
wordt op vrijdagavond 21 juli de derde
editie van de Grote Prijs van Vorden
gehouden. In totaal zullen zes bands
bij dit bandjesfestival de strijd met el-
kaar aangaan. De winnaar mag optre-
den in het voorprogramma van het Ba-
byBiggenMealBal van Kas Bendjen. De
'Vordense' inbreng komt van de bands
Metallicats en Diveyeded. De andere
bands die zullen optreden zijn Empire
Circle, Stroef, Mash en De Bierenflui-
ters. Ook hierover meer informatie op
de site van Kas Bendjen.

Organisator Kas Bendjen heeft het deelnemersveld van het Vordens Song-
festival bekend gemaakt. Het beloofd weer een gevarieerd programma te
worden. "Van Ronnie Tober tot Anastacia", somt frontman Hans Krabben-
borg op. De vierde editie van het Vordens Songfestival wordt gehouden op
zaterdag 22 juli.

Arjan Klein Geltink

Deelnemers Vordens Songfestival
bekend: Van Ronnie Tober tot
Anastacia

Deze eerste tentoonstelling is samen-
gesteld door de nieuwe galeriecom-
missie bestaande uit Will(emijn) Co-
lenbrander (beeldend kunstenaar/ad-

viseur kunst- en cultuureducatie) en
Tim Hinterding (beeldend kunste-
naar).
De galeriecommissie heeft voor deze

expositie intensief samengewerkt met
Berna Bonekamp van het Centrum
voor Beeldende Kunst Gelderland.

De tentoonstelling heeft de intentie
een zo gevarieerd mogelijk beeld te ge-
ven van hedendaagse beeldende kunst
uit voornamelijk Gelderland en wil de
bezoeker kennis laten maken met de
diverse uitdrukkingsmogelijkheden
van beeldende kunst.

De keramische sculpturen van Joyce
Bloem en de metalen objecten van
Mirjan Koldeweij, vormen een verras-
sende tegenhanger voor het grafisch
werk van o.a. Klaas Gubbels en Harrie
Gerritz.
De galeriecommissie nodigt de bezoe-
ker graag uit nog meer tegenstellin-
gen en overeenkomsten te ontdekken
in deze "Frisse" Zomerexpositie.
Andere deelnemende kunstenaars uit
de regio zijn o.a. Anne Semler en
Edith Meijering.
De expositie blijft tot eind augustus te
bezichtigen en is de eerste in een
reeks verrassende exposities, waar Co-
lenbrander en Hinterding zich de ko-
mende tijd op gaan richten.

De commissie heeft de intentie met
deze tentoonstellingen een bijdrage te
leveren aan een breed kunst en cul-
tuur aanbod voor Vorden en directe
omgeving.

"Frisse" Zomerexpositie Galerie
Bibliotheek

Op donderdag 29 juni aanstaande om 20.00 uur wordt in de geheel opge-
knapte galerieruimte van de bibliotheek Vorden een gevarieerde tentoon-
stelling geopend met beeldende kunst van voornamelijk Gelderse kunste-
naars.

Een schilderij van Edith Meijering.



Hulde voor het verplegend personeel
en/of familieleden die er de afgelopen

dagen voor zorgden dat de mensen in
de rolstoel konden genieten van de na-

tuur en van alles wat er rondom hen
heen gebeurde. 
Jolande Loman, voorzitter van de orga-
niserende gymvereniging Sparta be-
dankte alle vrijwilligers, EHBO en
sponsoren (dit waren Bakker Joop,
Bakkerij van Asselt, Installatiebedrijf
Wiltink, Super de Boer en de Plaza)
voor hun medewerking aan dit sport-
gebeuren. 
De jury beoordeelde welke groepen
zich het ‘mooist’ hadden gemanifes-
teerd. Bij de afstand over 5 kilometer
ging de eerste prijs naar school het

Garve uit Wichmond, bij de 10 kilome-
ter ging de prijs naar school De Kraan-
vogel uit het buurtschap Kranenburg.
School de Vordering uit het dorp
kreeg de aanmoedigingsprijs.

Janny Westerveld uit Vorden en me-
vrouw Grootveld uit Baarn werden ex-
tra in het zonnetje gezet vanwege het
feit dat ze dit jaar voor de 25e keer aan
de wandelvierdaagse hebben deelge-
nomen. Mevrouw Grootveld kwam
daarvoor elke dag van haar woon-
plaats Baarn naar Vorden om hier te

wandelen. Tijdens de vorige 24 edities
was dat niet nodig. In die jaren bracht
zij namelijk ten tijde van de wandel-
vierdaagse altijd haar vakantie op een
camping in deze regio door. 

In 2007 organiseert Sparta de 40e wan-
delvierdaagse. Aan dit jubileum zal
speciale aandacht worden geschon-
ken. De organisatie hoopt dan tevens
een recordaantal deelnemers te kun-
nen begroeten. ‘Sparta’ denkt daarbij
aan circa duizend deelnemers. Tijdens
deze 39e editie liepen er rond de 800

Intocht avondwandelvierdaagse: Feest met bloemen!

Het leek er donderdagavond heel even op dat de intocht van de avondwan-
delvierdaagse letterlijk in het water zou vallen. Gelukkig bleef het bij een
paar druppels regen zodat het toch een feestelijk gebeuren werd. Bij de
school het Hoge hadden zich vele ouders, grootouders en andere familie-
leden en vrienden verzameld om de wandelaars met het overhandigen
van een bloemetje een passend onthaal te bieden. De stoet met medewer-
king van de plaatselijke muziekkorpsen Concordia en Sursum Corda ver-
trok rond de klok van kwart voor negen voor een kort rondje door het
dorp. Onder de wandelaars een grote stoet rolstoelers afkomstig van Sen-
sire de Wehme en het pas in gebruik genomen ‘Beekdelle’.

Heel jong en heel oud.

Het Oranjefeest in het buurtschap be-
gon vrijdagavond met een gezellige
barbecu. Alvorens men zich het hapje

en drankje goed liet smaken, konden
liefhebbers van de voetbalsport op een
groot scherm de verrichtingen van het
Nederlands Elftal aanschouwen. Tij-
dens de barbecue stonden er trouwens
ook twee ‘wereldberoemde’ wedstrij-
den op het programma, namelijk het
open Wildenborchs kampioenschap
sjoelen en darten. 
Bij het sjoelen voor volwassenen werd
Johan Pardijs kampioen, 2 Jurre Klein
Brinke, 3 Annemieke van Hooydonk.
Bij de jeugd werd Bruce Langwerden
kampioen, 2 Camee van Bemmelen, 3
Daisy Wisman. Bij het darten werd Fri-
da te Lindert kampioen, 2 Herman
Klein Brinke, 3 Myrthe Bouma. Bij de
jeugd ging de titel naar Jelle Brinker-
hof, 2 Joyce Otten, 3 Camee van Bem-
melen.

De aanwezigen konden deze avond te-
vens in de kapel een expositie bewon-
deren van foto’ s die in 1988 ter gele-
genheid van het 75 jarig bestaan van
de inmiddels verdwenen Prinses Julia-
naschool werden gemaakt. Zaterdag-
middag werd het Oranjefeest in de
feestweide bij kasteel Wilenborch
voortgezet. Daaraan voorafgaande
vond er een ballonnen optocht voor
kinderen plaats. Met de muziekvereni-
ging ‘Sursum Corda’ voorop, vertrok
de stoet vanaf het begin van de Nij-
landweg naar de feestweide waar de
ballonnen werden opgelaten. Daarna
vonden de diverse volksspelen plaats. 

Het vogelschieten werd officieel ge-
opend door de schutterskoningin van
vorig jaar Gea van Drongelen. Zij loste

het openingsschot, waarna achtereen-
volgens Jeanine v.d. Plassche, bewoon-
ster van het kasteel en Anneke Staring
haar voorbeeld volgden. 
Ben Godtschalk schoot een poos later
de vogel naar beneden en mag hij zich
voor tenminste een jaar, schuttersko-
ning van de Wildenborch noemen.
Henk Aalderink, burgemeester van de
gemeente Bronckhorst, kwam zater-
dagmiddag ook nog een kijkje nemen,
waarbij voorzitter Reint Mennink hem
rondleidde en tevens vertelde over hoe
er op het platteland in de Wilden-
borch gewerkt en geleefd wordt.

DE UITSLAGEN VAN DE VER-
SCHILLENDE SPELEN WAREN:
Vogelschieten: 1 en schutterskoning
Ben Godtschalk, 2 Hugo van Ditshui-

zen kop, 3 Herman van Ditshuizen
r.vleugel, 4 Jan Kornegoor l. vleugel, 5
Mannus Bomhof staart.
Stoelendans: 1 Andre Abbink, 2 Bert
Langwerden, 3 Evert Otten, 4 Wim van
Arragon.
Sjoelen: 1 Dick Lindenschot, 2 Wy-
nand Bijenhof, 3 Alie Klein Brinke, 4
Annelien van Hooydonk.
Dogcarrijden: 1 Karin Tiemessen, 2 Li-
aneke Bosman, 3 Nienke Abbink, 4
Gerda Wezinkhof
Kegelen: 1 Hans Reintjes, 2 Riek Vliem,
3 Evert Otten, 4 Henny Zweverink.
Schijfschieten: 1 Evert Otten, 2 Ben
Wisman, 3 Wim Vreeman, 4 Frits Plad-
det.
Klepelschieten: 1 Harrie Dinkelman, 2
Theo Gemmen, 3 Bas v.d. Schoot, 4
Evert Otten.

Ben Godtschalk Schutterskoning Oranjefeesten
Tijdens de viering van het Oranje-
feest in het buurtschap Wilden-
borch, dat afgelopen weekend res-
pectievelijk in de weide bij het kas-
teel en rond de kapel werd gehou-
den, maakte voorzitter Reint Men-
nink, tot verrassing van velen be-
kend, dat hij stopt met zijn werk-
zaamheden voor de Oranjevereni-
ging. Mennink: ‘ Ik heb vorig jaar
reeds intern in het bestuur ken-
baar gemaakt dat ik wilde stoppen.
Ik ben ongeveer 23 jaar voorzitter
geweest en daarvoor 18 jaar com-
missielid, tijd om voor een ander
plaats te maken’, zo lichtte hij toe.



De bondstrainers zijn speciaal aange-
steld om jong talent te begeleiden om
een hoog niveau te bereiken. Vervol-
gens werd ze door de bond gevraagd
om deel te nemen aan de Gelderse
kampioenschappen. Na 4 vrij eenvou-

dige winstpartijen stond ze in de halve
finale. Dit was een gelijkopgaande par-
tij, waarbij Merel net aan het langste
eind trok. Doordat deze partij lang
duurde moest ze vrijwel direct daarna
de finalepartij spelen.
Tijdens de finale was Merel toch wel
gelmponeerd van de officiële aanpak
met scheidsrechter, aankondiging en
het publiek. Mede hierdoor en de ver-
moeidheid kon ze haar normale ni-
veau niet meer halen en verloor met 4-

2, 4-1. Voor Merel en voor haar ouders
is het behalen van de finale een gewel-
dige prestatie en een onvergetelijke
moment.
Dat Merel talent heeft was bij VTP al
wel bekend. Dat ze in staat was om nu
al 2e te worden bij de Gelderse Kampi-
oenschappen tot en met 8 jaar was
voor de vereniging een aangename
verassing. Ook het komend seizoen zal
Merel training krijgen van de bonds-
trainers.

Merel Grube 2e op Gelders Kampioenschap

Merel Grube uit Vorden, lid van het
Vordens Tennispark (VTP) heeft het
afgelopen jaar in Zutphen les ge-
had van de bondstrainers van de de
KNLTB.

Afgelopen zaterdag hield het metaal-
bewerkingsbedrijf uit Ruurlo een
open dag voor de jeugd. In totaal ze-

ventien jongeren kwamen op deze
middag samen met hun ouders een
kijkje in de keuken nemen. 

Mevo hoopt op deze manier meer jon-
geren te interesseren voor techniek. 

Gezien de goede belangstelling een ui-
termate geslaagd initiatief!

Jeugd op bezoek bij Mevo

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat moeten ze bij Mevo hebben
gedacht.

Bij de Elite behaalde Jan Weevers een
goede 6e plek. Rudi Peters behaalde bij
de Masters een podiumplek. Hij werd
tweede. Moutainbikester Susan de
Leijzer reed haar eerste wegwedstrijd.
Tijdens de wedstrijd verzette ze veel

werk. Dit resulteerde in een mooie 15e
plek. Bij de junioren reden twee ren-
ners een behoorlijke wedstrijd. Rens te
Stroet reed naar een 7e plek en Niels
Flierman werd 13e.

RTV-ers presteren goed op district-
kampioenschappen
Op Tweede Pinksterdag werden de
districtkampioenschappen Noord
Oost-Nederland verreden. Hier
stonden verschillende renners van
RTV Vierakker Wichmond aan het
vertrek.
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BERKELDUIKERS IN KRING
FINALES
In Zutphen werd dit weekeinde onder
tropische omstandigheden de Speedo
Kring Finales gezwommen. Hieraan
kon worden deelgenomen door de be-
ste 18 zwemmers per leeftijd en
zwemslag na de 4 Speedo voorrondes.
Hieronder ook miniorenzwemmers
van zwemvereniging de Berkelduikers
uit Lochem. Met 1 maal een eerste,
tweede en derde plaats, 15 persoonlij-
ke records en vele  zeer goede resulta-
ten kan terug worden gezien op een
erg succesvol optreden.
Zeer opvallend was Merel Wilgenhof
met een flink pr op de 100 vrijeslag
(bijna met 5 sec. verbeterd) eindigde ze
op een mooie 4e plaats.
Mede door deze goede resultaten zul-
len Luuk Nijland, Niels Tjoonk, Milou

Wa t e r p o l o
BERKELDUIKERS PODIUM
Dit weekeinde werden de Gelderse B-
kampioenschappen verzwommen.
Hieraan kon worden deelgenomen
door zwemmers welke in voorgaande
wedstrijden hadden voldaan aan de
gestelde limieten. Ook leden van
zwemvereniging de Berkelduikers uit
Lochem hadden aan deze limieten vol-
daan en stonden dan ook fris aan de
start. Op zaterdag werd er gezwom-
men in Groenlo waar 2 medailles in
de wacht werden gesleept door Sanne
ten Have en Niels Tjoonk. Pech was er
voor Sander Wissink, hij werd gedis-
kwalificeerd, zijn (hand) geklokte tijd
zou hem de 2e plaats opgeleverd heb-
ben. Een zeer goede 100m. schoolslag
met een verbetering van zijn besttijd
van maar liefst 6,5 sec. bracht Sjoerd
Teunissen op een prima 5e plaats.
Zondags werd er fantastisch gezwom-

Z w e m m e n

PC DE GRAAFSCHAP
Afgelopen weekend, de zaterdag 17 ju-
ni, begon goed voor Imke Woerts. Zij
reed met haar pony Lady in Gendrin-
gen een bixie A-dressuur wedstrijd.
Tweemaal wist zij hier de eerste prijs
te behalen.
Zondag 18 juni stond in Empe de twee-
de dressuur- en springselectie voor de
pony's op het programma.
Sietske Rouwenhorst kwam reed met
haar pony Sylvia een keurige proef in
de klasse B-AB en eindigde hiermee op
de eerste plaats.
Vera Kingma met haar pony Sunny
Boy kwam uit in de klasse B-C en reed
met 183 punten naar de tweede plaats.

In de klasse B-DE was het Sebastiaan
Hamer die met zijn pony Sunshine of
Toys tweemaal de eerste plaats behaal-
de met resp. 193 en 200 punten.

Tot slot kwam Anke Woerts uit in de
klasse M1-DE met haar pony Tamara.
Met resp. 197 en 190 punten legde zij
beslag op de eerste en de tweede
plaats.

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

Inschrijven kan nu al op de geheel ver-
nieuwde website www.vordenstennsi-
park.nl  Behalve de perfecte organisa-
tie, voor het laatste jaar o.l.v. Jan Leeg-
stra, wordt er ook alles aan gedaan om
een sfeervolle entourage te creëren en
spelers en publiek te vermaken naast
de baan. Zo is dit jaar Gery Groot
Zwaaftink bereid gevonden om de
donderdagavond te komen spelen en
zorgt Sam de Tapasman op enkele an-
dere avonden voor heerlijke gerech-
ten.
Prettig is dat Dijkman Bouw ook dit
jaar weer als hoofdsponsor optreed.
Ook de andere sponsors van vorig jaar
zijn bereid gevonden om een bijdrage
te leveren om het toernooi in Vorden
mogelijk te maken, nl. Van Zeeburg &
Visser, Drukkerij Weevers, Rabobank

Graafschap west, Intersport Harbach,
Makelaarskantoor Pelgrum, Bloem-
binderij Kettelerij, Weulen Kranen-
barg en Autobedrijf Groot Jebbink.
Nieuwe sponsors zijn Wiltink Installa-
tiebedrijf,. Berentsen, Bargeman &
Besselink Schildersbedrijf en Strada
Sport.

De 7 OGTC-toernooien in de regio wor-
den afgesloten met de Masters. Voor
de Masters worden de spelers en speel-
sters, die het best hebben gepresteerd
op de 7 toernooien uitgenodigd. De
Master wordt dit jaar van 22 t/m 24
september gespeeld op de banen van
VTP in Vorden. De Masters worden ge-
organiseerd door de OGTC. Sponsors
van de OGTC zijn onder meer Weevers
en de Gibo-Groep.

3e Dijkman Bouw Open van
14 t/m 20 augustus
Het Dijkman Bouw Open heeft  met de eerste 2 edities een goede reputa-
tie opgebouwd. De top van Gelderland komt graag naar het toernooi dat
wordt georganiseerd door tennisvereniging het Vordens Tennispark
(VTP) en onderdeel uitmaakt van het Oost-GeldersTennis Circuit (OGTC).

Inmiddels heeft Free-wheel een kano
laten maken die plaats biedt aan 16-18
personen. Vorige week hebben 18 eer-

ste- en tweede jaarsleerlingen de kano
ingewijd en uitgebreid getest. De test
verliep uitstekend, niemand viel in

het water en bovendien vonden de
leerlingen het heerlijk om in een der-
gelijke grote kano te varen. De kano,
wellicht de grootste in de Achterhoek
vaart snel en is heel stabiel. Men heeft
een speciale trailer laten maken om
de kano te kunnen vervoeren.

Een kano die plaats biedt aan 16-18
personen

Free-wheel is momenteel bezig om samen met het Waterschap de Veen-
goot weer vaarbaar te maken. Het plan is om eenvoudige voorzieningen
te treffen om diverse opstapplaatsen te creëren. Hierdoor is het mogelijk
om in Vorden te kanoën.

men in Arnhem met als gevolg, veel
pr's en medailles. Uitzonderlijke pres-
taties werden geleverd door Anne-Car-
lijn Bakker, Merel Wilgenhof en Lotte
Eising. Deze drie dames zorgden op de
100 rug voor een geheel Berkelduikers
podium !!!  De behaalde prijzen, per-
soonlijke record en goede tijden zorg-
den bij de Berkelduikers voor een te-
vreden gevoel.

UITSLAG GELDERS B
KAMPIOENSCHAPPEN:
(naam, afstand, gezwommen tijd,
plaats):
Marlieke Scholten, 100 ss, 1.46.39,  PR
6e.
Sjoerd Teunissen, 100 ss, 1.48.54, PR
5e.
Luuk Nijland, 100 ss, 1.50.54, PR 7e.
Niels Tjoonk, 100 ss, 1.45.18,  PR 3e.
Bart Kers, 100 vl, 1.47.67, 5e.
Sanne ten Have, 100 vrij, 1.09.02, 6e en
100 ss, 1.27.60, 2e.
Sander Wissink, 100 ss, AA.

Marieke ten Have, 100 vl, 1.30.36, 7e.
Judith Stegeman, 100 rc, 1.33.07, 7e.
Carmen Degenaars, 100 vrij, 1.12.48,
10e.
Elsemieke Lever, 100 vrij, 1.11.34, 9e.
Harmen van Middelkoop, 100 ru,
1.42.60, PR 2e.
Anne-Carlijn Bakker, 100 vrij, 1.19.16,
PR 4e en 100 ru, 1.30.00, PR 1e.
Bart Kers 100 ss, 1.37.33, 5e.
Daan Nijland, 100 vrij, 1.17.14, 5e.
Elsemieke Lever, 100 ss, 1.29.73, 3e.
Frederiek Groot Roessink, 100 vrij,
1.11.92, 25e.
Laura Holterman, 100 ru, 1.17.44, 13e
en 100 vrij, 1.09.42, 20e.
Lotte Eising, 100 ru, 1.31.70, 3e.
Marieke ten Have, 100 vrij, 1.12.18, 6e.
Merel Wilgenhof, 100 ru, 1.31.02, PR
2e.
Monique Eggink, 100 ru, 1.23.29, 10e.
Richard Ebbers, 100 ru, 1.15.03, PR 5e.
Sanne ten Have, 100 vl, 1.24.45, 5e en
100 ru, 1.20.50, PR, 6e.
Taco Braakhekke, 100 ss, 1.25.57, PR 1e.

Aan de vierde onderlinge viswedstrijd
van hengelaarsvereniging ‘De Snoek-
baars’ deden zestien personen mee,
die gezamenlijk 3310 gram vis vingen.
De uitslag was als volgt: 1e R. Eykel-
kamp 1330 gram. 2e W. Bulten 680
gram. 3e W. Vreeman 250 gram.

H e n g e l s p o r t

De Snoekbaars

De Vordense auto- en motorclub ‘De
Graafschaprijders’ organiseert zondag
25 juni de zogenaamde ‘Kastelentoer’,
een toerrit met een lengte van circa
180 kilometer, geheel door de omge-
ving van de Achterhoek, Twente en

Salland. De start is vanaf het clubhuis
aan de Eikenlaan 2a. De inschrijving is
die dag geopend vanaf 9.00 tot 12.00
uur.
Het inschrijfgeld is inclusief een con-
sumptie.

Kastelentoer VAMC 
'De Graafschaprijders'

Men kan kiezen uit vier klassen te we-
ten heren, dames, gemengde klasse en
een vrije klasse. Ook is er een recrean-

tenklasse over een afstand van zes ki-
lometer. De start van deze klootschiet-
marathon is om 10.00 uur bij de fami-
lie Scheffer, Nieuwenhuisweg 1 te Vor-
den. 
Voor nadere informatie c.q. opgave
kan men bellen 551328. Opgave is mo-
gelijk tot zaterdagavond 1 juli 20.00
uur.

Klootschietmarathon
Zondag 2 juli organiseert Dick Re-
gelink namens de Deldense buurt-
vereniging een klootschietmara-
thon over een afstand van 10 kilo-
meter.

De ronde wordt gehouden op het in-
dustrieterrein Werkveld. Start en fi-
nish is aan de Industrieweg. De jeugd
kan zich opgeven door een formulier
af te halen bij de Rabobank of  bij Ru-
di Peters 441678 of  Peter Makkink
464144. Het is ook mogelijk om je op
te geven tot een half uur voor de start
bij start/finish. De aanvang van de dik-

ke bandenrace is om 12.45 uur.
De amateurs A starten om 13.30 uur
voor een wedstrijd over 50 kilometer.
In deze wedstrijd staan verschillende
renners van RTV Vierakker Wich-
mond aan het vertrek, om een gooi te
doen naar de overwinning.
Daarna starten om 15.15 uur de junio-
ren voor een wedstrijd over 60 kilome-
ter. Voor RTV Vierakker Wichmond
staan hier o.a. Rens te Stroet en Roy
Hartman aan de start. Ook zij zullen
in deze thuiswedstrijd een gooi naar
het podium doen.

Rabo Dikke bandenrace
Op zondag 25 juni wordt weer de
ronde van Vorden verreden. Naast
de Amateurs A en Junioren word
voor de jeugd van  8 t/m 12 jaar een
dikke bandenrace georganiseerd.

