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Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46

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

AUTO(RUIT)SCHADE?
WIJ BETALEN UW EIGEN RISICO!

Zutphenseweg 7 • 7251 DG Vorden • T. (0575) 55 15 05

Bij Siemerink is het niet Anders

Ook bij ons bent u verzekerd van de 
maximale vergoeding voor uw

bril of lenzen. Inclusief onze 
vertrouwde service.

Hij is van de stichting ‘Water in Wijn’.
De naam is een verwijzing naar het
eerste wonder dat Jezus deed. Hij ver-

anderde water in wijn en herstelde
daarmee de feestvreugde. Ruurd Wal-
linga brengt een pittig programma en
ongetwijfeld zal hij de bezoekers aan
het denken zetten. Tegelijkertijd is er
in de dorpsschool een kinderprogram-
ma ( voor kinderen van de basisschool
leeftijd ) met een speciaal kinderevan-
gelisatie team uit Zutphen. Zij bren-
gen op een leuke manier een program-
ma dat heet ‘ Gewoon Bijzonder’ dat
over schatzoekers gaat.

Ruurd Wallinga in
Dorpskerk
Op zondag 5 maart wordt er om
10.00 uur in de Hervormde dorps-
kerk een speciale gezamenlijke
dienst gehouden, waaraan mede-
werking zal worden verleend door
de in Leeuwarden woonachtige ca-
baretier/ journalist Ruurd Wallin-
ga.

Het donkerbruine uit speciale granen
en zaden gebakken brood kost euro
1,05. 25 Cent van de opbrengst van elk
brood gaat naar Maartje Bosma en Ma-
rieke Hoek. Deze beide meiden gaan
komende zomer in het kader van het
World Servants project samen met
nog 22 jongeren en 6 begeleiders naar
Jamaica om daar mee te helpen met
het bouwen van een school. Om deze

trip te kunnen bekostigen hebben Ma-
rieke en Maartje de afgelopen maan-
den diverse acties op touw gezet zoals
bijvoorbeeld een gesponsorde fiets-
tocht, een drie gangen diner waarvoor
sponsors een bepaald bedrag op tafel
moesten leggen. De komende tijd zul-
len de meisjes nog een aantal acties
houden zoals het wassen van auto’ s
en hier en daar zullen zij als oppas

fungeren. Bakker Joop die al deze ac-
ties ter ore kwam, besloot ook financi-
ële steun te verlenen in de vorm van
het bakken van deze speciale ‘bouw-
stenen broden’. Marieke en Maartje
kunnen daarnaast nog best wat finan-
ciën gebruiken. Daarvoor hebben zij
rekening 366411918 geopend t.n.v.
Ned. Hervormde Diaconie Vorden on-
der vermelding van World Servants.

'Bouwstenen brood' 
voor World Servants meisjes

Vanaf deze week kan men bij bakker Joop aan de Dorpsstraat in Vorden zgn. ‘bouwstenen brood’ kopen.

De bekende volleybaltrainer Pierre
Mathieu geeft dinsdagavond 14 maart
in hotel Bakker te Vorden een lezing
voor de Rotaryclub ‘ Het kwartier van
Zutphen’. Het onderwerp ‘Ontstijg je
zelf…en verras een ander’ zal voor Ma-
thieu met zijn vele landstitels en een
Europacup geen enkel probleem zijn
om de rotaryleden te stimuleren voor
perfectie.

Pierre Mathieu
geeft lezing

Dat laatste was niet zo verwonderlijk
want samen met Richard Ooms pre-
senteerde hij deze bijna zes uren du-
rende playbackshow. Niet alleen wer-
den de deelnemers voor hun optreden
aangekondigd. Ook kregen zij, wan-
neer de zenuwen hen soms parten
speelden, van Herbert en Richard een
bemoedigend woord en een schouder-
klopje. De categorie kinderen tot 12
jaar trok de meeste deelnemers. Aan-
gemoedigd door vaders, moeders,
broers en zussen kwamen er 67 kinde-
ren op de bühne. Kinderen al vanaf de
leeftijd 4 en 5 jaar zoals Renske, Ja-
nouk en Nomi, het enthousiasme
spatte er vanaf. Vrijwel iedereen ver-
kleed of beter gezegd prachtig uitge-
dost.

Voor de jury, ( bestaande uit prins
Frits, adjudant André, Elles ten Have
en Lotte van Dam ) die met engelen ge-
duld alles moest beoordelen, een alles-
behalve gemakkelijke taak. Niet alleen
gaven zij de punten, maar bovenal gaf
elk jurylid beurtelings commentaar
op de presentatie van de 'artiesten'. Er
werd daarbij gelet op de uitstraling,
het playbacken zelf en het 'algeheel
beeld' van het optreden. In de catego-
rie kinderen tot 12 jaar moesten de
winnaars van vorig jaar de ' Kasbend-
jen Wisselbokaal' inleveren. Merel,
Linde, Saskia, Anouk en Annick waren
wel weer van de partij, maar vielen
niet in de prijzen. De bokaal ging nu
naar Tecula en Joost met de sound-
track uit de film Anastasia. Lise Gerrit-

sen eindigde met het nummer Raf-
fisch op de tweede plaats. De derde
prijs ging naar Renske, Janouk en No-
mi. Zij lieten zien echte fans van de
meiden van K 3 te zijn.
In de categorie kinderen 12 tot 16 jaar
waren de winnaars van 2005, Carmen
en Jeroen Gerritsen uit Ruurlo dit jaar
niet van de partij. De ' Sueters Wissel-
bokaal' ging nu naar Bas, Erwin, Rosa
en Romy ( Hermes house band). Silke,
Elian en Evie legden met 'Destings
Child' beslag op de tweede prijs. De '
Spice Girls' Jerry, Bart, Guus, Sander
en Mike wonnen het brons. De deelne-
mers in de groep volwassenen ' joegen'
de organisatie op kosten.
Met het nummer 'Taximutsen' behaal-
den Arnold, Corry, Brenda, Brigit, Do-
rien, Roosmarijn, Nicol, Linde en Car-
men voor het derde achtereenvolgen-
de jaar de eerste prijs, waarmee ze de-
finitief in het bezit kwamen van de '
Kranenburgs Carnaval Wisselbokaal',
met als gevolg dat er voor 2007 een
nieuwe wisselbeker gekocht zal wor-
den.
Marja, Gerdien, Henriette en Jannie
behaalden met ' Abba' de tweede
plaats, terwijl de groep VUK ( Vrienden
uit De Kranenburg) met een Après- ski
medley de derde plaats voor zich
opeiste.

Playbackshow 'Plankenkoorts in de
tent' duurde tot in de kleine uurtjes!
Wat ooit als een geintje begon, is zo langzamerhand uitgegroeid tot een
happening van jewelste. Aan de playbackshow van de Stichting Kranen-
burgs Carnaval, als opwarmer van het carnavalsweekend in de Kranen-
burg, deden maar liefst 120 personen mee die samen 36 acts presenteer-
den. In de feesttent op het terrein van de sportvereniging Ratti werd vrij-
dagavond rond kwart over zeven begonnen. Tegen de klok van één uur s'
nachts was de uitslag van de laatste categorie ( volwassenen) bekend. ' Ons
eigen succes groeit ons bijna boven de kop. Het uitgangspunt is ca. 30 acts,
maar het is heel erg moeilijk voor de organisatie om ' nee' te zeggen wan-
neer na de sluitingstermijn nog een kind naar ons toe komt met de vraag
'mag ik nog meedoen'. Dan strijk je maar met de hand over je hart', zo
sprak secretaris Herbert Rutgers na afloop met een toch wat schorre
stem.



Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 maart 10.00 uur dhr. R. Wallinga uit Leeuwar-
den.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 maart 10.00 uur ds. K. Dijk, Duiven, 19.00 uur
ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 maart 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 5 maart 10.00 uur Viering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 4 maart 17.00 uur Woord- en communieviering
volkszang. Zondag 5 maart Oecumenische dienst

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
4/5 maart R.C. Boersma Vorden tel 0575- 55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

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

Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer die-
renmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-
den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

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

� Op verantwoorde en
gezonde wijze afslanken en
uw gezondheid en energie
verbeteren. Gratis uitgebrei-
de gezondheidscheck t.w.v.
€ 35,- Bel voor afspraak en
informatie: Jerna Bruggink
(0575) 46 32 05.

� Bereken online uw BMI!
Vernieuwde website www.no-
jojo.nl Nieske Pohlmann (06)
54 32 66 69 / (0314) 64 13 09.

� cursus NORDIC WAL-
KING om d.m.v. de juiste Al-
pha techniek beter te Bewe-
gen, fitter te worden en condi-
tie op te bouwen Informatie:
(0575) 46 36 03. www.vital-
nowa.nl.

� De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.

� Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314) 62 19 59.

� Frankrijk/Auvergne T.h.
comf. vr.st. huis, rustig gel.
2/4 p. 350,- p.wk. www.allier-
homes.com/lamartiniere.html
telefoon: 00 33 47 06 67 226.
(Ned. gesproken).

� Op pad met Gea Voet-
tochten. Een onbezorgde
wandelvakantie in een
prachtig en mysterieus Tsje-
chisch Natuurpark. Een-
voudig te bereiken per auto
(650 km v.a. grens) of trein (1
overstap). Kleine groepen,
persoonlijke begeleiding, ge-
zellige pensions met goede
keuken. Week € 275 - Trek-
king 12 dagen € 430. Ver-
trekdata o.a. 29 apr - 3 juni -
29 juli. Info 0575 - 45 17 18
of 06 - 51 25 45 78
www.voettochten.net.

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

� Boekenmarkt Zaterdag
4 maart ‘06 van 10.00 uur
tot 15.00 uur in de aula van
het Stedelijk Daltoncollege te
Zutphen, Isendoornstraat 3.
De opbrengst is voot het kin-
dertehuis in Katy bij Minsk
Mazowiecki in Polen.

� Mensen in nood. Kle-

dingactie. Uw kleding, meer

dan goed! Kledinginzameling

zaterdag 18 maart van 10.00

tot 12.00 uur Christus Koning-

kerk te Vorden en H. Antonius

van Paduakerk te Kranenburg.

� FNV Belastingservice in-

vul-avond in Dorpcentrum

15+ 22 maart 2006 mw. D.

Walgemoet, tel. 55 67 75.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 551486 /552104 of

551787.

� Kinderkledingbeurs mt.

80/152 psz. Ot & Sien zat. 4

mrt. 10.00 - 12.00 ‘t Jebbink

13a Vorden.

� Te koop: Nestje jonge

mechelse herders x hol-

landse herder. Ideaal voor

erfbewaking of hondensport

donker en geel. Ouders bei-

den aanwezig. Halle 06-53

31 77 90.

� Gez. met spoed, buiten-
schoolse opvang v. onze 10

jarige dochter. Buitengebied

Vorden 06-53 77 16 90 bel-

len na 17.00 uur.

� Openhuis voor Work-
shops. Paas- en voorjaarde-

coraties en diverse huis- en

tuin decoraties... Zondag 5

maart van 11.00 tot 16.00

uur. M.Frederiks, Wiendels-

weg 1 in Keijenborg Tel.:

0575-46 34 42.

� Gezocht: stalling en wei-
degang voor paard. Tel.:

06-14 66 35 48.

� Cursus Keramiek. Begin

april start ik in mijn atelier

met een nieuwe voorjaars-

cursus keramiek/potten-
bakken. Bel gerust voor na-

dere informatie: Marie-Thé-

rèse Haccou-Kleijberg, tel.

(0575) 55 91 19.

� Ruurlo, per direkt opnieuw

beschikbaar: zit/slaapkamer

met volledig pension. Tel.

(0573) 45 37 60.

Zie vervolg contactjes 
verderop in het Contact

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

Trouwring
veranderen?

�Verkoop oude-nieuwe sieraden
�Bronzen beelden

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8 
Vorden � tel. (0575) 55 07 25

Openingstijden
wo. t/m za. 10-17 uur

Dagmenu’s
1 maart t/m 7 maart  2006

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Bestellen mag maar hoeft niet.

Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

U mag uw dagmenu aankleden met extra garnituren of een extra gang dan zijn dit onze 

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 1 maart
groentesoep / boerenkool met spekjes, speklap, jus en zuur-
garnituur

Donderdag 2 maart
boeufstroganoff met rösti aardappelen, groente / yoghurt
frisss... met slagroom

Vrijdag 3 maart
tomatensoep / zalmfilet met dillesaus, geb. aardappelen en
rauwkostsalade

Zaterdag 4 maart (alleen afhalen)
Hollands biefstuk met champignonsaus, frieten en salade
/ ijs met slagroom

Maandag 6 maart 
gesloten.

Dinsdag 7 maart
wiener schnitzel met frieten en voorjaarssalade (rauwkost) /
ijs met slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

Het voorjaar komt eraan,
wij zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Aardbei-
bavaroisevlaai 

6-8 personen € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,00

Weekend-euroknallers 

Appelflap € 1,00

Humpkeskoek 4 st. € 1,00
Ouderwets lekkere koek 

met noten en rozijnen

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



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

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.

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

“In polonaise naar de 
Keurslager”

Vleeswarenkoopje

Snijworst + Boterhamworst
2 x 100 gram        samen € 1.98
Special

Peppa chicken 100 gram € 1.50
Keurknaller

Riblappen
500 gram € 3.75
Ontbijtidee

Vlees salade 
100 gram € 0.50
Keurslagerkoopje

Gebraden Kippenpoten
5 stuks € 5.00

Kookidee

Varkensoesters
4 stuks € 5.50
Maaltijd van de week

Nasi of Bami 500 gram € 2.98

Keurknaller voor week 10

Speklappen
500 gram € 1.99

Kom in maart proeven van 
……    

  spaanse wijn en tapas!! 

Tapas als voor , 
hoofd of nagerecht?  
Het kan allemaal in 
maart, we hebben 
ook huisgemaakte 
Sangria! En heerlijke 
spaanse wijnen voor 
u geselecteerd. 

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

Elke vrijdagavond 
ONBEPERKT

spare ribs eten voor 
€10.00  p.p. 

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

     Op de woensdagen hebben         
     wij ‘open keuken’ u kunt dan 

met een groepje van 6 tot 10 personen onder begeleiding 
van onze koks heerlijke gerechten klaarmaken in onze keu-
ken, en daarna  zelf opeten. Uitsluitend op reservering. 

Wilt u onze nieuwsbrief 
per email ontvangen?
Stuur dan een mail naar 
info@oldelettink.nl 

Bij……

Chinees-Indisch Restaurant

FAN SHENG

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

uitgebreid en heerlijk 

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

Cateringservice
Voor uw gasten in uw bedrijf of bij u thuis

verzorgen wij uw exclusieve diner. 
Laat u verrassen door onze 

cateringservice. Ook uw feesten worden
door ons verzorgd. En dat alles voor een

aantrekkelijke prijs.

Dorpsstraat 28 Vorden
Tel. (0575) 55 19 05

World Servants bouwt op 
Jamaica een school

Bouwsteenbrood € 1,05
Van elk verkocht brood gaat
€ 0,25 naar het goede doel

Vrijdag 3 maart geen koopavond.
Maandag 6 maart gesloten.

Belastingaangifte 2005!

7, 14, 21 en 28 maart
tussen 17.30 en 19.30 uur

Graag WOZ beschikking meebrengen

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

7261 RN  Ruurlo
Postbus 32
7260 AA  Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers

� Losse Componenten

� Onderhoud en Reparatie

� Netwerken

� Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

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



Henk Wullink overleed op 4 april
2004. Hij was ook de man die op Hen-
nie Reindsen ( de huidige voorzitter)
een beroep deed om vanaf het begin
zitting te nemen in het bestuur. Een
bestuur dat destijds bestond uit Henk
Wullink voorzitter, Jo Vreeman- Dek-
ker secretaresse, Leendert Schoolder-
man penningmeester. Jan de Gruyter.
Henk Haverkamp en Hennie Reindsen
completeerden het bestuur. Toen
Henk Wullink met het voorzitter-
schap stopte, nam Hennie Reindsen
diens taak over.

Overigens stamt het idee om een oud-
heidkundige vereniging op te richten
uit de koker van Jaap Kettelerij, Gerrit
Koerselman en Gerhard Weevers seni-
or, oud directeur van drukkerij Wee-
vers. 'Dat kan ik mij nog zeer goed her-
inneren. Wij zaten op een avond wat
te babbelen bij Gerrit Koerselman. Wij
vonden het jammer dat er in die ze-
ventiger jaren en de jaren daarvoor zo-
veel mooie panden in Vorden waren
afgebroken. Denk bijvoorbeeld aan
het notariskantoor aan de Zutphense-
weg. Om toch dat ‘oude’ te bewaken
heb ik contact opgenomen met Henk
Wullink. Hij dacht er net zo over. Toen
is het besluit genomen een oudheid-
kundige vereniging op te richten’, zo
zegt Gerhard Weevers senior. In het
oprichtingsbestuur ontbrak zijn
naam. ‘Bewust, want ik had geen tijd
voor een bestuursfunctie. Veel te druk
met de zaak. Wel heb ik in die beginja-
ren dikwijls pionierswerk voor ‘Oud
Vorden’ verricht’, zo zegt Gerhard
Weevers. ‘Eén van de eerste dingen die
wij in 1981 hebben georganiseerd was
een tentoonstelling in de bovenzaal
van de ABN/ AMRO. Daar is toen een
expositie gehouden van de Vordense
kunstschilder Jan Kost. Direct daarna
ook nog een tentoonstelling van alle-
maal ‘oude dingen’’, zo zegt Jan de
Gruyter die zelf begin tachtiger jaren
samen met Henk Wullink, G.W Brink-
man, J. Eeftink, H. Janssen en Jaap v.d.
Broek meewerkte aan een boek geti-

teld ‘Vorden een historische verken-
ning’. Het boek dat overigens niet on-
der auspiciën van Oud Vorden werd
uitgegeven, ging over een aantal za-
ken uit vroegere tijden in Vorden. Het
boek was in verschillende hoofdstuk-
ken verdeeld zoals bijvoorbeeld bevol-
king, bodem- en landschap, gods-
dienst e.d.

HENK WULLINK HIELD VAN PLAT
PROATEN
Oud- gemeentearchitect Jaap v.d.
Broek heeft zich in de loop der jaren
ook zeer verdienstelijk gemaakt voor
Oud Vorden. Van zijn hand versche-
nen talrijke artikelen over oudheid-
kundige zaken, die door Oud Vorden
werden gepubliceerd. Maar zoals in de
aanhef reeds beschreven, de grote ro-
de draad door het 25 jarig bestaan van
Oud Vorden is toch wel Henk Wullink.
Zijn naam zal altijd onlosmakelijk aan
deze vereniging verbonden blijven.
Vlak voor zijn afscheid in 2003 had
‘Contact’ een uitgebreid interview
met Henk Wullink, de man die jaren-
lang als Leestman wekelijks een arti-
kel in dit weekblad publiceerde. Een
rubriek die een grote lezersschare
trok.
Op de voordeur van zijn woning aan
de Dorpsstraat had Henk Wullink een
bordje hangen met de tekst ‘Hier ma’j
plat proaten’. Het ‘plat proaten’ kon je
onder de noemer van ’t olde’ rang-
schikken, zo was zijn filosofie. Wat
hem het meest deugd deed was het
feit dat hij in al die 22 jaren als voorzit-
ter nooit tijdens een bijeenkomst van
Oud Vorden, één woord Hollands
heeft gesproken! Henk Wullink was al-
tijd voor ’t olde’ op pad. Talrijk zijn de
publicaties van zijn hand in de ‘ Vor-
dense Kronyck’ het lijfblad van Oud
Vorden. En daarin schreef hij in het
Saskisch dialect. Onder zijn voorzitter-
schap heeft Oud Vorden zich onder
meer verdienstelijk gemaakt om de
fundering van de watermolen bij kas-
teel Vorden op- te- metselen. 
In 1960 werd op de plek waar thans de

Wehme staat, de toenmalige pastorie
afgebroken. Bij die gelegenheid kwam
het ‘ Poortje van de Wehme’ in een
monumentendepot in het Betuwse
Valburg terecht. Oud Vorden heeft het
poortje weer naar Vorden terug ge-
haald. Op bijgaande foto staat Henk
Wullink bij het poortje op de plek
waar het thuis hoort: bij de Wehme.
Momenteel telt de vereniging Oud
Vorden 385 leden. Het huidige bestuur
bestaat uit Hennie Reindsen voorzit-
ter, Fenny van Druten secretaresse, Ge-
rard Klunder penningmeester, Hennie
Rossel, Carlo Bosch, Gerrit Koops en
Henk Vaags. Gedurende het wintersei-
zoen organiseert Oud Vorden een zes-
tal bijeenkomsten met veel lezingen
over tal van oudheidkundige zaken.

Huidig voorzitter Hennie Reindsen
over de betekenis van Henk Wullink
voor de vereniging: ‘Henk Wullink
was de man waar de gehele vereniging
om draaide. Hij wist heel veel van de
Achterhoekse cultuur. Mede door zijn
inbreng is Oud Vorden niet meer weg
te denken uit de Vordense gemeen-
schap. Het modeverschijnsel dat in de
zeventiger jaren gold, ‘ alles moet
maar tegen de grond’ mag zich niet
herhalen. Als Oud Vorden bescher-
men wij het culturele erfgoed en dat
zullen wij richting toekomst in een
sfeer van gemoedelijkheid blijven
doen’, aldus Hennie Reindsen. Het zil-
veren jubileum wordt zaterdagavond
1 april ( geen april grap ) in Hotel Bak-
ker gevierd.