Na een spetterend optreden kregen
bandleden Wouter, Renske, Martijn,
Eelke en Miranda tot hun teleurstel-
ling te horen dat zij noch de publieks-
prijs, noch de juryprijs te pakken had-
den. 
Met lege handen naar huis dus maar? 
Niets was minder waar!

Tot haar grote verrassing kreeg de
band van organisator John van den
Borne zelf het nieuws te horen dat zij
- bij wijze van hoge uitzondering - als-
nog aan de halve finale van de provin-
cie Gelderland mag deelnemen. 
Van den Borne gaf als reden hiervoor
dat de band zijns inziens over voldoen-
de potentie beschikte om een kans te
maken in The Clash. 'Een goede band
laten wij niet gaan', aldus de organisa-
tor van de landelijke coverbandwed-
strijd zelf. 

Veel succes bij de halve finale!

The Avalanche toch naar
halve finale!
De Vordense band The Avalanche
speelde afgelopen zaterdag tijdens
de voorronden van The Clash of
the Coverbands in "'t Pakhuus" in
Silvolde, met/tegen twee Arnhemse
formaties.

Tjoonk, Daan Nijland en Merel Wil-
genhof worden ingeschreven voor de
landelijke Speedo Jaargangfinales wel-
ke op 2 juli zullen plaats vinden in
Dordrecht.

RESULTATEN 10 EN 11 JUNI:
Luuk Nijland, 100 wissel, 1.29.60 pr, 2e
plaats; 100 vrij, 1.24.97, 8e plaats; 50
vlinder, 0.38.91 pr, 1e plaats, NK in-
schrijving; 100 rug 1.30.64 pr, 6e plaats
NK inschrijving.
Niels Tjoonk 100 wissel, 1.30.98 pr, 4e
plaats; 100 vrij 1.21.13 pr, 4e plaats NK
inschrijving; 100 rug 1.27.10 pr, 3e
plaats NK inschrijving; 100 school,
1.46.71 pr, 7e plaats.

Bart Kers 100 school, 1.38.60, 16e
plaats; 100 vlinder 1.42.92, 17e plaats.
Rik Lok 100 school 1.36.95, 15e plaats.
Daan Nijland 200 wissel, 3.10.10 pr, 8e
plaats; 100 school 1.37.62 pr, 5e plaats;
100 rug 1.31.05 pr, 14e plaats; 50 vlin-
der 0.40.41 pr, 9e plaats, 100 vrij
1.19.20, 14e plaats.
Sander Wissink 100 school, 1.38.83 pr,
8e plaats.
Milou Tjoonk 100 school, 1.33.65 pr, 5e
plaats, NK inschrijving.

Merel Wilgenhof 100 vrij, 1.13.16 pr, 4e
plaats, NK inschrijving.

Anne Carlijn Bakker 100 rug, 1.33.15,
11e plaats.
Harmen v Middelkoop 100 rug, 1.43.16
pr, 14e plaats.
Rick Haytink 100 school, 1.47.98 pr, 8e
plaats.



Zaterdag 10 juni hebben 9 meiden
van SPARTA meegedaan aan de fi-
nalewedstrijd van de 7e divisie.
D.m.v. voorronden in het rayon

hadden ze zich gekwalificeerd voor
deze regio-wedstrijd. Meike Hey-
enk, Eline Heyink en Tecula Rabe-
link werden regio-kampioen.

De uitslagen van de medaille-winna-
ressen: Meike Heyenk (pupil 1, niveau
16) 1e prijs, Britt Radema (pupil 1, ni-
veau 16) 3e prijs. 

Eline Heyink (pupil 2, niveau 16) 1e
prijs, Cheryl Toebes (pupil 2, niveau
16) 2e prijs, Tecula Rabelink (pupil 1,
niveau 15) 1e prijs.

Allemaal gefeliciteerd!

SPARTA heeft 3 regio-kampioenen!

Eline Heyink 1e prijs en Cheryl Toebes, 2e prijs. Meike Heyenk, 1e prijs en Britt Radema, 3e prijs.. Tecula Rabelink, 1e prijs.

Roy Eijkelkamp mag zich sinds vorige
week niet alleen ‘Zelfstandig Kok’ noe-
men, ook is hij uitgeroepen tot ‘Uit-
blinker van 2006’ in de verkiezing on-
der mbo-opleidingen. Voor deze uit-
blinkers-verkiezing die in Orpheus in
Apeldoorn plaats vond, waren vijf ‘top-
pers’ genomineerd die door de docen-
ten van ROC Aventus uit Apeldoorn
waren aangedragen. De uitblinkers-
verkiezing wordt jaarlijks georgani-
seerd, waarbij uit de circa 12.000 mbo-
deelnemers van ROC Aventus de ‘uit-
blinker van het jaar’ wordt gekozen.
Roy: ‘Ik was in eerste instantie al be-
hoorlijk verrast dat ik was genomi-
neerd. Ik was niet eens op de hoogte
van een uitblinkers-verkiezing, een le-
raar van Aventus heeft mij daar een

poos geleden over verteld. 

Dat ik uit die vijf tot de ‘uitblinker van
2006’ ben gekozen, is natuurlijk fan-
tastisch’, zo zegt hij. Toen Roy voor de
jury moest verschijnen (docent J. v.d.
Vlekkert had hem overigens voorge-
dragen) kreeg de Vordenaar alle gele-
genheid om tegenover de jury ook zijn
‘zegje ‘ te doen. ‘Meesterkok daar ga ik
voor’, zo liet hij toen al weten. Tijdens
de bijeenkomst in Orpheus waren ook
pa (Wilko) moeder (Tiny) broer Kevin
en vriendin Daniëlle aanwezig. ‘Roy
heeft een goede dag. Eerst twee ne-
gens voor zijn praktijkexamen en te-
vens uitblinker van het jaar bij ROC
Aventus’, zo vatte jury voorzitter Feije
Sijbrandij, regio-secretaris van de Ka-

mer van Koophandel Veluwe & Twen-
te, kernachtig samen.

En zo was het ook, eerder die dag deed
Roy examen voor zijn opleiding kok
en haalde hij voor zijn kookkunsten
twee negens. Roy: ‘Ik haalde een negen
voor het onderdeel ‘Technieken’, b.v
het bakken van vlees, het braiseren
van vlees (het bakken met wortels,
prei, krulselderij, bouillon en dergelij-
ke) valt daar bijvoorbeeld onder. On-
der ‘technieken’ wordt bijvoorbeeld
ook het blancheren van groentes; het
voorkoken van groentes in kokend wa-
ter verstaan. Daarbij de keus van Roy,
koken met mooie verse producten.
Dus voor hem geen sauzen uit een
pakje. Roy Eijkelkamp is dan ook dol-
blij, dat hij naast zijn studie, werk-
zaam is in het regionale top restau-
rant ’t Diekhuus in Terwolde.

Kok het mooiste vak dat er isZegt hij:
‘Ik heb daar veel geleerd, met name
van eigenaar Jan Klercq en de sous-
chef Daniël van Lenthe. In september
start het nieuwe schooljaar en wil ik

mij verder gaan specialiseren, zeg
maar de studie voor ambachtelijk res-
taurant kok volgen. Deze studie duurt
twee jaar en daarna wil ik nog andere
cursussen gaan volgen b.v. tot leer-
meester patserie (banket ). Uiteindelijk
is dus mijn doel om ‘Meesterkok’ te
worden’, zo zegt de 19-jarige Vorde-
naar die in elk geval tot september
2007 bij 't Diekhuus in Terwolde wil
blijven werken. Kiezen voor het vak
van kok, betekent dat niet een forse in-
greep op het sociale leven’?, zo vroeg
wij hem. Roy: ‘Natuurlijk zul je vaak
met de weekends moeten werken.
Voor mijn geen probleem, trouwens
voor mijn vriendin ook niet. Zij staat
honderd procent achter mijn keus.
Het werken in een restaurant is overi-
gens buitengewoon gezellig. We heb-
ben als collega’ s onderling een goede
band, bovendien werk je met zijn al-
len aan een prachtig ‘product’, zo zegt
hij.

Tijdens zijn studie VMBO-T aan het
Isendoorn in Warnsveld, werkte Roy
in zijn vrije tijd bij bar-bistro ‘De Ro-
tonde’ in Vorden. Eerst als afwasser.
Toen men hoorde dat Roy later kok
wilde worden mocht hij al vrij spoedig
ook andere werkzaamheden verrich-
ten. Op het Isendoorn mocht hij ooit
samen met vriend Ton Buiting voor
honderd leraren koken. ‘Ik denk dat
het diner goed in de smaak is geval-
len, de leraren leven allemaal nog’, zo
grapt Roy. Na het Isendoorn naar ROC
Aventus in Apeldoorn. De basis-oplei-
ding voor kok voltooide hij in een jaar
(normaliter staat daar twee jaar voor).
Daarna voltooide Roy in twee jaar tijd
de opleiding ‘Zelfstandig Werkend
Kok’. Naast zijn studie werkte Roy, al-
vorens hij naar ’t Diekhuus in Terwol-
de ging, een jaar bij de Galentijn in
Zutphen, waar hij ook de nodige erva-
ring opdeed.

Met verse producten een mooi gerecht
maken, is het liefste wat Roy doet.
Maar thuis eten bij moeder Tiny, een
heerlijke stamppot met een balletje
gehakt laat zij zich uiteraard ook goed
smaken. ‘De Hollandse pot vind ik ook
heel lekker hoor’! Op 1 september
wacht hem nog een bijzondere dag.
Dan wordt Roy (die ook al eens bij de
20 beste jonge koks tot 24 jaar in Ne-
derland werd uitgeroepen) samen met
de ‘uitblinkers’ uit andere delen van
Nederland in het congrescentrum ‘De
Flint’ te Amersfoort gehuldigd, waar-
bij ook politieke kopstukken aanwezig
zullen zijn. Zo was bijvoorbeeld vorig
jaar de staatssecretaris van Onderwijs,
Mark Rutte bij de huldiging present.

Roy Eijkelkamp na 'Uitblinkersverkiezing': 

'Ik wil in een drie sterren restaurant Meesterkok worden'

‘Onze Roy is bij wijze van spreken geboren met de koksmuts op. Toen hij
vijf jaar was en wij gingen met ons gezin bij oma op visite dan mochten
de kinderen daar altijd TV kijken. Roy deed dat niet, behalve wanneer Cas
Spijkers op de televisie was. De kookprogramma’s van hem, dat wilde Roy
wel zien. Hij was op die leeftijd ook altijd al bezig om toetjes te versieren.
Toen was het al wel duidelijk, onze Roy wil later kok worden’, zo zegt va-
der Wilko trots als een pauw op zijn inmiddels tot ‘uitblinker’ gekozen
zoon.

VORDEN - DIEFSTAL UIT AUTO
Op 13 juni, tussen 00.30 en 06.30 uur
werd aan de Enkweg in Vorden inge-
broken bij een op de oprit van een wo-
ning staande personenauto. Na het in-
slaan van een ruit werd de radio-
cdspeler, cd's en andere goederen weg-
genomen. 

VORDEN - OPENBARE SCHENNIS 
Op zowel de Waalderweg als de Lekke-
bekje in Vorden werd ten opzichte van
twee vrouwen openbare schennis ge-
pleegd. Een en ander vond plaats op
13 juni, rond 18.05 en 19.00 uur. In bei-
de gevallen werden de vrouwen gecon-
fronteerd met een zichzelf bevredi-
gende man. 
De politie is een onderzoek gestart en
is op zoek naar tips. Hiervoor kan men
bellen via 0900-8844.
Van de nog onbekende man is het vol-
gende signalement bekend;
Een manspersoon tussen 35 en 50
jaar, 1,75 meter lang, getint uiterlijk,
donker halflang haar, brildragend,
geen baard of snor. Hij droeg een zwar-
te fietsbroek, een blauw/grijs T-shirt
en een donkere baseballcap. 

WICHMOND - AANHOUDING IVM
NIET BETALEN OPENSTAANDE
BOETE.
Een 20-jarige inwoner van Wichmond
stond gesignaleerd voor een open-
staande boete van ¤ 120,-. Toen hij
daar op werd gewezen weigerde hij de
boete te betalen. Hij is vervolgens aan-
gehouden om de vervangende straf
van 1 dag hechtenis uit te zitten.

VERKEERSTOEZICHT
Op de Wildenborchseweg te Vorden
werd op 14 juni gecontroleerd van
10.00 - 12.00 uur. Van de 250 passanten
reden 15 bestuurders te hard. De
hoogst gemeten snelheid bedroeg 97
km/h waar 60 km/h is toegestaan.

Politie

Oproep
Zomer-
feesten
Verenigingen die op de bra-
derie, welke op donderdag
20 juli tijdens de zomerfees-
ten wordt gehouden een
kraam wil, dienen zich zo
spoedig mogelijk op te ge-
ven bij Javo Promotions tele-
foon 053-4611212.



Een tweede huis in
het buitenland
'Bouw je droom'. 'Het roer om'. Kent u
de programma's waarin Britse gezin-
nen alle schepen achter zich verbran-
den om een nieuw bestaan op te bou-
wen op het Europese vasteland? In
Frankrijk of Italië kopen ze een verval-
len boerderij die ze vervolgens met be-
hulp van de lokale aannemer verbou-
wen tot hun droomhuis. Niet gehin-
derd door enige kennis van de Franse
of Italiaanse taal gaan de meeste Brit-
ten totaal onvoorbereid en met te wei-
nig financiële reserves aan de slag. Na
veel bloed, zweet en tranen wordt het
verbouwde huis uiteindelijk ruim
over de geplande datum opgeleverd.

En dan? Leefden ze nog lang en geluk-
kig? Niet alle hierboven genoemde
programma's laten zien hoe het af-
loopt. Tegenslag, rampspoed, te wei-
nig geld, lekkages, instortende draag-
muren en te laat geleverde materia-
len. Dat zijn mooiere televisiebeelden
dan de dagelijkse sleur en een happy
end.
Maar is die dagelijkse sleur er ook als
je huis en haard hebt verkocht om in
een ander land te gaan wonen? U weet
het pas als u het probeert. Twijfelt u?
Het kan ook minder radicaal. Koop bij-
voorbeeld een (tweede) huis in het bui-
tenland. Dan hoeft u in ieder geval
nooit meer na te denken over waar u
dit jaar weer met vakantie naar toe
moet. Talloze Hollanders gingen u
voor en vielen als een baksteen voor
dat charmante boerderijtje op het
Franse platteland. Zoekt u een goedko-
per alternatief? In Turkije koop je al
voor zo'n ¤ 40.000,= een appartement-
je aan de kust. Wat het ook wordt,
denk goed na voor u een beslissing
neemt.
Een (tweede) huis in een ander land
heeft voor- én nadelen. Als u het huis
als vakantiebestemming koopt, kan
het een nadeel zijn dat u ieder jaar
weet waar u uw vakantie doorbrengt.
Verhuren tijdens uw afwezigheid
klinkt misschien rendabel, maar le-
vert in de praktijk ook een hoop zor-
gen. Niet iedereen is immers even zui-

nig op andermans spullen. Bovendien,
wie houdt er een oogje in het zeil als u
weer in Nederland bent? En dan de fi-
nanciële aspecten. Hoe financiert u
uw nieuwe huis? In welke staat van
onderhoud verkeert het? Oftewel, hoe-
veel moet er aan gebeuren voordat het
bewoonbaar is. Waar betaalt u belas-
ting? En hoeveel is dat dan? Zaken die
u goed moet afwegen voordat u van
uw droom werkelijkheid maakt.
Vrijwel iedere financiële aanbieder
heeft tegenwoordig oplossingen op
maat voor de aanschaf van een (twee-
de) huis in het buitenland. Laat u dus
goed informeren om van uw droom-
huis in het buitenland geen Engels fi-
asco te maken. Bedenk goed waarom
u een tweede huis koopt. Oriënteer u
via belangenorganisaties van huizen-
bezitters in het buitenland (zoals bij-
voorbeeld www.mondi.nl). Bepaal uw
budget en maak een planning. Zoek
betrouwbare partners. En tot slot: ga
ook naar de plaats waar u uw huis wilt
kopen als het herfst is of hartje winter.
Want ook een tweede huis in het bui-
tenland is niet altijd een plek onder de
zon.
Rabobank Private Banking is graag uw
financiële sparringpartner bij deze be-
langrijke beslissingen. Wilt u eens
sparren met één van onze accountma-
nagers, neem dan contact op met Ra-
bobank Private Banking: 0575 -558
558. Wij zijn er voor u!

Voor nadere informatie: 
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeu-
wen, Rob Jonker en Martijn Mos-
sink.

Bennie Wiecherink zat toen bij ‘Toon’
Nijenhuis in de klas en vulde aan: ‘O
wee, wanneer je Goedemondt niet
met ‘meester’ aansprak, dan zwaaide
er wat’. ‘Dat was in de tweede klas bij
meester Wallerbosch ook. Op de eerste
dag dat ik bij hem in de klas zat, stond
ik al op de gang. Hem moest je name-
lijk altijd met ‘mijnheer’ aanspreken
en dat deed ik niet’, zo zegt Tonny Nij-
enhuis. ‘Weet je nog Bennie bij mees-
ter Cremers, als je goed kon zingen
had je een streepje voor. Je kon hem
trouwens ook wel in de maling ne-
men. Meester Cremers schreef altijd
op het schoolbord de namen van de
leerlingen en achter de naam de cij-
fers die met de proefwerken waren be-
haald.

Hij telde dan de cijfers bij elkaar op en
het gemiddelde was dan het rapport-
cijfer. De meester liet dan het eindcij-
fer door een paar leerlingen uit de
klas vanaf het schoolbord voorlezen
en dat cijfer vulde meester Cremers
gelijkertijd op het schoolrapport in. Er
werd dan wel eens ‘per abuis’ een ho-
ger cijfer voorgelezen dan op het bord
stond. De betreffende leerling natuur-
lijk hartstikke blij en de klas maar la-
chen’, zo vertelt Tonny Nijenhuis. De
beide schoolmakkers Bennie en Tonny
raakten op de praatstoel en vertelde
het ene grappige voorval na het ande-
re. Dit soort verhalen zal op zaterdag
19 augustus nog wel eens veelvuldig

de revue passeren. Die dag vindt er na-
melijk vanaf 14.00 uur bij het Ludge-
rusgebouw een reünie plaats met aan-
sluitend een barbecue.

Het betreffen hier leerlingen die dit
jaar 65 worden of dat al zijn. Broers en
zussen van hen (geboren in de jaren
1938 tot en met 1944) zijn ook wel-
kom. De schoolperiode van Bennie en
Tonny speelde zich vlak na de oorlog
af, vanaf 1947/1948 tot begin vijftiger
jaren. De school waarover wij het heb-
ben, de Willibrordusschool werd in
1909 aan de Vierakkersestraatweg ge-
bouwd. In 1960 werd de school afge-
broken en werden er op die plek wo-
ningen gebouwd. Er kwam een nieu-
we school die later ook weer werd af-
gebroken. Thans staat er in Wich-
mond school ‘De Garve’, een basis-
school voor ‘alle gezindten’ zoals dat
zo mooi wordt omschreven!

WAT KON DIE JUFFROUW
STARING VOETBALLEN!
Afgelopen herfst fietste Frans Goede-
mondt, thans wonend in Apeldoorn
en zoon van oud-schoolhoofd Goede-
mondt, met zijn broers door de omge-
ving van Wichmond en Vierakker, om
nog eens terug te keren op de plek
waar hij vroeger zijn jeugd heeft door-
gebracht. Tonny Nijenhuis: ‘We kwa-
men toen met Frans in contact en
werd het idee geopperd dat het leuk
zou zijn de scholieren van weleer nog

eens te ontmoeten. Vandaar deze re-
ünie’, zo zegt hij. Het kon bijna niet
missen of Bennie en Tonny namen
weer een duik in het verleden. Bennie:
‘Weet je nog dat wij les kregen van juf-
frouw Staring uit Didam. ‘Of ik mij
dat kan herinneren, wat kon die meid
voetballen zeg. We zaten met drie
klassen in één lokaal. Wij jongens,
hebben van haar het voetballen ge-
leerd’, zo zegt Bennie Wiegerinck, de
latere snelle rechtsbuiten van Socil.
‘Mijn broer Theo heeft haar nog eens
de nylons kapot geschopt’, zo vult Ton-
ny aan!

‘Strafwerk op school, kwam je thuis
dan kreeg je van je ouders ook nog
eens straf. Jazeker zo ging dat vroeger.
En van de zo ‘rustige’ juffrouw Staring
kregen we wanneer we ondeugend
waren, best wel eens een flinke draai
om de oren’, zo zegt Bennie Wiege-
rinck. Tonny: ‘Als we strafregels moes-
ten schrijven dan deden we dat met
drie potloden op elkaar, dan had je al-
weer drie regels te pakken, ha, ha’! En
roken deden de jongens van de Willi-
brordus ook al op hele jonge leeftijd.
Bennie Wiegerinck: ‘Op school werd
altijd cokes gestookt. De coöperatie
kwam de cokes leveren en wij schep-
ten het dan naar beneden in de kelder
waar de kachel stond. Daarvoor kre-
gen we een paar kwartjes. Daar koch-
ten we ‘losse’ sigaretten voor, per stuk
2,5 cent. Daar wisten ze thuis natuur-
lijk niets van, dat begrijp je’.
Bennie en Tonny raakten niet uitge-
praat, over die ‘goede oude Willibror-
dusschool’ die een warme plek in hun
harten heeft veroverd en die in hun la-
tere leven tot vele vriendschappen
heeft geleid. 
Wil men meer weten over de reünie
op zaterdag 19 augustus of wil men
zich opgeven dan kan dat via
www.schoolbank.nl of een mailtje
naar f.goedemondt@hccnet.nl of tele-
fonisch 055-5215203 of 06-42011615.

Zaterdag 19 augustus grote reunie in Ludgerusgebouw te Vierakker

Tonny Nijenhuis en Bennie Wiecherink
bewaren nog altijd goede herinneringen
aan de vroegere Willibrordusschool

‘In de vijfde en zesde klas kregen we les van meester L.J. Goedemondt, hij
was het hoofd van de school en woonde er pal naast. Ik kan mij nog goed
herinneren dat ik een keer na moest blijven, ik denk ondeugend geweest.
In de klas zat ook ene Herman Bogaerts. Toen hij hoorde dat ik straf had
gekregen, nam hij alvast mijn klompen mee. Die zette hij buiten onder
het raam van de klas. Toen de school uitging en Herman ook naar buiten
ging, riep hij door het openstaande raam ‘meester er is telefoon’. Telefoon
was toen nog iets heel bijzonders. Meester Goedemondt snelde naar huis.
Ik had toen tijd genoeg om door het raam naar buiten te klimmen, klom-
pen aan en wegwezen’. Tonny Nijenhuis kan, 55 jaren later nog altijd sma-
kelijk lachen om dit voorval in de toenmalige Willibrordusschool in Vie-
rakker.

"Leerlingen van de zesde klas van de Willibrordusschool begin vijftiger jaren". v.l.n.r.: Kobi Boerkamp, Hennie Helmink, Jan Haggeman,
Henk Hermsen, Tonny Nijenhuis, Henk Nijenhuis, Bennie Wiecherink, Gratje Plakkenberg, Anneke Tijssen, Toos Wolbrink, Erna Bergman,
Pastoor Ter Heerdt, Tonnie Rouwenhorst, Ria Kok, Dinie Besseling, Ria Jansen, Theo Berendsen, Herman Bongaarts en Frans Goedemondt.
Op deze foto ontbreekt Bennie IJseldijk.

Voor de jeugd een gratis gebeuren,
mede mogelijk gemaakt door een aan-
tal sponsors die Stevo voor deze mid-
dag had weten te strikken. Het succes-
nummer bij de allerkleinsten onder
de bezoekers was toch wel jongleur
Doki. ‘Kinderen, zo sprak Doki, ik heb

een koffer meegebracht, zullen we sa-
men eens kijken wat er allemaal inzit?
Dat lieten de peuters en kleuters zich
geen tweemaal zeggen. Ze dromden in
grote getale om Doki heen en zagen
dat er allemaal balletjes, kegeltjes en
diabolo’s te voorschijn kwamen, waar-
mee vervolgens naar hartelust ge-
speeld kon worden. 

In Nederland worden we dagelijks via
de radio op de hoogte gehouden van
de files. Zaterdagmiddag ook lange ‘fi-
les’ op de kasteelweide. Er stond name-
lijk een liefst achttien meter lange op-
blaasbare locomotief op het terrein,
waar de kinderen in konden stappen.
Ook hier als motto ‘rustig even wach-
ten tot je aan de beurt bent’! Verder
werden de kinderen op deze zonnige
middag vermaakt door een clown.
Lekker spelen in de ballenbak en
springen op het grote luchtkussen.
Kortom de jeugd genoot met volle teu-
gen en als de kinderen het naar de zin
hebben, genieten ook de ouders, zo
bleek tijdens deze kindermiddag van
Stevo.

Jeugd genoot van 
kindermiddag
Ze stonden in de grote tent alle-
maal keurig op hun beurt te wach-
ten. Het gezicht laten schminken
bleek toch wel ‘in’ op deze kinder-
middag. Een bloemetjes op de wan-
gen of bijvoorbeeld een ‘Oranjebal’
en natuurlijk niet te vergeten de
gezichtjes die in een clownskop,
een tijger of een poes werden om-
getoverd. Letterlijk en figuurlijk
een prachtig gezicht. Ook de ou-
ders toonden zich enthousiast over
de gezichtsverandering van hun
kroost. Naar schatting waren er za-
terdagmiddag circa 400 personen
(ouders met kinderen) naar de wei-
de bij kasteel Vorden getogen, waar
de Stichting Evenementen Vorden
(STEVO) met deze kindermiddag
het jaarlijks zomerfeest inluidde.

De boeken worden deze keer op zater-
dagmiddag 24 juni verkocht. De aan-
leiding tot deze verkoop is dat er elk
jaar veel nieuwe boeken binnen ko-

men. Daardoor moeten er elk jaar ook
weer boeken uit, zodat alle boeken
nog in de kasten passen. Er is keus uit
jeugdleesboeken, prentenboeken,
groot letterboeken, tijdschriften en ro-
mans. Met het oog op de naderende
vakantie een mooie gelegenheid een
extra boek mee te nemen.

Boekenverkoop in de bibliotheek

Zoals elk jaar vindt er in de biblio-
theek weer een boeken- en tijd-
schriftenverkoop plaats.

Donderdagavond 29 juni wordt er na-
melijk om 20.00 uur in de tot toneel-
zaal omgebouwde schuur van de fami-
lie Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1
het toneelstuk ‘ Te vroeg gejuicht’ op-
gevoerd. Het bijzondere daarbij is dat
de meeste acteurs/ actrices niet alleen
jong zijn, maar ook een aantal weinig

ervaring hebben, zelfs nog nooit op de
planken hebben gestaan! Momenteel
wordt er door regisseur Hanneke Kok
nog volop gerepeteerd om straks een
amusant stuk op te voeren. ‘Te vroeg
gejuicht’ speelt zich af in de woonka-
mer van een boerenfamilie. De boer-
derij lijkt ten onder te gaan, echter
burgemeester Kamerling denkt er een
slaatje uit te slaan, omdat hij meent
dat er onder de hoeve een thermale
bron ligt waarmee veel geld is te ver-
dienen. Dit leidt tot allerlei komische

verwikkelingen! Het buurtfeest zelf
wordt op vrijdagavond 30 juni gehou-
den, eveneens bij de familie Scheffer.
Aanvang 19.30 uur. Een vast onderdeel
van deze avond is het vogelschieten.
Verder zijn er de volksspelen en vaste
en vrije baan schieten. Voor een aantal
spelletjes is er een speciale kindercom-
petitie. 

Na afloop van de prijsuitreiking om
22.00 uur volgt er een gezellig dans-
feest met de band ‘ Ziezo’.

Deldens Buurtfeest
Het heeft een paar jaren geduurd,
maar thans is het zover, het jaar-
lijkse feest van de buurtvereniging
‘Delden’ krijgt een extra surprise.
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VORDEN Zutphenseweg 24  T. 0575-551514 
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HELMINK AKTIEWEKEN!

EIBERGEN J.W. Hagemanstraat 3  T. 0545-474190
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KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS
WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

BANK RIO
Leverbaar in 3 en 2 zitter.
2 zitter in stof zoals afgebeeld 
van 1129.- nú voor 

Kunstgras  ‘Terrasco’ groen
200 breed  van 72,00 nu voor  OP=OP 35.-
Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter. (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij. )

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD !
(met uitzondering van trappen en couponnen)

Kapok hoofdkussen vocht en warmte regulerend,
koel in de zomer.  Normaal 22,50 per stuk  
NU 2 STUKS VOOR DE SPECIALE PRIJS VAN   39.95
Zomerdekbedden 90% ganzedons 
Eénpersoons 135 x 220 Van 69,95 voor  49.95
Tweepersoons 200 x 200 Van 109,95 voor 79.95
Lits jumeaux 240 x 200 Van 129,95 voor 89.95
Ook in extra lang leverbaar en sterk afgeprijsd!

Dekbedovertrekken ‘Calice’
Eénpers. 140 x 200/220 Van 49,95 voor 29.95
Tweepers. 200 x 200/220 Van 89,95 voor 49.95
Litsjumeaux 240 x 200/220 Van 99,95 voor 59.95

699.-

FAUTEUIL LUNA
In stof van 229,-
Zoals afgebeeld 
nu voor

179.-

OOK LEVERBAAR ALS ORANJE 
WK VOETBALKNOEIKLEED 200 x 300  NU 75.-

Projecttapijttegel 50 x 50 cm in oranje
Van 11,95 nu per stuk voor  OP=OP 2.95
Vinyl ‘Born’ OP=OP
400 breed, van 44,50 nu voor   19.95
Naaldvilttapijt voor trappen,keukens etc
400 breed, van 45,- nu OP=OP  29.95
Woltapijt ‘Saturnus’ in beige 
400 breed van 159,00 nu  OP=OP 89.50
Linomat Vinyl in beige of ORANJE 
400 breed van 62,50 nu OP=OP 49.95

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

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

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Workshop schilderen Acryl
op doek voor beginners.
Op de Wilghenhoeve te Ruurlo.
Wegens succes herhaling op: za-
terdag 1 juli, donderdag 5
juli en 5 augustus.
Maak uw eigen schilderij incl.
Achterhoekse lunch/koffie/thee
met eigenber. Lekkernij. Basis
schilderen, creativiteit in combi-
natie met gezelligheid.
Inschrijving sluit bij 10 cursisten. 
Docente zie: www.artjolanda.com.
Info/opgave: 
Liesbeth Schot 0573-452157, 
e-mail: hl.schot@hetnet.nl

www.DARTELTRAMPOLINES.nl

40 Verschillende trampolines uit
voorraad leverbaar bij dé

speciaalzaak in buitentrampolines

Broekstraat 22, D’chem 
Showtuin open:

di. & wo.: 10.00-17.30 uur
za.: 10.00-16.00 uur, 

of op afspraak: 0314 - 39 16 99.

DRUKWERK

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

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c
7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Postbus 22, 
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij

... metsmaak ingericht!
Bruggink. Alles in één hand. Een keuken kies je met

zorg, je wilt er immers jaren plezier van hebben. Wij begrijpen dit als

geen ander. In onze showroom vindt u een ruime variatie in stijlen

en prijsklassen. Onze adviseurs maken graag een perfect passend

ontwerp naar uw wensen. Onze monteurs zorgen voor het vakkundig

plaatsen en...natuurlijk werken wij zonder aanbetaling!

Molenweg 11 7055 AW  Heelweg/Varsseveld  T 0315 24 29 29  www.bruggink-bv.nl

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

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

traditioneel geteeld op een bedje van stro.
Nu voor de inmaak

en volop Hollandse asperges
Nieuwe oogst Hollandse aardappelen 

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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Riek zit zich zelf op te winden.
Foetert en is kriebelig  van dat
stomme voetbal  gedoe. Het
liekt wal of er niks anders is in
ons  Bronckhorst. Dat stelletjen
oldere kerls, sukkels  in de sport,
die  biej  eurn  T.V. zit te
schreeuwen. Ze praot al dage
lang nargens anders oaver.  Ze
kunt zelf nog gin 100 meter
hardlopen zonder  de kans  een
hartanval te kriegen  Dit is no
echt de moderne  afgod . God
voetbal !op de hele weald anbe-
den .. Zelfs de Paus  geet er veur
op de knene  en ok  onzen  mi-
nister president. Howel dat toch
anders een ernstig man mag he-
ten.. Ze bunt gewoon knetter
van dat voelballen. Kiek toch no
.. eurn Hendrik.. Hij is stief as ne
planke  en no zitte tussen de an-
deren  te scheeuwen 'wie hebt
gewonnen ,wie hebt gewon-
nen..!!'  wat een onzin.  Hij hef ja
nog nooit wat gewonnen..Wat is
dat toch met  dit man volk?  Het
grote gros dut zelf nooit an
sport . En no  dizze  jongens op
het T.V. scherm, die wat harder
loopt as normaal..die mot as hel-
den  vereerd?. Het bunt zowat al-
lemaols millionairs.. Wat van
hun  oaver het peardjen getild.
Gin wonder, at iets kump van
niets ..en dan kump tut iets..
Mocht het ooit wat worden  dan
steet zo straks  hare majesteit
klaor an de vliegtuug trappe.
Kriegt ze vaste nog  ne Koninklij-
ke Onderscheiding.!! Vulle  van
die schreeuwers  in het stadion ,

bunt naamlozen ,zonder zelf
ooit iets  boaven het maaiveld
uut te kommen. Ze verveelt zik
te pletter en dan in een  kear
kunt ze zik vereenzelvigen met
zonne bekenden voetballer. Be-
gint d'r ene te  schreeuwen dan
dooi gewoon met. In zon voetbal
stadion, oew  ondertussen ,  de
wedstried  is an de gange ,  een
plat flesken in de binnentesse,
lekker zat zoepen en dan nao af-
loop  in de trein alles  kapot
brekken en an 't vechten. Kudde
diern.. Ze geeft enorme bedrage
uut ,umme d'r maor biej te we-
zen in zon  stadion. En op oew
eigen T.V, kun iej het vulle bet-
ter volgen. Ja maor  'de sfeer'.!!
Die moi preuven. Dat zegt de
kenners.
Nouw Riek ging nog neet met,

al kreeg ze 't veur niks.  Trou-
wens  d'r komt vrouwleu zat op
af. De krante schrif van 
40 000  vrouwleu van plezier die
rond die 12 voetbal stadions
royaal de kost verdient. Dat is in
elk geval een bettere manier van
oew afreageern dan brekken en
angaon. Riek liekt het better um
nao ''Boeren golf '' te gaon kie-
ken ,een sport nog in opmars.
Wie weet wat dat nog worden
kan .Sport  fanatiekelingen in
het algemeen? Riek snapt er
niks van. Dat ze er alles veur oa-
ver hebt umme te winnen?  Met
zonne hette as verlopen wekke
?. Een mense zol zik toch dood
lopen. En dan bunniej efkes  in
de schijnwerpers en daor jaorn

veur getraind. Vake erg onge-
zond , vuls te eenzijdig. Ze least
dat er per jaor 25 starft deur de
sport. 50 deur eur wark en 50
deur kindermishandeling en
1500  deur zelfdoding. Dat laat-
ste is nog het argste meent Riek.
Veur de persoon zelf en veur de
dadelijke omgeving. Dai oew
zelf verwiet dai d'r neet genog
an deden umme dat te veur-
kommen. Zo vulle hopeloze
mensen. Dat wil iej neet weten.
Denkelijk bunt d'r dat nog vulle
mear. As  naosten loop iej  d'r
neet mee te koop  en zul ie  het
een natuurlijken dood laoten
lieken at d'r zik ene  dood  rid op
de weg. 
Op meerdere plaatsen in ons
Bronckhorst is  de aovend vier-
daagse. Riek is van plan um  te
gaon kieken . Hendrik zal wel
neet met willen. Laot dat man-
volk dan maor  voetballen.. Sa-
men met andere mooders en
oma's en buurvrouwleu langs
de weg de kindre wat anmoedi-
gen. Een paar kleinkindre loopt
ok met . Ze bunt ja gaar neet ge-
wend umme zon stuk te lopen.
En dan vier dage zovulle  km. .
Een mooi gezichte at ze in  de
maot in een club uniform bin-
nen komt. Soms nog  zingend
en net doon of iej neet meu te
kriegen bunt.

De Baron van Bronckhorst

Zijn loopbaan leidde hem als onder-
wijzer in Stokkum via Loerbeek
(Hoofd der school) naar de directeurs-
functie van Basisschool De Leer te
Hengelo (1985). 
Sinds 1999 was hij daarnaast intensief
betrokken bij het Centraal Manage-
ment van de inmiddels 14 katholieke
basisscholen verspreid over de ge-
meenten Bronckhorst, Doetinchem
en Oude IJsselstreek. In 2003 volgde

zijn benoeming tot eindverantwoorde-
lijk Centraal Manager van de Stich-
ting.

Vanuit zijn functie heeft hij in de loop
der jaren een uitgebreid netwerk van
interne en externe contacten opge-
bouwd. 
Voor zijn bestuur alle reden hen de ge-
legenheid te bieden om samen met
Henk Roes nog even bij deze periode
stil te staan.

Op donderdag 29 juni wordt daartoe
een feestelijk samenzijn georgani-
seerd in Partycentrum Palestra te
Braamt.

Onderwijsmanager 
Henk Roes neemt afscheid
Op 1 augustus a.s. beëindigt Henk
Roes zijn onderwijsloopbaan als
Centraal Manager bij de Katholie-
ke Onderwijs Stichting 'Oost Gelre'
te Doetinchem.

Het was een drukte van belang in het
gebouw van Radio Gelderland aan de
Rosendaalseweg 704 in Arnhem. De
teams waren goed vertegenwoordigd.
Toch werden van tevoren afspraken
gemaakt over het aantal personen per
kern en het aantal supporters. Want
Beltrum heeft 3000 inwoners en Ol-
burgen/Rha slechts 400.
Op 25 maart 2006 behaalde Olbur-
gen/Rha een opkomstpercentage van
56,9%. Beltrum wist op 24 april 2006
673 handtekeningen te verzamelen.
Daarom mochten deze kernen tegen
elkaar strijden in de Finale. In zes
speelronden moest worden beslist wie
de beste kleine kern was, met René
Arendsen als quizmaster.
In het team van Olburgen/Rha was Mi-
chel Damen de teamcaptain. Daar-

naast speelden mee Annie Gieling, Jan
Horstink en Bennie Beyer. Voor Bel-
trum speelden Ronald Stapelbroek,
teamcaptain, Martin Groot Severt,
Bennie te Veluwe en Jan Klein Nijen-
huis.
De vragen in de diverse ronden waren
zeer gevarieerd. Veelal werden frag-
menten uit eerdere uitzendingen van
de Kleine Kernen Competitie gebruikt.
Tussen de spelronden door speelde de
band Mash, die met veel plezier van
deze gelegenheid gebruik maakte om
zich op de radio te presenteren.
Beltrum won het uiteindelijkmet een
slotkabaal van 126 dB, tegenover een
slotkabaal van Olburgen/Rha van 122
dB. De eindstand werd 59 - 42 in het
voordeelvan Beltrum. Het dorp gaat
naar huis met de eer en een bankje,
mede beschikbaar gestelddoor het be-
drijf Samson in Zutphen.
De eindstanden. Opkomstpercentage:
1. Olburgen/Rha 56,9%; 2. Toldijk 51.1
%;10. Baak 37,7%; 20. Beltrum 22,1 %.
Stand Absolute opkomst: 1. Beltrum
673; 4. Toldijk 471; 5. Baak 457; 21. Ol-
burgen/Rha 219. In de Finale 42 pun-
ten voor Olburgen/Rha en 59 punten
voor Beltrum!

Finale Kleine Kernen Competitie van Radio Gelderland

Na spannende strijd met
beslissend slotkabaal winst
voor Beltrum!
In de finale van de Kleine Kernen
Competitie op zaterdag 17 juni
2006, streden Olburgen/Rha en Bel-
trum in Arnhem voor de eerste
plaats en de bijbehorende prijs:
een bankje voor de dorpskern met
inscriptie. Het werden spannende
vragenronden, waarbij uiteindelijk
pas na het slotkabaal de definitie-
ve winnaar bekend werd: Beltrum!

Vele honderden foto’s werden er ge-
maakt tijdens de demontage, om
maar zo precies mogelijk te kunnen
‘onthouden’ hoe de montage moest
plaatsvinden. Door de techniek der di-
gitale fotografie is tegenwoordig veel
gemakkelijker te bekijken hoe iets in
elkaar zit. Vroeger werden tijdens de
demontage aantekeningen gemaakt.
Dit was zeer tijdrovend.
De brugdelen werden in de spuiterij
gestraald. Na scouperen, het aanbren-
gen van een zinklaag, werd een poly-
urethaan lak aangebracht. Deze roest-
werende twee componentenlak is
licht elastisch.

Gedurende het restauratieproces kwa-
men coördinatoren van het project de
brug bekijken. 
Vrijdag 16 juni 2006 was aanwezig
voor het Waterschap Rijn en IJssel de
heer Ronald Stapelbroek, die tevens
een voortgangverslag bijhield in het
blad van WRIJ. Van de gemeente
Bronckhorst was dit de heer Willem
Hagen.
De planning is om de brug terug te
plaatsen voor 14 juli 2006, zodat het
houtwerk van de brug kan worden te-
ruggeplaatst. 
óór de bouwvak, 21 juli, moet het ge-
hele restauratie project zijn afgerond.

Monumentale brug Laag-Keppel weer in
elkaar
In de enorme werkplaats van Smederij Oldenhave in Vorden werd de mo-
numentale draaibrug over de negentiende-eeuwse keer- en schutsluis bij
Laag-Keppel gerestaureerd. Deze brug werd in december van 2005 gelicht
en naar Vorden getransporteerd, waarna de werkzaamheden konden aan-
vangen. De draaibrug werd geheel gedemonteerd, behandeld en daarna
weer in elkaar gezet.

In de werkplaats van Smederij Oldenhave in Vorden, wordt over de restauratie van de brug
bij Laag-Keppel gesproken door Erik Oldenhave (l.) en Ronald Stapelbroek van WRIJ.
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Bon voor prijswinnaars
Kom en bezoek 24 juni onze nieuwe vestiging. U wacht

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

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

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

fiets, DVD-speler of flat-screen tv.

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

Naam: M/V

Voorletters:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

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

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

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

�

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

Zaterdag 24 juni is het zover
Sanitiem nu in Hengelo

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

Zaterdag 24 juni is het zover
Sanitiem nu in Hengelo



Op vakantie? Nieuw
paspoort vanaf
26 augustus a.s.
Op 26 augustus 2006 wordt een
nieuw model paspoort en Neder-
landse identiteitskaart ingevoerd. 
In deze reisdocumenten zit een chip,
die ook gebruikt moet kunnen
worden voor automatische gezichts-
herkenning. De internationale eisen
voor pasfoto’s voor deze reisdocu-
menten zijn daarom anders dan de
huidige eisen. Houdt u er nu vast
rekening mee dat de pasfoto’s die de
komende weken gemaakt worden
volgens de huidige eisen, vanaf
augustus misschien niet meer
gebruikt kunnen worden voor de
aanvraag van een reisdocument of
voor de bijschrijving van kinderen in
een reisdocument.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
alleen nog kleurenfoto’s, lichtgrijze
egale achtergrond en neutrale blik
van degene op de foto, waarbij de
mond gesloten moet zijn. Voor een
nauwkeurig overzicht van de eisen
verwijzen wij u naar de bijlage op
onze website www.bronckhorst.nl
onder ‘nieuws’.

Hieronder vindt u een voorlopig
schema van de zomertoer. U kunt
zich aanmelden of meer informatie
vragen bij het directiesecretariaat,
mevr. G. Nijland, tel. (0575) 75 03 84
of mailen g.nijland@bronckhorst.nl.
Aanmelden kan tot 29 juni a.s.

Schema
• Dag 1, maandag 10 juli, vertrek

08.00 uur uit Vorden. De route van
die dag is Vorden - Veldwijk - eind-
punt taveerne ‘De Wildenborcher-
hof’, Wildenborchseweg 6 in Vor-
den, rond 18.00 uur. Lunch rond
13.00 uur bij zwembad ‘In de Den-
nen’, Oude Zutphenseweg 7 in
Vorden. 

• Dag 2, dinsdag 11 juli, vertrek
08.00 uur vanaf ‘De Wildenbor-
cherhof’. De route van deze dag is
Mossel - Kranenburg - Medler -
Linde - Varssel - Veldhoek met 
als eindpunt sportcomplex ‘de
Veldhoek’, Varsselseweg 55 in
Veldhoek om 18.30 uur. Lunch
rond 13.00 uur in ‘’t Proathuus’,
Lindeseweg 23 in Linde. 

• Dag 3, woensdag 12 juli, vertrek
08.00 uur van sportcomplex ‘de
Veldhoek’. De route is Veldhoek -
Dunsborg - Halle Heide - Halle -
Halle Nijman - Heidenhoek - Was-
sinkbrink - Winkelshoek - Zelhem.
Lunch rond 13.00 uur in Halle. 
’s Avonds overnachten in Zelhem.

• Dag 4, donderdag 13 juli, vertrek
08.00 uur vanuit Zelhem. De route
is Oosterwijk - Velswijk - Wittebrink
- Hummelo - Laag Keppel - Hoog
Keppel - Voor Drempt -  Eldrik -
Achter Drempt - Olburgen. De
lunch is in de omgeving van Eldrik
rond 13.00 uur. De avond brengt het
gezelschap door op camping
‘Dorado Beach’, Pipeluurseweg 8 in
Olburgen vanaf 18.30 uur.

• Dag 5, vrijdag 14 juli, vertrek 08.00
uur vanaf ‘Dorado Beach’ in Olbur-
gen. De route is Rha - Bronkhorst
- Steenderen - Covik - Baak - Vier-
akker - Wichmond. Lunch in zaal
‘Den Bremer’, Zutphen Emmerik-
seweg 37 in Toldijk om 13.00 uur.
Avond en overnachting bij Eko
Boerderij ‘’t Boshuis’, Boshuisweg

8 in Vierakker vanaf 19.00 uur.
• Dag 6, zaterdag 15 juli, vertrek om

08.00 uur vanaf Eko Boerderij
‘’t Boshuis’. De route van deze
laatste dag is Delden - Noordink -
Bekveld - Keijenborg - Hengelo,
finish bij het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat om 15.00 uur.
Picknicklunch rond 13.00 uur in
buurtschap Bekveld

Themabijeenkomsten in de avond
Met uitzondering van dag 1 is het 
‘s avonds ook de bedoeling om kleine
themabijeenkomsten te houden op

de locatie waar wordt geslapen.
Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:
toerisme in Bronckhorst (camping-
bedrijven/bungalowparken), platte-
landsvernieuwing, landgoederen in
de gemeente, Varsselring-circuit etc.
Dit moet nog nader ingevuld worden,
maar wilt u hierover spreken of heeft
u interesse om namens uw wijkver-
eniging, project of bedrijf over een
ander onderwerp/product tijdens een
themabijeenkomst te spreken, bel of
mail ons directiesecretariaat voor 
29 juni op eerdergenoemd telefoon-
nummer/e-mailadres.

Jaargang 2
Nr. 25
20 juni 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

Raad en college van Bronckhorst op zomer(fiets)toer
langs de kernen
Wilt u hen spreken, laat het ons weten! 