Wanneer insiders het hebben over de oudheidkundige vereniging ‘Oud
Vorden’ dan wordt daarbij in één adem de naam van Henk Wullink ge-
noemd. Binnenkort bestaat de vereniging 25 jaar. Henk Wullink mede-
oprichter heeft de vereniging vanaf de beginperiode in 1981 tot maart
2003, in totaal 22 jaren als voorzitter gediend.

Voorste rij van links naar rechts: Hennie Reindsen, voorzitter; Hennie Rossel, bestuurslid;
Fenny van Druten, secretaresse; Gerrit Koop, bestuurslid. Tweede rij: Carlo Bosch, bestuurs-
lid; Henk Vaags, bestuurslid; Gerard Klunder, penningmeester.

Bewaken cultureel erfgoed en
gemoedelijkheid drijfveer van
'Oud Vorden'

De heer H.G. Wullink, oud-voorzitter van
de oudheidkundige vereniging "Oud Vor-
den".

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

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

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

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

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

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

FEBRUARI:
28 Chr. Vrouwenbeweging Passage

Jaarvergadering

MAART:
2 N.B.v.P. Themadag sociaal en eco-

nomisch beleid bij de "Boldiek" in
Halle.

15 N.B.v.P. Voettocht naar Rome door
Gerda Wisselink

Purple Haze is een rock-cover band uit
de Achterhoek. Ze spelen rockmuziek
uit een tijdperk dat muziek nog uit
het hart kwam en niet uit de compu-
ter. Een avond met Purple Haze bete-
kent een avond waarin rocklegendes
als Deep Purple, Uriah Heep, The
Who, Led Zeppeln, Queen en Rainbow

de revue zullen passeren. Veel beken-
de nummers uit de 70-er jaren zullen
op geheel eigen wijze aan het publiek
worden gepresenteerd, waarbij het
Hammond orgel voor een authentiek
geluid zorgt.
Maar niet alleen de allerbekendste
nummers zullen worden gebracht.
Purple Haze deinst er niet voor terug
om de beste zgn. "albumtracks" van de
rockgrootheden ten gehore te bren-
gen. En zoals dat bij de originele ar-
tiesten gebeurde, zal ook Purple Haze
dit met overtuiging en gebruikma-
kend van improvisaties en solo's van
alle muzikanten ten toon spreiden.
Aanstaande zaterdag in de Rockstake
te zien en niet te missen!

Purple Haze in de Rockstake
Aanstaande zaterdag staat er op-
nieuw een topband in de Rocksta-
ke. Op veler verzoek zal Purple Ha-
ze een avond jaren '70 en '80 rock
op het podium brengen. Heb je de
band al eens live gezien  dan weet
je dat dit een topshow gaat worden.
Heb je ze nog nooit live gezien dan
wordt het de hoogste tijd!

In tegenstelling tot eerdere berich-
ten wordt de Wereldvrouwendag in
Vorden gehouden op woensdag-
avond 8 maart in het Dorpscen-
trum. 

Aanvang 20.00 uur ( zie advertentie).
Deze bijeenkomst wordt georgani-
seerd door de werkgroep van Amnesty
Vorden en de Vrouwenraad. Amnesty
staat die avond met verschillend actie-
materiaal ( kaarten voor Guatemala,
Rusland en Nigeria ) in de zaal. En wie
op de kerstmarkt niet heeft getekend
voor het sluiten van Guantanamo Bay
is ook de mogelijkheid om deze
woensdag te tekenen. Tevens sluit Am-
nesty de actie ‘ geweld tegen vrouwen’
af. Over dit project is ook een tentoon-
stelling in de zaal. De vorige week ge-
houden collecte voor Amnesty heeft
353 euro opgebracht.
Overigens staat deze Wereldvrouwen-

dag dit jaar in het teken van de ‘repro-
ductieve rechten’ van vrouwen ( rech-
ten rondom alles wat te maken heeft
met voortplanting en seksualiteit). Op
dit gebied is namelijk nog veel te ver-
beteren. Elke minuut sterft ergens op
de wereld een vrouw aan onnodige
complicaties tijdens haar zwanger-
schap of bij een bevalling. Jaarlijks
worden vijftien miljoen meisjes tus-
sen de 15 en 19 jaar zwanger. In vele
culturen worden vrouwen besneden (
genitaal verminkt) en ieder jaar op-
nieuw worden duizenden vrouwen
verhandeld en tot prostitutie gedwon-
gen. Om al deze misstanden tegen te
gaan, daarvoor is deze Wereldvrou-
wendag in het leven geroepen.
De bijeenkomst in Vorden is voor ie-
dereen gratis toegankelijk. De cabaret-
groep ‘ Jeetje Mina’ zal deze woens-
dagavond 8 maart een optreden ver-
zorgen.

Wereldvrouwendag op
8 maart in dorpscentrum

Wij denken vooral aan ouders en ver-
zorgers die reeds langere tijd tegen het
drukke gedrag van hun kind aanlo-
pen. Drukke kinderen, wie kent ze
niet? Elke ouder heeft er wel eens mee
te maken, elk kind is wel eens druk.
Bijvoorbeeld als de verjaardag nadert.
Sommige kinderen zijn wel heel vaak
druk. 

Ze zijn beweeglijk, altijd in de weer,
snel geprikkeld en snel afgeleid. Ze
reageren heftig op de omgeving, ruw
en impulsief, ze hebben snel wisselen-
de stemmingen. Het kind lijkt geen
rem te hebben, heeft altijd 'haast' en
kan moeilijk luisteren en onthouden
wat je zegt. 

De dagelijkse omgang met drukke kin-
deren eist veel van ouders. Druktema-
kers vragen veel energie. Het lijkt vaak
of alles wat je als ouder doet of zegt
langs je kind afglijdt. Drukke kinde-

ren vragen om een speciale aanpak. 
Ouders met een druk kind hebben
nogal eens het gevoel de enigen te zijn
met dit probleem. Soms ondervinden
zij onbegrip vanuit de omgeving. Bij-
voorbeeld  omdat het kind zich bij an-
deren voorbeeldig gedraagt, of omdat
buitenstaanders de problemen wijten
aan een verkeerde aanpak van de ou-
ders. Ouders krijgen vaak ongevraag-
de en tegengestelde adviezen. In een
dergelijke situatie kan steun van ande-
re ouders  en deskundigen helpen. De-
ze oudercursus wil hierin voorzien.
In deze cursus wordt aandacht be-
steed aan de achtergronden en oorza-
ken van druk gedrag.

Het omgaan met een druk kind staat
centraal. Daarnaast zullen vaardighe-
den worden geoefend en is er gelegen-
heid tot het uitwisselen van ervarin-
gen met andere ouders.

Cursusdata: dinsdagen 4, 11, 18, 25
april 2006. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Loca-
tie: Gebouw Yunio/Sensire, Het Wie-
melink 40, 7251 CZ, Vorden. Aanmel-
ding /informatie, tel. 0900-9864 (lokaal
tarief).

Cursus 'Druktemakers'
Yunio Oost Gelderland start op
dinsdag 4 april te Vorden met een
cursus 'Druktemakers' voor ouders
en verzorgers van een druk kind
tussen 1 en 4 jaar.



NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:  WEVO DRUK,  TEL. (0575) 51 23 06
ZELHEM:  WEEVERS DRUK,  TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO:  STUDIO CONTACT,  TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE:  WEEVERS ELNA,  TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID
BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

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

FA M I L I E D R U K W E R K

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

Rogge knar
rijk aan vezels 

5 plakken

€ 1.70

Stoofperen-
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

Kras en win
een bad verwen

pakket iets lekkers

van de bakker en

maak kans op een 

relax-weekend
voor 2 personen

De Echte Bakker

ZATERDAG 11 MAART
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Presenteert

Sjonnies
Avondvullende show van 

de Sjonnies met: Popcorn King, 
de Startrekkers, Gina. Vervolgens

een extra lang optreden van 
de Sjonnies en Last but not least 

zorgt DJ Trudy Immergeil voor het 
perfecte slotstuk van de avond.

Bizarre familie show 
van de : 

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

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van úw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

oogstrelend . . .

Weeversdrukkerij

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

� Zwerfvuildag Inwoners

van Vorden, Kranenburg,

Wichmond en Vierakker, er-

gert u zich aan rommel langs

de weg? Helpt u mee met

opruimen op zaterdagmor-

den 18 maart? U kunt zich

opgeven bij Jan Rietman

voor Wichmond/Vierakker,

tel. 44 19 99 en bij Ria van

Vleuten voor Vorden/Kra-

nenburg, tel. 55 33 57.

� Gevraagd: Huish. hulp in

Vorden tel. 0578-61 56 63.

� De Kunstkring Ruurlo

start haar derde Leeskring,

deze keer in de avonduren.

Heeft u interesse, meldt u

dan aan. Tijdstip in overleg.

Op 14 maart start de cursus

Schilderen met Olieverf, 6

middagen, € 75,- excl. mate-

riaal. Nog enkele plaatsen! In

april kunt u bij de Kunst-

kring een Paverpol-beeld,

sieraden, een afrikaanse

pop, papieren rozen en een

paasdecoratie maken. Let op

de Contactjes! Info 0573-

451599 of 453090.

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. 



Minister Veerman op
Toeristisch Symposium
in Bronckhorst
Op 24 april 2006 bezoekt minister
Veerman het Toeristisch Sympo-
sium ‘Toeristische parels rijgen
in Bronckhorst’. Op het symposi-
um wil de gemeente Bronckhorst
de ruim tweehonderd Recreatie
en Toerisme ondernemers uit
haar gemeente enerzijds uitleg
geven over de kansen en moge-
lijkheden op toeristisch en eco-
nomisch gebied en anderzijds
uitdagen om de krachten te bun-
delen en arrangementen voor be-
zoekers samen te stellen. Het
motto van de dag is: ‘Toeristische
parels rijgen in Bronckhorst’.
Doel van de dag is om nieuwe
marktkansen te creëren door sa-
menwerking. Ook wil de gemeen-
te een toeristisch platform in het
leven roepen om samen met het
veld beleid voor recreatie en toe-
risme vorm te geven. 

De raad van Bronckhorst heeft re-
creatie en toerisme tot speerpunt
van beleid gemaakt en bij de vaststel-
ling van de begroting in december jl.
daar ook middelen voor beschikbaar
gesteld. Door schaalvergroting en
functieverandering op het platte-
land zoeken ondernemers naar
nieuwe kansen voor toeristische en
recreatieve bedrijvigheid. Als minis-

ter van Landbouw Natuur en Voed-
selkwaliteit zet minister Veerman
zijn visie op dit beleidsterrein uit-
een. Het symposium wordt gehou-
den op 24 april 2006. Over de plaats
en het tijdstip komt een nadere pu-
blicatie. 

Na dit symposium hoopt de gemeen-
te voldoende basis te hebben om
met het Toeristisch Platform Bronck-
horst en de VVV Bronckhorst invul-
ling te geven aan de realisatie van
nieuwe, kansrijke, toeristische ar-
rangementen in Bronckhorst.

Op 23 maart organiseert de gemeen-
te een voorbereidingsbijeenkomst.
Hiervoor worden de relevante
standsorganisaties benaderd. Deze
belangengroepen worden gevraagd
een vertegenwoordiger voor te stel-
len die zitting wil nemen in het Toe-
ristisch Platform Bronckhorst. Niet
aangesloten toeristisch onderne-
mers of organisatoren van evene-
menten die belangstelling hebben
om mee te praten, kunnen zich be-
perkt aanmelden voor de voorberei-
dingsbijeenkomst. 
U kunt hiervoor contact opnemen
met mevrouw S. te Brake, tel. (0575)
75 03 62, of e-mail: s.tebrake@
bronckhorst.nl

Vanaf februari nodigt de gemeente-
raad iedere maand een aantal inwo-
ners uit om als VIP-gast de raadsverga-
dering bij te wonen. Per raadsvergade-
ring worden tien inwoners willekeu-
rig geselecteerd en benaderd om gast
te zijn. Met het uitnodigen van gasten,
wil de gemeente bevorderen de steeds
groter wordende kloof tussen burgers
en politiek te verkleinen. Iedere geno-
digde mag iemand meenemen die
hen begeleidt. 

Op de raadsvergadering van 23 februa-
ri waren als VIP-gasten aanwezig: me-
vrouw Duitemijer en de heer Lubbers
uit Hengelo, de dames Puthaar en De
Kruyk uit Zelhem, de heer en me-
vrouw Harenbergen en de heer en me-
vrouw Lemstra allen uit Hummelo, de
dames Van Houte uit Vorden en de
heer en mevrouw Tankink uit Halle. 
In de commissiekamer kregen de gas-
ten, door de raadsleden Dorine Mulde-
rije (VVD) en Henk Onstenk (CDA), uit-
leg over het werk van de gemeente-
raad en informatie over de onderwer-
pen die de raad in de vergadering be-
handelt. De gasten kregen vervolgens
de mogelijkheid om vragen te stellen.
Enkelen maakten hier gebruik van. De
tijd was te kort om wat dieper in te
gaan op de commissievergaderingen.
Vaak zijn de onderwerpen al behan-
deld voor ze op de raadsagenda staan.
“U zult straks merken, dat er veel ha-
merstukken bij zijn”, vertellen de bei-
de raadsleden Mulderije en Onstenk. 

De VIP-gasten werden hierna uitgeno-
digd in de raadszaal waar zij werden
voorgesteld aan het college van B en W
en de raadsleden. Vervolgens konden
de gasten de vergadering vanaf speci-
aal gereserveerde plaatsen volgen.
Voor de VIP’s werd het een lange verga-
dering met twee keer een schorsing. 
Na de vergadering werd er in de hal
van het gemeentehuis, onder genot
van een drankje, gezellig nagepraat
met de bestuurders. De VIP-gasten ke-
ken met plezier terug op de avond. Ze
vonden het interessant om op deze

manier de vergadering mee te maken.
Voor sommige gasten was het de eer-
ste keer dat ze een raadsvergadering
meemaakten. “Ik had niet verwacht
dat het zo interessant zou zijn”, ver-
teld een van hen enthousiast die nog
nooit een gemeenteraadsvergadering
had bijgewoond. Na afloop kregen de
VIP’s een informatiemap. 
Henny Harenberg (67) uit Hummelo
was één van de VIP-gasten. Zij had een
brief gekregen met de uitnodiging
van de gemeente Bronckhorst. “Ik
stond er niet om te springen”, was
haar eerste reactie. “Ik zei tegen mijn
man, ik ga niet alleen! Als jij niet mee-
gaat, ga ik ook niet”. Maar Henny’s
man Gerrit (68) ging mee en vond het
een interessante vergadering. Gerrit
ging in het verleden in Hummelo en
Keppel ook vaak naar een raadsverga-
dering. Zo’n acht jaar heeft hij in het
bestuur van het CDA gezeten. “Ik ben
wat dat betreft meer bij de politiek be-
trokken dan mijn vrouw. Ik volg de po-
litiek ook in de krant en op de televi-
sie. Maar ik ben het vaak niet eens met
wat er besproken en beloofd wordt”. 

Hoe voelt dat nu om een VIP te zijn?
Henny: ”Het is wel vreemd, maar het
is leuk om het mee te maken”. Henny
denkt niet dat ze nu herkent wordt op
straat. “Haha”, lacht ze. “Nee, dat
denk ik niet”, zegt ze opnieuw met
een schaterlach er achteraan. Henny
vond dat de vergadering op het eind
wel snel ging. “Maar vooraf hadden ze
al gezegd dat er veel hamerstukken bij
zaten. Ik vond dat er te weinig tijd was
voor de informatie die wij vooraf kre-
gen. Enkele mensen vroegen wat en
toen moesten we naar de raadszaal”.
Persoonlijk kent Henny de burgemees-
ter niet, maar wel van foto’s uit de
krant. “Het lijkt me wel een rustige en
normale man en hij doet het goed
vind ik”. 
Gerrit vindt burgemeester Henk Aal-
derink een sociaal denkend mens met
humor. “Wat dat betreft past hij heel
goed in de gemeente Bronckhorst. Ik
zie hem heel veel bij verschillende ver-

enigingen of jubilea en dat spreekt
mij enorm aan. Als hij dat zo vol
houdt, waar hij mee begonnen is, dan
steek ik hem nog een keer een pluim
op zijn hoed. Hij is niet alleen een bur-
gemeester”, gaat Gerrit verder, “maar
ook een burgervader. Zoals ik dat nu
zie in de krant en zoals ik dat merk, is
hij een burgervader voor iedereen. Dat
hoort nu eenmaal bij de cultuur van
de Achterhoek. Je hebt elkaar nodig en
je kunt weinig alleen. Ik vind het hart-
stikke fijn zoals burgemeester Aalde-
rink het doet”, strooit Gerrit Haren-
berg met complimenten. Wethouder
André Baars is voor Gerrit ook geen
onbekende. Met André loop ik al acht-
tien jaar de Nijmeegse vierdaagse”. De
wethouders Nas en Boers kent hij ook
evenals meerdere raadsleden. “De an-
dere wethouder (Peter Glasbergen
red.) was voor mij onbekend”. 

Aandachtig volgt Henny het verhaal
van haar man Gerrit. “Ach”, zegt Hen-
ny, “ik ben niet zo’n prater. Ik vind het
idee om VIP-gasten uit te nodigen wel
goed. Ik was zelf nog nooit naar een
vergadering van de gemeente geweest.
Nu, door deze uitnodiging, komt het
er toch een keer van. Dat ik er nooit
kwam, heeft te maken met geen inte-
resse”, legt Henny uit. 
Gerrit vindt het idee ook prima. Vol-
gens de Hummeloër moet de drempel
van het gemeentehuis zo laag moge-
lijk zijn. “Het gemeentehuis is een
huis van iedere ingezetene van de ge-
meente”. Henny heeft weinig gemerkt
dat er een nieuwe gemeente Bronck-
horst is. “Ik had ook niet veel te maken
met de gemeente. Alleen is het nu wel
een ‘stapje’ verder naar het gemeente-
huis in Hengelo”. Gerrit heeft er een
andere mening over. “Het is natuurlijk
wel een grote gemeente geworden. Of
het allemaal zo had gemoeten, daar
heb ik mijn twijfels over. Ik denk het
niet. Als je de inwoners van Bronck-
horst zou vragen wat ze er van vinden,
dan denk ik dat negentig procent niet
gelukkig is met zo’n grote gemeente”,
denkt Gerrit. VIP-gast Henny zegt een
leuke avond gehad te hebben. “Achter-
af is het toch goed geweest dat ik ge-
bruik gemaakt heb van de uitnodi-
ging”. En dat iedere genodigde ie-
mand mee mag nemen, daar is Gerrit
blij mee. “Jazeker!”, zegt hij. “Ik vond
het héél interessant”. Wilt u ook eens
VIP-gast zijn meldt u zich dan aan bij
de griffie.

VIP-gasten op bezoek bij gemeenteraad Bronckhorst

Kloof tussen burgers en politiek
verkleinen

Een aantal inwoners van de gemeente Bronckhorst kregen afgelopen
donderdag tijdens de raadsvergadering een VIP-behandeling. De VIP-gas-
ten werden drie kwartier voor aanvang van de vergadering ontvangen
door twee raadsleden. De gasten kregen uitleg over hoe de gemeenteraad
werkt en er werd ingegaan op de agendapunten. Hierna werden de gasten
voorgesteld aan de burgemeester, wethouders en de raadsleden. Vervol-
gens konden de VIP’s de raadsvergadering volgen vanaf hun gereserveer-
de plaatsen.

De gasten werden voorgesteld aan het gemeentebestuur

Onder het grondgebied van de ge-
meente Bronckhorst loopt vele kilo-
meters gasleiding. In deze leidingen
wordt gas getransporteerd onder hoge
druk (40 – 60 bar, oftewel vele malen
de atmosferische druk). De loop van
deze leidingen is in het landschap

slechts herkenbaar aan de grijze palen
met daarbovenop de gele dakjes. Een
ongeval met zo’n leiding heeft in 2004
in België een ramp tot gevolg gehad. 

Brandweer Bronckhorst wil graag la-
ten zien dat zij werken aan veiligheid!
Daarom wordt de oefening ‘Sissende
leiding’ georganiseerd om samen met
de Gasunie de te volgen procedure bij
grote gaslekkages te testen en eventu-
eel te verbeteren. 
Naar verwachting arriveren de eerste
troepen om 19.45 uur bij het oefenter-
rein.

Brandweer organiseert samen met Gasunie
oefening 'Sissende leiding'
Maandagavond 6 maart organi-
seert de brandweer van Bronck-
horst samen met medewerkers van
de Gasunie de oefening ‘Sissende
leiding’ bij het gasverdeelstation in
Hengelo Gld. (Molenenk, naast HCI
- buitenterrein).

De opbrengst van dit etentje was voor
de organisatie World Servants. Maar-
tje en Marieke gaan in juli met deze

organisatie naar Jamaica, alwaar ze sa-
men met ongeveer 25 jongeren een
school gaan bouwen. De dames heb-
ben al een groot deel van het bedrag
(p.p. € 2000,-) bij elkaar verdiend. Zo
hebben ze kaarten en kaarsen ver-
kocht, een fietstocht van 70 km ge-
fietst, opgepast en nu dus het valen-
tijnsdiner. 
Op 8 april gaan Maartje en Marieke
nog een dagje auto's wassen (u hoort
hier nog meer van). De beide meisjes
willen iedereen hartelijk danken voor
het organiseren, klaarmaken en voor-
al genieten van dit gezellige etentje.

Op dinsdagavond 14 februari heb-
ben ongeveer 15 personen genoten
van een 4 gangen diner, inclusief
wijn en sfeer muziek. Maartje Bos-
ma en Marieke Hoek hadden sa-
men met een aantal vrijwilligers
voor een heerlijk etentje gezorgd.
Het dessert werd door Hotel Bak-
ker gesponsord. Het was een heer-
lijk bavarois buffet. Fam. Bakker
nogmaals bedankt.

Valentijns etentje een
groot succes!



Mevrouw Sevinck, één van de bewo-
ners in Den Ooiman, is zeer blij met
Telesens in haar kamer. "Even een
praatje maken met de kleinkinderen.
Ze laten mij hun mooie tekeningen
zien die ze die dag op school gemaakt
hebben." 
De bediening van het systeem vindt
mevrouw Sevinck eenvoudig. "Alleen
is het nog wel even wennen waar je

precies gaat zitten willen ze mij goed
in beeld zien." 
Staatssecretaris Ross: "Telesens is een
echte doorbraak in verpleeghuizen.
Het leven draait tenslotte om contac-
ten en verbindingen. Telesens is eigen-
lijk een wereldprimeur, maar het is
ook zo gewoon. Je zit bij elkaar in de
huiskamer; gewoon thuis!" De staats-
secretaris zei in beleid het innovatieve

onderdeel te willen gaan versterken:
"Niet alleen medicamentaliseren,
maar meer toeleggen op professionele
zorg en welzijn. Sociale netwerken om
de mensen heen brengen zodat zorg-
verleners aan hun taak toekomen."
Telesens is tot stand gekomen door
een samenwerking tussen de zorgor-
ganisaties Sutfene en Sensire. Zorgver-
zekeraar Menzis ondersteunt Telesens
en de provincie Gelderland subsidi-
eert een deel van het project. Roger
van Boxtel van Menzis, één van de
grootste zorgverzekeraars van Neder-
land, benadrukte dat Telesens één van
de voorbeelden is van nieuwe techni-
sche ontwikkelingen in de zorg. "Deze
zijn nodig om de toenemende vraag
naar zorg door de vergrijzing het
hoofd te kunnen bieden. Als we goed
in zorg investeren dan hoeft het uit-
eindelijk geen geld te kosten en kun-
nen we de jaarlijks stijgende premies
voor onze ziektekosten in de hand
houden."

Staatssectretaris Ross start verpleeghuisprimeur Telesens:

Via kijkbuis inzoomen op oma of zieke tante

Staatssecretaris Ross (VWS) startte woensdagmorgen 15 februari in Den
Ooiman in Doetinchem een nieuwe dienst, Telesens. Via een dubbele
rechtstreekse beeld- en geluidsverbinding keken genodigden, journalis-
ten en tv-cameraploegen 'binnen' in de kamer van Ooiman-bewoonster
mevrouw Sevinck waar de staatssecretaris contact maakte via de televisie
van mevrouw Sevinck met haar familie in Nijmegen. Telesens is een ge-
combineerde techniek van telefoneren en het gebruik van eigen televisie
via een beschermde netwerkverbinding. De toegepaste techniek zal een
zeer positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in zorginstel-
lingen als Den Ooiman. 'Direct contact maken met je eigen familie en
vrienden, waar ze ook wonen, en wanneer je het maar wenst'. "De zorgaan-
vraag zal minder worden als mensen zich prettiger en zekerder voelen",
zei Mathijs Almekinders, voorzitter raad van bestuur van Sensire die mor-
gen over de introductie van Telesens.

De heer Roger Van Boxtel van Menzis legt uit hoe belangrijk technische ontwikkelingen zijn binnen de zorgsector zijn.
"Willen we de kosten van gezondheidszorg in de hand houden dan zijn investeringen in innovaties als Telesens noodzakelijk".

Cuypers bouwde in Kranenburg bij
Vorden onder meer de kerk, de pasto-
rie, het koetshuis van huis Wientjes-
voort en de schoolmeesterswoning.
Het bestuur van de Vrienden van de
Kerk op de Kranenburg (VKK), Archi-
tectenbureau Woudstra en de bewo-
ners van de pastorie doen een beroep
op u in uw eigen geheugen - en zo mo-
gelijk in dat van anderen - te wroeten
om meer gegevens over een van deze
en van de hierna nog te noemen ge-
bouwen boven water te krijgen. En dit
met als doel dat er een mooie en ver-
antwoorde expositie kan worden sa-
mengesteld die belangstelling uit de
wijde omgeving of zelfs uit het hele
land trekt. Goed voor het museum en
goed voor Kranenburg en Vorden.
Denk maar eens aan opdrachten voor
architecten, aannemers en horeca. 

2007 WORDT NATIONAAL
CUYPERSJAAR
Zoals velen weten is Pierre (P.J.H.) Cuy-
pers (1827-1921) een van Nederlands
belangrijkste architecten van de 19e
eeuw. Cuypers ontwierp onder meer
het Rijksmuseum en het Centraal Sta-
tion van Amsterdam. Verder recon-
strueerde hij het kasteel Haarzuilens
bij Utrecht en de Ridderzaal in Den
Haag. Cuypers was een uitzonderlijk
nijver baasje, dat zijn stempel op heel
Nederland heeft weten te drukken, tot
de troon voor de Troonrede in de Rid-
derzaal aan toe.
Cuypers' werk is zo omvangrijk en zijn
archief zo groot, dat er tot op heden
geen compleet overzicht van bestaat.
Maar daar wordt sinds 1999 hard aan
gewerkt en in 2007 verschijnt er einde-
lijk een catalogus van zijn werken. Om
het verschijnen van dit boek te vieren
is 2007 tot Çuypersjaar uitgeroepen.
Er vinden diverse manifestaties plaats.
Onder meer in Roermond, waar hij
werd geboren en stierf, en in Rotter-
dam, waar het grootste deel van zijn
archief ligt. En uiteraard in andere
plaatsen die de gelegenheid aangrij-
pen hun Cuypersmonumenten in het
zonnetje te zetten. Eén van de eerste
plaatsen die zich hebben aangemeld
is Kranenburg! 
Kranenburg gaat voor 2007 een ten-
toonstelling over Cuypers in dit dorp
samenstellen, met foto's, documen-
ten, schilderijen, meubelstukken,
bouwfragmenten, een klankbeeld en
een boekje.
En ú kunt misschien helpen hiervan
een succes te maken! 

OUDSTE KERK IN KRANENBURG
In zijn beginjaren als architect - in de

jaren 1850-1860 - werkte Pierre Cuy-
pers op onder meer in Kranenburg,
waar hij in opdracht van barones Jose-
phine van Dorth (1800-1883) een
Rooms-katholieke PLATTELANDS-
KERK bouwde. De ontwerptekeningen
zijn van 1855; de bouw begon het jaar
daarop. Het was zijn tweede uitgevoer-
de kerkontwerp, maar de eerste kerk is
in 1944 in oorlogsomstandigheden op-
geblazen. Hierdoor is de kerk van Kra-
nenburg nu de oudste nog bestaande
kerk van Cuypers. Iets om trots op te
zijn, want één kan er maar de oudste
zijn. 

VELE ANDERE
CUYPERSONTWERPEN
Minder, of zelfs geheel niet bekend is
dat Cuypers nog een opmerkelijk aan-
tal andere opdrachten in Kranenburg
heeft uitgevoerd. Tegelijk met de kerk
ontwierp hij de PASTORIE, rechts
naast de kerk. Min of meer tegelijk
met die van kerk en pastorie maakte
hij ook de tekeningen voor het KOETS-
HUIS van het huis Wientjesvoort,
waar de freule Van Dorth woonde. Net
als de pastorie, is het koetshuis recent
gerestaureerd. De GRAFKAPEL op het
kerkhof is iets later ontworpen, in
1864 of 1865. Het vijfde nog compleet
bestaande, door Cuypers ontworpen
bouwwerk is de vroegere SCHOOL-
MEESTERSWONING. Deze woning is -
mét de er schuin achter liggende voor-
malige school - in 1879 door hem ont-
worpen in de stijl die hij in die tijd ook
veel in Amsterdam toepaste. Het
schoolgebouw zelf is in later jaren eni-
ge malen verbouwd en bevat nog
slechts een aantal onderdelen van
Cuypers' hand, zoals de fraaie houten
VERANDA. Naast déze vijf Cuypersge-
bouwen, waarvan kerk, pastorie en
grafkapel Rijksmonumenten zijn, telt
Kranenburg nog meer ontwerpen van
zijn hand. Allereerst staat vast dat hij
een bijdrage leverde aan de voltooiing
van het huis Wientjesvoort zelf. Zo
ontwierp hij onder meer het fraaie
HEKWERK aan de Ruurloseweg, dat
enige jaren terug is gerestaureerd en
herplaatst, en ook een THEEKOEPEL. 

Voorts mag het nog steeds niet uitge-
sloten worden geacht dat Wientjes-
voort zelf - en de tuinaanleg - ook van
zijn hand zijn, maar de bewijzen hier-
voor ontbreken. Wel is zeker dat hij
een BOERDERIJ ontwierp voor de Van
Dorths van Wientjesvoort, maar welke
dat was, is tot op heden onbekend. Ver-
der bestaan er redenen om aan te ne-
men dat het DEVOTIEKAPELLETJE aan
de Ruurloseweg, tegenover de Banen-

2007: Tentoonstelling Cuypers in Kranenburg

De jaarlijkse thematentoonstelling in het Museum voor Heiligenbeelden
zal volgend jaar, in 2007 dus, geheel gewijd zijn aan 'Cuypers in Kranenburg'.

kamp, door hem is ontworpen en ook
het voormalige LOGEMENT (café
Schoenaker;
afgebrand
1959) is moge-
lijk door Cuy-
pers geschetst.
Ook hiervoor
is geen bewijs,
maar er zijn
wel aanwijzin-
gen. Alles bij-
een een onge-
looflijk aantal
gebouwen van
Cuypers en
ontwerpen die
mogelijk aan
hem zijn toe te
schrijven. Ner-
gens in Neder-
land zijn zo-
veel uiteenlo-
pende soorten
gebouwen van
Cuypers op
zo'n klein oppervlak bijeen te vinden:
Kranenburg is dus uniek! 

TENTOONSTELLING 
Wat kunt of wilt ú doen?
Wat de organisatie vraagt is het vol-
gende: denkt u eens na of u oude fo-
to's, tekeningen of schilderijen heeft
of kent van een of meer van deze ge-
bouwen, of informatie hebt over hun
geschiedenis. De interesse gaat ook uit
naar de interieurs en de achterkanten
en zijkanten. Soms staan die onderde-

len op foto's die niets met het bedoel-
de gebouw te maken hebben, maar

met een huwelijk, met carnaval, uw
eerste auto, een (kinder)feest, of iets
dergelijks. Ook is de organisatie
nieuwsgierig naar foto's van nu niet
meer bestaande of sterk verbouwde
panden in en rond Kranenburg. Ze
hoopt zo de door Cuypers ontworpen
boerderij en eventueel nog andere aan
hem toe te schrijven panden te vin-
den. Soms staan de gebouwen ver weg
op de achtergrond. Dat maakt niet uit;
door de gezochte onderdelen of pan-
den uit te vergroten worden ze bruik-

baar voor de tentoonstelling of voor
onderzoek. Een voorbeeld: ver op de

achtergrond
van een inmid-
dels opgedo-
ken foto van
de niet meer
bestaande
kleuterschool
aan de Eiken-
laan, staat heel
klein het ka-
pelletje tegen-
over de Banen-
kamp. Het ka-
pelletje blijkt
vroeger een
rieten dak te
hebben gehad!
Denkt u a.u.b.
niet: 2007 is
nog ver weg.
De tentoonstel-
ling moet
ruim van tevo-
ren vorm en

inhoud hebben en dat vraagt lange
voorbereiding. En heeft u tijd over en
zou u mee willen doen? Dan vragen
ondergetekenden u een handje te hel-
pen. Hiervoor kunt u contact opne-
men met: Bart Hartelman (VKK; Deka-
nijeweg 1, Vorden, tel. 0575 552055;
mail: hartel@worldonline.nl); Harry
Mombarg (VKK; Ruurloseweg 68, Kra-
nenburg, tel. 0575 556709); Frits Nie-
meijer (pastorie; Ruurloseweg 103,
Kranenburg, tel: 0575 559246; mail:
f.niemeijer@monumentenzorg.nl)



"Met twee Reurlsen voorop, staat heel
Kranenburg met de Carnaval op de
kop. Ik Clemens De Eerste, de eerste
Stadsprins van Kranenburg, Heerser
van Bronckhorst, Grootbaron in het
scheppen van gezelligheid, carnavals-
vierder in hart en nieren, heet u hier
allen van harte welkom op de Kranen-
burg." Met deze woorden opende de
kersverse prins zijn rede. Samen met
zijn adjudant reed de prins als 'Jamai-
caanse vrienden' in een klein 'Sisi' au-
tootje de feesttent op sportcomplex De
Eik van voetbalvereniging Ratti bin-
nen. Niet nadat eerst Prins Frits en
zijn adjudant André afscheid hadden
genomen. Het tweetal werd door se-
cretaris Herbert Rutgers van Stichting
Kranenburgs Carnaval bedankt voor al
hun inzet. Prins Clemens is geen onbe-
kende op de Kranenburg. Als Kranen-
burg een feestje bouwt is Krabben van
de partij. De Ruurloër maakt zelfs al
een aantal jaren deel uit van een werk-
groep van Stichting Kranenburgs Car-
naval. Tot ieders verrassing draafde za-
terdagavond de familie van de kersver-

se nieuwe prins verkleed als voltallige
'Raad van Elf en dansmarietjes' op.
Kranenburg kent in tegenstelling tot
andere carnavalsverenigingen en
stichtingen geen officiële Raad van Elf
en dansmarietjes. Het idee was dan
ook snel geboren. Broers, zusters, zwa-
gers, schoonzussen en enkele neefjes
en nichtjes werden bij elkaar getrom-
meld. De meute kwam zaterdagavond
direct nadat de prins en zijn adjudant
zich hadden gepresenteerd de feest-
tent binnenvallen. De familie had za-
terdagmiddag naar goed gebruik ook
de woningen van de prins en adjudant
versiert. Ook kwam het voltallige
stichtingbestuur bestaande uit Wil-
lem Schmitz (voorzitter), Herbert Rut-
gers (secretaris), Richard ten Pas (pen-
ningmeester) en René Eggink en Nico
Lichtenberg (bestuursleden) een kijkje
nemen bij de versierde woning van de
nieuwe prins. In de Ruurlose Dorps-
straat sierde een groot spandoek met
de tekst 'Het is toch frappant, van bak-
ker tot adjudant' het winkelpand van
bakker Hartman. De vooraf kenbaar

gemaakte leus van de nieuwe prins:
"Met de stoete van de adjudant knut-
selt hij door achterhoekland", was dan
ook verklaarbaar. Krabben is metse-
laar van beroep. 

Alle bezoekers aan het carnavalsbal
kregen zaterdagavond dan ook een
toepasselijk aandenken van het twee-
tal. Een 'tompoes' en een 'troeffel' was
het cadeau. De adjudant was in het
verleden, als oud-Vordenaar, ooit ook
al eens jeugdprins van de inmiddels
opgeheven carnavalsvereniging De
Deurdraaiers, die toen nog haar domi-
cilie had op de Kranenburg, geweest.
Een levenschets van Prins Clemens De
Eerste, voorgedragen door broer Mar-
tin, leverde ook de nodige hilariteit
op. De dansmarietjes gingen zelfs voor
de prins even met de billen bloot. Toen
ze hun rokjes omhoog trokken sier-
den de 'onderbroekjes' van de dames
de tekst: "Prins Clemens De Eerste!"

Zondagmiddag werd het Kranenburgs
carnaval vervolgd met een kinderop-
tocht met aansluitend een kindermid-
dag met medewerking van theater
Fiets. In de optocht ging de Ruurlose
muziekkapel De Schaddenstekkers
voorop. Het carnavalsfeest werd beslo-
ten met een optreden van de Vordense
bands Kasbendjen en The Avelanche.

Ruurloërs prins en adjudant van Kranenburgs Carnaval 

Carnavalsstichting heeft weer
'Raad van Elf en dansmarietjes'

Twee jaar geleden kwam Prins Carnaval en zijn adjudant uit het verre
Amerika. Dit jaar werd een Ruurloër door het Stichtingsbestuur van het
Kranenburgs Carnaval als nieuwe prins voorgedragen. Clemens Krabben
presenteerde zaterdagavond zich als Prins Clemens De Eerste van de Kra-
nenburg. Hij vroeg zijn zwager en plaatgenoot Hemmie Hartman voor de
functie van adjudant.

Bij de dames junioren werd Eline Veen
de kampioen. Met haar tijden op de
500 meter 46,33 sec. en de 1000 meter
1.36,38 had zij van alle dames deze
avond  het laagste puntentotaal met
maar liefst 16 punten verschil op nr. 2.
Bij de heren werd Renee Derksen over-
tuigend kampioen in de categorie ju-
nioren A en Neo. 

De junioren A en Neo's reden dezelfde
afstanden als de senioren maar had-
den een apart klassement. Renee had
met zijn tijden in het totaal klasse-
ment van de heren het laagste punten-
totaal met 6 punten verschil op Harry
Pardijs die kampioen werd in de cate-
gorie senioren. Bij de dames pupillen
was het verschil tussen Ruth Wezink-
hof uit Ruurlo en Jessica Oudenamp-
sen uit Laren (G) minder dan 1 pnt.
Heel spannend dus. 

Jessica reed op beide afstanden een
Persoonlijk record. Bij de heren pupil-
len werden zelfs een tweetal clubre-
cords gereden door Bart Kuitert (op de
300 meter) en Sander Meijerink (op de
100 meter). Sander Meijerink uit Vor-
den werd in de categorie heren pupil-
len B 1e. Jorn Kuitert uit Vorden werd
bij de heren pupillen C t/m E 1e net
voor zijn broer Bart. Huib Weeke werd
hier 3e. 

Bij de heren junioren B en C werd Ed-
dy Derksen kampioen Ook hij won op
overtuigende wijze en had na de twee
beslissende afstanden maar liefst 13
punten minder dan nummer 2. Hier-

onder staan alle uitslagen van de kam-
pioenschappen per categorie en berre-
kend naar de meetellende afstanden.
Op de pagina uitslagen langebaan
staan de uitslagen zoals ze zijn ver-
meld op de site van KNSB-oost.

Dames pupillen C, 
gereden afstand 100-300 
1e Ruth Wezinkhof 137.716
2e Jessica Oudenampsen 138.400

Heren Pupillen C/E, 
gereden afstand 100-300
1e Jorn Kuitert 133.766
2e Bart Kuitert 138,550
3e Huib Weeke 142,333

Heren Pupillen B, 
gereden afstand 100-300
1e Sander Meijerink 122,666

Dames Junioren C, 
gereden afstand 500-1000
1e Vera Mensink 120.020
2e Moniek Lubberdink 147.880

Dames Junioren B, 
gereden afstand 500-1000
1e Eline Veen 94.520
2e Sanne Mensink 110.635
3e Anna van Waalwijk 138.705

Heren Junioren B/C, 
gereden afstand 500-1000
1e Eddy Derksen 86.440
2e Gijs de Vries 99.525
3e Kevin Fleerkate 99.760
4e Jelle van der Zwaag 100.155
5e Sjoerd Meijerink 112.435

Heren Junioren A/Neo-senioren, 
gereden afstand 500-1500-3000
1e Renee Derksen 127.035
2e Harm Haarlink 140.016
3e Edwin Dinkelman 147.724

Heren Senioren, 
gereden afstand 500-1500-3000
1e Harry Pardijs 133.204
2e Laurens Achterkamp 135.677
3e Gerbert Krukerink 137.063
4e Johan Dinkelman 146.697
5e The Klumpenhouwer 149.581

Goede tijden bij de Lochemse
Kampioenschappen
Zondag 26 februari zijn in Deven-
ter weer de Lochemse kampioen-
schappen verreden. De rijders gin-
gen de strijd aan in de verschillen-
de categorieën. Er werden deze
avond verschillende persoonlijke
records gereden. De leden van de
Lochemse IJsclub en Schaatstrai-
ningsgroep komen niet allen uit
Lochem maar ook uit verschillen-
de andere plaatsen uit de omge-
ving (Laren (G), Vorden, Ruurlo,
Geesteren, Goor enz.