Onder het motto: ‘De gemeente komt naar je toe deze zomer’ gaat een aan-
tal raads- en collegeleden van 10 t/m 15 juli een fietstocht door de gemeen-
te maken. Burgemeester Aalderink: “We doen dit omdat we het belangrijk
vinden om onze kernen en inwoners nog beter te leren kennen. We willen
burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven ontmoeten en projec-
ten en bezienswaardigheden bekijken. Bijvoorbeeld de kastelen, musea,
bedrijfsterreinen, scholen, bibliotheken, dorpscentra, sportverenigingen/-
complexen, plattelandsvernieuwings- en nieuwbouwprojecten, noem maar
op. Inwoners, (wijk)verenigingen, instanties of bedrijven kunnen ons tijdens
de route spreken over onderwerpen die hen na aan het hart liggen. Langs-
komen kan tijdens de route in één van de dorpen of buurtschappen, bij de
lunch of ‘s avonds als we op de camping staan. Een stuk meefietsen mag
ook!”

Burgemeester Aalderink: “Fietst u mee ergens tussen 10 en 15 juli?”   

Mensen zetten nog wel eens
vraagtekens bij de (gescheiden)
inzameling van afval. In deze serie
‘Afvalmisverstanden van de week’
een antwoord op veel afvalmis-
verstanden.

Al die afvalstromen scheiden, is
niet handig
Al het scheiden van het afval vraagt
extra ruimte in huis en ‘gedoe’,
denkt u wellicht wel eens. Door de
jaren heen worden steeds meer
afvalstromen gescheiden ingeza-
meld. Dat is niet voor niks. 

De verwerkingskosten van de ge-
scheiden afvalstromen zijn veel la-
ger dan bij ongescheiden stromen.

Enkele voorbeelden: restafval kost
per 1.000 kilo ca € 110,- en GFT-af-
val kost ca  € 50,- per 1.000 kilo.
Oud papier, ijzer en textiel leveren
zelfs een klein bedrag op. Ook ge-
scheiden grove afvalstromen, zoals
puin (€ 30,-) en hout (€ 60,-), kosten
veel minder dan wanneer ze door el-

kaar aangeleverd worden (€ 120,-).
Soms is het geld niet zo direct de
reden, maar gaat het om milieu of
praktische overwegingen. Te den-
ken valt aan de inzameling van lui-
ers. Voor de recycling van weg-
werpluiers en incontinentiemate-
rialen is een technologie uitgevon-
den die ervoor zorgt dat er geen
restafval overblijft. Papierpulp en
plastic worden teruggewonnen
voor hergebruik, het slib wordt ge-
composteerd en het water wordt
biologisch gezuiverd. In Bronck-
horst zamelen veel zorginstellin-
gen, kinderdagverblijven en ge-
meenten luiers apart in (de locaties
van de inzamelbakken vindt u via
www.bronckhorst.nl/afvalsite).

Afvalmisverstand van de week

aan de balie

Wat te doen bij verhuizing?
Verhuist u binnen de gemeente dan moet u bij de afdeling Publiekszaken aangif-
te doen. De aangifte kan ook per post aan de gemeente gestuurd worden. Op het
postkantoor kunt u een speciaal verhuispakket halen, waarin ook een formulier
zit dat bestemd is voor de gemeente. Wanneer u bij iemand in gaat wonen, dient
de hoofdbewoner van het nieuwe adres een schriftelijke verklaring te onderte-
kenen en een kopie van een legitimatiebewijs te overleggen. De aangifte moet
binnen vijf dagen na de verhuizing worden gedaan. U moet zich legitimeren.



Nieuwbouw o.b.s. Velswijk genomineerd voor Scholenbouwprijs 2006

De nieuwbouw van de openbare ba-
sisschool Velswijk is genomineerd
voor de landelijke Scholenbouwprijs
2006 (voor primair onderwijs). De
prijs is een initiatief van het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap en bedoeld om professio-
neel en inspirerend opdrachtgever-
schap te stimuleren. De nieuwe

o.b.s. Velswijk is vooral bijzonder
omdat peuterspeelzaal Ikke Ook vol-
ledig geïntegreerd is in de school.
Op tijden dat de groepen 1 en 2 vrij
zijn, gebruikt de peuterspeelzaal dit
lokaal. Hiervoor zijn slechts enkele
aanpassingen gedaan (lokaal iets
groter, verschoonruimte, berging en
veiligheidseisen voor peuterspeel-
zaalwerk). O.b.s. Velswijk en peuter-
speelzaal Ikke Ook nemen hun nieu-
we locatie in augustus in gebruik.
Erik van Wel van BRT Architecten uit
Alkmaar ontwierp de nieuwbouw. 

In eerste instantie meldden zich
ruim 200 nieuwbouwprojecten voor
de Scholenbouwprijs 2006 aan. Uit-
eindelijk hebben 158 scholen de
benodigde informatie aangeleverd.
Hiervan zijn er 25 genomineerd,

waaronder dus o.b.s. Velswijk. In ju-
ni vindt een speciale tentoonstelling
plaats waar materiaal van de nieuw-
bouwprojecten van de genomineer-
den zoals foto’s, films, maquettes en
tekeningen aan de jury worden ge-
toond. De jury selecteert uiteindelijk
8 tot 10 projecten voor de laatste
ronde en bezoekt deze in septem-
ber. De prijswinnaar wordt bekend
gemaakt tijdens de onderwijsten-
toonstelling eind januari 2007 in de
Jaarbeurs in Utrecht en uitgereikt
door minister Van der Hoeven. De
prijs bedraagt € 12.500,- en is be-
doeld voor activiteiten of voorzienin-
gen die rechtstreeks verband hou-
den met het winnende project. De
school, de architect en de gemeente,
die het project financiert, zijn zeer
verheugd met de nominatie.

Op 22 juni a.s. vergadert de raad in
de raadszaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom
om deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:

• Benoeming en beëdiging leden
rekenkamercommissie 

• Beslissing bezwaarschriften
voorbereidingsbesluit Kruis-
bergseweg-Wassinkbrinkweg

De gemeenteraad heeft op 22 de-
cember 2005 een voorbereidings-
besluit genomen met het doel om
vrijstelling te kunnen verlenen van
de voorschriften van het geldende
bestemmingsplan om vestiging van
een groenrecyclingsbedrijf op de
hoek Kruisbergseweg/Wassink-
brinkweg in Zelhem mogelijk te
maken. Tegen dit besluit zijn be-
zwaarschriften binnengekomen van
omwonenden en de gemeente Doe-
tinchem. De raad wordt gevraagd
hierover een beslissing te nemen
• Voortgang Groenrecycling
De raad heeft b en w de bevoegheid
gegeven om vrijstelling voor de

vestiging van het groenrecyclingbe-
drijf (zie ook hierboven) in Zelhem
te verlenen. Bij de vaststelling van
het voorbereidingsbesluit heeft de
raad bepaald dat b en w niet eerder
zullen overgaan tot het aanvragen
van de zgn. verklaringen van geen
bezwaar bij Gedeputeerde Staten
dan nadat de gemeenteraad
daarover is gehoord
• Preventie activiteitenplan

brandweer
B en w vragen de raad te accepte-
ren dat de meest risicovolle panden
in de gemeente medio 2007
voorzien zijn van een gebruiks-
vergunning
• Verzoek bestemmingsplanher-

ziening Michelstraat 7, Zelhem

• Jaarstukken gemeente
Bronckhorst 2005

Met de jaarstukken 2005 leggen 
b en w verantwoording af over het
begrotingsjaar 2005 m.b.t. het
gevoerde beleid en beheer. De
stukken geven de raad informatie
voor hun controlerende taak 
• Vaststelling beleid economische

ontwikkeling gemeente
Bronckhorst 2006-2010

In het economisch beleid staan de
plannen van de gemeente op eco-
nomisch gebied. De gemeente wil
het aantal arbeidsplaatsen in
Bronckhorst laten groeien. B en w
zetten in op een goede samenwer-
king tussen de verschillende spe-
lers in het bedrijfsleven en het ge-

zamenlijk zoeken naar nieuwe kan-
sen. Het beleid is totstandgekomen
na uitvoerig overleg met het
Bronckhorster bedrijfsleven.
• Strategische visie op inkoop
In deze visie geeft de gemeente aan
hoe zij efficiënter zaken wil inkopen
om daarmee kostenbesparingen te
halen
• Voorbereidingskrediet nieuw 

gemeentehuis
Voor de voorbereidingen voor de
nieuwbouw van het gemeentehuis
worden de nodige kosten gemaakt
(advies, makelaars etc). De raad
wordt hiervoor een krediet
gevraagd van € 100.000,-

• Evaluatie behandeling interne
klachten 2005

• Invoeringskosten
Basisregistraties Adressen en
Gebouwen 2006

Voor meer informatie over de in-
houd van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van
de gemeente (zie onder) of de
website www.bronckhorst.nl raad-
plegen onder gemeente/bestuurs-
informatiesysteem. 

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 24 augustus a.s.

Uit de raad

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

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

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

c. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
d.een klacht zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet be-

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

Over Burgerinitiatief en spreekrecht kunt u gratis een folder afhalen in
het gemeentehuis en -kantoor.

Op bedrijventerrein Vinkenkamp in Zelhem zijn nog kavels te koop 

Geef uw mening over het nieuwe afvalbeleid, het kan tot 27 juli
Op 18 mei jl. heeft de gemeenteraad
in principe besloten tot invoering van
een volume/frequentiesysteem voor
de inzameling van ons afval. Het sys-
teem treedt vanaf 1 januari 2008 in
werking. Bij het volume/frequentie-
systeem is het uitgangspunt ‘de ver-
vuiler betaalt’. U gaat betalen voor het
aantal keren dat u uw afvalcontainer
aan de straat zet en niet zoals nu een
vast bedrag per jaar dat voor iedereen
hetzelfde is, ongeacht hoeveel afval 
u aanbiedt. Daarnaast kunt u kiezen
voor een groene en een grijze contai-
ner van 240 liter (duurder) of kleinere
exemplaren van 140 of 80 liter (goed-
koper). Als u bij dit inzamelsysteem
kiest voor een kleinere container
en/of uw container minder vaak aan

de straat zet dan voorheen, dan bent 
u straks goedkoper uit. Beter schei-
den gaat dan dus nog meer lonen.
In oktober neemt de gemeenteraad
een definitief besluit over het nieuwe
Afvalbeleid 2006-2010. Bij dit besluit

speelt uw mening een belangrijke
rol! De raad wil weten hoe u tegen
het nieuwe afvalinzamelsysteem
aankijkt. Daarom ligt het plan nu
volgens de Inspraakverordening
ter inzage bij de afdeling Bouwen
en milieu in het gemeentekantoor.
De stukken zijn ook te downloaden
via de website van de gemeente
Bronckhorst (www.bronckhorst.nl
en dan naar Afvalsite). 

Tot 27 juli a.s. kunt u uw mening
over dit beleid geven. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk (dat de
voorkeur heeft). Voor meer informa-
tie kunt u bellen met de heer C. van
Dijk van de afdeling Bouwen en
milieu, tel. (0575) 75 03 16.

Verkeershinder kruisbergseweg in Velswijk (N316)
Werkzaamheden in de bebouwde kom van 26 juni t/m 27 juli

De provincie Gelderland start op
26 juni met werkzaamheden aan de
Kruisbergseweg in de bebouwde
kom van Velswijk (N316).

De werkzaamheden bestaan uit:
• aanpassen verkeersdrempels. 

De drempels worden flauwer
gemaakt en uitgevoerd in geel
asfalt. Ook de klinkerverharding
op de drempel op de kruising met
de Velswijkerweg wordt in geel
asfalt uitgevoerd

• aanpassen van de uitbuigingen
van het fietspad ter hoogte van de
Velswijkerweg

• aanpassen van bushalte-
voorzieningen

• aanbrengen van regenwaterriool-
stelsel tussen de Velswijkerweg
en Prunushof

De werkzaamheden duren t/m 27 juli.

Verkeersmaatregelen
Om de werkzaamheden veilig uit te
kunnen voeren, sluit de provincie
Gelderland de hoofdrijbaan voor
doorgaand verkeer af. Het verkeer
wordt omgeleid via de Hummelose-
weg (N330), rondweg Zeddam
(N315), Hengeloseweg, Zelhemse-
weg en Molenenk naar Hengelo en
vice versa. Omleidingsroutes staan
ter plaatse aangegeven. Het benzi-
nestation in Velswijk blijft bereik-
baar vanuit de richting Hengelo Gld.

Informatieavond uitbreidingsplan
‘De Wogt II’ Wichmond op 27 juni
De gemeente is bezig met uitbrei-
dingsplan ‘De Wogt II’ in Wichmond.
Dit plan omvat negen ruimte-voor-
ruimte woningen en elf overige wo-
ningen in verschillende categorieën.
De uitbreiding is gepland tussen de
Hackforterweg en de Baakseweg en
sluit aan op de laatste uitbreiding
genaamd ‘De Wogt’.

Op 27 juni a.s. is er een algemene
informatieavond. Deze is met name
bestemd voor inwoners van Wich-
mond en omgeving en overige
belangstellenden. De bijeenkomst
vindt plaats in de grote zaal van het
Ludgerusgebouw in Vierakker. 
Het programma is als volgt:  
• inleiding door wethouder A. Baars

• toelichting op de planopzet door
stedenbouwkundige L. van Berkel
van Pouderoyen Compagnons

• informatie over verdere procedure
door de heer H. Annevelink van de
afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling van de gemeente 

De avond begint om 19.30 uur. Let
wel, op deze avond gaan we uit-
sluitend in op de totstandkoming en
inhoud van het bestemmingsplan.
Voor informatie over woningtypes,
kavelgroottes, prijzen, start bouw
etc. komt in een later stadium nog
een informatieavond.

Voor informatie over deze avond
kunt u contact opnemen met de heer
H. Annevelink, tel. (0575) 75 03 54.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, 24 juni 2006, Achterhoeksewandeltocht op diverse wegen op het grondgebied van



Openbare bekendmakingen - vervolg

Zelhem en Hummelo en Keppel, daarnaast op 13 juli 2006 een avondwandeling vanaf sporthal
de Hessenhal in Hoog-Keppel en op 10 augustus 2006 vanaf vleesboerderij de Boldiek in Halle

• Bronckhorst, circus Colombaro, verzoek voor het houden van een circus in de gemeente in
2007

• Bronkhorst, 7 en 8 september 2006 van 8.30 tot 24.00 uur, kermis, vogelschieten, kermis, op-
tocht, 20.30 uur live muziek in herberg De Gouden Leeuw, kinderspelen, 8 september 2006
fietsrijden, kinderspelen, 20.30 uur live band herberg De Gouden Leeuw

• Drempt, 19 augustus 2006 van 12.00 tot 24.00 uur, tijdelijke verkeersmaatregel, gedeelte van
de Dreef tussen Het Slag en de Wittehemelweg

• Hengelo Gld., 1 juli 2006 van 19.00 tot 00.30 uur de dag daaropvolgend, bruiloft met live muziek,
Banninkstraat 24, tijdelijke gebruiksvergunning

• Hengelo Gld., 8 juli 2006 van 20.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend, het Hengelsfeest, 
Zelhemseweg, tentfeest met live muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke
gebruiksvergunning

• Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, 26 augustus 2006 van 13.00 tot 17.30 uur, rondgang kleine
schutterij, 27 augustus, fietsoriëntatierit Hoog-Keppel, 30 augustus van 13.30 tot 16.00 uur,
rondgang kleine schutterij Hoog-Keppel en kogelschieten, 1 september van 13.30 tot 17.30
uur, zeskamp, vuurwerk kasteel Laag-Keppel 19.00 tot 23.30 uur, 2 september vanaf 09.30 uur,
optocht in Hoog-Keppel, vaandelhulde 11.00 uur, vogelschieten en andere volksspelen vanaf
11.30 tot 17.00 uur, 20.00 tot 01.00 uur de volgende dag volksfeest in tent, Hoog-Keppel

• Hummelo en Keppel, 22 t/m 25 augustus 2006, recreatieve fietstocht
• Hummelo, 10 t/m 13 september 2006, volksfeest, kermis, fietstocht en optocht aan de Greffe-

linkallee
• Velswijk, D’n Draejer, aanvraag voor aanwezigheidsvergunning voor een speelautomaat
• Vorden, 19 augustus 2006 van 14.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, tijdelijke verkeers-

maatregel, De Bongerd tussen de nrs. 6 en 12 
• Vorden, 2 september 2006, Hanzeloop, starttijd 14.30 uur
• Vorden, Squash Centrum Vorden, aanvraag voor aanwezigheidsvergunning voor 

1 behendigheidsautomaat
• Zelhem, 19 augustus 2006 van 15.00 tot 00.00 uur, buurtfeest, Goudsbloemstraat
• Zelhem, 21 juli 2006 van 12.00 tot 24.00 uur, rondtrekkend muziek- en straattheaterfestival 

in het centrum
• Zelhem, 22 juli en 5 augustus 2006 van 14.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, Zelhemse

zomerfeesten, braderie, kinderactiviteiten, live muziek en diverse attracties

Bouwvergunningen
• Baak, Dambroek 16A, plaatsen hekwerk
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 40, bouwen machineberging 
• Drempt, Kerkstraat 25, bouwen schuur 
• Halle, Abbinkstraat 1, verbouwen berging 
• Halle, Nijmansedijk 26, bouwen woning met kantoor
• Hengelo Gld., Korenbloemstraat ong., bouwen dubbele woning
• Hengelo Gld., Kremersdijk 1, plaatsen sleufsilo
• Hengelo Gld., Roessinkweg 2A, bouwen berging/tuinhuisje
• Hummelo, De Hofkamp 4, vergroten woning
• Rha, Rhabergseweg 3, bouwen woning
• Vorden, Beunkstege 4, vergroten machineloods
• Vorden, Galgengoorweg 17, vergroten stal
• Zelhem, Kruisbergseweg 16, veranderen woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Toldijk, Hoogstraat 24, voor de bouw van een schuur, het betreft een vrijstelling met toepassing

van artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied
1993’

• Vorden, de Voornekamp 55, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling met
toepassing van artikel 8, lid 7, sub d van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan ‘Vorden West en Zuid 1992’

De bouwplannen liggen vanaf 22 juni t/m 5 juli 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor 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 medewer-
kers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Berkenlaan (voormalig korfbalterrein), voor het plaatsen van units t.b.v. biblio-

theek en VVV, geldend bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’ 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Voor-Drempt, Rijksweg 20, voor het vestigen van detailhandel in volumineuze goederen waar-

bij detailhandel in levensmiddelen en/of dagelijkse gebruiksgoederen is uitgesloten,  geldend
bestemmingsplan ‘Voor-Drempt 1995, herziening Rijksweg 20-20a’

• Vorden, Ruurloseweg tussen nrs. 65a en 65c, voor de bouw van een woning, geldend bestem-
mingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Bronkhorsterweg 37, voor de bouw van een overkapping, het betreft een vrij-

stelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘’t Paradijs 2003’
• Vorden, Gazoorweg 6, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling van de

voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982’

De voorgenomen vrijstellingen die vallen onder artikel 17, artikel 19, lid 2 en artikel 19, lid 3
liggen van 22 juni t/m 2 augustus 2006 voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling of Bouwen en milieu.
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. 

Reageren op de voorgenomen vrijstellingen?
Voor alle voorgenomen vrijstellingen geldt dat gedurende de genoemde termijnen een ieder
schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar
voren kan brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. 
Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en milieu of
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Koningsweg 5, voor het bouwen van een woning en de splitsing van een bedrijfs-

woning, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1984’ 
Deze vrijstelling is verzonden op 13 juni 2006.

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

voor familiereünies met een thema en hiervoor een ontvangst- en verblijfsruimte in te richten,
geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993’

Deze vrijstelling is verzonden op 14 juni 2006.

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

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

Verleende vergunningen
Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 7 juni 2006:
• Halle-Heide, 23 t/m 25 juni 2006, vergunning voor het houden van een verloting tijdens het

Heidenhoeks buurtfeest
• Hengelo Gld., 11 juni 2006, Achterhoeks Museum 1940-1945, vergunning antiek/curiosa en

verzamelmarkt
• Steenderen, verlenging van standplaatsvergunning voor 2006 voor verkoop van vis en

visproducten op de vrijdagmiddagen
• Vorden, 16 en 17 juni 2006, vergunningen voor het Oranjefeest Wildenborch
• Vorden, 17 juni 2006, vergunningen voor reünie Hackfort
Verzonden 8 juni 2006:
• Bronckhorst, Simavi, collectevergunning
• Hummelo, Volksfeest Hummelo, collectevergunning
• Zelhem, 9 juni t/m 9 juli 2006, eetcafé De Groes, vergunning voor een mobiel café en ontheffing

Drank- en Horecawet van 7 juni t/m 10 juli 2006
Verzonden 12 juni 2006:
• Hengelo Gld., 16 t/m 18 juni 2006, Regelinklaan 3, vergunningen voor een besloten feest
• Vorden, 12 t/m 15 juni 2006, gymnastiekvereniging Sparta, vergunning voor de avondvierdaagse
Verzonden 14 juni 2006:
• Halle, 17 juni 2006, Christelijke Muziekvereniging Euterpe, vergunning voor het houden van

een zomerconcert in zaal Nijhof
• Halle, 17 juni 2006, Christelijke Muziekvereniging Euterpe, vergunning voor een loterij in zaal

Nijhof
• Halle-Heide, 23 t/m 25 juni 2006, café restaurant Nijhof, vergunning voor het gebruiken van

een tent tijdens het buurtfeest Heidenhoek
• Halle-Heide, 23 t/m 25 juni 2006, vergunning voor buurtfeest Heidenhoek
• Hummelo, 23 juni 2006, school de Woordhof, vergunning voor het houden van een fancy fair en

een musical
• Vorden, 22 t/m 26 juni 2006, kasteel Vorden, vergunning voor het houden van Life Style Fair
• Wichmond, 17 juni 2006, De Wogt, vergunning voor het houden van een buurtfeest
• Zelhem, 17 juni 2006, Stadsedijk 18, vergunning voor het houden van een tuinfeest
Verzonden 15 juni 2006:
• Baak, 24 juni 2006, Molenweg 24, vergunning en tijdelijke verkeersmaatregel voor een buurt-

feest
• Hengelo Gld., 24 juni 2006, buurtvereniging De Gulden Middenweg, vergunningen voor een

buurtfeest
• Hengelo Gld., 24 juni 2006, buurtvereniging Vloed noord, vergunning en tijdelijke verkeers-

maatregel voor een buurtfeest
• Veldhoek, café op het sportcomplex Veldhoek, Varsselseweg 55, aanwezigheidsvergunning

voor 2 kansspelautomaten
• Veldhoek, kantine op het sportcomplex Veldhoek, Varsselseweg 57, aanwezigheidsvergunning

voor een speelautomaat
• Voor-Drempt, standplaatsvergunning voor het jaar 2006 voor verkoop van snacks, frisdrank, ijs

en snoep op de zaterdagen en zondagen
• Vorden, 24 juni 2006, buurtfeest De Stroet, nrs. 10 t/m 26, vergunning en tijdelijke verkeers-

maatregel 
• Vorden, Achterhoek FM, acceptatie melding klein kansspel
• Vorden, LMB Vorden b.v., vergunning voor het plaatsen van een reclamezuil
• Wichmond, 22 en 23 september 2006, Hervormde Gemeente Wichmond, standplaatsvergun-

ning voor de verkoop van bloemen
• Zelhem, 23 juni 2006, buurtcomité ’t Weidje en De Garde, vergunning en tijdelijke verkeers-

maatregel voor een buurtfeest

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 8 juni 2006:
• Hengelo Gld., Fokkinkweg 13, plaatsen serre
• Hengelo Gld., Rozenhoflaan 25, vergroten keuken, bijkeuken en hobbyruimte
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 5, plaatsen markies aan voorgevel
• Hengelo Gld., Schoolstraat 6, bouwen carport/overkapping/bergruimte
• Vorden, Voornekamp 7, vergroten woning 
• Vorden, Voornekamp 13, vergroten woning
• Vorden, Wildenborchseweg 3, vervangen schuren door garage/berging, verleend met toepas-

sing van artikel 50 lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers
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• Zelhem, Hummeloseweg 27, vergroten dakkapel
Verzonden op 13 juni 2006: 
• Zelhem, Cosmeastraat 1, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Groen van Prinsterstraat 34, bouw carport
Verzonden op 15 juni 2006:
• Drempt, Kerkstraat 14, plaatsen deur
• Drempt, Kerkstraat 20, vergroten garage
• Hummelo, Groeneweg 1, verbouwen/uitbreiden woning
• Vorden, de Bongerd 19, plaatsen dakkapel
• Vorden, Galgengoorweg 13, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Hummeloseweg 1, veranderen woning
• Zelhem, Piet Mondriaanstraat 2, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 8 juni 2006:
• Baak, Zutphen-Emmerinkseweg 103, bouwen oefenhuis
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 1, tijdelijk plaatsen bijeenkomstgebouw met een instandhou-

dingtermijn tot 1 juni 2011
• Vorden, Prins Bernhardweg 3, vergroten woning 
Verzonden op 13 juni 2006:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 3, vergroten woning
• Hummelo, Broekstraat 35, bouw rietgedekte berg met schuur
• Olburgen, Pipeluurseweg 4, bouw jongveeligboxenstal
• Wichmond, Hackforterweg 1, bouwen garage/berging, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Hummeloseweg 63 en 63A, bouw vleesvarkensstal en werktuigenberging
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, bouw serre en verbouw café
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 9, bouw zwembad, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
Verzonden op 14 juni 2006: 
• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, verbouw schuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel

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

Verzonden op 15 juni 2006:
• Hengelo Gld.,St. Michielsstraat 4, bouwen garage/berging
• Vorden, de Jongstraat 1 t/m 63, plaatsen van glaspanelen op balkons
• Vorden, Wildenborchseweg 3, verbouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
• Zelhem, Brinkweg 39, veranderen woning
• Zelhem, Everhardinkweg 3A, vergroten stal

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 8 juni 2006:
• Hummelo, Korte Broekstraat 4, vernieuwen loods 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 8 juni 2006:
• Hengelo Gld., Meindershof 1 t/m 63, bouwen commerciële ruimte, 33 appartementen en stal-

linggarage
Verzonden op 13 juni 2006:
• Zelhem, de Biezebusse 1, bouwen woning
• Zelhem, Nijverheidsweg 8, bouw bedrijfswoning
Verzonden op 15 juni 2006:
• Hengelo Gld., Bleekstraat 4, veranderen garage tot woning

Kapvergunningen
Verzonden op 1 juni 2006:
• Zelhem, nabij Jan Steenstraat 49, voor het vellen van één meidoorn, noodkap, geen herplant-

plicht 
Verzonden op13 juni 2006:
• Hummelo, Keppelseweg 52, voor het vellen van één kastanje, één treurwilg en één boom

hazelaar, herplantplicht
• Toldijk, Schiphorsterweg 10, voor het vellen van één ceder, één magnolia en drie prunussen,

geen herplantplicht

Sloopvergunningen 
Verzonden op 12 juni 2006:
• Hengelo Gld., Slotsteeg 10, gedeeltelijk inpandig slopen woning. Hier komt asbesthoudend

afval vrij
• Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 1, slopen asbestbeplating achter de lambrisering in de

voormalige trouwzaal
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 10, slopen garage en berging. Hier komt asbesthoudend afval

vrij
• Zelhem, Akkermansstraat 12, geheel slopen woonboerderij met bijbehorende schuren en kap-

schuur. Hier komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 13 juni 2006:
• Hengelo Gld., Baaksevoetpad 2, slopen 2 varkensschuren. Hier komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, aan de Molenweg is op 24 juni 2006 een buurtbarbecue, daarom is de straat op die dag

van 17.00 tot 24.00 uur afgesloten voor het verkeer 
• Hengelo Gld., door een buurtfeest is de Vloed van nummer 39 t/m 55 op 24 juni 2006 van 10.00

uur tot 25 juni 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Hengelo Gld., in verband met een buurtfeest aan de Vloed/Middenweg is de Middenweg vanaf

de kruising met de Vloed tot aan het fietspad halverwege de Middenweg op 24 juni 2006 van
12.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag afgesloten voor het verkeer 

• Keijenborg, van 23 t/m 26 juni is er kermis. Daarom zijn de volgende wegen afgesloten voor het
verkeer: de Pastoor Thuisstraat, tussen de Kerkstraat en de Geltinkweg, van 20 juni 09.00 uur
tot 27 juni 17.00 uur, de Hogenkampweg, tussen de Kerkstraat en de Zaarbelinkdijk, de Kerk-
straat, tussen de Hogenkampweg en de Teubenweg/Koldeweiweg en de Sint Jansstraat, tus-
sen de Kerkstraat en de Nyssinckkampstraat van 23 juni 18.00 uur t/m 27 juni 02.00 uur en op
25 juni van 10.00 tot 17.00 uur alle wegen in de bebouwde kom van het dorp.

• Kranenburg, op 10 en 11 juni 2006 vindt het Wei-jefeest plaats. Hiervoor wordt de Eikenlaan
tussen de kruising met de Hamsveldweg en de kruising met de Bergkappeweg afgesloten voor
alle verkeer

• Toldijk, in verband met verschillende optredens (o.a. van popgroep Normaal) op 29 en 30 juni
2006 en 2 juli 2006 geldt een parkeerverbod voor beide zijden van de Hoogstraat, vanaf de rotonde
bij zaal Den Bremer tot aan huisnummer 21, van 29 juni t/m 03 juli van 23 juni 18.00 uur tot 27 juni

02.00 uur en alle wegen binnen de bebouwde kom van het dorp op 25 juni van 10.00 tot 17.00 uur
• Vorden, bij kasteel Vorden wordt van 22 t/m 25 juni 2006 de Life Style Fair Vorden gehouden.

Hiervoor wordt de eigen weg behorende bij kasteel Vorden, de Horsterkamp 8, afgesloten voor
alle verkeer. Het is verboden te parkeren op de naamloze weg behorende bij kasteel Vorden,
vanaf de Horsterkamp tot aan de parkeerplaats. Ook geldt een gebod tot stapvoets rijden, op
het terrein van het kasteel

• Vorden, door een buurtfeest is de Nieuwenhuisweg, tussen de Deldensebroekweg en De Horst,
op 30 juni 2006 vanaf 18.00 tot 00.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Vorden, in verband met een buurtfeest op 24 juni 2006 is De Stroet tussen de nummers 10 en
26 van 23 juni 18.00 uur tot 25 juni 10.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Vorden, op 25 juni 2006 is de Wielerronde van Vorden, daarom zijn op die dag van 11.45 uur tot
17.15 uur de Industrieweg, Kerkhoflaan, Handelsweg en Ambachtsweg afgesloten voor alle
verkeer 

• Zelhem, in verband met een buurtfeest op ’t Weidje op 23 juni 2006 zijn de twee wegen aan
weerszijden van ’t Weidje van 23 juni 08.00 uur tot 24 juni 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, op de Heidenhoekweg is van 23 t/m 25 juni 2006 een buurtfeest. Hiervoor is de weg op
24 juni van 11.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, vanaf de hoek Lageweg tot aan de
hoek Boeyinkweg

De genoemde tijdelijke verkeersmaatregelen gelden met uitzondering van het bestemmingsver-
keer.

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

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Wegwerkzaamheden
• Zelhem, in verband met werkzaamheden aan de bermen is de Varsselsestraat, tussen de Hen-

gelosestraat en de Aaltenseweg, van 20 t/m 23 juni 2006, of zoveel langer of korter als wense-
lijk is, afgesloten voor alle verkeer

Tijdelijk verplaatsen glas- en kledingcontainer Halle
De glas- en kledingcontainer op de parkeerplaats bij zaal Nijhof, Dorpsstraat 13 in Halle worden
tijdens de dorpsfeesten tijdelijk verplaatst. Van 21 juni t/m 4 juli a.s. kunt u de glas- en kleding-
container vinden op de parkeerplaats achter de kerk aan de Roggestraat.

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993 Schiphorsterstraat
12/12a Toldijk’ 
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993 Schiphorsterstraat 12/12a Toldijk’ is onherroepelijk
geworden. Het plan heeft betrekking op de splitsing van een burgerwoning in twee wooneenhe-
den en het toestaan van het uitvoeren van een aan-huis-gebonden beroep.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
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.

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

Beleidsregels voor nieuwe landgoederen in de
gemeente Bronckhorst
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 18 mei jl. beleidsregels vastgesteld voor nieuwe
landgoederen in de gemeente Bronckhorst. De beleidsregels bieden een raamwerk voor het al
dan niet ontwikkelen van nieuwe landgoederen. 

De beleidsregels en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 21 juni 2006 tijdens ope-
ningstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

De beleidsregels zijn ook in te zien via de website www.bronckhorst.nl

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 22 juni t/m 2 augustus
2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Elferinkdijk 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning 
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voor een rundvee- en varkenshouderij
• Hummelo, Broekstraat 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een metaalbedrijf
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 15, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-

ning voor een varkenshouderij
• Zelhem, Michelstraat 14, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een vleeskuikenhouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 3 augustus 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gege-
vens, 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 redelij-
kerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschik-
kingen.

De wekkers rinkelden tussen 04.00 en
05.00 uur om op tijd in Toldijk te zijn.
Het vaartklaar maken van een ballon
is nog een hele klus, maar prachtig
om mee te maken. Het versterkte de
spanning van het waarmaken van een
droom. Steven de Boer, Marcel Jansen,
Frans Meulenbeek en Henk Olthof wa-
ren de vaders die deze ochtend voor
de eerste keer in hun leven een ballon-
vaart maakten. 
Het in gereedheid brengen van de bal-
lon werd volgens de vaste volgorde ge-
daan. Na het klaarzetten van de
mand, waarin drie brandstoftanks
werden geplaatst en het rek met de
veebranders bovenop, werden de ka-
bels en touwen van de ballon aan de
mand bevestigd.
Ballonvaarder Paul Kok was de gezag-
voerder, de grondcrew deze ochtend
waren Ben te Hoonte, Johan Potman
en zijn zoon Dennis. Naast deze vier
heren, werden ook de vaders en ande-
re aanwezigen betrokken om een
handje te helpen.
Toen de ballon in positie lag, werd er
met een ventilator koude lucht inge-
blazen, daarna werd deze verwarmd.
De ballon kreeg steeds meer zijn

vorm. Dan was het zover! De passa-
giers mochten instappen. Vóórdat de
ballon écht ging opstijgen, kregen de
passagiers instructies voor een goede
en veilige landing. Maar toen ging de
ballon van de grond. 
Toch behoorlijk snel werd hoogte ge-
maakt, rond de 575 meter. De lucht
was blauw en de nevel hing over de
landerijen. Toch waren de diverse ker-
nen duidelijk zichtbaar. Paul Kok ver-
telde over de vaarrichting, meteorolo-
gie, thermiek en de verbinding via de
GPS. Zo vroeg in de morgen was de
lucht zeer stabiel, een gunstige condi-
tie benodigd om veilig te kunnen va-
ren. De thermiek, een onstabiele
lucht, begint ongeveer 2 uur na zons-
opkomst.
Daarnaast luisterden de ballonreizi-
gers goed naar wat er beneden te zien
was. Net opgestegen in het buitenge-
bied van Toldijk, met daarachter
Steenderen en Bronkhorst. Langzaam
zweven langs Baak, richting Wich-
mond. De pas ingezaaide voetbalvel-
den van Socii werden herkend. Voor-
uit kijkend kwamen Zutphen met
‘Wilde Wieven’ boven de IJssel, met
daaraan Warnsveld en Warken in

beeld. Daarnaast Vorden en direct on-
der de ballon Kasteel Hackfort. De bal-
lon werd iets gedraaid om het huis
van schoonouders met een prachtige
buxustuin te fotograferen. 
Diverse schitterende landgoederen en
prachtige bossen gleden onder de bal-
lon voorbij. Ook veel boerenbedrijven,
maar bijzonder weinig koeien, dat
viel echt op. Wat ook opviel was de
stilte. En toch konden de beneden roe-
pende kinderen prima worden ver-
staan in de ballon. En ook omgekeerd,
kwam het antwoord beneden goed
aan.
Diverse campings en kampeerboerde-
rijen werden herkend, nog niemand
was wakker. Lochem lag helemaal in
de nevel, wat hoogbouw was vaag te
zien. De zon probeerde er doorheen te
schijnen, wat slechts een enkele keer
lukte.
Het Twentekanaal, met de oude en
nieuwe brug erover, glom in de och-
tendzon. De ballon kon zich er geheel
in spiegelen en dat leverde nog meer
prachtige foto’s op. Bij Almen werd
het kanaal overgestoken. Boerenbe-
drijven en bossen kwamen nog voor-
bij, maar ook het einde van de vlucht
was in zicht. In Laren, bij de familie
Brummelhuis aan de Lochemseweg,
landde de ballon in een prachtig ge-
maaid weiland. De ballon werd nog
naar een betere plek gevaren, met be-
hulp van de drie vaders, Steven, Mar-

cel en Frans. De volgauto’s waren in-
middels ook gearriveerd. De auto van
de crew mocht, na toestemming te
hebben gevraagd bij de boer, de wei
inrijden om de ballon op te ruimen.
De gasten mochten op het terrein par-
keren. Die konden direct genieten van
de enthousiaste verhalen van de va-
ders. Iedereen kon na het opruimen
van de ballon genieten van een echte
Boomsma borrel, Wilde Bramen of
Honey Bitter. Maar er was ook fris.
Daarna nam iedereen afscheid van el-
kaar.
Paul Kok vulde de formulieren in voor
de luchtvaartdienst. En ja, ook deze
keer werd de noodlanding prima vol-
tooid. Een ballon land namelijk in
principe als een ongenode gast, de
crew in de volgauto vraagt de toestem-
ming om definitief te landen. Als dat
mag, dan gaat de ballon echt aan de
grond. De allerlaatste taak voor de ge-

zagvoerder was naar de boer toegaan
en hem een presentje aanreiken, als
dank voor het mogen landen. Dan is
het echt tijd om weer naar huis te
gaan. Het was een geweldige ervaring!
Varen in een ballon, hoog in de lucht,
de stilte horen, het vreemde gevoel
hebben dat je zweeft, met toch wel
een mand om in te staan, is een erva-
ring voor het leven.
Voor nog meer aangemelde vaders
wordt een droom werkelijkheid. Paul
Kok zal in de aankomende weken
meerdere ballonvaarten uitvoeren.
Eén mag gratis mee, want onder de
deelnemers die de bon instuurden,
werd één ballonvaartticket verloot. De
trekking werd gedaan op 18 juni 2006
om 06.00 uur door Henk Olthof. Deze
vader krijgt bericht.

Paul Kok is te bereiken op nummer
(0575) 451444 of (06) 51584145.

Vaderdag 18 juni 2006

De eerste vaders met de ‘Witte Wieven’ op stap

In de vroege ochtend van zondag 18 juni 2006, met de koeien nog tussen de ‘Witte Wieven’, verzamelden zich vier vaders voor de eerste va-
derdag ballonvaart.

Tijdens de ballonvaart van meer dan een uur, van Toldijk naar Laren, passeerde de ballon
het Twentekanaal bij Almen.

Gezagvoerder Paul Kok van Ballonteam Gelderland zorgde voor een prachtige landing in
een goed gemaaid weiland in Laren.

In de vroege ochtend van zondag 18 juni, verzamelden zich vier vaders en
hun families rond het Ballonteam Gelderland. In een weiland in Toldijk,
achter het Achterhoeks Planetarium van Henk Olthof werd de Boomsma
ballon in gereedheid gebracht. De koeien stonden nog tussen de ‘Witte
Wieven’ en de zon kwam nog maar net rood op.
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Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

van: 99,-van: 99,-

voor:voor:  69,-69,-

WK ACTIEWK ACTIE
WEKEN BIJWEKEN BIJ
ELIESENELIESEN
ELECTRO

RODE OGEN REDUCTIEPRINTEN, SCANNEN EN KOPIERENHP ALL-IN-ONE PRINTER

voor:voor: 188,-188,-

3X OPTISCHE ZOOM

7,1 MEGAPIXELS

SAMSUNG DIGITALE FOTOCAMERA

UITSTEKEND VOOR FILMPJES

voor:voor: 98,-98,-

1800 WATT VERMOGENGEEN STOFZAK MEER NODIG
AEG STOFZUIGER

PARKET- EN TURBOBORSTEL

4 jaar4 jaar
garantiegarantie

2 X SCART & COMPONENT66CM HIGH DEFINITION LCDJVC LCD TV

TELETEKST

voor:voor: 895,-895,-

stunt:stunt:

voor:voor: 199,-199,-

DOLBY DIGITAL2X 11,5 CM BREEDBEELD SCHERMAKAI PORTABLE DVD SPELER

AFSTANDBEDIENING
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Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

Nederlands Hervormde Kerk Wichmond

1856 • 2006

donderdag 6 juli
vrijdag 7 juli

aanvang: 20.30 uur

Kaartverkoop bij:
• Bakkerij Besselink in Wichmond en Ruurlo
• Ludgerusgebouw Vierakker
• Interieuradviseur J. Pieterse in Warnsveld
• Levensmiddelen Th. Kusters in Baak
• Kapsalon Reintjes in Toldijk
• VVV Vorden
• VVV Hengelo Gld
• VVV Zelhem
• VVV Zutphen
Tel. bestellen bij garage Langwerden in Wichmond (0575) 441621

Vanaf 6 juni a.s. Entreeprijs € 10,- p.p.

Openluchtspel:

opgevoerd door de toneelgroep Wichmond-Vierakker
onder regie van mevr. Tiny Kamphorst

Vanaf 19.30 uur Muzikale omlijsting door muziekver. Jubal
locatie: Pastorietuin aan de Dorpsstraat in Wichmond
Tribune: comfortabele zitplaatsen met rugleuning

“Het Spel van Withmund”
geschreven door: wijlen ds. Gerritsen

Telefoon (0575) 46 43 68

 WARME ZOMER, 
          FRISSE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Voor eerlijk vakwerk binnen en 
buiten gaat u naar Ap Eggink

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

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

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
18 april 2006 door ABCTA een evaluatieverslag 
van de sanering op grond van de Wet
bodembescherming ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie op de
Spalstraat 37 in Hengelo Gld gemeente Bronckhorst
op 13 maart 1996 al vastgesteld dat sprake is een
urgent geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Op 22 augustus 2005 hebben wij ingestemd met 
een saneringsplan voor deze bodemverontreiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het evaluatie-
verslag willen wij belanghebbenden met deze
publicatie in de gelegenheid stellen hierover hun
mening te geven.

Vanaf 26 juni 2006 kunt u daarom het evaluatieverslag
bekijken. U kunt dat doen in de bibliotheek van het
Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, en bij de
gemeente Bronckhorst (0575) 75 02 50.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit. 
Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons 
besluit zodra dit is genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw
schriftelijke reacties toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling
Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

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

Arnhem, 16 juni 2006
zaaknr. 2006-009469

Bodemverontreiniging Spalstraat 37 in Hengelo Gld,
gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75

3/4 broeken 

in 7 kleuren

€ 29.95 p.st.

nu 2 stuks € 50,-

Korte broek 

in 6 kleuren

€ 16.90 p.st.

nu 2 stuks € 25,-

Zomeraanbieding
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Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

"Op zoek
naar optimaal

fiscaal
voordeel?"

“Als onafhankelijk assurantie-adviseur weten

ze bij Memelink & Bergervoet waar de fiscale

voordeeltjes te halen zijn. Bijvoorbeeld met

pensioenen, lijfrentes en andere verzekeringen

waarbij u ieder jaar forse aftrekposten op uw

aangiftebiljet voor de belastingen kunt creëeren.” LICENT

Tuinontwerp – Tuinaanleg – Tuinonderhoud

(sier)bestrating

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

en informeer naar de mogelijkheden.

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.)

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

KOM naar Goossens Atomica!

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

kado-artikelen, tuinaccessoires etc. etc.

Tegen inlevering van deze advertentie

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

geldig t/m 1 juli 2006

Kom dus naar Goossens Atomica

Levering van:
- Ophoogzand
- Tuinaarde
- Mengkorrelmix 0-6
- Gebroken puin
- Grind
- (Sier-) klinkers
- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 
al uw landschapswerken  
van dienst zijn:

- Poelen graven
- Hout versnipperen
- Laanbomen snoeien
- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Netwerkweg 8, 7251 KV Vorden, Tel. (0575) 55 07 89 

Fax (0575) 55 53 24, Mobiel (06) 53 676 881, 

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

14 JULI IN GROENLO

16 JULI IN ULFT

21 JULI IN ZELHEM

23 JULI IN WINTERSWIJK

Adverteren rondom de Achterhoek
Spektakel Toer???
Neem dan contact op met Ab Velhorst, 
drukkerij Weevers, (0575) 55 10 10, 
acquisitie@weevers.nl

www.achterhoekspektakeltoer.nl

De Achterhoek Spektakel Toer is een rondtrekkend muziek- en

straattheaterfestival. 

Een bont gezelschap muzikanten, acrobaten, verhalenvertellers en

dichters, jongleurs en dierentemmers zal door de Gelderse Achter-

hoek haar plek zoeken om te spelen.
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Burgemeester Henk Aalderink opende
de jubileumdag van de brandweerver-
eniging. Aalderink werd in een pak ge-
hesen voor een demonstratie van de
NCB-container. Dit is een demontabe-
le cabine met douches waar mensen
en kleding worden ontsmet die met
nucleaire, chemische of biologische
stoffen in aanraking zijn geweest. Het
aangereikte kledingspakket wordt la-
ter vaak vernietigd of gereinigd. “Dit is
afhankelijk van de besmetting”, ver-
telt een medewerker. Dit nieuwe hulp-
middel voor grote ongelukken staat
op zes steunpunten in Nederland en
wordt landelijk ingezet. 

Een groot blusvoertuig voor vliegtui-
gen trok veel aandacht. De crastender,
die gefabriceerd is in Amerika en in
Nederland is afgebouwd, wordt ge-
bruikt op vliegveld Volkel. Het voer-
tuig weegt 48 ton en heeft water,
schuim en poeder aan boord. Alles
kan tegelijk ingezet worden. “We kun-
nen drie-dimensionaal blussen”, zegt
Tjeerd Boersma, chauffeur van het
voertuig. Het voertuig wordt hoofdza-
kelijk ingezet voor bestrijding van
vliegtuigbrand, maar ook bij rampen.
Aan boord bevindt zich een watertank
van 12.000 liter water, een tank van
350 kilo poeder en 450 liter schuim. 
Boersma: “Gelukkig hoeven we niet
vaak in actie te komen. Wanneer er
een probleem is met de piloot of het
vliegtuig krijgen we de melding door
via de verkeerstoren. Vooral de infor-
matie over hoeveel personen er aan
boord zijn, is daarbij heel belangrijk”. 

Met een hoogwerker van de brand-
weer Doetinchem konden mensen het
dorp Hengelo van boven bekijken. Er
waren veel demonstraties waardoor
de bezoekers een beeld kregen dat de
brandweer veel meer doet dan alleen
een brandje blussen. Een verkeerson-
geval werd nagebootst met ‘alles erop
en eraan’. Een brandje blussen was te
zien bij de oefening ‘vlam in de pan’.
Een brandweerman gaf uitleg wat je
moet doen en vooral wat je niét moet
doen. Even verderop zijn kinderen be-
zig met brandweerspelletjes. Met een
waterslang mikken de kinderen op
een brandend dak van een huis. De bal
door een buis spuiten blijkt voor de
kleintjes eveneens een spannend spel
te zijn. Op de basisscholen waren
kleurplaten uitgedeeld waarop kinde-

ren een brandweerauto konden kleu-
ren. Er waren veel inzenders. 