UITSLAGEN VAN ALLE VERREDEN AFSTANDEN 
BIJ DE LOCHEMSE KAMPIOENSCHAPPEN

Deventer, 26 februari 500 1000 1500 3000
Sanne Mensink 2e 54,13 1.53,01
Vera Mensink 3e 59,38 2.01,28
Anne Van Waalwijk 4e 1.07,49 (PB) 2.22,43 (PB)
Monique Lubberdink 5e 1.09,71 (PB) 2.36,34 (PB)
Gijs de Vries 3e 48,51 1.42,03
Kevin Fleerkate 4e 47,55 (PB) 1.44,42
Sjoerd Meijerink 7e 53,18 (PB) 1.58,51
Jelle van der Zwaag 1e 49,81 1.40,69 2.56,78 (PB)
Eline Veen 1e 46,33 1.36,38 5.24,76
Eddy Derksen 1e 43,04 1.26,80 4.46,56 (PB)
Renee Derksen 1e 40,12 2.07,77 4,25,95
Harry Pardijs 2e 39,23 2.14,81 4.54,23
Laurens Achterkamp 3e 45,37 2.13,88 4.34,09
Gerbert Krukerink 4e 45,54 2.15,21 4.56,72
Harm Haarlink 5e 42,55 2.19,85 5.05,10
Johan Dinkelman 6e 46,92 2.29,30 5.00,07
Edwin Dinkelman 7e 47,23 2.29,00 5.04,97
The Klumpenhouwer 8e 45,65 2.29,56 5.24,47

Deventer, 26 februari 100 300
Ruth Wezinkhof 1e 14,34 39,61
Jessica Oudenampsen 2e 14,19 (PB) 40,47 (PB)
Sander Meijerink 1e 13,20 (PB) (CR) 34,00
Jorn Kuitert 2e 14,01 (PB) 38,23
Bart Kuitert 3e 14,29 40,26 (PB) (CR)
Huib Weeke 4e 14,52 41,84

Echter de aanvang voor het nieuwe
wegseizoen is voor veel renners al be-
gin januari begonnen met het rijden
van verschillende veldtoertochten in
de omgeving, waarbij de teller soms
boven de honderd kilometer stond. 

Zoals altijd wordt er weer op zondag-
ochtend getraind(aanvang 9.00 uur
tegenover cafe D'Olde Kriet in Wich-
mond). 
Er zal dan getraind worden of een trai-
ningswedstrijd in de buurt verreden
worden.

Mocht er iemand zijn die de wieler-
sport wil gaan beoefenen, kijk dan
voor inlichtingen op de website van
RTV Vierakker-Wichmond:
www.rtvvierakkerwichond.nl

Nieuw wegseizoen 
RTV Vierakker Wichmond
De renners van RTV Vierakker
Wichmond  hebben het veldsei-
zoen afgesloten en zijn afgelopen
weekend weer met de wegtraining
begonnen voor het komende weg-
seizoen.
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Witte Smid 
gratis 

paardentrailer
controledag

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04
warnsveld@wittesmid.nl

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77
borne@wittesmid.nl

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34
arnhem@wittesmid.nl

Raalte
Zompstraat 10 
(0572) 39 43 35
raalte@wittesmid.nl

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05
aalten@wittesmid.nl

UNIEK BIJDE WITTE SMID

GRATISGRATIS PAARDENTRAILER
CONTROLEDAG

OP ZATERDAG 2525 MAART A.S.

Bij de Witte Smid vestiging Warnsveld kunt u op zaterdag 
25 maart terecht voor een gratis controle van uw paarden-
trailer op met name onderstaande punten

Deelname aan deze 
unieke controle dag kan alleen 

na telefonische afspraak op nummer 
0575 - 431204

Wacht niet te lang met aanmelden want 

vol is vol

Aanmelding dient te geschiedden voor 19 maart 2006
Controledag vindt alleen plaats bij onze vestiging Warnsveld

• Vloer- en zijwanden • Achterklep • Remmen • Verlichting
• Koppeling • Banden (profiel + spanning) • Hang- en 
sluitwerk • Papieren

De Witte Smid is dealer van
 Atec-Henra-Saris-DWS

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van 

Hout- en Gaskachels 
op afspraak

06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:

•  persoonlijke advisering;
•  accountancy;
•  salarisadministratie;
•  fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2005 kunt u bij ons 
terecht op één van de volgende woensdagavonden: 
1, 8, 15 en 22 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u eraan om de in 2005 ontvangen WOZ-beschikking mee te nemen.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Wie zich zelf wil trakteren moet het

voordeelmenu
van Bakker proberen

2 diners
voor prijs van € 30.-

(ook voor groepen tot ± 15 personen)

iedere week een wisselend

3-gangen menu
geldig t/m 31-03-2006

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB  Vorden

Telefoon (0575) 55 13 12, info@bakker.nl

Al 60 jaar uw gastheer voor bruiloften,
partijen en catering.

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

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

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

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

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!

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
� 0544 - 377008

BORCULO
� 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06 - 18976218

D&H Motorservice

Uw adres voor:
Onderhoud Reparatie Schadeherstel 
Customizing en verkoop van: Motoren 
Scooters  Bromfietsen Kleding
Accessoires Alarmsystemen Onderdelen

Ook voor al uw polijstwerk bent u bij ons aan het juiste adres.
Graag verzorgen wij ook het schouwen van uw bromfiets,
scooter, snorfiets en dergelijke voor het bromfietskenteken. 
In overleg halen en brengen wij uw motor of scooter

D&H Motorservice
Loohorst 4
7207 BM Zutphen
tel.: (0575) 57 42 29
info@dhmotorservice.nl
www.dhmotorservice.nl

Openingstijden:
Di t/m Do: 8.30 tot 18.00 uur
Vrij: 8.30 tot 20.00 uur 
Zat: 8.30 tot 17.00 uur

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

Wist u dat u 15 tot 20% kunt besparen 
op uw schilderwerk in de winter?

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

In ons sfeervolle restaurant het Achterhuus
serveren wij maandelijks een 3-gangen keuze menu o.a.

Huisgemaakte rundvleessoep
***

Entrècôte met kruidenboter 

of een pangafilet
*** 

Vruchten sorbet

Dit alles wordt geserveerd met gebakken aardappelen,

frites en 2 soorten groenten.

voor de prijs van € 16,50 p.p.

Wij serveren ook 30 soorten ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken vanaf € 5,00

woens-, donder- en vrijdag vanaf 16.00 uur.

zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

=
IEDERE 

ZATERDAG
FEEST

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren ook 30 soorten ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken vanaf € 5,00

De kids t/m 6 jaar eten mee voor € 3,50 p.p.

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

in de kip- en schnitzelfarm.
www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

1/2 prijs!
Bij aankoop van een SkanSelekt Original 

of SkanSelekt Accent glasdeur inclusief glas krijgt u de 
bijpassende dichte variant voor de HALVE PRIJS!

Indien u meerdere dichte deurmodellen
bestelt ontvangt u deze met een 

aantrekkelijke korting van 15% per deur. 

Kruisbergseweg 13
7255 AG  Hengelo (GLD)

Tel: 0575 - 468181

Ettenseweg 39
7071 AA  Ulft

Tel: 0315 - 696200

Ampèrestraat 3
6902 PG  Zevenaar
Tel: 0316 - 523201

Exclusief verkrijgbaar bij BouwCenter HCI

Actieperiode: maart 2006

aankoop!

1/2 prijs!

aankoop!

1/2 prijs!

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

AKTIE AKTIE WEKEN!WEKEN!
vvan zateran zaterdadag 4 maarg 4 maar t t/m zatert t/m zaterdadag 18 maarg 18 maar tt

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

Voorraad: ±40.000 m
2

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

15% KORTING
op het gehele

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

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!

Z O N W E R E N  E N S F E E R  C R E Ë R E N

w w w . a m b i a n c e - z o n w e r i n g . n l

vrijwel alle streepdessins
nu supervoordelig

SPECIALIST IN:
zonwering
markiezen
rolluiken

raamdecoratie
laminaat

tapijt
vinyl

marmoleum
snelle levering

vakkundige montage
uitgebreide garantie
service & onderhoud

Disbergen
Varsselseweg 25

HENGELO 
Tel. (0575) 46 14 25

ZONWERING
VOORDEEL
W E K E N

� � �

� � �

� � �

acties streepdessins geldt t/m 17 april 2006
acties vouwgordijn geldt t/m 27 mei 2006

vraag in de showroom naar de actievoorwaarden

wwiinn een PerfectDraft
bij aankoop van een
Luxaflex vouwgordijn
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Alweer enige tijd geleden heeft de
raad middelen beschikbaar gesteld
voor een onderzoek naar de situatie
rondom de gemeentelijke gymzalen,
sporthallen en zwembaden. Uit-
gangspunt is om zoveel mogelijk
goede accommodaties in de kernen
te behouden, om zo de leefbaarheid
van de kernen in stand te houden. 

Huidige situatie
De gemeente Bronckhorst beheert
momenteel vier sporthallen, twee
gymzalen en drie openluchtzwem-
baden. Dit zijn een sporthal, twee
gymzalen en een openluchtbad in de
voormalige gemeente Hengelo Gld.,
twee sporthallen en openluchtbaden
in de voormalige gemeenten Hum-
melo & Keppel en Steenderen en
een sporthal in Vorden. Het beheer
en onderhoud van de sportaccom-
modaties in Zelhem en Vorden ligt
bij stichtingen. De gemeente subsi-
dieert deze organisaties met een
jaarlijks bedrag.

Het onderzoek geeft aan dat de 
gemeente Bronckhorst voldoende
binnensport- en zwemaccommoda-
ties heeft. Afgezet tegen het lande-
lijke gemiddelde is de bezetting van

de accommodaties goed te noemen.
Naast de verschillende vormen van
beheer zijn er gemeentebreed ver-
schillen in het tarief, de administra-
tieve afwikkeling en de verpachting
van de kantines. De bezoeken aan 
de openluchtzwembaden zijn in de
gemeente Bronckhorst hoog. Per 
inwoner worden er gemiddeld vier
bezoeken gebracht terwijl het lan-
delijke gemiddelde op twee bezoe-
ken per inwoner zit. Ook het bezoek
gerelateerd aan het m2 wateropper-
vlak is in verhouding tot het 
landelijke gemiddelde hoog.

Gewenste positie
Uitgangspunt van de gemeente is
dat er gelijke afspraken gemaakt
worden voor alle binnensportac-
commodaties en zwembaden, waar-
bij de gemeente invloed houdt op de 

aard van het gebruik, openstelling-
tijden, tarieven en veiligheid. Op 
deze wijze ontstaat er een gelijke 
situatie voor de gebruikers/klanten.
Op dit moment is het echter nog te
vroeg om naar één beheersvorm te
gaan. B en w stellen daarom de raad
voor om de huidige situatie voorals-
nog voort te laten duren. 

Op korte termijn stelt b en w af-
stemming van entree- en lesgelden
van zwembaden voor. Ook wordt 
onderzocht of bij de binnensport-
accommodaties de gebruikers zelf
voor het beheer van de sleutel kun-
nen zorgen. Dit kan niet op korte
termijn, omdat dit eerst met de ver-
enigingen moet worden besproken.
Een belangrijk punt daarbij is of 
voldaan kan worden aan de wet- en
regelgeving. Een voorwaarde van
sleutelbeheer is, om eerst de huur-
overeenkomsten op elkaar af te
stemmen. 

Toekomst
Het aantal jongeren daalt. We ver-
wachten daarom dat het aantal 
bezoeken aan de zwembaden met
25% zal afnemen. Ook de vraag 
vanuit het basisonderwijs en sport-
verenigingen naar het gebruik van
sportaccommodaties zal om diezelf-
de reden verminderen. Het spreekt
vanzelf dat deze demografische 
ontwikkelingen het beleid op de 
langere termijn beïnvloeden. 

Communicatie
Met de betrokkenen, sportvereni-
gingen en beheersorganisatie, vindt
verder overleg plaats. Het gaat 
voorlopig eerst om het vastleggen
van uitgangspunten die leiden tot
een harmonisatie van de beleids-
ontwikkeling. 

Bronckhorst onderzoekt 
gemeentelijke accommodaties

Het college van b en w van Bronckhorst heeft onderzoek laten doen naar de
situatie rond gemeentelijke accommodaties. De raad wordt voorgesteld tot
2010 de accommodaties in ieder geval open te houden. Daarna wordt de 
situatie opnieuw bekeken. 

Zwembad Aantal Bezoeken per m2

bezoeken 2005 wateroppervlak.
(landelijk: 40-50)

‘t Elderink, Hengelo Gld. 37.000 45
Kruijffbad Steenderen 34.000 53
Hessenbad Hoog Keppel 45.000 71
In de Dennen Vorden 48.000 48
Totaal 161.000 52

Alle informatie
over vogelgriep 
via LNV
Na verschillende uitbraken van het
vogelgriepvirus in Europa, lijkt het
slechts een kwestie van tijd voordat
dit virus ook in Nederland de kop op
steekt. Het ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij kan
burgers, bedrijven en hobbydierhou-
ders de meest recente informatie
geven.
• Op de website van het ministerie 

van LNV, www.minlnv.nl, dossier 
vogelgriep, staat alle informatie
over de vogelgriep en pluimvee 

• voor informatie over vogelgriep en 
volksgezondheid:  
www.minvws.nl/dossiers/-
vogelgriep 

• voor informatie over reizen naar
landen waar vogelgriep heerst:
www.minbuza.nl

U kunt ook het informatieloket van
het LNV bellen. Het LNV-loket is op
werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
bereikbaar op het gratis telefoon-
nummer 0800-22 333 22.

Wegens scholing
gesloten
Wegens (bij)scholing zijn de volgen-
de afdelingen voor publiek gesloten
op:
• dinsdag 28 februari 2006: 

Bouwen en milieu
Milieumeldingen en -vergun-
ningen, bodembeheer, afval, 
bouwstoffen besluit, geluid,
energiebeleid en bouw- en
sloopvergunningen

• donderdag 1 maart 2006: 
Openbare werken
Infrastructurele werken, vastgoed,
kapvergunningen, landmeten, 
gladheidbestrijding en beheer 
openbaar groen, sportvelden, 
begraafplaatsen, openbare speel-
voorzieningen, rioleringen en 
openbare verlichting

• maandag 6 maart 2006: 
Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling (beperkt beschikbaar)

• dinsdag 7 maart 2006: 
Belastingen 
gemeentelijke belastingen en Wet
waardering onroerende zaken

Brandweer Bronckhorst organiseert samen met de Gasunie oefening ‘Sissende leiding’

Onder het grondgebied van onze 
gemeente lopen vele kilometers
gasleidingen. In deze leidingen
wordt gas getransporteerd onder
hoge druk (40 – 60 bar, oftewel vele
malen de atmosferische druk). De
loop van deze leidingen is in het
landschap slechts herkenbaar aan
de grijze palen met daarbovenop de
gele dakjes. 

Een ongeval met zo’n leiding heeft in
2004 in België een ramp tot gevolg

gehad. Brandweer Bronckhorst wil
graag laten zien dat zij werken aan
veiligheid! Daarom wordt de oefe-
ning ‘Sissende leiding’ georgani-
seerd, om samen met de Gasunie 
de acties bij grote gaslekkages te
oefenen. Na de oefening kunnen
eventuele verbeteringen worden 
besproken.

Naar verwachting arriveren de 
eerste troepen om 19.45 uur bij 
het oefenterrein.

Maandagavond 6 maart organiseert de brandweer samen met medewer-
kers van de Gasunie de oefening ‘Sissende leiding’ bij het gasverdeelstation
in Hengelo Gld. (Molenenk, naast HCI – buitenterrein). 



Waarom heeft u geen stembiljet
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen ontvangen? 

Op dinsdag 7 maart zijn er geen
gemeenteraadsverkiezingen in de
gemeente Bronckhorst. Dat heeft
te maken met de herindeling van 
de gemeenten zoals die op 1 januari
2005 heeft plaatsgevonden.
In de gehele Achterhoek, Liemers
en Graafschap zijn in november
2004 verkiezingen geweest voor de
nieuwe gemeenteraden. Deze 
gemeenteraden zijn toen gekozen
voor de periode van 2005 tot 2010.
In 2010 zijn de volgende gemeente-
raadsverkiezingen in Bronckhorst.

Gemeenteraadsvergadering

Wist u dat de vergaderingen van de
gemeenteraad openbaar zijn en dat
u van harte welkom bent? De ge-
meenteraadsvergadering is iedere
vierde donderdag van de maand om
20.00 uur in het gemeentehuis aan
de Raadhuisstraat in Hengelo Gld.
Twee weken voor de raadsvergade-
ring vinden de commissievergade-
ringen plaats. Deze zijn informe-
rend en oriënterend van aard. 
Besluiten worden er niet genomen.
De fracties stellen meestal vragen
aan de wethouder over zijn voor-
stel, er wordt doorgepraat over de
consequenties van het voorstel en
soms worden diverse alternatieve
mogelijkheden besproken. De com-
missies nemen geen besluit, dat
doet de gemeenteraad twee weken
later. In de tussenliggende periode
bepalen de fracties van de politieke
partijen hun standpunten.

Op 26 februari  2006 vergaderde de
gemeenteraad. 

VIP-gasten 

Vanaf februari nodigt de gemeente-
raad iedere maand een aantal 
inwoners uit om als VIP-gast de
raadsvergadering bij te wonen. 
Deze maand werden de eerste
twaalf gasten drie kwartier voor
aanvang van de raadsvergadering
door twee raadsleden ontvangen.
Na een korte uitleg over het werk
van de gemeenteraad en informatie
hoe de raad onderwerpen in de ver-
gadering behandelt, werden de
gasten voorgesteld aan de burge-
meester en de wethouders. Vanaf
speciaal gereserveerde plaatsen
maakten zij de vergadering mee.
Na afloop waren zeer positieve ge-
luiden te horen en bleek de avond
heel verhelderend te zijn geweest
voor de VIP-gasten. Ook gaven zij
enkele tips hoe de communicatie
nog beter kan. Wilt u ook VIP-gast
van de raad zijn? Meldt u dan aan
bij de griffie, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl.

De raad namop 26 februari de vol-
gende besluiten. Een aantal hiervan
hebben we hieronder toegelicht. 
• Herontwerp regiotaxi

In het project Herontwerp Regio-
taxi wordt een voorstel voor een
nieuw systeem voor regiotaxi
ontwikkeld. De dienstverlening
wordt over de gehele linie verbe-
terd doordat Regiotaxi Gelder-
land wordt geïntroduceerd als
een regionaal herkenbaar 
OV-product voor (bijna) heel 
Gelderland. Reizigers krijgen
meer mogelijkheden om over te
stappen op andere vormen van
toegankelijk openbaar vervoer. 
Besloten wordt deel te nemen
aan het vernieuwde Regiotaxisys-
teem per 1 januari 2007, voor de
duur van drie jaar. Na deze perio-
de wordt gekeken of de deelname
verlengd wordt.

• Jaarprogramma 2006 Afdeling
Bouwen en milieu
Het jaarprogramma is goedge-
keurd, nadat door de raad is 
benadrukt dat het thema ‘duur-
zaamheid’ aan de orde moet 
komen in het mileubeleidsplan. 

• Financiële bijdrage voor de 
Hanzehof
Na uitvoerige discussie wordt 
besloten om de bijdrage voor de
verbouw van de Hanzehof niet in
mindering te brengen op de 
bijdrage van € 1.045.963 die 
beschikbaar is voor de bouw van
Amphion. Het besluit tot bijdrage
voor Amphion is genomen door
drie voormalige gemeenteraden
en blijft ongewijzigd. Het bedrag
voor de Hanzehof, ter hoogte van
€ 134.900, komt uit de Algemene
reserve.

• Bestemmingsplan Buitengebied
2004 Beekstraat 12
De raad stemt in met het plan 
een voormalige agrarische 
bedrijfswoning en een daarmee
in verbinding staand agrarisch
bedrijfsgebouw op te delen in 
drie woningen. 

• Bestemmingsplan Buitengebied
200 Zutphen-Emmerikseweg 75b
Met vaststelling van het ontwerp-
bestemmingsplan gaf de raad
toestemming voor de vestiging
van een watersportbedrijf in de
bestaande bedrijfsbebouwing.

• Prioritering communicatie-
middelen voor de raad
In het communicatiebeleidsplan
van de gemeente Bronckhorst
zijn zeven nieuwe communicatie-
middelen beschreven (thema-
avond, kernenbezoek, ontvangen
VIP’s, lespakket/schoolbezoek/
jeugdraad, enquête/onderzoek,
burgerparticipatie, representatie
van de raad bij evenementen) en
drie communicatiemiddelen die
verbeterd kunnen worden (Con-
tact, website, radio/TV). De raad
heeft daarin een volgorde van 
belangrijkheid aangebracht.

Op 8 en 9 maart 2006 zijn er weer
commisievergaderingen. De agen-
da voor deze vergaderingen vindt u
volgende week in Contact.

Uit de raad
In onze nieuwe, jonge gemeente hebben wij plaats voor een

teamleider accommodaties
36 uur nr. MO/05

zweminstructeurs en toezichthouders 
20 – 36 uur nr. MO/06

Omschrijving functie a:
je geeft werkleiding aan de medewerkers van de gemeentelijke accom-
modaties (vier sporthallen en drie zwembaden). Je houdt toezicht op het
werk en zorgt voor een efficiënte werkwijze en goed kwaliteitsniveau. 

Omschrijving functie b:
je geeft zwemlessen en begeleidt doelgroepactiviteiten. Verder houd je 
toezicht bij het recreatief zwemmen. Ook andere voorkomende 
werkzaamheden op het zwembad, zoals schoonmaak en onderhoud,
behoren tot je taak.

Wij bieden:
een zelfstandige baan in een platte en mensgerichte organisatie.
Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij voor functie a een salaris 
van maximaal € 2.875,-- per maand (schaal 8). Een assessment maakt 
deel uit van de procedure.
Voor functie b bieden wij, afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris 
van maximaal € 2.091,-- per maand (schaal 4) plus een toelage voor 
onregelmatig werk.

Informatie:
Een uitgebreide omschrijving van taken en bevoegheden staan op onze 
website  www.bronckhorst.nl onder vacatures. 

Solliciteren:
Schriftelijke reacties uiterlijk 15 maart  2006, onder vermelding van het
vacaturenummer, richten aan het college van b en w, afdeling Bestuur en
management ondersteuning, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Of per 
e-mail:  sollicitaties@bronckhorst.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

a

b

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
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaat voor 2006, Chinees Indisch

restaurant De Chinese Muur
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 14 mei 2006 van 08.00 tot 16.00 uur, toertocht

‘Omloop van Bronckhorst’ (fietstocht)
• Zelhem, 13 en 14 mei 2006 van 09.00 tot 18.00 uur, KNMV jeugd motorcross en Jumbo ONK

motorcross solo, circuit ‘de Kappenbulten’, tijdelijke verkeersmaatregel, tijdelijke reclame, 
tijdelijke gebruiksvergunning

• Hengelo Gld., 8 t/m 22 maart 2006, huis-aan-huis bestelling opnemen potgrond t.b.v. S.V. 
Quintus

• Vorden, 8 april 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, autowasactie t.b.v. kerkelijk jeugdwerk bij 
Ecotrans B.V., Ambachtsweg 18

• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 23 april 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, 
VVV fietstocht

• Hengelo Gld., 25 maart 2006, van 09.00 tot 17.00 uur, Snuffelmarkt in zaal Wolbrink t.b.v. 
Dribbel-In

• Vierakker, 2 en 3 september 2006, van 09.00 tot 19.00 uur, boerengolfkampioenschap 
Bronckhorst, Boshuisweg, tijdelijke verkeersmaatregel

• Zelhem, 15 april tot 6 juni 2006, ‘Achterhoekse Paardendagen’, tijdelijke reclame bij diverse
toegangswegen in Bronckhorst

• Wichmond, Vierakker, Delden, buitengebied Baak, 7 oktober 2006, venten met koeken t.b.v.
muziekvereniging Jubal

• Zelhem, 28 maart 2006, van 11.00 tot 18.30 uur, Aaltenseweg, demonstratie proefveldjes met
groenbemesting, tijdelijke verkeersmaatregel, Vereniging voor bedrijfsvoorlichting Zelhem

• Hengelo Gld., aanvraag vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf, sportcafé 
De Kamp

• Wichmond, 18 juni 2006 van 12.00 tot 18.00 uur, Nederlands Kampioenschap tijdrijden,
tijdelijke verkeersmaatregel, RTV Vierakker

• Hengelo Gld., 2006, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, eetcafé 
De Vier Jaargetijden

• Halle, 2 april 2006, van 11.00 tot 17.00 uur, ontheffing winkeltijdenwet, fam. Seegers
• Zelhem, 8 april 2006, huis-aan-huis verkopen van paaseieren t.b.v. Nutsbasisschool 

Wolfersveen
• Zelhem, 2 april 2006 van 11:00 tot 15.00 uur, ontheffing winkeltijdenwet, Hans Sloetjes
• Hengelo Gld., 21 oktober 2006 van 20.00 tot 22.30 uur, najaarsconcert Koninklijke Harmonie

Concordia, Multifunctioneel Centrum De Kamp
• Hengelo Gld., 25 mei 2006 van 11.00 tot 17.00 uur, terras, buitentap en barbecue op straat,

café/zaal Marktzicht
• Hengelo Gld., 28 mei 2006 van 08.00 tot 18.00 uur, terrein De Hietmaat, concours hippique, 

tijdelijke gebruiksvergunning Drank- en Horecawet, L.R.V. de Bosruiters Keijenborg
• Baak, 7 mei 2006 van 10.00 tot 15.00 uur, rommelmarkt Pastoriestraat, opbouw 6 mei 2006, 

tijdelijke verkeersmaatregel, tijdelijke reclame, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing
Drank- en Horecawet

• Drempt, 10 april 2006 om 14.30 uur palmpasenoptocht, 20 mei 2006 om 14.30 uur vossenjacht
speeltuinvereniging ‘De Braamberg’

• Vorden, 20 mei 2006 van 13.00 tot 22.00 uur, skeelerwedstrijden industrieterrein ‘Werkveld’,
tijdelijke verkeersmaatregel, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank- en Horecawet

• Drempt, 13 februari 2006 voor 2006, ontheffing Drank- en Horecawet, ‘De Boerderie’
• Keijenborg e.o., 3 t/m 15 april 2006, huis-aan-huis collecteren t.b.v. organisatie activiteiten 

Koninginnedag 2006 door Oranjecomité Keijenborg
• Keijenborg, 29 april 2006, 09.00 tot 13.00 uur, vrijmarkt, spelletjes, playbackshow op terrein

achter dorpshuis ‘De Horst’ door oranjecomité Keijenborg
• Vorden, Wichmond, Vierakker en buitengebied, 13 mei 2006, venten met fruit t.b.v. aspiranten

Jong Gelre
• Zelhem, 20 t/m 24 maart 2006, venten met viooltjes, t.b.v. speel-o-theek Humpi-Dumpi
• Zelhem, 2006, aanvraag vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf, 

bungalowrecreatiepark Wolferswoud
• Steenderen, 7 mei 2006, van 09.00 tot 19.00 uur, sporthal ’t Hooge, jazz-demo door gymnas-

tiekvereniging DOC Baak, optreden van dansgroepen en uitgenodigde gymverenigingen
• Vorden, 20 en 21 mei 2006, Hamminkweg 4, openhuis atelier (hoeden) met daarnaast andere

kunst en ambachtswerk en demonstratie van hun ambacht

Rectificatie
• Velswijk, 6 en 7 mei 2006 (i.p.v. 7 juni 2006), hobby/rommel/antiekmarkt Velswijkweg, tijdelijke

verkeersmaatregel van 6 mei 2006 09.30 uur tot 7 mei 2006 17.00 uur, carnavalsvereniging De
Doldraejers 

Surf eens over
www.bronckhorst.nl om meer te
weten te komen over de gemeente. 

Bijvoorbeeld over hoe u bezwaar
kunt maken tegen een besluit van
de gemeenteraad, het college of de
burgemeester, hoe de Wet inbur-
gering nieuwkomers werkt of de 
plannen en projecten waar de 
gemeente mee bezig is.

Website



Bouwvergunningen 
• Drempt, Kerkstraat 91, gedeeltelijk vergroten kapschuur 
• Hummelo, Torenallee 6, verbouw/herinrichting logiesgebouw
• Keijenborg, Geltinkweg 16, plaatsen dakkapel 
• Steenderen, Kastanjelaan 50, bouwen overkapping garage
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 31, gedeeltelijk veranderen jongveestal 
• Vorden, Het Hoge 31, vergroten woning 
• Vorden, de Horsterkamp 3, gedeeltelijk veranderen berging in een atelier
• Zelhem, Hengeloseweg 44, bouwen berging met carport 
• Zelhem, Rubenstraat 8, gedeeltelijke verbouw woning met garage

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 3-5/Stationsstraat 32-32a, voor het realiseren van een woonzorg-

complex in het voormalige gemeentehuis (geldend bestemmingsplan ‘Zelhem Komplan fase
III, IV en V’)

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 maart t/m 12 april
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze 
afdeling, tel. (0575) 750 370. 

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Mosselseweg 4a, voor het uitbreiden van een kleinschalige camping naar een natuur-

camping ten zuidoosten van de Mosselseweg en de Baakse Beek, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie D nr. 2503 (geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Vorden 1982’)

Deze vrijstelling is verzonden op 22 februari 2006.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van 
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. 

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

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., voor de aanplant van bos op een agrarisch perceel aan de zuidkant van de 

Rijnweg, dat zich uitstrekt tot aan de Pincelweg, kadastraal bekend gemeente Hengelo sectie D
nr. 3046 (geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo 1984’)

• Hengelo Gld., voor de aanplant van bos op agrarisch percelen aan de noordkant van de 
Koningsweg, kadastraal bekend gemeente Hengelo sectie L nrs. 205 en 207 (geldend 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo 1984’)

Deze vrijstellingen zijn verzonden op 21 februari 2006.

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

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

Verleende vergunningen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 21 februari 2006:
• Vorden, 12 maart 2006, 10.00 tot 16.30 uur, acht kastelen mini marathonwedstrijd, sporthal 

‘t Jebbink

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 20 februari 2006:
• Vorden, de Boonk 17, vergroten woning
• Zelhem, de Oldenoord 28, vergroten woning
• Zelhem, Zevenweg 11, gedeeltelijk vergroten woning en herbouw schuur/garage/berging
Verzonden op 21 februari 2006: 
• Vorden, de Horsterkamp 9, plaatsen dakkapel 

• Zelhem, Papaverstraat 8, vergroten woning 
Verzonden op 24 februari 2006:
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 10, vergroten woning, aanbouw voor keuken
• Toldijk, Wethouder Spekkinkstraat 2, vergroten woning
• Vorden, de Horsterkamp 25, bouwen prieel 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 22 februari 2006: 
• Vorden, Mosselseweg 3, plaatsen sanitairunit, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
Verzonden op 23 februari 2006: 
• Halle, Kuiperstraat 20, vergroten woning
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 10, verbouwen en uitbreiden woning met een kantoor en 

presentatieruimte, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 24 februari 2006:
• Baak, Broekstraat 2, vergroten ligboxenmelkstal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 8a, veranderen en vergroten werktuigenberging, verleend met

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

• Vorden, Nijverheidsweg 3, bouwen opslagruimte

Toestemming 
Verzonden op 24 februari 2006:
• Hengelo Gld., Kerkstraat 2 t/m 40, toestemming voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan

waarvoor al eerder een bouwvergunning is afgegeven op 5 april 2005 voor het oprichten van
winkels/appartementen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 23 februari 2006:
• Vorden, Zutphenseweg 38, slopen asbesthoudend plafond CV-ruimte woning

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) en Bouwen en milieu
(bouw- en sloopvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, 
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., in verband met het maken van diverse rioolaansluitingen is de Raadhuisstraat

tussen de Kerkstraat en de Banninkstraat op 13 en 14 maart en de Banninkstraat tussen de
Raadhuisstraat en de Sterreweg op 15 en 16 maart 2006 of zoveel langer of korter als 
wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan Landgoed Elsmaten
Het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Elsmaten ligt van 2 maart t/m 12 april 2006 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van Landgoed Elsmaten, op percelen gelegen in de
omgeving van de Akkerweg/Wittebrinkweg/Kruisbergseweg in Zelhem.

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

Wet milieubeheer
Leidraad categorie indeling stankgevoelige objecten
B en w hebben op 7 februari jl. de Leidraad categorie indeling stankgevoelige objecten vastge-
steld. In de Wet stankemissie en veehouderijen zijn objecten aangewezen die onderverdeeld zijn
in vijf categorieën stankgevoelige objecten. De leidraad geeft een nadere uitwerking en interpre-
tatie van deze verschillende objecten en categorieën. Bij de beoordeling van aanvragen voor een
milieuvergunning van agrarische bedrijven wordt gebruik gemaakt van deze leidraad.

De leidraad ligt gedurende vier weken vanaf de dag na deze bekendmaking ter inzage in het 
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu en is tegen betaling van kosten verkrijgbaar.

FAM I L I E DRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? 

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

AGENTSCHAPPEN

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

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

Acquisiteur: 
FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

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

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

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

www.groot-roessink.nl

Primula’s
7 voor € 5 (op=op)

(per stuk € 1,-)

Voorjaars cursus bloemschikken, 
opgave nog mogelijk (info in de winkel)

De nieuwe zadencatalogus is binnen

bloemenboerderij

•  •  •  •  •  N IEUW IN WARNSVELD •  •  •  •  •   

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!”

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

WINTERVOORDEEL
t/m eind maart alleen bij inlevering van deze bon*

Woensdag, donderdag, vrijdag en
zondag: iedere 2e gast dineert gratis*

Zaterdag: iedere 2e gast dineert 
voor 1/2 geld*

*bel voor voorwaarden en reservering

Ook uw adres voor bruiloften en partijen.

� �

�

�

DRUKWERK?
WIJ VERZORGEN HET GRAAG VOOR U

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

Bleekstraat1, 7255 XZ Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

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

Weeversdrukkerij

AGENTSCHAPPEN

Zin in de lente?

Spalstraat 23 – 7255 AA Hengelo (Gld.) – tel. (0575) 463756

www.ruitersportsueters.nl – info@ruitersportsueters.nl

Hetty Sueters, tel. 06-20 034 055

PAAS WORK-SHOP
11 / 12 / 13 APRIL

Kijk en geniet van de 
kleurrijke nieuwe collectie.

net even anders...
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Jeugdwereldgebedsdag
Op vrijdag 10 maart a.s. wordt door de Raad van
Kerken Halle/Keyenborg/Zelhem in de Lamberti-
kerk te Zelhem de jaarlijkse jeugdwereldgebeds-
dag gevierd met de kinderen van een aantal
Zelhemse basisscholen. Ieder jaar staat er een
land centraal. Dit jaar is dat Zuid Afrika. Het
thema van deze dienst is ‘Ik zie, Ik zie.....’
Ds. G.J. de Jong-Baerends zal voorgaan in de
dienst, die van 14.00 tot 15.00 uur zal duren.
Orga-nist Wilbert Berendsen zal voor de
muzikale begeleiding zorgen. Naast de jeugd
worden ook ouders en andere belangstellenden
uitgenodigd de dienst bij te wonen.

Veel belangstelling 
informatieavond 

seniorenbungalows
Enkele weken geleden verscheen in deze krant,
mede op initiatief van dhr. J. Hoeben uit Hoog-
Keppel en regiobestuurder, dhr. H. Pothof, een
artikel over de mogelijke bouw van senioren-
bungalows in de gemeente Bronckhorst. Het aan-
tal reacties daarop was zo groot, dat meer dan
150 geïnteresseerden op 21 februari naar
Zalencentrum ’t Witte Paard in Zelhem kwamen
om de informatieavond bij te wonen. Ook
afgevaardigden van de gemeente Bronckhorst en
van politieke partijen waren aanwezig.
De directeur van het bouwbureau van SIR-55,
dhr. A. van Leeuwen, zette het SIR-55 concept
uiteen, waarbij de diverse woningtypen aan bod
kwamen. Duidelijk werd dat het gaat om ruime,
comfortabele én betaalbare patio-woningen voor
55-plussers, voorzien van alle gemakken om het
zelfstandig wonen tot op hoge leeftijd mogelijk
te maken. Na afloop kregen de aanwezigen een
map uitgereikt met informatie over de wonin-
gen. Men kon zich ook als deelnemer laten
inschrijven.
Als over enkele weken bekend is hoeveel geïnter-
esseerden zich voor een project binnen de
gemeente Bronckhorst hebben aangemeld,
zullen de initiatiefnemers besprekingen voeren
met het gemeentebestuur over de mogelijkhe-
den om projecten te realiseren. Informatie over
geschikte locaties voor de bouw van 4 tot 12
seniorenwoningen is nu al zeer welkom. U kunt
deze doorgeven aan dhr. Hoeben, tel.
0314–382354.
Geïnteresseerden kunnen informatie aanvragen
bij Stichting SIR-55, Postbus 545, 5600 AM
Eindhoven, tel. 040-2423223, of per e-mail via
info@sir-55.nl.

BBIINNNNEENNKKOORRTT  OOOOKK  IINN  ZZEELLHHEEMM

D A M E S M O D E

Met o.a Cecil, Intown, Venducci, Angels, 
Dreamstar en Yest, Zizzi (grote maten)

Grote keus aan biyouterie, riemen, tassen en sjaals

Smidstraat 11, 7021 AB  Zelhem
Tel. 0314 - 625995

Opening donderdag 9 maart

AAUUTTOOWWAASSCCEENNTTRRUUMM  

DDEE  HHOOGGEE  VVOOOORRTT
BBEESSTTAAAATT  22  JJAAAARR!!!!!!!!!!!!

Autowascentrum en Tankstation 
De Hoge Voort Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471
In de periode van 24 februari t/m 5 maart 2006 is 
onderstaande AANBIEDING van toepassing
Voor meer informatie over de prijzen, acties en het
wassen/tanken op rekening kunt u contact opnemen 
met Han Schut

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDINGAANBIEDING AANBIEDINGAANBIEDING

KKORTING 10* CENT DE LITER OPORTING 10* CENT DE LITER OP
ALLE BRANDSTALLE BRANDSTOFFEN!!!!OFFEN!!!!

* op de landelijke advies prijs

AUTAUTOWOWASPROGRAMMAASPROGRAMMA 11
 NORMALE PRIJS € 1 NORMALE PRIJS € 11,501,50

nu voor € 8,00
AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDINGAANBIEDING

Vanaf heden beschikken wij ook over:
- lucht om uw banden weer op spanning te brengen
- mattenwasser, uw automatten weer fris en schoon
- doekjesautomaat om uw auto droog te maken

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

IInndduussttrriieeppaarrkk    1177  ZZeellhheemm
00331144--662211995599  //  0066--2233223322440000

Raad Bronckhorst krijgt 
VIP gasten

Op 23 februari krijgt een aantal inwoners een VIP
behandeling tijdens de openbare raadsvergadering.
Raadsleden begeleiden de gasten.
Vanaf februari nodigt de gemeenteraad iedere
maand een aantal inwoners uit om als VIP-gast de
raadsvergadering bij te wonen. Per raadsvergader-
ing worden 10 inwoners geselecteerd en benaderd
om gast te zijn. Iedere genodigde mag iemand
meenemen die hem/haar begeleidt. De inwoners
worden willekeurig uit het GBA geselecteerd. Drie
kwartier voor de vergadering worden de gasten
door twee raadsleden ontvangen. Na een korte uit-
leg over het werk van de gemeenteraad en infor-
matie over de onderwerpen die de raad in de ver-
gadering behandelt, wordt de gast voorgesteld aan
de burgemeester, de raadsleden en de wethouders.
Vanaf speciaal g-reserveerde plaatsen maken zij de
vergadering mee. 
Deze activiteit maakt onderdeel uit van het com-
municatieplan dat in december door de gemeen-
teraad is vastgesteld. Wilt u ook eens VIP-gast van
de raad zijn? Meldt u dan aan bij de griffie, tel.
0575-750543 of e-mail uw verzoek via griffie@bron-
ckhorst.nl.

Theater de Brink in Zelhem krijgt
zaterdag 18 maart bezoek van een heel
stoere zeerover, hoofdpiraat Vuur. Hij
is er door kapitein Haak op uitge-
stuurd om kinderen te zoeken die aan
zijn Piratenschool durven meedoen en
piraat Vuur komt naar Zelhem om
rekruten op te leiden tot piraat. Met de
piraten in opleiding voert piraat Vuur
spectaculaire opdrachten uit. Samen
bezoeken ze het onbewoonde piraten-
eiland dat opeens blijkt vol te zitten
met verrassingen. De voorstelling is
één groot piratenavontuur.
Tijdens de cursus piraterij wordt niet
alleen geoefend maar ook gesprongen,
gezongen, gedanst, gedronken en
gelachen. Piraten zijn nou eenmaal
feestbeesten. Aan het einde van de
opleiding krijgt elke deelnemer een

officieel Piratendiploma als bewijs van
stoer piratengedrag.
De Piratenschool is een buitengewone
actievoorstelling van rasentertainer
Carlo. De snelstoomcursus piraat is vol-
gens hem, hoofdpiraat Vuur, een van
de uniekste opleidingen van Neder-
land.
Carlo speelt 'De Piratenschool' op
zaterdag 18 maart in Theater de Brink
in Zelhem. De voorstelling begint om
15.00 uur en de zaal is vanaf 14.30 uur
open. De jeugd tot 15 jaar betaalt € 5,--
entree. Vanaf 16 jaar is de entree € 6,--.
Voor inlichtingen en reserveringen
kunt u contact opnemen met ‘de
Brink’, tel. 0314-622140 of de website
www.centrumdebrink.nl 
en/of  www.vuur. nl bezoeken.

Kindertheatervoorstelling in Zelhem

De Piratenschool van Vuur in Theater de Brink
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Naast motoren ook tal van aanverwan-
te attributen enpresentatie van motor-
belangen. De Hengelose sportvereni-
ging HAMOVE mag zich gelukkig prij-
zen sinds jaar en dag aandacht te vra-
gen voor haar aktiviteiten, met een
stand op de beurs. De topattractie is
uiteraard weer de internationale mo-
torraces op circuit "de Varssel-ring" op
21 mei a.s. De wedstrijden o.a. in het
teken van de Drielandencup (Hengelo
Gld. - Nederland, Frohburg - Duitsland
en Ostende - Belgie) zijn hiermede ho-
gelijk opgewaardeerd.
Een van de bezoekers aan de stand
was op zondag (de laatste beursdag) fo-

tograaf Guus van Goethem, die als
zgn. huis-fotograaf tal van prachtige
opnames aanbood, o.a. de kleurenpos-
ter voor de races. In de stand waren
naast de talloze foto's ook de motor
van het racend HAMOVE-lid Hans
Smees en de off-road motor van het lid
Maarten Memelink te bewonderen.
De beelden van de races (opnames
Ruud Kreunen) stonden voortdurend
in de belangstelling. HAMOVE heeft
meerdere pijlen op haar boog. Men re-
kent er op dat de off-road wedstrijd op
25 november weer een topper kan
worden. De editie van november 2005
moest op het laatste moment afgelast

worden wegens hinder door overvloe-
dige sneeuwval.
De Touringclub, een aktiecommissie
binnen de vereniging, heeft voor zon-
dag 19 maart a.s. de Lenterit op de
agenda geplaatst. De nieuwste aktivi-
teit van de touring-afdeling is een ar-
rangement dat is samengesteld in sa-
menwerking met camping 'Kom-es-an'
en Grand-cafe 'de Egelantier'. Flyers
daarover werden in ruime getale op de
beurs uitgedeeld, evenals een flyer
met opsomming van alle jaaraktivitei-
ten.
Tal van gesprekken werden in de
stand gevoerd.