Brandweerman Wim Jansen staat bij
een tent waar veel rook is. Jansen
helpt kinderen en volwassenen met
het omdoen van een persluchtmasker.
Daarna moeten ze de rokende tent in
om een slachtoffer eruit te halen. Het
is maar even en de ‘pop’ ligt veilig bui-
ten de tent. “Ze vinden het heel leuk
en spannend”, zegt Jansen. “Daardoor
krijgen mensen een beter idee wat wij
doen. Eigen veiligheid daarbij is heel
belangrijk”. 

Op grote panelen in de brandweerka-
zerne vertellen foto’s veel over de ja-
ren van de jubilerende brandweerver-
eniging. Gezelligheid en een goede on-
derlinge band heeft ervoor gezorgd
dat de vereniging een hecht team is.
Achterkamp Bedrijfsopleidingen is
aanwezig om informatie te geven over

opleidingen en training. Het bedrijf
uit Baak geeft verder advies over
brandweer en bedrijfshulpverlening.
De Nederlandse Brandwonden Stich-
ting, de EHBO en de Lotus slachtoffer-
groep informeren de bezoekers wat ze
doen. Een brandweerwinkel waar spe-
ciale brandweerspullen te koop zijn,
heeft een groot assortiment artikelen
uitgestald. Het politieteam Bronck-
horst heeft buiten voor de kazerne
zijn stek. Veel folders en andere infor-
matie ligt op tafel. De opendag werd
goed bezocht. Maar het warme weer
was voor veel mensen een reden om
elders verkoeling te zoeken. 

Herman Dijk is vanaf vorig jaar sep-
tember postcommandant van Henge-
lo. Hij was ondanks het warme zomer
weer tevreden over de open dag. “We
hebben geprobeerd er een leuke opzet
van te maken met veel voertuigen en
demonstraties. Alle hulpverlenende
organisaties waren aanwezig. Alleen
de ambulance heeft afgezegd. Ze za-
ten met te veel uren en te veel overbe-
lasting. Verder was iedereen aanwezig
en daar ben ik zeer tevreden over”.

Brandweervereniging Hengelo
viert jubileum met open dag

Brandweervereniging Hengelo presenteerde zich vorige week zaterdag tij-
dens het 55-jarig jubileum met een open dag. In en rond de kazerne aan
de Iekink waren veel voertuigen te zien. Er werden demonstraties gegeven
en diverse hulpverleningsorganisaties werkten mee.

De crastender trok veel aandacht.

De vlam was flink in de pan!

Jongeren verhuizen naar elders, om-
dat er hier geen betaalbare woningen
zijn voor hen. Een veel gehoorde op-
merking op het Gelderse platteland. 

Tegen de achtergrond van zulke uit-
spraken hebben Vereniging Kleine
Kernen Gelderland, Gelderse Milieufe-
deratie, Gelders Genootschap en Stich-
ting Landschapsbeheer Gelderland
mede op initiatief van statenlid Jaap
Huurman hun krachten gebundeld
om te onderzoeken of het ook anders
en beter kan met als resultaat het pro-
ject ‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’.

Als pilot krijgt de Dorpsraad Keijen-
borg ondersteuning voor het opstellen
van een dorpsplan waarin geschetst
wordt hoe het dorp zich in de toe-
komst verder kan ontwikkelen, met
versterking van de karakteristieken
van het dorp en de landschappelijk
omgeving. 

Om uitvoering van het dorpsplan te
garanderen wordt gelijktijdig aan het
opzetten van een ‘Dorps Ontwikke-
lings Maatschappij’ gewerkt. 
Een organisatie met zoveel mogelijke
plaatselijke kennis, kunde, ervaringen
en contacten. 
Uiteraard wordt zoveel mogelijk nauw
samen gewerkt met de gemeente
Bronckhorst, die de aanmelding van
Keijenborg als pilot heeft onder-
steund.

Keijenborg pilot

Dorpen Groeien op Eigen Wijze
Het dorp Keijenborg in de gemeen-
te Bronckhorst is in de Regio Ach-
terhoek gekozen als pilotdorp voor
het project Dorpen Groeien op Ei-
gen Wijze.

De PvdA in Oost Gelderland wil zich
hiermee beter profileren en beter con-
tact kunnen onderhouden met de
PvdA-parlementariërs van de Eerste en
Tweede Kamer en het Europarlement.
Door middel van het steunpunt kun-
nen afdelingen, fracties, de Statenfrac-
tie en wethouders hun kennis delen
en krachten bundelen. Hiermee wordt
de Achterhoek beter zichtbaar in de
Provincie, Den Haag en in Europa.

Binnen het Regionaal Steunpunt Oost

Gelderland kan onder andere campag-
ne worden gevoerd en een grotere in-
vloed worden uitgeoefend op lokale,
landelijke en Europese politiek. Het
Regionaal Steunpunt gaat themabij-
eenkomsten organiseren, workshops
en trainingen geven en de regionale
inbreng voor het verkiezingsprogram-
ma voor de Provinciale Staten verzor-
gen. De komende verkiezingen voor
de Provinciale Staten zijn overigens op
7 maart 2007. 
Op 19 juni was de eerste vergadering.
Namens de PvdA Bronckhorst zijn Jan
van der Gaast en Obe Wempe actief in
het Regionaal Steunpunt. 

De PvdA Bronckhorst hoopt zich door
middel van dit samenwerkingsver-
band beter in te kunnen zetten voor
regionale belangen en voor de leden
en kiezers in de gemeente Bronck-
horst.

PvdA Oost Gelderland 
bundelt krachten
Tien PvdA-afdelingen in Oost Gel-
derland gaan intensief samenwer-
ken in het net opgerichte ‘Regio-
naal Steunpunt Oost Gelderland’.
Het gaat om de afdelingen Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Doetin-
chem, Oost Gelre, Lochem, Mont-
ferland, Oude IJsselstreek, Winters-
wijk en Zutphen.

Daarom aanstaande zaterdagavond
Cha Cha, met leden van de Wild Ro-
mance, de begeleidingsband van
Brood zelf.Dat Herman Brood zeker in
de Rockstake thuis hoort zal deze
band vanavond bewijzen. Nummers
als Saturday Night, Never be Clever en

Rock en Roll Junkie kent natuurlijk ie-
dereen, maar nummers als Love you li-
ke I love myself en Doing it zullen de
vaste Rockstakegast verrassen en Her-
man Brood weer in de picture zetten.
Want ja, Herman sprong van het Hil-
ton, maar niet voordat hij ons een
enerverend leven en een even enerve-
rende collectie muziek had nagelaten.
Vanavond de kans om dat nog eens
live te zien! Met Vick Gorelikow als de
perfecte Hermankloon. Nou ja perfect,
misschien een beetje gezonder.

Herman Brood is dood, leve Herman Brood!

Cha Cha in de Rockstake
De oervader van de Nederlandse
rock en daarmee ook Nederlands
grootste rockster ooit, is misschien
niet meer bij ons, zijn muziek zal
dat altijd blijven.

De kinderen op school hebben in de
les allerlei spullen gemaakt die ze op
de markt kunnen verkopen. De markt
zal van 18.30 uur tot 20.30 uur gehou-
den worden. Iedereen is van hare wel-
kom.

De opbrengst van de markt zal voor de
aanschaf van  nieuwe speeltoestellen
zijn. Als gevolg van de nieuwe wet
speel- en attractietoestellen zijn veel
speeltoestellen afgekeurd. Op de Zo-

mermarkt is van alles te koop: wafels,
popcorn, ijsjes, zelfgemaakte vogel
drinkbakjes, versierde bloempotten,
3d-kaarten, dienbladen, windlichten
en wat de kinderen verder zelf nog
hebben bedacht. 

Het Rad van Fortuin is een absolute
must voor iedereen. Kom langs en
waag een gok. Tot slot, het zou leuk
zijn als we een druk bezochte markt
met veel kopers krijgen. Vertel het dus
aan opa's, oma's, ooms en tantes, de
buren, de oppas en allen die we verge-
ten zijn! Met vriendelijke groeten, ie-
dereen die te maken heeft met CBS
Veldhoek. Tot vrijdag 23 juni!

Zomermarkt basisschool
Veldhoek
Vrijdagavond 23 juni wordt er een
Zomermarkt georganiseerd op het
schoolplein van basisschool Veld-
hoek aan de Kapersweg in 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!
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`T ENZERINCK
Dit landgoed bestaat voor de helft uit
parkbos, afgewisseld met landbouw-
grond waarop biologische landbouw
wordt bedreven. In het voedselarme
grasland groeien onder andere zilver-
schoon, margriet en scherpe boter-
bloem. Het parkbos heeft een rijke on-
dergroei. U kunt er bospaardenstaart,
dalkruid en kleine maagdenpalm aan-
treffen. Er broeden drie soorten spech-
ten en veel zangvogels, waaronder
zwartkop, roodborstje en tuinfluiter.

Na een avondwandeling met de bos-
wachter van Natuurmonumenten
met daarin aandacht voor het nachtle-
ven in het `t Enzerinckbos en met als
klap op de vuurpijl een schimmenspel
op het rozeneilandje midden in het
parkbos. De verhalenverteller Gery
Groot Zwaaftink zal daar het wereld-
beroemde verhaal de midzomernacht-
droom vertellen en zijn assistenten
Selma Hengeveld, Maarten Straver  Ty-
men leijdekkers en Tom Groot Zwaaf-
tink zullen met een schimmenspel en
muziek het verhaal verder aankleden.

stelt u zich eens voor opgewarmd voor
en teruggebracht tot de natuur door
de boswachter van Natuurmonumen-
ten, met als apotheose een vervreem-
dend schimmenspel midden in het
bos. bij het licht van wat lantarentjes
zult u meegenomen worden naar de
fantasiewereld van Shakespeare met
zijn verliefde mensen en dwaze en
naijverige elfen en kabouters. Een
prachtig verhaal wat u niet mag mis-
sen. De tijd! Verzamelen om 21.30 op
de parkeerplaats aan de almenseweg
bij de ingang van de oprijlaan. Duur
wandeling 1 uur en dan het schim-
menspel om vervolgens door de bos-
wachter weer naar de beginplek te
worden teruggebracht. Er zijn beperkt
plaatsen beschikbaar.

Startplaats  Parkeerplaats Natuurmo-
numenten landgoed `t Enzerinck, Al-
menseweg. De weg van Vorden naar
Almen  t.o.het landgoed Den Bramel.
Aanvang 21.30 uur. Einde 23.30 uur.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

De Midzomernachtdroom van W. Shakespeare

Schimmenspel op landgoed
`t Enzerinck  op 23 en 24 juni

In verband met het beperkte aantal plaatsen is reservering bij de Leden-
service van Natuurmonumenten tel. 035 655 99 55 of bij bezoekerscen-
trum Veluwezoom tel. 026 497 91 00 gewenst.

Naast veel repertoire van Buddy Holly
spelen The Wieners nummers van on-
der meer Elvis Presley, Eddie Cochran
en The Straycats. De bezetting is ook
helemaal zoals het echte oude rockers
betaamt, dus met staande bas, twee gi-
taren en een snaartrommel. Echt
uniek is echter de loepzuivere dries-
temmige zang van de drie heren. De
Stichting Openluchttheater Lochem

(STOL) heeft dit jaar donateurs en vrij-
willigers uitgenodigd voor dit intieme
concert bij de voormalige Theeschen-
kerij in het theater. Dat betekent dat
er slechts een beperkt aantal kaarten
beschikbaar is voor andere liefheb-
bers. Om iedereen goed zicht op het
podium te garanderen is er een limiet
gesteld aan het aantal bezoekers.

Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Zweverink Muziek aan de
Zwiepseweg 80 in Lochem. Deze win-
kel is geopend van woensdag tot en
met zaterdag. Het theater is vanaf 20
uur geopend. Het concert begint rond
21 uur en eindigt niet lang na 23 uur.
Wie een voorproefje van The Wieners
wil horen en zien kan terecht op:
www.rockabillyband.nl

Buddy Holly herleeft in
Openluchttheater Lochem
Het is alsof Buddy Holly herleeft
als de band The Wieners optreedt.
Voor de liefhebbers van authentie-
ke rock 'n' roll en rockabilly uit de
jaren '50 en '60 is dit trio een abso-
lute must. Op vrijdag 23 juni spe-
len ze in het Openluchttheater Lo-
chem, in het kader van het jaarlijk-
se midzomeravondconcert.

De officiële openingshandeling werd
verricht door Joop Klooken, voormalig
voorzitter coöperatiefonds Rabobank
Graafschap-West en deelnemer Hen-
nie Cornelissen van het Senioren Tref-
punt. Beiden trokken aan een koord
waarna het doek van het markies viel.
Op het markies verscheen de naam
Puur Natuur. Dit is de nieuwe naam
van de winkel die heel bewust is geko-
zen. Het eerste deel van de naam heeft
te maken met de deelnemers, het
tweede deel van de naam met de pro-
ducten van Philadelphia. 

Locatiemanager Marjan Kraaijenbrink
heette de vele belangstellenden wel-
kom in de nieuwe locatie voor dagbe-
steding. “Fijn dat u met zo velen aan-
wezig bent bij de opening. Dat zegt
iets over uw betrokkenheid, maar
vooral ook over het project zelf”.
Kraaijenbrink ging uitvoerig in hoe
het allemaal is begonnen. In april
1999 is gestart met het Senioren Tref-
punt in Ons Huis, ten behoeve van de
bewoners van de Achtspalle. Het Tref-
punt had als doel om dicht bij huis en
in de eigen woonomgeving samen te
komen. Belangrijk daarbij was aan-
sluiting te vinden bij de plaatselijke
activiteiten waardoor het sociale net-
werk van de deelnemers benut, en zo
mogelijk uitgebreid zou kunnen wor-
den. Er werden producten gemaakt en
diensten verricht ten behoeve van on-
der meer scholen, kerk, Zonnebloem,
COEH en VVV. Maar ook in de zomer,
een partij bonen afhalen, daar draai-
den de deelnemers hun handen niet
voor om. Het bleek een gezellige, af-
wisselende en waardevolle dagbeste-
ding te zijn. De deelnemers voelden
zich nuttig en kregen daardoor veel
contacten. Het onderhouden van de
contacten was minstens zo belangrijk. 

Door de vele initiatieven die werden
ontplooid, ontstond al gauw de be-
hoefte om op een centrale plaats in

het dorp een locatie te betrekken. Die
mogelijkheid deed zich voor in 2000
door de vestiging Bakkerij Hengelo
van Philadelphia in de Spalstraat. De
bakkerij is in Hengelo en omstreken
bekend door hun heerlijke assorti-
ment brood en gebak. Op de bovenver-
dieping van de bakkerij was een
mooie ruimte. “Voor enige weken gele-
den hadden wij hier een prettige
werkplek”, zegt locatiemanager Mar-
jan Kraaijenbrink. “Maar de brandtrap
en de ingang aan de achterzijde waren
twee grote obstakels. Omdat dit de toe-
loop en de afname van onze diensten
en producten bemoeilijkte en onze vi-
sie, namelijk te integreren in het dorp
niet volledig tot zijn recht kwam, was
het nodig om te kijken naar een nieu-
we locatie”. Een centrale en toeganke-
lijke plek zou de oplossing zijn. om dit
te realiseren, was een grote wens van
de activiteitenbegeleiders Anja Weus-
tenenk en Anja den Bakker van het Se-
nioren Trefpunt. Na enige tijd zoeken
in Hengelo kwam de gouden tip. De
voormalige drogisterij Marianne, net
buiten het centrum, stond leeg. “En
vandaag zien we het resultaat: een ate-
lier met een verkooppunt”, vertelt de
locatiemanager enthousiast. “Anja
Weustenenk als initiator heeft samen
met Anja den Bakker de dagbesteding
verder ontwikkeld tot wat het nu is.
Door de inzet van beiden en met on-
dersteuning van de vele enthousiaste
vrijwilligers is het te danken dat deze
droom gerealiseerd kon worden”. 

Door de jaren heen is er een netwerk
opgebouwd met diverse maatschappe-
lijke organisaties en kleinschalige be-
drijven. Het accent ligt daarbij op
maatschappelijk relevante activitei-
ten, het vervaardigen en verkoop van
eigen ambachtelijke producten en in-
tegratie door middel van de contacten
die tussen de deelnemers en hun di-
rect omgeving zijn ontstaan.
In de winkel vindt u producten die

voornamelijk gemaakt zijn van na-
tuurlijke materialen. Ook kunt u er te-
recht voor wenskaarten, keramiek,
kaarsen en decoraties voor in en om
het huis. Ook andere kleine artikelen
voor kleine prijzen die gemaakt zijn
met veel enthousiasme zijn er te vin-
den. Slechts een beperkt deel van het
assortiment wordt uit andere bron-
nen betrokken. Tevens zijn er produc-
ten aanwezig van andere ateliers van
Philadelphia. Onder meer van Land-
goed Wielbergen te Angerlo. 

Deelnemers van alle leeftijden zijn ac-
tief in het atelier en de winkel en ne-
men zo hun eigen plek in de gemeen-
schap in. De dagbesteding wordt ook
nadrukkelijk opengesteld voor jong
volwassenen en schoolverlaters. Loca-
tiemanager Marjan Kraaijenbrink was
blij met het bedrag uit het coöperatie-
fonds van de Rabobank. “Wij hebben
dit bedrag besteed aan een markies
voor de winkel, voorzien van onze
naam Puur Natuur. Het vergroot de
herkenbaarheid en wekt hopelijk de
nieuwsgierigheid van passanten”, al-
dus Kraaijenbrink. 

De huidige zes deelnemers van de dag-
besteding hadden ieder een schilderij
gemaakt. De zes creaties zijn samenge-
bracht tot één schilderij met in het
midden een tafel. Samen vormt het
schilderij het Trefpunt en krijgt het
een plaats aan de wand als aandenken
aan de oude locatie. 

Regiomanager Aleida Callenbach van
Philadelphia Zorg Gelderland-Oost,
was onder de indruk van de nieuwe lo-
catie. “De oude locatie had teveel ob-
stakels. Het heeft wel even geduurd
om een andere locatie te vinden. Maar
dit is een prachtig gebouw die laag-
drempelig is en veel contacten biedt
met de bevolking. Ik ben trots dat de-
ze locatie toegevoegd kan worden aan
Philadelphia”, aldus de regiomanager.
Joop Klooken, als voorzitter van het co-
öperatiefonds, feliciteerde Philadel-
phia met de nieuwe locatie. Hij vond
evenals de vele andere aanwezigen het
nieuwe onderkomen een enorme ver-
betering voor ‘alle’ mensen.

Philadelphia blij met nieuwe
locatie Hengelo

De nieuwe locatie voor dagbesteding in Hengelo van Philadelphia Zorg
Gelderland-Oost is vrijdag 16 juni feestelijk geopend. In het nieuwe atelier
en verkooppunt aan de Ruurloseweg vinden mensen met een beperking
een zinvolle en plezierige dagbesteding. Mensen van alle leeftijden zijn ac-
tief in het atelier en de winkel en nemen zo hun eigen plaats in de ge-
meenschap in.

Joop Klooken en Hennie Cornelissen hebben zojuist de winkel Puur Natuur geopend. Locatiemanager Marjan Kraaijenbrink (rechts) heeft
er graag een applaus voor over.
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De commissie en de jeugdraad van
Hengelo is al enige tijd bezig met de
voorbereiding. Dit jaar wordt de
dienst geleid door ds. Ferrari. Het the-
ma is sportief geloven. Wat heeft sport
en geloof met elkaar te maken? Een
topsportster zal vertellen over haar ge-
loof. Verder zullen allerlei sportieve
elementen de revue passeren. Wees ge-
rust, u hoeft zelf niet mee te doen! 
Het koor Spirit uit Eibergen komt zin-
gen. Het koor staat onder leiding van
Piet Piersma. Voor de kinderen is er
een ingericht plekje waar ze onder lei-
ding van de vrijwilligers van de kin-
dernevendienst kunnen knutselen.
Het bijbelgenootschap is aanwezig
met een boekentafel. Ze bieden een
ruime keuze aan bijbels, gedichten-
bundels en kijk- en leesboeken . Na af-
loop van de dienst kunt u nog gezellig
koffie blijven drinken. Ook aan de kin-
deren wordt gedacht. 

Bij slecht weer wordt de dienst gehou-
den in de kampeerboerderij.

Openluchtdienst Veldhoek in teken
van sportief geloven
Op 25 juni wordt bij kampeerboer-
derij ‘de Haverkamp’ aan de Vier-
blokkenweg in Hengelo een open-
luchtdienst gehouden. De aanvang
is om 10.15 uur.

Ook werd verslag gedaan over de in-
breng van het IKB bij enkele gemeen-
telijke aangelegenheden en werd het
programma voor de rest van het jaar
besproken. Hierna waren er deze keer
drie sprekers uitgenodigd om te dis-
cussiëren over de samenwerking met
de omliggende kennisinstituten.
Met name de vraag hoe we als indus-
triële bedrijven in de regio straks goe-
de studenten kunnen krijgen stond
centraal. Noël Maertens, programma-
manager van de Hogeschool Arnhem
en Nijmegen ging in op de program-
ma's die de HAN heeft om kennisinsti-
tuten en bedrijven met elkaar in con-
tact te brengen. Hans Janssen, stage-
coördinator van de Saxion Hogeschool
ging in op de vraag hoe bedrijven sta-
giairs en afstudeerders in kunnen zet-
ten. Als laatste hield Ted van Vilsteren,
sectordirecteur van het Graafschapcol-
lege in Doetinchem een betoog over
de bedrijfsbegeleidende opleidingen
van het mbo.
Zowel de ondernemers als de sprekers
waren erg tevreden over de bijeen-
komst. Het idee is geopperd, om als
IKB structureel samen te werken met
de instituten. "Wij juichen deze initia-

tieven toe en willen er van onze kant
alles aan doen om hieraan mee te wer-
ken" aldus Noël Maertens. Belangrijk
is het om als bedrijven in de regio bij
de studenten "in de picture" te komen.
Marcel Fortuin, voorzitter van het IKB
benadrukte nog eens dat er in Bronck-
horst veel "fantastische en innovatieve
bedrijven" zitten. "Dit moet bekender
worden bij de studenten zodat veel
studenten naar ons toe willen komen.
Dat is waar wij als IKB aan kunnen bij-
dragen. Parallel heeft de gemeente in
haar beleidsplan opgenomen, dat o.a.
het woningaanbod voor jongeren
moet verbeteren. Samen moet het luk-
ken, de benodigde verjonging in de
toekomt te realiseren." aldus Marcel
Fortuin. De aanwezige leden gebruik-
te de aansluitende borrel nog inten-
sief om met de sprekers de onderwer-
pen uit te diepen. 

Het IKB is een kring voor industriële
ondernemingen binnen de regio
Bronckhorst met een minimum aan-
tal van 15 werknemers. Nadere infor-
matie is te krijgen bij de secretaris On-
no Rodink, tel: 0314-627771 of per
mail: o.rodink@ik-b.nl

Afgelopen woensdag heeft alweer de derde vergadering van de pas opge-
richte industriële kring Bronckhorst (IKB) plaatsgevonden. In de regulie-
re vergadering werden de leden onder meer gelnformeerd over de moge-
lijkheden die het pas opgerichte Achterhoek Centrum voor Technologie
biedt voor de ondernemers.

Vergadering IKB in teken van kennis
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Juf Anne Eggink neemt afscheid 

Visonderzoek in de Weppel in Hummelo

Ze gaat een nieuwe uitdaging aan en
wel door te gaan werken in La Paz in

Bolivia. Ze gaat daar Nederlands
geven aan kinderen van Nederlandse

ouders die daar wonen en werken.
Op woensdag 28 juni is er een
afscheidsfeest met de kinderen en ´s
avonds een receptie voor ouders,
vrienden en bekenden van 19.30 tot
21.00 uur in de school.