Bestuur en leden kunnen met tevre-
denheid terugblikken op een vier da-
gen durende Motorbeurs, met tal van
interessante nieuwtjes.
Een noviteit is de aankoop van de wei-

degrond naast de Varsselse Molen (Vel-
dermansweg), waarop jaarlijks het
Rennerskwartier wordt gesitueerd. Nu

deze grond in eigen bezit van HAMO-
VE gekomen is, kan dat in de toekomst
multifunctioneel gebruikt worden.

HAMOVE sportief in de picture

De Jaarbeurshallen te Utrecht waren van 16 t/m 19 februari het domein en
decor van de jaarlijkse Motorbeurs. Volgens gegevens zijn ruim 84.0000
bezoekers de poorten gepasseerd, 14.000 meer dan in 2005. De exposanten
showden de nieuwste modellen op motorgebied, doch ook puike occa-
sions streden om de voorrang van de kijkers.

Guus van Goethem showt de race-poster. Links mevr. van Goethem en rechts HAMOVE-lid Johan Hulshof.

Bestuurslid Jurgen Memelink geeft uitleg over de race-motor van Hans Smees..

Als eerste wordt  't Onderholt bezocht
alwaar een woord van welkom gespro-
ken wordt door burgemeester Aalde-
rink. 't Onderholt is een agrarische na-
tuurvereniging die ondersteuning
biedt aan het behoud en ontwikkeling
van natuur en landschap. De voorzit-
ter van deze vereniging, de heer de
Vries, zal ingaan op de verschillende
uitgevoerde projecten. Daarna wordt

een bezoek gebracht aan de familie
Bruil aan de Okhorstweg te Vorden.
Het gemengde agrarisch bedrijf van
de familie ligt in een extensiveringsge-
bied.
In het kader van de Reconstructiewet
wordt binnenkort de beschikking ver-
wacht betreffende boerderijverplaat-
sing van het intensieve varkenshoude-
rij gedeelte. Hier zal een toelichting
gegeven worden over de procedure en
nog te nemen vervolgstappen.
Tot slot gaat de delegatie naar Halle.
De familie Klein Lebbink aan de Nij-
mansdijk is bezig om op een gedeelte
van hun agrarisch bedrijf een nieuw
landgoed te stichten. Hun ervaringen
bij de bestemmingsplanwijziging zul-
len worden toegelicht.
De middag wordt afgerond met een
nabespreking over de bezochte projec-
ten.

Gelderse CDA Statenfractie op
werkbezoek in Bronckhorst

8 maart brengt een delegatie van
de CDA Statenleden van Gelder-
land een werkbezoek aan een drie-
tal projecten op het gebied van de
ruimtelijke ontwikkeling in de ge-
meente Bronckhorst. Een aantal
CDA fractie- en bestuursleden en
de wethouder Ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling, André
Baars, zullen eveneens aanwezig
zijn.

"Stairway to Zeppelin" zijn vier muzi-
kanten met 15 albums ervaring, die de
handen ineen hebben geslagen om
live Led Zeppelin te laten herleven,
voor al diegenen die de power en show
van een van de grootste rockbands ter
wereld hebben gemist. Onder de num-
mers die de band brengt, zijn grote
hits als Whole Lotta Love, Kashmir, Da-
zed and Confused, Black Dog en Stair-
way to Heaven.

In hun voormalige band "Dirty Tricks"
toerden ze samen over de hele wereld,
o.a. met bands als Blue Oyster Cult en
Iron Maiden en maakten 7 albums. In
deze periode werd de band vergeleken
met een van hun grote idolen, Led
Zeppelin. Nadat ze door hun platen-
maatschappij Polydor aan de kant wa-
ren gezet gingen ze ieder hun eigen
weg en speelden in bands als Renia,
Rogue Male,Grand Prix, Vardis en
Outskirts of Infinity, waarvan diverse
albums werden uitgebracht. Uiteinde-
lijk besloten ze samen een tribute-
band op te zetten met hun grootste in-
spiratie als voorbeeld en "Stairway to
Zeppelin" was geboren.

Met gebruik van originele instrumen-
ten zoals de 6 en 12 snarige double-
neck Gibson gitaar en het Ludwig
drumstel met gong, een complete
lichtshow en de ervaring en gedreven-
heid van de muzikanten weten ze een
onvergetelijke Led Zeppelin show neer
te zetten met alle grote klassiekers van
weleer. 

"Stairway to Zeppelin" bestaat uit:
Robert Planet - Zang en Mondharmo-
nica, Jimmy Beige - Gitaar en Viool,
Monty Dick - Drums, John Tom Jones -
Basgitaar, Orgel en Zang
Meer info op www.hotelheezen.nl of
via telefoonnummer 0575 451204.

Stairway to Zeppelin op podium bij Heezen
Zaterdag 4 maart a.s. opent Cafe
Heezen in Steenderen haar deuren
voor de Led Zeppelin tribute band
"Stairway to Zeppelin". Aanvang
21.30 uur.

Naast de voetballers werken ook de ac-
tiviteitencommissies van beide vereni-
gingen nauw samen bij het organise-
ren van allerlei activiteiten voor de
jeugd. Om deze activiteiten te bekosti-

gen zijn er jaarlijks verschillende ac-
ties om geld in te zamelen. 

Eén van deze acties is de jaarlijkse si-
naasappel actie. Hiervoor gaan de spe-
lers en vrijwilligers van de vereniging
op zaterdag 4 maart aanstaande vanaf
9.30 uur in de dorpen Baak, Wich-
mond, Toldijk en Vierakker alle hui-
zen af om de sinaasappels aan de man
te brengen.
Koop de overheerlijke sinaasappels
van SBC '05 en steun hiermee het goe-
de doel!

Oranje boven:

Sinaasappelactie SBC '05
Sinds augustus 2005 zijn de jeugd-
afdelingen van de voetbalvereni-
gingen Baakse Boys en Socii sa-
mengevoegd onder de naam SBC
'05. Op 4 maart 2006 houden zij een
sinaasappelactie om geld in te za-
melen voor het organiseren van di-
verse activiteiten voor deze jeugd.

Stichting Oranjefeesten Toldijk heeft
het initiatief genomen om een aantal
interessante gespreksonderwerpen
voor te dragen aan de redactie van het
programma. 
De personen die hun medewerkingen
willen en gaan verlenen, worden vol-
gende week bekend gemaakt op
www.toldiek.nl. Tijdens het program-
ma wordt zes keer overgeschakeld
naar Toldijk en komen Toldijkse men-

sen aan het woord: 10.10-10.20 uur,
10.35-10.45, 11.10-11.20 uur, 11.45-11.55
uur, 12.15-12.25 uur en 12.45-12.55
uur.
Tijdens het programma is het de be-
doeling dat zoveel mogelijk inwoners
van Toldijk langs komen bij Den Bre-
mer om het gastenboek te tekenen.
Hoe meer inwoners er langskomen,
hoe meer punten dat oplevert in de
Kleine Kernen Competitie. Het gaat

om het percentage inwoners dat langs
komt op de totale Toldijkse bevolking
van 927 inwoners (huidige koploper
48,6%). Als u komt wordt uw stem ge-
teld wanneer u uw naam en adresge-
gevens opgeeft.

Het laatste onderdeel van het pro-
gramma vindt omstreeks 12.45 uur
plaats. Dan is het de bedoeling dat er
door de Toldijkse bevolking zoveel mo-
gelijk lawaai gemaakt wordt. Het aan-
tal decibellen wordt vermenigvuldigd
met het percentage inwoners dat tus-
sen 10.00 uur en 12.45 uur langs komt. 
Kom dus 11 maart tussen 10.00 en
12.45 uur (even) naar Den Bremer om
uw dorpsgenoten te ondersteunen en
uw Toldijkse stem uit te brengen! Bent
u niet in de gelegenheid om te komen,
zet dan in elk geval de radio aan!

11 maart 2006

Toldijk op Radio Gelderland
Op zaterdag 11 maart komt het Radio Gelderland programma Achter-
hoeks Accent naar Toldijk. Het programma Achterhoeks Accent met Arie
Ribbers vanuit de studio is elke zaterdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur te
beluisteren (90.4 FM) en in elke uitzending staat één Achterhoekse kleine
kern centraal. Tijdens de uitzending wordt een aantal keren overgescha-
keld naar de Kleine kern van die week. Op 11 maart zal de verslaggever Re-
né Arendsen aanwezig zijn bij de locatie Den Bremer. Het is de bedoeling
dat Toldijk laat zien wat het in huis heeft. Het dorp dat zich het best pro-
moot, wint uiteindelijk een speciale competitie.



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

Nu, een jaar verder zegt Foppe Atema:
‘De Kringen in Vorden en Hengelo
hebben een goede beslissing geno-
men. We hebben thans 76 leden en
kunnen daardoor een grotere vuist
maken. We hadden graag gezien dat
ook Zelhem zich bij ons zou aanslui-
ten. Helaas hebben de leden daar ge-
kozen voor een eigen bedrijvenkring.
Zelhem heeft een hechte club, dat wil-
len ze niet loslaten. Om tot één Bedrij-
ven Kring Bronckhorst toe te treden is
voor de leden daar blijkbaar een te
emotionele belemmering. Bovendien
heeft Zelhem een bepaald idee over
een Bedrijvenkring. Wij blijven uiter-
aard wel contacten met Zelhem on-
derhouden in de hoop dat hun Bedrij-
venkring zich in de toekomst nog eens
bij ‘Bedrijven Kring Bronckhorst’ zal
aansluiten’, aldus Foppe Atema.

In Steenderen ligt het trouwens wat
anders. Daar heeft men de Steende-
rense Ondernemers Vereniging. Hum-
melo en Keppel kent geen dergelijke
Kring. Een dag voor ons gesprek met
Foppe Atema, heeft de ‘Bedrijven
Kring Bronckhorst’ trouwens afscheid
van hem genomen. Niet onverwacht,
maar volgens afspraak. Atema: ‘Ik ben
tien jaar voorzitter van de Industriële
Kring in Hengelo geweest. Ik heb toen
al aangegeven, tien jaar is een mooie
tijd, ik stop ermee. Toen de fusie tus-
sen Vorden en Hengelo in zicht kwam,
heb ik toegezegd de nieuwe Kring nog
wel een jaar als voorzitter te willen
dienen. Ik ben gisteravond (afgelopen
donderdag) als voorzitter opgevolgd
door Paul Stortelder uit Steenderen,
oud- voorzitter van genoemde Steen-
derense Ondernemers Vereniging. Wij
hebben inmiddels zeven leden uit
Steenderen. Ik verwacht dat door de

contacten die de nieuwe voorzitter in
Steenderen heeft, het aantal leden dat
zich bij de ‘Bedrijven Kring Bronck-
horst’ zal aansluiten, de komende ja-
ren nog wel zal groeien’, aldus een op-
timistische Foppe Atema. Terugkij-
kend op het eerste jaar Kring Bronck-
horst en daarbij een link leggend naar
de gemeente Bronckhorst, is Foppe
Atema erg positief. Zegt hij: ‘Er is een
groot verschil met de voormalige ge-
meentes Vorden en Hengelo. We heb-
ben nu fulltime wethouders. Het dua-
le stelsel werpt duidelijk zijn vruchten
af. Het college werkt zeer geconcen-
treerd. Ze hebben echt welgemeende
belangstelling voor het bedrijfsleven.

HOMOGENITEIT TOEGENOMEN
Zij bezoekt ook regelmatig een aantal
bedrijven, waardoor de afstand tussen
het bedrijfsleven kleiner en kleiner
wordt. Wij hebben bovendien twee
keer per jaar een gesprek met wethou-
der André Baars. Er wordt naar ons ge-
luisterd, een goede zaak’, zo zegt Fop-
pe Atema. De Vordenaar omschrijft de
‘Bedrijven Kring Bronckhorst’ als een
‘ons kent ons club’. Goede onderlinge
contacten en regelmatig in ander-
mans keuken kijken. ‘Dergelijke be-
zoeken werken inspirerend, het houdt
iedereen scherp en levendig. Sinds de
bijeenkomst aangeduid als ‘ Mobiliteit
Experience’ op 21 oktober is de homo-
geniteit bij de Kring- leden onderling
nog meer toegenomen.

Die dag hebben we met zijn allen (in-
clusief aanhang 95 personen) een be-
drijfsbezoek gebracht aan Jos Herwers
in Hengelo. In samenwerking met de
motorclub Hamové hebben we daarna
per auto ( in de Nissan auto’ s van Jos
Herwers, red.) een puzzelrit gehouden

door de gehele gemeente Bronckhorst.
De rit eindigde bij de molen in Varssel.
Daar heeft autocoureur Tom Coronel
‘eventjes’ een demonstratie gegeven.
Vervolgens gaf hij voor ons in het
koetshuis van Hotel Bakker te Vorden
een lezing. Intussen was de rotonde
op de hoek Ruurloseweg/ Dorpsstraat
voor alle verkeer afgezet zodat Tom
Coronel nog eens ‘driftend’ om de ro-
tonde kon scheuren. Die dag speelt
niet alleen mij maar ook de andere le-
den, nog steeds door het hoofd. Een
fantastische happening’, zo blikt Fop-
pe Atema terug.

Om lid van de ‘Bedrijven Kring
Bronckhorst’ te worden, dient men
wat de ‘producerende bedrijven’ be-
treft, tenminste één man/ vrouw per-
soneel te hebben. Voor de ‘zakelijke
dienstverlening’ geldt drie personeels-
leden. Wat betreft de 76 leden die de
Kring heeft, is de verhouding volgens
Atema, dat 50 procent van de leden ge-
rangschikt kan worden onder de pro-
ducerende tak en de andere helft on-
der ‘zakelijke dienstverlening’. De Be-
drijven Kring Bronckhorst dient niet
verward te worden met de ‘ Industrië-
le Kring Bronckhorst’. Deze laatste is
een vereniging voor grotere industri-
eel georiënteerde bedrijven. De leden
die daarbij zijn aangesloten hebben
minimaal 15 personen in dienst.

Foppe Atema: ‘We hebben vier jaar
lang geprobeerd om er samen één
Kring van te maken, maar dat is niet
gelukt. De reden daarvan is dat de In-
dustriële Kring niet met de ‘zakelijke
dienstverlening’ in één club wil zit-
ten’. Richting toekomst zegt hij: ‘We
hebben met zijn allen de ‘Bedrijven
Kring Bronckhorst’ groot gemaakt.
Het is een hecht team geworden, waar-
bij ook grotere bedrijven ( zoals b.v. Go-
ma met 101 medewerkers) zich prima
thuis voelen. Het bestuur ( 5 man) is
zodanig samen gesteld dat alle 'be-
drijfsterreinen’ vertegenwoordigd
zijn’, zo zegt Foppe Atema. Behalve
van hem werd vorige week ook af-
scheid genomen van Dries Casper. Hij
wordt als secretaris van ‘Bedrijven
Kring Bronckhorst’ opgevolgd door
Rob Cuppers.

Ir. Foppe Atema:

'Bedrijven Kring Bronckhorst' vindt
luisterend oor bij de gemeente

In het kantoor van Vordenaar Ir. Foppe Atema, algemeen directeur van
Goma (‘maatwerk in plaatwerk’) hangt een spreuk aan de muur: ‘Voor gro-
te ontdekkingen moet je je op nieuw terrein durven begeven’. Een gezeg-
de dat spreekt voor zich en dat wellicht van toepassing is voor meerdere
bedrijven die zijn aangesloten bij de ‘Bedrijven Kring Bronckhorst’. Een
Kring die ruim een jaar geleden is ontstaan na een fusie tussen de Indus-
triële Kring Hengelo en de Industriële Kring Vorden. Een fusie waarvoor
met name Foppe Atema, toenmalig voorzitter van Hengelo en Dennis Jan-
sen, toenmalig voorzitter van Vorden, zich zeer verdienstelijk heeft ge-
maakt. Zij hebben hun achterban zover kunnen overtuigen dat tot een fu-
sie besloten werd.

STEMMEN HOREN EN JE STEM
LATEN HOREN
Alle vrouwen uit de gemeente Bronck-
horst zijn van harte welkom in zaal de
Seven Steenen te Steenderen Aanvang:
19.45 uur.
Wist U dat rond de vorige eeuwwisse-
ling 8 maart werd gebruikt door vrou-
wen, die zich sterk maakten voor kies-
recht voor vrouwen? Hoe zou Steende-
ren er uitzien als wij niet zouden mo-
gen stemmen? Of na ons huwelijk niet
meer zouden mogen werken? En nu: 8
maart wordt in vrijwel alle landen ter
wereld aangegrepen om eens stil te
staan bij het leven van vrouwen. Dat
kan op een ontspannen, vrolijke ma-
nier, zoals nu in Steenderen, maar nog
steeds wordt er dikwijls een sociaal of
politiek thema aan gekoppeld.

Bronckhorst sloeg deze ronde over,
maar in veel andere gemeenten zijn
de gemeenteraadsverkiezingen op 8
maart net achter de rug. De uitslag
zou er ongetwijfeld anders uitzien als
alleen mannen zouden stemmen. Ter-
wijl natuurlijk ook de zaken waar
vrouwen meer belang aan hechten be-
langrijk zijn voor onze samenleving.

Vrouwen van Nu afdeling Steenderen
neemt de gelegenheid te baat om alle
vrouwen binnen de gemeente een leu-
ke, gezellige avond te bieden. Er komt
een koor - en dat betekent dat we toch
nog iets met stemmen doen - al heb-
ben we geen verkiezing….

Ook toont een aantal vrouwen binnen
onze vereniging hun hobby's of verza-
melingen. Zo zie je weer eens een an-
dere kant van iemand. Horen, zien en
je stem laten horen dus! Laat je verras-
sen en kom! En vergeet niet dochters,
vriendinnen, buurvrouwen, enzo-
voorts mee te nemen!

Uitnodiging
Op 8 maart, de internationale
Vrouwendag, presenteert de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrou-
wen, Vrouwen van Nu, afdeling
Steenderen.

Er zijn meer dan 55 ruil/verkoop tafels
met een veelheid aan te ruilen en te
kopen diddl artikelen. 

Afhankelijk van het weer zal er ook
een groot springkussen aanwezig zijn.
De beurs begint om 10.00 uur en stopt
om 15.00 uur. Er komen deelnemers
uit het gehele land. 

Het entree kaartje is tevens een lot
voor de supergave diddl verloting

DIDDL ruilbeurs in het
Ludgerus te Vierakker
Zondag 5 maart wordt er een grote
diddl ruil/verkoopbeurs gehouden
in het Ludgerus gebouw Vierakker,
Vierakkersestraatweg 37 7233 SH.

Het bestuur van de Stichting Histori-
sche Broodweging Muldersfluite wil
de broodlevering op hemelvaartsdag
te Hengelo Gld. uitbreiden met andere
historische streekgebruiken en beroe-
pen tot een jaarmarkt met deelne-
mers in historische kleding om hier-
mede samen de broodlevering, ons
streekerfgoed, niet verloren te laten
gaan.

Wij hopen er dan samen een mooie
folkloristische dag van te maken voor
jong en oud.

Personen en verenigingen die hieraan
mee willen werken worden verzocht
contact op te nemen met: Harry Som-
sen, Doetinchemseweg 30, 7021 BS te
Zelhem, telefoonnummer 0314-
621011.

Broodweging Muldersfluite

Zaterdag 4 maart zullen deskundigen
van de Noordelijke Pomologische Ver-
eniging (NPV ) bij Erve Brooks aan de
Broekhuisweg in Gelselaar aanwezig
zijn om tegen een geringe vergoeding
( onkosten ) fruitbomen te enten. Zij
die graag een jonge boom willen van
hun oude vertrouwde appel- , peren- ,
pruimen- of kersenboom kunnen daar
op die dag vanaf 10.00 uur tot 14.00
uur terecht. Behalve dat er wordt
geënt met jonge eenjarige scheuten
(enthout) die men op die dag zelf mee-

brengt, kan men er ook oude, verloren
gewaande rassen betrekken waarvan
de NPV op die dag enthout beschik-
baar zal hebben. Het is voor de echte
liefhebber ook een goede gelegenheid
om zelf te leren enten. De deskundi-
gen zullen graag laten zien hoe dat ge-
daan wordt. Ook zal er zoals gebruike-
lijk weer een informatiestand aanwe-
zig zijn waar men nuttige documenta-
tie vindt betreffende hoogstam- fruit-
bomen en waar men met allerhande
vragen terecht kan.

Entdag oude fruitrassen

Het is wat stil geweest in 2005 rond
Toonkunst. Reden was de verbouwing
van de Hanzehof, waardoor wij onze
vertrouwde concertlocatie moesten
missen. We zouden  te veel concessies
hebben moeten doen om een uitvoe-
ring van niveau te geven. Het aange-
kondigde concert rond Fauré werd
daarom afgelast en verschoven naar
2007. Dat gaf ruimte om in 2006 twee
prachtige concerten te plannen. No-
teert U dus alvast: woensdag 12 april,
19.30 uur, Hanzehof, Matthäus Passi-
on  en donderdag 9 november een con-
cert geheel gewijd aan Mozart met oa
het Requiem.

Het koor heeft de laatste jaren enorm
gewerkt aan kwaliteit en U kunt straks
zelf beoordelen of  het daarin geslaagd
is. We hebben veel nieuwe jonge stem-
men mogen verwelkomen, hoewel we
nooit genoeg tenoren kunnen hebben.
In de uitvoering van de Matthäus Pas-
sion zingen voor de vierde keer man-
nenstemmen mee op projectbasis. We
rekenen er stiekem op dat ze het zo
leuk vinden bij Toonkunst dat ze ook
blijven om het Mozartconcert  gestalte
te geven.
6 maart begint de voorverkoop van de
kaarten: via de Hanzehof, Music All In,
the Read Shop Warnsveld en de koor-
leden. Zorg dat u tijdig een kaartje
heeft, twee jaar geleden waren we we-
ken voor de uitvoering uitverkocht.
Tot ziens op 12 april.

Matthäus Passion dit jaar
ook weer in Zutphen
Woensdag 12 april is het zover:
Toonkunst Zutphen eo zingt dan
weer Bachs Matthäus Passion.



Blauwe Snep op bezoek bij Hyndendael

Woordhofwinterspelen 2006

De bewoners konden genieten van
de muziek van Olden-Keppel en van
een optreden van de mini- en grote
dansgarde. Er werd heel wat afge-
lachen tijdens de optredens van

Grad-Jan, Karel van de Kate en Epke’s
Cabaret. Prins André I huldigde het
60-jarig echtpaar Bosman-Van Vlaan-
deren, Fenneke de kok van
Hyndendael en Gerrie Taai, die al

jaren een groot deel van de organi-
satie van het carnaval voor haar
rekening neemt.
Het carnavalsprogramma werd afge-
sloten met, hoe kan het ook anders,
de polonaise. 
Na afloop van de festiviteiten haast-
ten de prins en zijn gevolg zich terug
naar ‘Sneppenderp’ voor het
Frühshoppen.

De hele week stond verder groten-
deels, zowel wat betreft het werken
als het spelen, in het teken van de
Olympische Winterspelen. Het hoog-
tepunt vormde de sportieve afslui-

ting op donderdag 23 februari. Er
werd een skateparcours uitgezet
voor de leerlingen van de groepen
vijf tot en met acht en door alle groe-
pen werd er deelgenomen aan een

spelcircuit. Na een spannende strijd,
met vallen en opstaan, mochten
Kaily Mullink, Femke Wolvetang,
Charlotte  Lieber en Jet Huntelaar
zich de winnaars noemen van de
skatewedstrijd. 
Na afloop werden uiteraard de
medailles uitgereikt en was er voor
iedere deelnemer een heuse olympi-
sche oorkonde als bewijs van spor-
tieve deelname aan het project. Al
met al een zeer geslaagde project-
week. 

Het bewijs dat carnaval een feest is voor jong en oud werd zondag 26
februari weer geleverd tijdens het bezoek van prins André I (André Evers
van Carnavalsvereniging De Blauwe Snep uit Drempt)  en zijn gevolg aan
zorgcentrum Hyndendael in Hummelo. 

Op 24 april zal minister Veerman het Toeristisch Symposium
‘Toeristische parels rijgen in Bronckhorst’ bezoeken. Op het symposium
wil de gemeente Bronckhorst de ruim 200 Recreatie en Toerisme onder-
nemers uit haar gemeente enerzijds uitleg geven over de kansen en
mogelijkheden op toeristisch en economisch gebied en anderzijds uit-
dagen om de krachten te bundelen en arrangementen voor bezoekers
samen te stellen. Het motto van de dag is: ‘Toeristische parels rijgen in
Bronckhorst’. Doel van de dag is om nieuwe marktkansen te creëren
door samenwerking. Ook wil de gemeente een toeristisch platform in
het leven roepen om samen met het veld beleid voor recreatie en toe-
risme vorm te geven.

In navolging van de winterspelen in Turijn, hield openbare basisschool
De Woordhof in Hummelo haar eigen winterspelen. Op maandag 20
februari werden de spelen feestelijk geopend in aanwezigheid van deel-
nemers uit diverse landen. Alle kinderen waren gekleed in de kleuren
van de vlag van het land dat zij vertegenwoordigden. Twee leerlingen
ontstaken het Olympische vuur.
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Minister Veerman 
op Toeristisch Symposium
in Bronckhorst

Nieuwe fractievoorzitter 
VVD Bronckhorst

De raad van Bronckhorst heeft recre-
atie & toerisme tot speerpunt van
beleid gemaakt en bij de vaststelling
van de begroting in december jl.
daar ook middelen voor beschikbaar
gesteld. Door schaalvergroting en
functieverandering op het platte-
land zoeken ondernemers naar
nieuwe kansen voor toeristische en
recreatieve bedrijvigheid. Als
minister van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit zet minister Veer-
man zijn visie op dit beleidsterrein
uiteen. 
Na dit symposium hoopt de gemeen-
te voldoende basis te hebben om
met het Toeristisch Platform
Bronckhorst en de VVV Bronckhorst
invulling te geven aan de realisatie

van nieuwe, kansrijke, toeristische
arrangementen in Bronckhorst.
Op 23 maart verzorgt de gemeente
een voorbereidingsbijeenkomst.
Hiervoor worden de relevante
standsorganisaties benaderd. Deze
belangengroepen worden gevraagd
een vertegenwoordiger voor te stel-
len die zitting wil nemen in het
Toeristisch Platform Bronckhorst.
Niet aangesloten toeristisch onder-
nemers of organisatoren van evene-
menten die belangstelling hebben
om mee te praten, kunnen zich
beperkt aanmelden voor de voorbe-
reidingsbijeenkomst. U kunt hier-
voor contact opnemen met mevr. S.
te Brake, tel. 0575-750362, of e-mail:
s.tebrake@bronckhorst.nl

Maandag 20 februari heeft dhr.
Evert Blaauw het fractievoorzitter-
schap van de VVD Bronckhorst over-
gedragen aan mevr. Dorien
Mulderije-Meulenbroek.
Na de gemeenteraadsverkiezingen
nam dhr. Blaauw op verzoek van de
fractie het voorzitterschap op zich,
ondanks dat hij dit niet ambieerde
en liever de rol van fractielid had.
Na een jaar heeft dhr. Blaauw voor

zichzelf de balans opgemaakt en de
fractie te kennen gegeven definitief
de rol van fractievoorzitter te willen
verruilen voor die van fractielid.
In mevr. Mulderije is een opvolgster
gevonden. Zij werd vorig jaar geko-
zen als raadslid van de gemeente
Bronckhorst en was daarvoor al 11
jaar lang wethouder in de gemeente
Vorden.

Missers in Gemeentegids

Ook de nieuwste uitgave van de
gemeentegids van de gemeente
Bronckhorst kwam niet ongeschon-
den in uw brievenbus. Vielen bij de
vorige editie complete woonkernen
weg, dit keer komen bepaalde inwo-
ners niet in de gids voor. Als het nut-
tig effect ervan is dat ze dan ook
geen belasting hoeven te betalen
dan zouden ze er waarschijnlijk niet
zo’n probleem mee hebben, maar

voor het innen van gelden weet de
gemeente ze wel te vinden. 
Ton Menkhorst uit Zelhem, één van
de missers van deze gids, wil toch
wel graag in de gids vermeld wor-
den en hij vraagt u of u zijn gege-
vens wilt bijschrijven in de gids. De
gegevens zijn:
Fam. A. Menkhorst, Zonnebloem-
straat 19, 7021 ZA Zelhem. Tel. 0314-
623654.

FNV-Bouw bespreekt 
WIA en loonstrookje
De bond besteedt aandacht aan de
WIA, de wet Werk en Inkomen bij
Arbeidsongeschiktheid. Deze nieu-
we wet is op 1 januari ingegaan ter
vervanging van de WAO. Als u ook
geen wijs kunt worden uit uw nieu-
we loonstrookje bent u van harte
welkom.
FNV Bouw geeft voorlichting over de
WIA en het loonstrookje. Op maan-
dagavond 6 maart bent u om half 8
welkom in de Radstake, Twente-
route 8 in Heelweg. Deze avond van
FNV Bouw is ook toegankelijk voor
niet-leden. 
Wat gebeurt er als u arbeidsonge-
schikt bent? Dat kan iedereen over-
komen, van de ene op de andere
dag. Sinds 1 januari van dit jaar is
de WIA van kracht, de opvolger van
de WAO. Het allerbelangrijkste
vindt FNV Bouw dat uw werkgever
samen met u naar mogelijkheden
zoekt om u aan het werk te houden.
Door u ander werk aan te bieden of
uw huidige functie zó aan te passen

dat u de inspanning kunt volhou-
den. Zolang u minder dan 35 pro-
cent arbeidsongeschikt wordt ver-
klaard, moet uw baas u in dienst
houden en uw loon doorbetalen. Bij
ernstiger arbeidsongeschiktheid
volgt voor gedeeltelijk arbeidsge-
schikten de WGA-regeling, voor
mensen die volledig uitvallen de
IVA-regeling, beide onderdeel van
de nieuwe WIA. FNV Bouw legt het u
allemaal uit. 
Net als uw loonstrookje. Daarop zijn
in januari veel dingen veranderd. Zo
wordt er geen premie voor het zie-
kenfonds meer ingehouden, maar
moet u zelf een ziektekostenverze-
kering afsluiten. Over de bijdrage
die uw werkgever daaraan geeft,
moet u belasting betalen. En rijdt u
in een auto van de zaak? Daarvoor
heeft de belasting een nieuwe rege-
ling bedacht. Dit en nog veel meer
op 6 maart bij FNV Bouw, vanaf
19.30 uur bij De Radstake in
Heelweg. 



Metselwedstrijden bij OBD

Edison Oeuvreprijs 2006 voor Normaal 

Deze metselwedstrijden zijn ook een
goede oefening voor de landelijke
wedstrijd die op 18 en 19 april a.s. in
Leiden zal plaatsvinden. Alle leerlin-
gen van het VMBO komen na het
behalen van het diploma zo goed als
zeker in dienst van OBD-Bouwoplei-
dingen. OBD heeft al twee keer een
landelijk kampioen gehad. In 1999
was het Sander te Stroet uit Hengelo
(G) voor het metselen en Peter
Teunissen uit Angerlo in 2005 voor

het timmeren. Beiden hebben ook
mee gedaan aan de wereldkampi-
oenschappen, waarbij Sander naar
Montreal in Canada en Peter naar
Helsinki in Finland mocht.
De opdracht voor 15 en 16 maart is
het metselen van een halfsteens
muur met daarin het logo van OBD-
Bouwopleidingen. De muur wordt
gemetseld met stenen in 2 kleuren
en afgewerkt met een nogal gecom-
pliceerde rollaag. 

OBD-Bouwopleidingen wil de
instroom van metselaars minimaal
op hetzelfde niveau houden en wil
graag door de organisatie van deze
wed-strijd laten zien dat ook metse-
len een leuk en boeiend vak is met
goede toekomstperspectieven. De
gezamenlijke aannemersbedrijven,
in onze regio ca. 100, hebben de aan-
was voor de toekomst hard nodig.
Er wordt gejureerd door een docent
van het ROC, een oud metseldocent
van een VMBO en een instructeur
van OBD. Het belooft een span-
nende onderlinge strijd te worden.
De prijswinnaar wordt bekend ge-
maakt aan het eind van de open dag
van donderdag 16 maart om 20.00
uur. 
De open dag is van 14.00 tot 21.00
uur. VMBO-ers kunnen het ver
schoppen in het metselvak.

De Edison is de oudste muziekprijs
in Nederland. Sinds 1960 wordt deze
onderscheiding voor ‘geluidsdragers
van bijzondere kwaliteit’ uitgereikt.
De Edison Award bestaat uit een
bronzen beeld vervaardigd door
beeldhouwer Pieter d'Hont.
De Oeuvreprijs is de prijs voor het
totaalproduct van een groep of
artiest en Normaal, die vorig jaar
het dertigjarig jubileum vierde en in
die periode 40 albums (LP’s en CD’s)
en 3 DVD’s produceerde krijgt daar-
mee de waardering, waar de groep
recht op heeft. 
Karakteristiek voor de band is het
zingen in het Achterhoeks dialect.
In het voorjaar van 1977 werd de eer-
ste hit gescoord met ‘Oerend Hard’.
De plaat stond elf weken in de top 40
en behaalde net geen nummer 1
notering. De jaren erna kwam
Normaal regelmatig terug in de hit-
parade. Maar de band werd vooral
bekend door de live-optredens die in
het teken stonden van ‘daldee-jen’
en ‘høken’ (vrij vertaald ‘lol trap-
pen’). De band maakte daarbij soms
vreemde uitstapjes door nummers
op te nemen met zanger Johnny
Hoes en de Zangeres zonder Naam.
In 2001 werd er een film over
Normaal gemaakt met de titel ‘Ik
kom altied weer terug’, geregisseerd
door Frank van den Engel. In novem-
ber 2005 verscheen bij uitgeverij
Contact de biografie: ‘Het onmoge-
lijke høkersleven van Ben Jolink’
geschreven door Jos Palm.
De nieuwe en zesde theatertour,
waarin zestien optredens zijn
gepland, begint in april. Meteen
daarna volgen vanaf eind mei de
optredens in de tenten: het roc-
kwerk waar Normaal zo bekend om

Op 15 en 16 maart (Open Dag) strijden leerlingen uit de vierde klas van
het Almende College, locatie de Wesenthorst uit Ulft en het
Liemerscollege, locatie Vestersbos te Zevenaar tegen elkaar tijdens de
metselwedstrijden bij OBD-Opleidingen in Doetinchem. Van beide scho-
len doen 3 leerlingen mee. Hun begeleiders zijn de metseldocenten de
heren Welbers (Wesenthorst) en Andrea (Vesterbos). De toekomstige vak-
mensen zullen laten zien wat ze na bijna een jaar metselopleiding in
huis hebben.

De Edison Oeuvreprijs 2006 zal op 15 maart tijdens de Edison Music
Awards in de Melkweg te Amsterdam uitgereikt worden aan de
Achterhoekse popgroep Normaal. Zanger Bennie Jolink kreeg dit don-
derdag 23 februari te horen toen hij te gast was in het televisie-pro-
gramma ‘De wereld draait door’ op Nederland 3. Hij liet merken dat hij
door het nieuws aangenaam verrast werd. 
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VMBO-leerlingen steken 
handen uit de mouwen
Van 15 t/m 17 februari hebben 2e
klas leerlingen van de Achterhoek
en Liemers VMBO-scholen een
bezoek gebracht aan OBD-Oplei-
dingen. Leerlingen maken tijdens
hun bezoek op speelse wijze kennis
met techniek door het uitvoeren
van verschillende opdrachten.
Opdrachten zoals die in de praktijk
voorkomen in de bouw, meubel- en
interieurbouw, timmerindustrie,
installatietechniek, elektra en
schilderen. Het project wordt jaar-
lijks georganiseerd door ROI-ar,
Schildersvakopleiding Zutphen,
OBD-Bouwopleidingen, Bouwoplei-
ding Lichtenvoorde, ROC, OBD-
Meubel- & Interieurbouw en OBD-
Timmerindustrie. 

In totaal kwamen hiervoor 540 leer-
lingen per bus naar Doetinchem.
Het doel is om leerlingen te interes-
seren voor een baan in de techniek
door ze hieraan te laten ruiken,

proeven en voelen. De leerlingen
kwamen dagelijks in 2 groepen. De
1e groep ’s morgens van 8.30 uur tot
12.00 uur en de middaggroep van
12.30 uur tot 16.00 uur. Bij binnen-
komst werden de leerlingen opge-
deeld in groepjes van 10. In die
groepjes kregen de leerlingen 20
minuten tijd om een opdracht uit te
voeren. Vaak leek het een gemakke-
lijke opdracht, maar bleek het in de
praktijk tegen te vallen. Zowel de
leerlingen als de docenten kijken
met plezier terug op dit project. Een
dagje praktijk geeft een heel ander
beeld en wie weet is de interesse van
enkelen voor een leuke baan binnen
de techniek gewekt. Want hoe dan
ook, er zullen nieuwe vakmensen
bij moeten komen om het aantal
mensen dat uittreedt te kunnen ver-
vangen….   
Evt. nadere informatie is te vinden
op www.Obd-Opleidingen.nl

8 Maart is de dag van de vrouw met
de Internationale Vrouwendag.  In
het begin van de vorige eeuw werd
deze vrouwendag vastgesteld in de
Verenigde Staten vanwege de strijd
voor betere arbeidsvoorwaarden van
textielarbeidsters en Europa sloot
zich erbij aan in het kader van de
strijd voor vrouwenkiesrecht. Op ini-
tiatief van Clara Zetkin werd 8
maart de Internationale Vrouwen-
dag.
De aandacht voor 8 maart is gedu-
rende een aantal decennia heel
groot geweest. In de jaren tachtig en
negentig werd het wat minder,
maar de laatste jaren groeit de
animo weer, zowel om activiteiten
te organiseren als om de bijeenkom-
sten bij te wonen. In Doetinchem is
nu al vele jaren een groep vrouwen
actief om aandacht te besteden aan
Internationale Vrouwendag en een
bijeenkomst te organiseren. Elk jaar
wordt er gezocht naar een  interes-
sant thema. De avond bestaat altijd
uit twee delen. In het eerste deel
wordt besteed aan een zinvol thema
en vervolgens wordt er muziek
gemaakt en gedanst.
De groep vrouwen die de bijeen-
komst organiseert is afkomstig uit
diverse landen, als de Antillen, Irak,
Marokko, Nederland, Tunesië, Tur-
kije en de Verenigde Staten. Door
deze gemengde samenstelling is het
mogelijk om veel vrouwen in

Doetinchem te bereiken.
Dit jaar heeft de werkgroep in
samenwerking met docenten van
Hogeschool Iselinge een actueel the-
ma op het programma gezet met de
titel ‘Moeders  en  Dochters, een
relatie met een maatschappelijk
belang’
Het gaat daarbij niet om de dagelijk-
se omgang van moeders en dochters
met de kleine gebeurtenissen zoals
deze in ieder huis wel plaats vinden,
maar om de opvoeding, omgang en
beïnvloeding om elkaar te verster-
ken en te verbeteren in de maat-
schappelijke positie. Moeders beïn-
vloeden dochters en dochters beïn-
vloeden moeders.
Het thema wordt behandeld door
mevr. Ester Alake-Tuenter, docente
Pedagogiek/Onderwijskunde bij
Iselinge en mevr. Saniye Solak-
Dutkun, studente bij Iselinge.
Enkele andere docenten van Iselinge
werken ook mee door de relatie
Moeders en Dochters vanuit een
andere invalshoek te bekijken. De
bijeenkomst vindt plaats in de
Gruitpoort in Doetinchem en begint
om 19.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met mevr. Rita Duijn-
Visser, tel. 0314-334867 of mevr.
Maryze Schoneveld van der Linde,
tel. 0315-242903.

staat. De nieuwe bandbezetting
voor zowel de theatertour als de
feesttenttour is: Bennie Jo-link
(zang, gitaar), Willem Terhorst (bas-
gitaar), Ferdi Joly (gitaar), Fokke de
Jong (drums), Jan de Ligt (saxofoon),
en nieuw binnen de gelederen is
gitarist Jan-Willem Tolkamp. Het

blijft dit jaar echter niet bij optre-
den alleen. Normaal zal ook weer de
studio induiken. Momenteel wordt
de laatste hand gelegd aan het
schrijven van de nummers. In het
najaar van 2006 wordt het nieuwe
album verwacht. 

Internationale Vrouwendag



Een volledig verzorgde dag met alles
erop en eraan! De kosten voor de hele
dag bedragen € 50,-- p.p. (50 jaar en
ouder). Als u zich echter voor 1 maart
opgeeft, betaalt u € 48,--. Men kan zijn

bijdrage storten op girorekening
4269327 t.n.v. Samenwerkende Bon-
den van Ouderen te Zutphen. 

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met de heer A. Woolt-
huis, tel. (0575) 52 32 32. Sponsor: Na-
tionaal Fonds Ouderenwerk (zomerze-
gels).

Boottocht naar Urk
De samenwerkende Bonden ANBO
- KBO - PCOB organiseren een boot-
tocht naar Urk op woensdag 10
mei, vertrektijd 8.30 uur.

Free-wheel heeft goed geluisterd naar
de vele cursisten die zij inmiddels het
Nordic Walking hebben bijgebracht.
De tijd dat men vreemd aangekeken
werd tijdens het lopen met de stokken
is wel voorbij. Na het volgen van een
cursus was er bij de mensen behoefte
aan een vervolg. Enerzijds om een stok
achter de deur te hebben om actief te
blijven lopen, anderzijds om in
groepsverband te lopen en om niet te-
rug te vallen in een verkeerde tech-
niek. Het wekelijks lopen gebeurt dan

ook onder begeleiding van een gedi-
plomeerde instructeur. De club is be-
doeld voor mensen die al een cursus
hebben gevolgd; men krijgt dus geen
les meer maar vanzelfsprekend blijft
de instructeur wel op de techniek let-
ten en hij biedt tips voor verbetering. 

Vertrek is iedere woensdagochtend
vanaf het pand van Free-wheel aan de
Netwerkweg in Vorden van waaruit
heel gevarieerde routes kunnen wor-
den gelopen. Een enthousiaste groep
is in januari al begonnen. Mocht u
zich hierbij willen aansluiten dan
kunt u telefonisch contact opnemen
met Dagmar van Rossum 0575-
554228. Meer info ook op www.free-
wheel.com/spec.html . Heeft u nog
geen ervaring met Nordic Walking?
Geen punt dan kunt u zich nog opge-
ven voor een gratis kennismaking op
vrijdag 3 of zaterdag 4 maart.