Op de Weppel zat een inmiddels
gesaneerde overstort. De beek is
vorig jaar uitgebaggerd en de oevers
zijn hersteld. Het doorzicht van de
beek zou daardoor verbeterd moe-
ten zijn, maar dat is niet het geval.
Eén van de oorzaken van de troebel-
heid van het water kan de aanwezig-
heid zijn van grote hoeveelheden
bodemwoelende vis als brasem en
kolblei. Het omwoelen van het se-
diment tast direct het doorzicht aan.
Een andere mogelijke oorzaak is een
hoge concentratie aan voedingsstof-
fen (nutriënten) in het water, of de
bodem. Door de vroegere overstort
zijn grote hoeveelheden organisch
materiaal in de watergang geloosd.
Door het baggeren is een fors deel
van die voedingsstoffen wel verwij-
derd, maar wellicht resteert er nog
organisch materiaal in de bodem
dat nu in contact met het wa-ter
komt.  
De bodem zal bemonsterd worden
om te kijken hoeveel nutriënten er
in de bodem zitten.

Mocht blijken dat er teveel witvis in
de beek zit, dan wordt die vis ver-
plaatst naar de Oude IJssel. De overi-
ge vis wordt teruggezet in de beek.
Langs de Weppel zijn regelmatig vis-
sers actief. Jan Halfman is één van
hen en kan zich, gezien de lege
emmer, nauwelijks voorstellen dat
er teveel vis in de Weppel zit. 
Maar dat kan ook een andere oor-
zaak hebben .....

Anne Eggink, locatieleider en groepsleerkracht op basisschool de
Bongerd in Hoog-Keppel, gaat met ingang van het nieuwe schooljaar de
school verlaten.

In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel bemonstert AquaTerra
Water en Bodem op 22 juni de visstand in de dwars door Hummelo stro-
mende Weppel. Onderzocht wordt waarom het water in deze 10 meter
brede en 1,5 meter diepe beek na het uitbaggeren zo troebel blijft. Het
visstandonderzoek gebeurt op twee manieren: met een zegen (groot net)
en een elektrisch schepnet. 

De politie is op zoek naar de eigenaar van een verwaarloosde geit. Het
dier werd zaterdagavond 10 juni aangetroffen op de Slondeweg in Hoog
Keppel en voor de nacht ondergebracht in een daar gelegen weiland. De
volgende dag is het dier door een dierenarts onderzocht, waarbij ernsti-
ge algemene verwaarlozing van de geit werd vastgesteld. 
De dierenarts heeft de geit uit het lijden verlost. De politie vermoedt, dat
het dier door de eigenaar is gedumpt. 

Oude tijden herleven op zondag 25 juni op en rond het Hummelose
motorcrosscircuit ‘de Heksenplas’. U kunt dan genieten van een NK
motorcrosswedstrijd voor oldtimer crossmotoren. Er wordt gereden in
drie categorieën, te weten motoren van voor 1970 (in diverse klassen),
twinshocks (iets jongere motoren, maar nog wel met twee achterschok-
brekers) en 4-takt zijspannen.
In totaal worden z’n 150 deelnemers verwacht.
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‘Bertus op de Norton en Tinus op de BSA ….’

Nostalgie bij de Oldtimer
Motorcross in Hummelo

Politie zoekt eigenaar
verwaarloosde geit

Aangezien het wedstrijden zijn die
meetellen voor het Nederlands
Kampioenschap, zal er flink gas
gegeven worden en zullen zeer fraai
gerestaureerde motoren zeker niet
ontzien worden. Naast het sportieve
(de snelheid) is de techniek zeker zo
belangrijk en interessant. De meeste
coureurs zijn meester in het in oude
staat herstellen en houden van hun
motoren er zijn dan ook vele bijzon-
der fraaie exemplaren te zien. Een
bezoek aan het rennerskwartier is
meer dan de moeite waard. En
natuurlijk zijn de rijders graag
bereid om u te woord te staan en uit-
leg over de machines te geven.
De coureurs rijden op legendarische
merken van toen (waarvan vele al
lang niet meer geproduceerd wor-
den). Mogelijk kent u ze nog of heeft
u er alleen maar over gehoord. Op
25 juni kunt u ze allemaal zelf aan-
schouwen. Merken die u zonder
meer kunt bewonderen zijn BSA,
Tri-umph, Greeves, DKW, Morini,
Eijsink, IFA, NSU, MZ, JAWA, Maico,
KTM, Lindstrom, Husqvarna, Bul-
taco, Hedlund, AJS, Lito en Zündapp.
De oude techniek wordt met de geu-
ren van Castrololie versterkt en veel
rijders dragen ook de kleding van
toen, de tijden van weleer komen
weer tot leven.
Het fraai circuit ‘de Heksenplas’
biedt vele spectaculaire kijkpunten.
Als eerste natuurlijk de start, waar-

bij de coureurs tegelijk van start
gaan allen met als doel als eerste de
eerste bocht te ronden!! Verder de
vele springschansen (waaronder
drie tafelbulten) en de diverse korte
en lange bochten nodigen uit voor
scherpe uitrem- en stuuracties. En
natuurlijk is het ook goed toeven in
de tent bij het startveld, waar u een
hapje en drankje kunt nuttigen.
De trainingen beginnen om 9.30 uur
en vanaf 12.30 uur wordt het star-
thek gekanteld voor de officiële
wedstrijden. 
De entree bedraagt € 5,-- (jeugd t/m
15 jaar en ‘klassiekers’ vanaf 65 jaar
mogen gratis van de sport genieten).
Een interessant programma en dus
een hele dag volop historie op de
Heksenplas in Hummelo.

Onder de vele rijders ook veel regio-
nale coureurs en leden van de orga-
niserende vereniging TCD Hum-
melo zoals vader en zoon William
en Antoni Lebbink (Doetinchem),
Jan Keizer (Doetinchem), Bennie
Jolink (Hummelo), Henk Willemsen
(Keijenborg), Gerard de Greef
(Voorst), Ad Ridderhof (Hengelo),
Willy Bloemendal (Zelhem), Joop
Wesseling (Keyenborg), Jeroen Bloe-
mendal (Hengelo), Gerrit Lenselink
(Hengelo), Paul van Dulmen (Ulft),
Jos Tenback (Silvolde), Hennie
Berends (Didam) en Paul Botteram
(Doetinchem).

Zesde Skeelertocht 
Hessenrijders

Op zondag 25 juni verzorgt schaats-
en skeelervereniging De Hessenrij-
ders uit Hummelo alweer haar zesde
skeelertocht. Deelnemers kunnen
kiezen uit de afstanden 6, 12, 20 en
40 km en een peletonstocht van 70
km. De start is tussen 10.00 en 11.00
uur bij de Hessenhal in Hoog-Keppel.
De inschrijving opent om 9.30 uur
(ook bij de Hessenhal). Bij de vorige
edities waren er meer dan 100 deel-
nemers/-sters. Er is een prachtig par-
cours uitgezet met prima skeelerwe-
gen. 
De tocht wordt gehouden onder aus-
piciën van de KNSB en staat ook ver-
meld in de Toertochtenwijzer van
deze bond. Bij deelname aan de
tocht is het dragen van een helm ver-
plicht.
De skeelergroep van De
Hessenrijders traint elke donderdag-
avond in de Markthal in
Doetinchem. Bij mooi weer wordt er
buiten getraind. Belangstellenden
kunnen vanaf 19.30 uur een kijkje
nemen.
Voor meer informatie over de tocht
en/of de vereniging kunt u terecht
bij Esther Brandsen, tel. 0315-340186
of Frans Bleumer, tel. 0314-335151.
Meer informatie over De Hessenrij-
ders vindt u op www.hessenrij-
ders.nl. 

Tuinconcertavond
de Warande

Tijdens het tuinconcert op vrijdag-
avond 23 juni op de Warande in Laag
Keppel worden levensliederen en
Russische volksmuziek gezongen en

gespeeld. 
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. Vladimir is
een idealistische muzikant en jour-
nalist uit Rusland, die nu al enkele
jaren met zijn gezin in Nederland
woont. Samen met zijn dochter trad
hij vaak in Rusland op, op festivals
en TV. Vladimir won diverse prijzen.
In december 2005 was Vladimir te
horen op Radio 4, AVRO klassiek, in
de Spiegelzaal van het concertge-
bouw van Amsterdam.
Voorafgaand aan het concert geeft
kunsthistorica Ans Mansveld een
lezing in de tuinbiliotheek over het
Russische landschap, het ontroe-
rend mooi geschilderde landschap
uit de negentiende eeuw. Haar
lezing sluit goed aan bij de romanti-
sche sfeer van de liederen van
Vladimir.

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 op tel. 0314-382440 of per
e-mail op
trudi.woerdeman@dewarande.nl

Achterhoek-
wandeltocht

De wandelgroep Y.M.C.A. Doetin-
chem verzorgt op zaterdag 24 en
zondag 25 juni de Achterhoekwan-
deltocht. U kunt kiezen uit verschil-
lende afstanden van 10 tot 50 km. De

zaterdagroute loopt door de
Kruisbergse bossen naar Hummelo.
’s Zondags wordt er richting
Slangenburgse bossen gewandeld.
De start is bij de vestiging van het
Graafschapcollege aan de Ds. Van
Dijkweg. Voor de 50 km. Dient u tus-
sen 7.00 en 9.00 uur te starten. Voor
de 40 km. Kunt u tussen 8.00 en 9.00
uur starten. De 30 km. Start tussen
8.00 en 10.00 uur en voor de 10 en 20
km. Kunt u tussen 8.00 en 12.00 uur
starten.
Treinreizigers kunnen, na telefoni-
sche aanmelding van het station
worden opgtehaald. 
Inlichtingen hierover kunt u krijgen
bij het secretariaat van de Y.M.C.A.,
tel. 0314-333077.

IVN wandeling 
‘Planten speuren

op ’t Maatje’

Op zondag 25 juni verzorgt ‘IVN de
Oude IJsselstreek’ een wandeling
met als thema ‘Planten speuren op
landgoed ’t Maatje’.
Dit landgoed is enkele jaren geleden
ingericht met diverse poelen en aan
de Bielheimerbeek is een plasdras-
zone aangelegd. Ook is er een wal
voor oeverzwaluwen en een vleer-
muiskelder in het gebied. Er is een
grote verscheidenheid aan pionier-
planten en mossen te bewonderen.
De wandeling start om 14.00 uur bij
de brug over de Bielheimerbeek in
de Kerkstraat in Gaanderen en duurt
ca. 2 uur. Deelname is gratis, maar
een kleine vrijwillige bijdrage is wel-
kom. 
Voor inlichtingen kunt u bellen naar
mevr. Gerrie Til, tel. 0314-625536.

Bosbaas en jachtopzichter Hans
Boumans van het landgoed Keppel
en de dierenambulancedienst heb-
ben tegenover de politie verklaard,
dat het veel vaker gebeurt dat huis-
dieren in het buitengebied worden
achtergelaten. 
Met name tegen de vakantieperiode
neemt dit toe en worden er op het
landgoed Keppel katten, dwergko-
nijnen, vlaamse reuzen, schildpad-
den en eenmaal zelfs een struisvo-

gel achtergelaten.
De politie vraagt getuigen of ande-
ren (bijvoorbeeld buren) die weten
van wie de geit is, of hebben gezien
door wie het dier werd achtergela-
ten, dit te melden bij de politie in
Hoog Keppel (politieteam Bronck-
horst), via tel. 0900-8844.

De bijgaande foto is gemaakt door
jachtopzichter Hans Boumans.



´Nie-jer wetse fratsen´

Succesvol openluchtspel in Hummelo

De oude onderwijzeres, die al 40 jaar
les heeft gegeven op de dorpsschool
van Hummelo zit ziek thuis. Zij
wordt zonder medeweten van het
schoolbestuur vervangen door een
andere leerkracht. Deze nieuwe juf,
overtuigend neergezet door Arlette
Juch, komt met nieuwe, vooruitstre-
vende ideeën die volgens het school-
bestuur absoluut niet door de beugel
kunnen. Zo geeft ze seksuele voor-

lichting aan de kinderen van
Hummelo, die nog steeds in de ooie-
vaar geloven. Bovendien is de zoon
van de voorzitter van het schoolbe-
stuur zojuist afgestudeerd als onder-
wijzer en zou hij volgens zijn vader
de beste kandidaat zijn om de plaats
van de oude onderwijzeres in te
nemen. Redenen te over dus om te
proberen van de nieuwe onderwijze-
res af te komen...

Kosten nog moeite waren gespaard
om het spel zo authentiek mogelijk
over het voetlicht te brengen. In de
omgeving van de schuur werden een
smederij met woonhuis en een bak-
kerij gebouwd. Er reden authentieke
voertuigen rond, waaronder auto’s,
een bus van de Geldersche Tramweg
Maatschappij, een Amerikaans rups-
voertuig, een Fahr tractor en een zui-
velwagen. Ook paarden en een koe
ontbraken niet. Zelfs het Hummelse
Volksfeest werd gevierd, compleet
met bielemannen, vogelschieten,
vaandelzwaaier, overste van de
schutters, graaf en gravin, en
natuurlijk een (enigszins aangescho-
ten) schutterskoning met zijn konin-
gin. Verder waren er talrijke figuran-
ten die dorpsbewoners speelden,
waaronder een complete schoolklas
en het muziekkorps.
Naast dit alles zorgden de gemeente-
werkers Gait, gespeeld door Gert-Jan
Bos, en Gait-Jan, gespeeld door
Gerrit Harenberg, regelmatig voor
grote hilariteit als ze weer een klus
moesten uitvoeren. Zo werd een
door hen na veel geploeter geplaatst
bushaltebord tot drie maal toe
omvergereden.
Het spel boeide van het begin tot het
eind, mede dankzij het verdienste-
lijke spel van de vele Hummelose
toneelspelers.
De eerste avond werden spelers en
toeschouwers nog flink nat door de
regen, maar de tweede en derde
avond werkte het weer prima mee.
Meer foto’s van dit evenement zijn
te bekijken op 
www.volksfeesthummelo.nl

De grote schuur achter in de Greffelinkallee in Hummelo werd omgeto-
verd tot een lagere school uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en
vormde zo het decor voor het zeer succesvolle openluchtspel ´Nie-jer
wetse fratsen’.

We ontvingen een foto van de fam. Kolkman/Verheijen uit Halle waarop
duidelijk te zien is dat de oranjekoorts nu ook is overgeslagen op huis-
dieren. Wegra en Amy, een Portugese Berghond en een Berner
Sennenhond, zijn in ieder geval helemaal klaar voor het WK.

Zondag 2 juli vindt op camping ‘de Pluimerskamp’ een groot Egerländer
Zomerfeest plaats met medewerking van ‘de Ieselkapel’ uit
Doetinchem. 
Het evenement werd in 2004 ook al eens georganiseerd en de belang-
stelling was toen groot met een gezellige sfeer. Met deze
Egerländermiddag wil de Ieselkapel de fam. Radstake haar dank betui-
gen voor de gastvrijheid die de kapel mag ervaren tijdens de repetitiea-
vonden. De kapel treedt dus belangeloos op en participeert in de orga-
nisatie.
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Pluimerskamp
Egerländer Zomerfeest

Oranjekoorts overgeslagen  op
huisdieren...

Familiecamping ‘de Pluimerskamp’
fungeert al jaren als thuishaven en
repetitielokaal voor de Ieselkapel,
die onder leiding staat van Rinus
Wagener. Ook zal de barbecue weer
ontstoken worden zodat u van o.a.
overheerlijke hamburgers en worst-
jes kunt genieten. De toegang is gra-
tis en voor de kinderen is er een
ruime speeltuin aanwezig. De fam.
Radstake en de Ieselkapel ontvan-
gen u graag vanaf 14.00 uur.
De Ieselkapel, opgericht in 1975, is
hoofdzakelijk samengesteld uit
muzikanten afkomstig uit diverse
plaatsen in de regio Achterhoek. De
thuishaven van het orkest is, zoals
reeds gemeld, Doetinchem en het
orkest bestaat momenteel uit 21
muzikanten.
De Ieselkapel speelt voor een groot
gedeelte Egerländermuziek, een
muzieksoort die in Ernst Mosch een
geweldige nestor heeft gekend. Deze
Egerländermuziek wordt door ons
dan met de originele instrumenten
vertolkt, zoals flügel- en tenorhorn.
Naast dit Egerländerrepertoire
speelt De Ieselkapel ook Tjechisch-
repertoire. 
Vanaf 1980 geeft de Ieselkapel jaar-

lijks een nieuwjaarsconcert in
schouwburg Amphion te Doetin-
chem. In oktober vindt het jaarlijkse
donateursconcert plaats. 
De Ieselkapel beschikt over een
eigen geluidsinstallatie en geluids-
technicus. Op aanvraag verzorgt de
Ieselkapel concerten tijdens buurt-
en zomerfeesten, kermissen, VVV-
activiteiten, pleinconcerten, volks-
feesten enz. Jaarlijks bezoekt de
kapel op een repetitieavond een aan-
tal verzorg- en verpleegcentra.

Met enige regelmaat zijn er optre-
dens in het buitenland. In het kader
van de culturele betrekkingen tus-
sen Doetinchem en de partnerstad
Pardubice is de Ieselkapel in 1996
uitgenodigd om in Tsjechië te
komen spelen. Dit was voor de kapel
natuurlijk één van de hoogtepun-
ten. Bovendien worden er regelma-
tig optredens in Duitsland verzorgd.

Voor inlichtingen of nadere infor-
matie kunt U terecht bij de voorzit-
ter, dhr. T.J. Dekkers, Holterhoek 5,
7003 DS  Doetinchem. 
Per e-mail bereikbaar via
tj.dekkers@hetnet.nl

Konijnenentspreekuur 
Dierenartsenpraktijk

Zelhem-Halle

Dierenartsenpraktijk Zelhem-Halle
hield tot nu toe twee maal per jaar
een konijnenentspreekuur. Door
veranderde inzichten en onderzoe-
ken luidt het advies nu om uw
konijn 4 x per jaar te laten enten te-
gen myxomatose en 1 x per jaar
tegen VHD. Dit is voor de juiste
bescherming van uw konijn tegen
besmettelijke konijnenziektes.
Hierdoor is ook de fre-quentie van
de konijnenentspreekuren veran-
derd. 
Het eerstvolgende konijnenent-
spreekuur is op zaterdag 24 juni van
08.00 uur tot 10.00 uur. Daarna zijn
deze spreekuren gepland op zater-
dag 30 september en zaterdag 16
december van 8.00 tot 10.00 uur.
Dierenartsenpraktijk Zelhem-Halle
hoopt u dan met uw konijn te zien
op de praktijk aan de Halseweg 27d
te Zelhem.

Internetaangifte 
en aangifte 
op afspraak

De politieregio Noord- en Oost-
Gelderland hecht veel waarde aan
een goede, snelle en efficiënte ser-
vice. Daarom is het mogelijk om
aangifte te doen via internet. Als u
liever persoonlijk aangifte doet, of
slachtoffer bent van een ernstiger
misdrijf, kunt u aangifte doen op
afspraak. U wordt dan op de afge-
sproken tijd op het bureau gehol-
pen. 
Voor vragen of meldingen kunt u
bellen met 0900-8844, of even
binnenlopen op het bureau van
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur. 
We zetten de mogelijkheden nog
even op een rijtje.

1. U wilt aangifte doen? 
a. Kijk op www.politie.nl voor aan-
gifte via internet. Dit is mogelijk
voor Diefstal fiets, bromfiets of snor-

fiets, inbraak in auto, vernieling,
winkeldiefstal.
b. Doe alleen aangifte via internet
als u geen aanwijzingen heeft wie
de dader is. Belt u in andere geval-
len altijd de politie, tel. 0900-8844.
c. Bel 0900-8844 en maak een
afspraak. 

2. U hebt een vraag? 
a. Kijk op www.politie.nl en vind een
schat aan informatie. Bel 0900-8844.
De medewerkers van het Politie
Service Centrum kunnen uw vraag
snel en vakkundig beantwoorden. 
b. Loop binnen op het politiebureau
op werkdagen tussen 10.00 en 12.00
uur. Buiten deze tijden is het bureau
alleen geopend voor mensen met
een af-spraak. De vrije inlooptijden
tussen 10.00 en 12.00 uur zijn niet
bestemd om aangifte te doen. Maakt
u hiervoor altijd eerst een afspraak
via tel. 0900-8844.

3. U hebt een melding of tip?
Bel bij spoed altijd 112! 
Bij minder spoedeisende zaken of
met tips belt u 0900-8844.
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• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

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

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

Airco service
NN II EE UU WW

RROOTTEEXX  BBAANNDDEENN
TTOOPPKKWWAALLIITTEEIITT

SSCCHHEERRPP  GGEEPPRRIIJJSSDD
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie)
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

CCoonnssuulltt  oopp  aaffsspprraaaakk
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

Zelhem       Frans Halsstraat 78
Open huis zaterdag 24 juni 2006 

van 12.00 uur tot 14.00 uur

Goed onderhouden, gunstig gelegen ten opzichte van

basisschool, sportaccommodatie, buitengebied en cen-

trum, helft van een dubbel woonhuis met aange-

bouwde garage en tuin.

Indeling: Begane grond: hal, werkkast, toilet, bergkast,

L-vormige woonkamer met keuken.

1e Verdieping: overloop, cv ruimte/bergkast, 3 slaap-

kamers met mogelijkheid tot 4 en badkamer.

Bijzonderheden:
* Bouwjaar va. 1976  * Perceel oppervlakte ca. 258 m2

* Inhoud woning ca. 425 m3 * Garage/berging +  

achterzijde woning voorzien van kunststof kozijnen

* Dak vernieuwd in 2003  * Voor en achtergevel   

bekleed met kunststof.

Aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 249.000,00 k.k.

OPEN HUIS

Politietips

De politie roept auto-eigenaren op om geen
waardevolle spullen zichtbaar in de auto achter
te laten. Tassen, laptops, camera’s, mobiele tele-
foons, radio-frontjes, autopapieren en naviga-
tieapparatuur (voor zover deze uit de auto kan
worden meegenomen) hebben grote aantrek-
kingskracht op het dievengilde. Een volgende
tip is om de auto zoveel mogelijk op een verlich-
te, zichtbare plek te parkeren. Op
www.politie.nl staan meer tips voor preventie
van auto-inbraak.

BBeenn  jjiijj  ddee  zzeellffssttaannddiiggee  oonnddeerrnneemmeerr  ddiiee  wwiijj  zzooeekkeenn??

Bakkerij Heijerman is een bakkersonderneming met een bakkerij in
Varsseveld en 6 verkooppunten in de Achterhoek. Voor een nieuwe
winkel in Hengelo (Gld) zijn wij op zoek naar een zelfstandig onder-
nemer. In de vorm van franchise willen wij de nieuwe winkelvesti-
ging gaan exploiteren, waarbij het bedrijf Heijerman wordt gecombi-
neerd met die van zelfstandig ondernemerschap. Je maakt bij het
ondernemerschap gebruik van onze formule.
Ben je ondernemend en enthousiast, beschik je over doorzettingsver-
mogen en durf en wil je graag voor jezelf beginnen. Laat ons dit dan
telefonisch of schriftelijk weten.
Voor informatie kun je contact opnemen met de heer H. Heijerman,
telefoon 0315-241325/ e-mail: harry@zonnet.nl

Bakkerij Heijerman
Dames Jolinkweg 10
7051 DK  Varsseveld
Tel.: 0315 - 241325

Antiek, Curiosa en Woonaccessoires

“ Waar de tijd even stil heeft gestaan”
Kom eens gezellig snuffelen in Onze Zaak JB, 

waar u een breed assortiment artikelen uit oude,
vervlogen tijden aantreft.