Nieuw:

Nordic Walking Club Vorden e.o.

Free-wheel biedt met de oprichting
van de Nordic Walkig Club Vorden
e.o. een totaalpakket wat betreft
Nordic Walking. Naast de kennis-
makingslessen , Cursussen, ver-
koop en verhuur van de Nordic
Walking poles en accessoires is de
club een welkome aanvulling voor
velen.

Sinds 22 februari heeft Nederland van-
uit "Brussel" toestemming gekregen
voor het vaccineren van hobby-pluim-
vee en professioneel buitenloop
pluimvee. "Echter voordat er gevacci-
neerd kan worden moet minister Veer-
man nog heel wat regelen", zegt de
heer Salomons, dierenarts en coördi-
nator Vogelgriep bij De Graafschap
Dierenartsen.  Zo moet de vrijstelling
voor de entstof worden gegeven, het
aanwijzen van distributiecentra van
waaruit  geleverd mag worden, alsme-
de het bepalen wie er mogen enten.
Ook de kosten van het enten, de iden-
tificatie en registratie zijn nog niet be-
kend. Zoals het er nu naar uitziet zal

er op zijn vroegst over 1 week geënt
gaan worden. Er zal 2 keer, met tussen-
tijd van 6 weken, geënt moeten wor-
den, dit geeft 1 jaar bescherming te-
gen H5N1 vogelgriep besmetting. On-
duidelijk is nog wanneer de ophok-
plicht voor de geënte dieren vervalt. 

De heer Salomons raadt pluimveehou-
ders, die hun dieren willen vaccine-
ren, aan om zich bij de praktijk aan te
melden. Zodra alle gegevens met be-
trekking tot de entstof, kosten en ad-
ministratieve procedure bekend zijn,
zal de praktijk contact opnemen met
betreffende pluimveehouders om een
afspraak te maken voor vaccinatie. 

Voor vragen of aanmelden kunt u con-
tact opnemen met de dierenartsen-
praktijk tel 0575-551277. De laatste
stand van zaken wordt vermeld op on-
ze website www.degraafschapdieren-
artsen.nl.

Veel animo voor enten bij hobby-
pluimveehouders in Achterhoek
De Graafschap Dierenartsen krijgt
dagelijks tientallen vragen van
hobby-pluimveehouders over de
mogelijkheid om hun vogels te en-
ten tegen de vogelgriepvariant
H5N1.

De bezoekers krijgen na het inchecken
de gelegenheid om via een aantal
computers een ruimtebestemming te
kiezen. Surfen op de ringen van Satur-
nus, turbo-bruinen in de zonne-coro-
na, mountain-biken op een Mars-
maantje; in 2095 is het allemaal mo-
gelijk.
Eenmaal een bestemming uitgezocht;
aan de info-balie worden de tickets
verstrekt en op de testbaan kan men
zijn astronauten-diploma halen. Leu-
ke testjes vooral voor de jongere bezoe-
kers die daar hun ruimtevaardigheid
kunnen testen. Vervolgens worden ze
uitgenodigd voor een korte ruimte-
vlucht in een nagebouwde ruimtecap-
sule, de Phoenix Space Xpress. Door de
voorruit zien we Nederland kleiner
worden waarna de vlucht verder gaat
langs een aantal trekpleisters binnen
ons zonnestelsel. 

Enthousiast gemaakt door deze entou-
rage heeft een groot aantal ruimte-
vaartdeskundigen hun medewerking
toegezegd en zal een lezing houden. 
Artemis Westenberg; Mars Society
Over het leven als test-astronaut. 
Eric Laan; Dutch Space Leven op Mars?
Arno Wielders; ESA/ESTEC Werkt aan
een project voor onderzoek aan Mer-
curius (vertelt daarover voor het eerst
publiek) 
Kees Veenenbos; Animaties voor Natio-
nal Geographic, Science, Discovery 
Vorig jaar genomineerd voor de Ame-
rikaanse Emmy Award met zijn bijdra-
ge voor de documantaire "Mars dead
or alive". Tanja Zegers: ESA Mars Ex-
press lopend onderzoek project bij
Mars. De openingstijden: Zaterdag:
11.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf 18.00
uur het reguliere programma met
sterrenkijken bij helder weer. Zondag:
11.00 uur tot 17.00 uur. Locatie: Vor-
denseweg 6 (Buitencentrum Ruigenro-
de) Lochem
Overdag wordt bij helder weer geke-
ken met een speciale zonne-telescoop
waarmee uitbarstingen op de zon te
zien zijn. Aan het decor voor de ster-
renwacht heeft Diederik Grootjans
meegewerkt, kunstschilder en woon-
achtig in Nijmegen.

Ruimte-weekend
Op 4 en 5 maart organiseert Pu-
bliekssterrenwacht Phoenix een
spektaculair ruimte-weekend. De
sterrenwacht zelf wordt omge-
bouwd tot science fiction-achtige
vertrekhal voor ruimtereizen. Van
2006 worden we na een tijdreis via
de "star-gate" verplaatst naar het
jaar 2095.
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Gerrie is drok met de afwas. Ze
zuut de buurman ankommen. 
Wat zol den dan hebben? Buur-
man Karel  is nog niej in de
boern buurte. Hij kocht d'n ol-
den pruttel van Hendrik en Mie-
na ton die vertrokken naor 't be-
jaardenhuus. Best aardig volk,
maor neet vulle verstand van
het boeren. Ze hebt al ne com-
pleten diern tuin. De kindre
mot natuurlijk een peardjen,
een sik, schaopen en kniens. En
d'r lup n'n groten trop ganzen,
enden,  pauwen en kippen. Die
kippen van kleine krielen tut
grote barnevelders. Ze hebt er
een aantal gratis gekregen. An-
der alternatief volk dat graag
van de krielen of de olde kippen
af wil en slachten dat mag neet..
dier onvriendelijk. Dan  liever
het kippenspul biej Karel achter
't olde huus los laoten. 
Ze komt oaveral van dan te kake-
len. Ze zuut Gert met Karel an
de praot. Hij zal wel hulpe neu-
dig hebben? Efkes later stek Gert
de kop achter de deure hen en
zeg:"Ik mot effen met Karel met.
Hij hef problemen met zien kip-
pen ." Inwendig mot Gerrie d'r
umme lachen. Ja dat zal wat
wezzen met al dat kakel en sna-
ter volk. Ophokken zeg de mi-
nister. Dat is gemakkelijk ge-
zegd. Half wild spul ,deels slaopt

ze in de eiken. Een paar uur la-
ter  kump Gert met een groten
grijns um de mond terugge:"
Dat was lachen. Ze hadden ze ze
biej mekare in te kleine hukke
stopt. Het is ja veurjaor en alles
wat hane is, is knettergek in de
kop. Vechten met mekaar op lea-
ven en dood. En ton? Kwaod op
die hanen. Ans:"Wie slacht een
stel hanen. Maor hoe doe wie
dat? Karel had een groten hane
met moeite de kop afgeslagen
en ton, neet vaste genog in de
hande, vlug dat kreng hem weg,
letterlijk as ne kippe zonder kop
en flostert al bloedspattend, in
de ronde. Ans kon dat neet an
zeen en dus ton kwam ik op het
toneel : "Hoe doen jullie dat? Ik
griepe het bielken en efkes met
de vinger langs de scharpe kan-
te.. en dan de volgenden hane.
Met de linker hand  de vleugels
strak langs de  poten, zodatte
neet  flostern kan.In de rechter-
hand het bielken. Met de stom-
pe kant een fellen tik op de ha-
nenkop. Zodatte beduuzeld is
en dan rap op het hakblok de
kop d'r af. Nog efkes een enorm
gefloster, met de hane good vas-
te in de linkerhand, umme de
hoek van de schure, anders kom
ie zelf onder 't bloed. Volgende
slachtoffer. Olde kippen die neet
mear legt en ander spul, meest

van het manlijk geslacht. Dat
waren de erge ruzie makers.. In
de kortste kearn had ik d'r tiene
liggen. Maor dan? Kippenvlees
met de veern is neet  geschikt
veur de diepvries of de braod-
panne. Het vervolg van mien de-
monstratie kippenslachten, zo-
as mien vader dat deed..heet wa-
ter en breuijen en plukken? Dat
is mien no te vulle wark. Villen
geet vlotter. Een scharp zakmes
en bie de poten anvangen en ef-
kes later lag d'r ene 'kaalgat' op
het aanrecht. De buurleu ston-
den d'r met zien beiden met alle
verstand bie te kieken. Ik sniej
d'n hane van achter helegaar los
en trek d'r alle darme, het harte
en de mage, in enen ruk uut
zien de ribbekaste. Ik zegge, hier
hei de ingewanden? Die gooi ie
maor terugge.. in 't hok. Die kip-
penvrouwleu kriegt het no rus-
tig en ze lust de darme rauw. Ik
snie nog efkes de kalen hane in
stukken en schoef het 'wild-
braat' in een plastic zak en dan..
zie zo, haneman kan in de diep-
vries. En no kunt jullie het zelf?
Dan gao ik op huus an ,met Ger-
rie meddag hollen. Ai mien nog
wear neudig bunt? Dan heur ik
het wel. Zo geet dat in onzen na-
oberschop vandage de dag in
Bronckhorst". 

De Baron van Bronckhorst

Aardappelen en een gedeelte van de
groenten geteeld op zijn eigen bedrijf
aan de Bekmansdijk 4. Daarnaast ver-
koopt André Snellink ook verse eieren.
Gezien de positieve reacties die hem
tot dusver al hebben bereikt, verwacht

hij met zijn huis- aan- huis bezoeken
goede resultaten te kunnen boeken.

André: ‘Natuurlijk weet ik wel dat niet
iedereen van mijn diensten gebruik
gaat maken. Ook kan ik op deze eerste

woensdag in het dorp niet alle bewo-
ners bezoeken. Wanneer ik bij ieder-
een aan de deur ben geweest ga ik er-
van uit een aantal vaste klanten te
hebben die ik vervolgens iedere
woensdag thuis ga bezoeken. Mochten
er bewoners zijn die toevallig niet
thuis zijn, dan hoop ik dat ze mij bel-
len 0575- 556876. Dan kom ik de eerst-
volgende woensdag bij hen langs’, zo
zegt een enthousiaste André Snellink.

Andre Snellink gaat de klanten
thuis bezoeken

Vanaf woensdag 1 maart begint André Snellink een campagne om te
trachten in het dorp Vorden een vaste klantenkring op te bouwen. Vanaf
die datum wil hij straat voor straat proberen om de bewoners aardappe-
len groenten en fruit te verkopen.



Op zaterdag 18 maart a.s. houdt
Vereniging Natuurmonumenten
een avondtocht op landgoed het
Enzerinck. Onder leiding van de
Nachtwachter ontdekken ouders
met kinderen van 7-11 jaar de ge-
heimen van de nacht. De tocht
start om 19.30 uur bij Het Enze-
rinck (ingang landgoed) Almense-
weg 58/60 in Vorden en duurt tot
ongeveer 21.30 uur. Omdat er
slechts een beperkt aantal mensen
kan deelnemen, is aanmelding
noodzakelijk, tel. (026) 497 91 00.
Kom je ook?

NACHTSEL
Het valt niet mee om verstokte dag-
mensen te laten kennismaken met de
nacht van 't Enzerinck. Als 'ervarings-
deskundige' heeft de Nachtwachter
daar rekening mee gehouden. Een pot-
je nachtsel en een flesje nachtwater
spelen een belangrijke rol in de voor-
bereiding op de ontmoeting. En als de

duisternis in het bos voor de dagmen-
sen ondraaglijk begint te worden,
heeft hij wat opgeslagen zonlicht ach-
ter de hand.

NACHTJARGON
Stukje bij beetje worden de dagmen-
sen ingewijd in de geheimen van de
nacht. Daarbij hoort ook enige kennis
van het nachtjargon dat de Nacht-
wachter gebruikt, zoals het begrip
'Sluier van stilte' en de woorden 'Kre-
kelstem' en 'Nachtconcert'. 

Na de tocht levert de Nachtwachter de
deelnemers weer bij het beginpunt af
en gaat vervolgens zelf terug naar het
westen, de nacht in. De dagmensen die
iets minder dagmens zijn geworden
kijken hem na. Als stille getuige van
deze bijzondere natuurervaring bun-
gelt om hun nek een unieke medaillon.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Avondtocht met de Nachtwachter
op landgoed het Enzerinck

Deze eenakter, speciaal voor dit pro-
ject geschreven door de Lochemse
schrijver-dichter Steven van Campen,
gaat over de manier waarop mensen
binnen relaties met elkaar omgaan.
Wat vraagt, zo niet eist, de een van de
ander en omgekeerd? Welke ruimte
krijg je, neem je of wordt je afgepakt?
En wanneer is daarin de grens, het ge-
noeg is genoeg, bereikt? En valt daar
nog wat aan te doen?

De 5 ervaren acteurs brengen deze vra-
gen, en wat pogingen tot antwoorden,
genuanceerd en afwisselend in beeld.
En er zijn ongetwijfeld diverse mo-
menten waarop het publiek iets van

zichzelf of van mensen uit haar omge-
ving zal herkennen. Het ongeveer één
uur durend stuk is uit het leven gegre-
pen. Redenen genoeg om er vooral
naar toe te gaan.

Na afloop is er volop gelegenheid om,
ook samen met spelers en schrijver-re-
gisseur, van gedachten te wisselen
over het gebrachte. Dat wordt zelfs
zeer op prijs gesteld. De groep heeft ge-
zocht naar wat bijzondere locaties
voor dit kleinschalige evenement. En
wat Ruurlo betreft is ze uitgekomen
op de kantine van Bronkhorst High-
Tech. Een heel geschikte plek, met
ruimte voor een honderdtal bezoe-
kers. 

Precies een week later, op 17 maart,
is de eenakter te zien in Laren, op de
delle van 't Langenbaergh en op don-
derdag 23 maart in de voormalige sy-
nagoge te Lochem. Met dezelfde begin-
tijd. De toegang is steeds gratis. Meer
informatie over het totale project is te
vinden op www.genoegisgenoeg.info

Premiere eenakter
In het kader van het regionale pro-
ject 'Genoeg is genoeg…of niet
soms?' is er voor Ruurlo gekozen
om de eenakter 'meer niet maar ge-
noeg' voor de allereerste keer op de
planken te brengen. Op 10 maart
om 20.30 uur, in de kantine van
Bronkhorst High-Tech BV aan de
Nijverheidsstraat.

LICHT KLASSIEK
Het Leids "Fluit-Ensemble!" is een en-
semble bestaande uit dwarsfluit-spe-
lers uit Leiden en omgeving en een
pianist. Eén van de bijzonderheden
van dit ensemble is dat ze spelen zon-
der dirigent. Uiteraard wordt er onder
leiding gestudeerd, maar steeds ge-
richt op het naar elkaar luisteren en
weten wat de ander doet, om zo sa-
men een muziekstuk uit te voeren.
Een andere bijzonderheid van dit en-
semble is dat er is geen leeftijdsgrens
is. De leden van het ensemble zijn
voor het merendeel scholieren die het
plezierig vinden om met elkaar mu-
ziek te maken. Momenteel is de jong-
ste fluitist pas 9 jaar.Het ensemble
heeft in de afgelopen jaren al een aan-
zienlijke lijst van concerten opge-
bouwd met optredens in Leiden, Lei-
derdorp, Voorschoten, Hilversum, Rot-
terdam, Zeist en het afgelopen seizoen
een tournee in Noorwegen. Deze tour-

nee kwam voort uit het projekt "Rönt-
gen-Grieg, een muzikale vriendschap",
over de Nederlandse componist Julius
Röntgen  en de Noorse componist Ed-
ward Grieg. In 2001 werd meegedaan
aan een concours van de Stichting Flu-
tonicon in Zeist en in 2002 en 2004
aan het Prinses Christina Concours in
Rotterdam. Bij beide concoursen ston-
den in het jury-rapport lovende woor-
den over het samenspel, de zuiverheid
én over het perfecte optreden van een
zo'n jong ensemble zonder dirigent. 

Voor het optreden in kasteel Hackfort
staan licht klassieke werken op het
programma; voor dit seizoen o.a. van
de componisten Corrette, Rejcha,
Röntgen, Sæverud, en meer 'eigen-
tijds' werk zoals een Tango, met daar
tussendoor 'evergreens' zoals Capric-
cio Italien van Tschaikovsky.

DINEREN OP STAND
Bezoekers van het optreden krijgen de
unieke kans om te dineren in kasteel
Hackfort. In de sfeervolle kelders van
het eeuwenoude kasteel wordt een bi-
ologisch driegangen diner geserveerd.
Deze 'keuken van Hackfort  is een ini-
tiatief van de projectorganisatie 'Hack-
fort in beweging". Dit is een samen-
werkingsverband tussen Vereniging
Natuurmonumenten, Urtica de Vijf-
sprong en Driekant Ambachtscen-
trum. Eric van Veluwe, topkok op het
gebied van de biologische keuken, zal
een heerlijke maaltijd bereiden.

MEER ACTIVITEITEN
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Muziek en lekker eten in
Kasteel Hackfort
Op zondag 12 maart opent Vereni-
ging Natuurmonumenten de deu-
ren van kasteel Hackfort voor pu-
bliek. Om 15.00 uur begint een bij-
zonder optreden van het Leids
Fluit-ensemble. Bezoekers van de
voorstelling krijgen de unieke
kans zich op te geven voor een di-
ner in het kasteel. Aanvang van dit
biologische driegangen diner is
17.30 uur. Kaarten voor de voorstel-
ling en het diner moeten vooraf ge-
reserveerd worden bij de ledenser-
vice van Natuurmonebezoekers-
centrum Veluwezoom te Rheden,
tel. (026) 49 79 100.

"Het is altijd maar afwachten hoe het
gaat lopen, we hadden in Arnhem
(waar ze eerst met hun bedrijf geves-
tigd waren) een klantenbestand van
zo'n 500 klanten en dan is het enorm
meegevallen hoeveel klanten ons toch
trouw zijn gebleven en de moeite ne-
men om vanuit Arnhem naar Zut-
phen te komen" aldus Harm-Jan. 

SCHOUWEN VAN SCOOTER, 
BROMFIETS EN SNORFIETS
Naast de trouwe klanten hebben ze
handig ingespeeld op het nieuwe ken-
teken voor de bromfiets. Doordat ze
RDW erkend zijn mogen ze ook de
zgn. "schouwing"van bromfietsen etc.

uitvoeren. Dit is het laten registreren
van de bromfiets (of snorfiets of scoo-
ter) wat weer nodig is voor het aanvra-
gen van een kenteken.

AANVULLING VOOR ZUTPHEN
Het blijkt dat veel rijders uit Zutphen
en omgeving het als een zeer welko-
me aanvulling beschouwen dat ze
voor hun bromfietszaken nu ook in
Zutphen zelf terecht kunnen. 

Dit heeft er zelfs voor gezorgd dat ze
nu druk in onderhandeling zijn met
importeurs van een aantal scooter-
merken om ervoor te zorgen dat deze
ook binnenkort bij hun te koop zijn.

Al met al zijn ze zeer tevreden, ook als
je bedenkt dat het afgelopen jaar nou
niet zo'n geweldig jaar was voor de
motorrijder in het algemeen, denk
daarbij aan de niet zo geweldige eco-
nomie maar vooral de slechte zomer.
En in zo'n slechte zomer worden er
niet veel kilometers gereden met alle
gevolgen van dien; weinig reparatie,
banden en onderhoud.

Maar door hun diverse activiteiten;
verkoop van onderdelen, leveren en
monteren van alarmsystemen, ver-
koop van helmen en kleding, verkoop
van motoren en niet te vergeten de
nieuwe markt voor scooters, bromfiet-
sen en snorfietsen is ze toch gelukt
om het jaar goed af te sluiten. 

Kijk voor meer informatie op:
www. dhmotorservice.nl en de adver-
tentie elders in dit Contact.

D&H Motorservice, alweer één jaar voorbij

Voor de beide eigenaren van D&H Motorservice, Harm-Jan Frankemölle
en Dick Pans , zit het eerste jaar van hun bedrijf in Zutphen er alweer op.
De keus om naar Zutphen te komen was niet toevallig, er was in Zutphen
wel behoefte aan een motorservicebedrijf maar geen voorziening. Achter-
om kijkend een jaar wat ze zeker niet is tegen gevallen.

De beide eigenaren, Harm-Jan Frankemölle en Dick Pans

Tijdens deze cursus  kan er bijvoor-
beeld een reliëf gesneden worden, een
abstracte vorm in een mooi stuk hout,
een beeld, een mooie wandelstok of
een ornament voor een meubel. 

Elke deelnemer kan op zijn eigen ni-
veau en naar eigen idee aan het snij-
den gaan, natuurlijk bijgestaan door

de docent die ideeën aandraagt en
aanwijzingen geeft. Het hoofddoel is
om op een plezierige manier aan het
snijden te zijn, waarbij en passant veel
te leren is over het beeldsnijden,  het
hout, vormgeving en gereedschap. 

De cursus wordt om de twee weken op
zaterdag gegeven van 10.00 tot 17.00
door Jan van Harskamp van  Houterij
de Specht, atelier voor houtsnijwerk,
houtdraaiwerk , meubelrestauratie en
nieuwe meubelen op maat. Diverse
houtsoorten zijn aanwezig om te ge-
bruiken tijdens de cursus, maar heeft
u zelf een mooi stuk liggen dan kunt
u dat natuurlijk meenemen. Voor in-
formatie kunt u