Wij hebben altijd een ruim aanbod aan kleine 
meubels, tafels, vitrinekastjes, (meiden)kasten, theemeu-

beltjes, servies, klokken en allerhande Curiosa.
Dit alles wordt gecompleteerd door een variëteit aan

leuke, moderne woonaccessoires.
Er is wekelijks aanvoer van nieuwe artikelen.

Wij heten u van harte welkom in Onze Zaak JB aan de
Prinses Irenestraat 2
7021 CG ZELHEM

Telefoon 06-28 25 62 66

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur.
(ook alle koopzondagen)

Word jij onze
nieuwe collega?

Keurslagerij Kamperman staat bekend om hun vers
vleesspecialiteiten, vleeswaren, salades, grillproduc-
ten en barbecuespecialiteiten.
Om die lekkere dingen smakelijk te presenteren en
vervolgens aan onze klanten te verkopen, komen
we een paar handen tekort.
Lijkt een baan in onze allround Keurslagerij je wat?

Wij hebben plaats voor:

voor 38 uur
of in deeltijd

Verkoopster

Ben je geïnteresseerd?
Bel even of loop de winkel binnen. U kunt ook
schriftelijk reageren.

Kamperman, keurslager
Smidsstraat 6B
7021 AC Zelhem
tel. 0314-622193
fax. 06-51530802

Zelhem    Talmastraat 18

Open huis zaterdag 24 juni 2006 

van 12.00 uur tot 14.00 uur

Goed onderhouden uitgebouwde helft van een dub-

bel woonhuis met stenen berging, gelegen op een

royale kavel, op loopafstand van het centrum.

Indeling: Begane grond: hal, toilet, meterkast, kelder-

kast, woonkamer, keuken met eethoek, badkamer en

berging.

1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers met vaste

kasten en inloopkast. 2e verdieping: vliering

Bijzonderheden:
* Bouwjaar ca. 1960

* Perceel oppervlakte ca. 268 m2

* Inhoud woning ca. 325 m3

* Dubbel glas, rolluiken gehele woning behalve 

achterkant woonkamer en keuken.

Aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 214.500,00 k.k.

OPEN HUIS
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VakantieXperts Avanti
Stationsstraat 7 
7021 CJ Zelhem

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

Amnesty-actie 
tijdens 

Achterhoektocht

De werkgroep van Am-
nesty Zelhem/Halle zal aan-
wezig zijn tijdens de
Achterhoekwandeltocht op
24 juni. 
Op de rustplaats aan de
Loenhorsterweg in Hum-
melo zal de aandacht van
de wandelaars gevraagd
worden voor de actie ‘Laat
de angst het niet winnen
van de mensenrechten’.
Met deze actie strijdt
Amnesty voor de rechten
van gevangenen en voor
een eerlijk proces, ook voor
mensen die beschuldigd
worden van terrorisme.
Men kan een petitie onder-
tekenen die vraagt om vrij-
lating van Binyam Muham-
med, een gevangene op
Guantano Bay, die vastzit
zonder dat er een aan-
klacht tegen hem is inge-
diend. Amnesty hoopt dat
veel wandelaars de actie
zullen steunen.

Het examen werd afgenomen op de fiets-
route vanaf de basisschool naar de toekom-
stige scholen in Doetinchem. Gaan de kin-
deren nu vaak nog lopend naar de plaatse-
lijke basisschool, straks moeten ze vele
kilometers op de fiets afleggen. Politie en
scholen willen de leerlingen instrueren en
begeleiden bij de overgang. Met medewer-
king van wijkagent Katrien Beijer gingen
de leerlingen ieder afzonderlijk per fiets
vanaf de eigen school naar de nieuwe
school. Onderweg werden hun verkeersge-
dragingen gade geslagen door agenten,
leerkrachten en ouders. 
Het verkeersexamen in deze vorm wordt
sinds 2004 afgenomen in de bovengenoem-
de plaatsen. Volgens wijkagent Katrien
Beijer is er veel belangstelling van 3VO
(sinds kort Veilig Verkeer Nederland) om
dit concept ook in andere dorpen toe te
gaan passen.
De deelnemende scholen zijn: De Bongerd
uit Hoog-Keppel, De Woordhof uit
Hummelo, De Sint Willibrordusschool uit
Achter-Drempt en De Gildeschool uit Voor-
Drempt.

Verkeersexamen aankomende brugklassers
op weg naar nieuwe school

De politie en de basisscholen in Hummelo, Hoog-Keppel, en Voor- en Achter-Drempt  organiseerden op vrij-
dag 16 juni het praktijk-verkeersexamen voor de 63 leerlingen van groep 8 die na de zomer naar het voort-
gezet onderwijs in Doetinchem gaan.  

Oprichting Dorpsraad
Drempt,

Hummelo en Keppel
Op woensdag 14 juni heeft de werkgroep
Dorpsraad D, H en K i.o. besloten om  eind sep-
tember een vereniging ‘Dorpsraad Drempt,
Hummelo en Keppel (Eldrik)’ op te richten. De
aanleiding hiertoe is de draagvlakenquête die
door de werkgroep is uitgeschreven in de
maand mei. 
Het streven was een percentage te scoren van 30
% , het werd echter slechts 28 %. Eén op de vier
huishoudens (+/- 1000 leden) doet dus mee met
de nieuw op te richten vereniging. 
De werkgroepleden vertegenwoordigen alle ker-
nen en Eldrik. Ze waren bijna unaniem van oor-
deel dat door de positieve reacties vanuit de ker-
nen een oprichting door moest gaan. Dat de 30 %
net niet werd gehaald was voor een aantal werk-
groepleden natuurlijk wel wat teleurstellend.
Ook het kernenbeleid dat het gemeentebestuur
voorstaat geeft voldoende mogelijkheid om aan
de leefbaarheid in onze kernen te blijven wer-
ken. 
Na een uitvoerige discussie bleek dat de mensen
goed geïnformeerd willen zijn en daarover met
het gemeentebestuur willen communiceren via
de dorpsraad. Tevens is aan de orde geweest om
via dorpsplannen ‘vooruit’ te kijken hoe men de
leefbaarheid van de dorpen gestalte kan blijven
geven. Bij deze plannen wordt gebruik gemaakt
van de kennis en kunde van de Vereniging
Kleine Kernen.
De werkgroepleden gaan de komende tijd uit
elke kern en Eldrik uit de aangemelde leden een
bestuurslid zoeken. Het bestuur zal dus bestaan
uit 6 personen (vertegenwoordigers uit de ker-
nen) en een onafhankelijke voorzitter. De verte-
genwoordiger uit de kern zal afhankelijk van het
onderwerp uit het ledenbestand direct betrokke-
nen en ‘specialisten’ vragen om een gedegen
advies naar het gemeentebestuur uit te brengen.
Als er zaken zijn die alle inwoners aangaan zal
dat door het voltallige bestuur en aangezochte
werkgroepleden behandeld worden. Het gaat
erom zoveel mogelijk iedereen betrokken te
laten zijn bij het reilen en zeilen in onze dorpen.
Ook zullen er contacten zijn tussen maatschap-
pelij-ke-, sociale-, culturele- en sportorganisaties
die ook mede de leefbaarheid uitmaken.
Leefbaarheid is de moeite waard. Iedereen die
nog geen lid is kan zich alsnog aanmelden bij de
werkgroepleden of via het e-mailadres 
dorps-raad.dhk@hotmail.com. 
Het voorlopig secretariaat is in handen van
Henny Dokter en Jan Hoitink.



HOESLAKENS&LAKENS

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nl

D E K B E D D E N

K U S S E N S

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/100 x 200 van 14,95 voor 9,95

90 x 210/220 van 16,95 voor 11,95

140/160 x 200 van 19,95 voor 15,95

180 x 200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

Cinderella basic katoenen 
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 13,95 voor 9,95

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/220 van 15,95 voor 11,95

140/200 van 21,50 voor 13,95

160/200 van 22,95 voor 16,95

180/200 van 27,95 voor 18,95

180/220 van 29,50 voor 21,95

slopen 60/70 2 stuks nu 8,95

Cinderella lakens wit
100% katoen 

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Ook in diverse kleuren voorradig

Lakensets van Dommelin
Fraai gedessineerde lakens met slopen

1 pers. van 39,95 voor 29,50

2 pers. van 49,50 voor 34,95

litsjum. van 59,50 voor 44,95

litsjum. xl van 67,50 voor 49,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren 

80/200 van 23,95 voor 18,95

90/200 van 24,95 voor 19,95

140/200 van 34,95 voor 27,95

160/200 van 39,95 voor 31,95

180/200 van 42,95 voor 34,95

Slopen 60/70 per stuk     NU 11,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 24,95

2 pers. van 42,95 voor 29,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

litsjum. xl van 54,95 voor 39,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

3 Kamer kussen
90% dons + veren nu 39,95

Synthetisch kussen gevuld met luxorel
en een katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95   nu p/st. 22,95 2 voor 39,-

Nieuw!!! Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.

van 39,95 nu 24,95

Travel kussen 35x50 anti-allergische 
vulling, incl. sloop, goed wasbaar

nu 19,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde 

van 37,95 p/st. voor 24,95

Neksteun kussen anti-allergisch met rits
waardoor u de dikte kunt aanpassen.

van 39,95 nu 29,-

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits
van 79,95      nu 54,95 p/st. 2 voor 99,-

Zomerdekbedden
KATOEN OF ZIJDE MAÏS NIEUW!!! 90% DONS

1 pers. 140/200 van 59,95 nu 29,95 voor 39,95 nu 59,95

1 pers. xl 140/220 van 69,95 nu 34,95 voor 46,95 nu 69,95

2 pers. 200/200 van 89,95 nu 44,95 voor 59,95 nu 99,95

litsjum. 240/200 van 109,00 nu 54,95 voor 69,95 nu 109,95

litsjum. xl 240/220 van 119,00 nu 64,95 voor 79,95 nu 119,95

B A D G O E D

WEL 2000 DEKBEDSETS

1 persoons NORMAAL tot 95,- nu vanaf 29,-
2 persoons NORMAAL tot 135,- nu vanaf 39,-
Litsjumeux NORMAAL tot 155,- nu vanaf 49,-

Vandyck badstof badjas 
div. kleuren

van 59,95  nu 39,95

Badmatten
Synthetische badmatten 

bidetmatten en toiletmatten

HALVE PRIJS

Keukensets keukendoek  + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino vanaf 4,95  

VAATDOEKJES nu 4 voor 4,95

Ovenwanten ELIAS van 7,50 nu 4,95

Pannenlappen ELIAS nu 2 voor 4,50

K E U K E N

ZOMER
opruiming
ZOMER
opruiming

strandlakens
Keuze uit wel 100 dessins 

Strandlakens vanaf 16,95

Kinderstrandlakens vanaf 9,95

2 persoons strandlakens nu 24,95

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed, 
35% eendenveertjes.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 79,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,95

2 pers. 200/200 van 249,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

90% eendendons 4-seizoenendekbed, 
10% ganzenveertjes.
1 pers. 140/200 van 249,- voor 149,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 169,-
2 pers. 200/200 van 409,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 459,- voor 269,-
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 299,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte 
ganzendons, carré gestikt. Het herfstdeel
is navulbaar.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 419,-

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch. 
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,- Wollen dekbedden

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met 
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,- on
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Vandyck Royal, Vossen 
en Linolux 

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

70/140 van 14,95 p/st. vanaf 9,95

Vandyck badmat
(Hotelmat) 100%katoen.

60/60 Toiletmat nu 16,95

60/60 Bidetmat nu 14,95

60/100 Badmat nu 24,95

67/140 Badmat nu 34,95

Vandijck badmat 
(Lussenmat) 100%katoen.

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

60/60 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

60/100 Badmat van 22,50 nu 14,95

67/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Ranger Badgoed
in diverse kleuren

30% KORTING

Benetton velours badjas div. 
kleuren met shawlkraag of capuchon

van 59,95 nu 39,95

Badjassen

Keukensets   10 kleuren
nan 9.95 voor 5,95
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Gratis Airco

Nu korting tot:

€2.200,-

Nu korting tot:

€2.000,-
Nu korting tot:

€1.200,-
Nu korting tot:

€1.800,-

Gratis Leer

laatste 2 op=op

Gratis Airco

Gratis Airco

Kalos, Nubira, Tacuma of Matiz Breeze.

Optie autogaspakket met korting van:

€1.200,-

Directieauto full option voor slechts:

€19.995,-

Op elke Evanda uit voorraad!
€5.500,-
KORTING

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

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

tioning met pollenfilter • Stuurbekrachtiging 
• ISOFIX-bevestigingsbeugels voor kinderzitjes 

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

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

deler • Wis-wasinstallatie achter

Tacuma Tacuma 
BreezeBreeze

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

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

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

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

plekken

Nubira Nubira 
BreezeBreeze

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

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

• Centrale deurvergrendeling 
met afstandsbediening 
• Elektrisch bedienbare en 

verwarmbare buitenspiegels 
• Elektrisch bedienbare ramen 

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

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

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

DUBBEL 
PROFITEREN!

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

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

Tel. (0316) 33 19 41

Extra grote voorraad ingekocht voor de Achterhoek!

NU BIJ AUTO PALACE EN AUTO BLEEKSTEIN 

3 JAAR 0% RENTE OF 
3 JAAR GRATIS ONDERHOUD! 

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



Samen wonen.
Op basis van vertrouwen.

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

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

www.wonerij.nl

De Wonerij compleet in sfeervolle wonen

OPRUIMING bij DE WONERIJ

Een  kwes t i e
van  comb ineren

De basis van ieder interieur een kwestie
van de juiste keuzes. Balans in uw inrich-
ting vindt z’n oorsprong in de combinatie
van de juiste stoffen, kleuren en materia-
len. De Wonerij heeft een enorme col-
lectie woonstoffen en tapijten om uw
woonideeën te realiseren. Wij adviseren
u graag. Nu is het wel heel voordelig
woonwinkelen bij De Wonerij met oprui-
mingskorting. Met kortingen tot wel 50%
op showroommodellen. Tot ziens.

Opru im ing s -
kor t i n g

10%
Showroommode l l en
a f gepr i j sd  to t  we l

50%

€670,- 

Nu €535-
Fauteuil
Ballade

Boeken-
vitrinekast
kersen

€1940,- 
Nu 
€1650,-

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo
0573- 45 12 39

Opruimings-
voorbeelden

WITTE 

BOLLEN
6 voor

€ 1.75

PASSOA
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

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 24 juni.

WK
CAKE

nu € 3.75

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

- sterk en eenvoudig montagesysteem

- duurzaam en vuilafstotend materiaal

- zonlicht temperend en toch een vrij 

uitzicht

- meerdere kleuren en dessins

- tuimelfunctie gewoon te gebruiken

- ’s winters perfect beschermd

Diverse maten uit voorraad leverbaar.

Kwaliteit van VELUX:

BUITENZONWERING
VOOR TUIMELRAMEN

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

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

KINDEROPVANG RUURLO ZOEKT MET SPOED GASTOUDERS!

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

Ruime vergoedingen! Lage kosten!

� �



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

25/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 juni 2006

Hollandse aardbeien
Bak 500 gram

1.39

PLUS
Barbecue visschotel
Prijs per 300 gram
NORMAAL 5.99

4.99

Grillworst
Naturel, kip, kaas of saté
200 gram
ELDERS 2.00-2.10

1.49

Grolsch
Pils*
Krat 16 beugels 45 cl. 
of 24 flesjes 30 cl.
ELDERS 9.59

* Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

7.49

Mosaico
Marche*
Rosso of bianco
Fles 75 cl.
Doos à 
6 flessen 11.00
Per fles
ELDERS 2.99

1.99

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd
Kilo                                      ELDERS 11.98

6.98
kilo

PLUS
Oranje tompoucen
Blister 4 stuks
NORMAAL 2.99

2.49
4 stuks

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

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

FLORYN Jonge Jenever
liter van € 11,65 voor € 9.99

FLORYN
Citroenbrandewijn
liter van € 8,35 voor € 6.99

FLORYN Vieux
liter van € 12,40 voor € 10.99

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

Romeinen slaan kamp op in Kraaienbos
Vanuit Xanten trekken de Romei-
nen momenteel op naar Silvolde of
zoals de inwoners van dit dorp zeg-
gen: Zillewold. In het Kraaienbos
nabij zorgcentrum de Schuylen-
burgh verrijst op 17 juni een Ro-
meinse nederzetting. 

De Romeinen hebben inmiddels ge-
constateerd dat in de eeuwen na Juli-
us Ceasar het Kraaienbos op onna-
tuurlijke wijze ten gronde is geholpen
en zo parkachtig netjes is gemaakt,
dat de Romeinen in het geval Kraaien-
bos niet meer van een natuuurlijk bos
durven spreken.

Of ze met hun komst op 17 juni het
bos in oude glorie willen herstellen of
de nabijliggende Paasberg en aanpan-
dende stukjes natuur voor verder ver-
val willen behoeden is niet bekend.

Wel is zeker, dat de Romeinen open-
staan voor belangstellenden en op 17
juni tussen 13.00 en 18.00 uur hun ne-

derzetting graag aan geïnteresseerden
tonen. Hoe leefde een Romein? Hoe
word je gladiator? Altijd slapen in een

tent? In de nederzetting wordt alles
duidelijk. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn
er in de arena gladiatoren- en ruiterge-
vechten en daarna is er tot ver na mid-
dernacht Romeins theater en muziek. 

En dan is het nog maar even tot op 18
juni op de Markt de Zillewoldse Zom-
mermarkt begint.

NUMMER 3 2006

Zaterdag 3 t/m vrijdag 30 juni 2006

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Paarden, paarden, leuke sport en fijne sfeerAchterhoekse Paardedagen evenement van allure
De Achterhoekse Paardedagen zijn
een grote, nadrukkelijke en be-
langrijke gebeurtenis op het won-
derschone land tussen Zelhem en
Ruurlo. De Paardedagen vormen
het grootste buitenpaardensporte-
venement van Nederland. De Ach-
terhoekse Paardedagen vinden dit
jaar plaats op 3, 4 en 5 juni, het lan-
ge pinksterweekeinde dus.

Een dergelijk groot evenement vergt
een lange voorbereiding en een groot
terrein. De organisatie is echter ge-
pokt en gemazeld, want op het 55 ha
grote terrein tussen Zelhem en Ruurlo
worden al vele jaren de Paardedagen
georganiseerd. In 1927 werden de
Paardedagen voor het eerst gehouden.
De traditie is al zo oud, dat de organi-
satie de paardendagen op de oude ma-
nier blijft spellen.De Achterhoekse Paardedagen hebben

zowel hoogte- als dieptepunten ge-
kend. Gelukkig overheersen de hoog-
tepunten, maar er waren ook diepte-
punten zoals de Tweede Wereldoor-
log, de wateroverlast van 1994, de
mond- en klauwzeer-crisis in 2001 en
de vogelpest in 2003. De Achterhoekse
Paardedagen moesten zelfs wel eens
afgelast worden.
Maar over het algemeen vormen de
paardendagen een gezellig Achter-
hoeks dagje uit voor het hele gezin. Er
is tijdens deze drie dagen van alles te
zien en te beleven, ook voor de kids.
Voor de liefhebbers van de paarden-
sport is er veel te genieten. Dank zij de
diverse NK’s die er plaatsvinden, krij-

gen deze dagen voor de liefhebbers
veel extra glans.

Niet alleen hoge waardering van de
Achterhoekse Paardedagen bij het pu-
bliek, maar vooral ook waardering bij
de ruiters, menners en misschien ook
wel bij de paarden, want daar draait
tenslotte alles om bij de paardenda-
gen. Op het terrein zijn 30 dressuur-
ringen en 3 springringen. Verder is er
een feesttent voor 2000 personen,
want al spelen de paarden een hoofd-
rol, er zijn ook andere leukje dingen te
beleven. Er is een verrassende Bene-
fiet(s)avond op 2 juni. Op zaterdag 3 juni is er Tekker Trek en

de Jippihippie Jeugmiddag met tal van
leuke attracties voor de kinderen. Bij-
voorbeeld met het vrolijke autootje
Brum en het swingende meidengroep-

je Kus. Er is bovendien een kinderdorp
met een clown, die daar de scepter
zwaait en er worden allerlei wedstrijd-
jes en voorstellingen gehouden, waar-
over de kinderen nog dagenlang zul-
len spreken.

Nieuw dit jaar is de endurance voor
aanspanningen. Dit is een lange af-
standswedstrijd of mendurance voor
aangespannen paarden en menners.
De afstand is ongeveer 30 kilometer,
die zo snel en goed mogelijk moet
worden afgelegd. De route is gemar-
keerd en loopt over verschillende ter-
reinen.
Al met al is er is er veel sportiefs, sen-
sationeels en leuks te beleven in die
mooie natuur tussen Zelhem en Ruur-
lo met de bossen van landgoed ‘t Zand
in de nabijheid.

FFaarrmm && CCoouunnttrr yy FFaaii rrLIEFHEBBERS VAN ’T PURE LEVEN ONTMOETEN ELKAAR
De Farm & Country Fair in Aal-ten toont de chique van hetplatteland. Een grote beurs vanalles wat met het buitenleven temaken heeft. Maar ook aan het‘binnenleven’ wordt aandachtbesteed. En er is nog veel meertijdens de Fair op 23, 24 en 25 ju-ni op het terrein aan de weg vanAalten naar Dinxperlo.

De Farm & Country Fair van Aal-
ten heeft in Nederland, Duitsland
en zelfs in België een goede naam
opgebouwd. Op het ongeveer tien
hectare grote beursterrein richten
meer dan 300 handelaren en orga-
nisaties hun stands in. Zij zorgen
voor een grote mengeling van arti-
kelen en producten. Hierdoor kan
men kennismaken met het moder-
ne landleven. Met het leven van
kippen, paarden, honden, geiten,
konijnen, 30 koeienrassen en tien-
tallen rassen schapen. Met organi-
saties kunt u bijpraten over de mo-
derne dierhouderij. Vanzelfspre-
kend zijn er eveneens fabrikanten
van diervoeders, die precies kun-
nen vertellen welke voeding be-
paalde diersoorten beslist nodig
hebben.

De Aaltense Farm & Country Fair
heeft tevens een grote tuinafde-
ling, waarin bijvoorbeeld de verge-
ten groentenrassen, vijgenplaten

en olijfbomen opvallen. Er zijn ver-
der demonstraties bloembinden
en plantensnoeien. Kwekers laten
hun bijzondere planten en ontwer-
pers van exclusieve tuinen tonen
hun scheppingen op papier.Voor liefhebbers van ‘landelijke’

interieurs is er een grote afdeling
met bijvoorbeeld glaswerk, linnen-
goed, houten vloeren en lederen
meubelen. Daarnaast is er aan-
dacht voor kleding met een aparte
en ietwat eigenzinnige uitstraling
en er zijn eigengemaakte crèmes
en zepen. Stands met nieuws en
informatie over natuurreizen en
boerderijvakanties completeren de
fair.

Het platteland inspireert kunste-
naars. Vanzelfsprekend is er dan
ook een bijzondere aandacht voor
kunstenaars en kunstwerken die
een link hebben met het platte-
land. In de muziektent van de
Farm & Country Fair zijn liederen
en balladen te horen van en door
Colvin Quarmby en Pete Morton.Voor de kinderen is er op alle drie

dagen genoeg te zien en te bele-
ven. Jeugdige dierenliefhebbers
kunnen rondrijden op een echt
paard of kunstkoeien melken. Er
zijn wedstrijden hanenkraaien,
wolspinnen, kalveropfokken en
keuringen van schapenrassen en
miniatuurpaardjes.

Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via 400
afhaalpunten in de Achterhoek
zoals alle VVV’s, hotels,
bungalowparken, campings,
restaurants en attractieparken
en verschijnt 9x in de periode
van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?

achterhoekvakantiekrant
@weevers.nl

ALZHEIMER
MAG GEEN
NATIONALE

RAMP
WORDEN

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL


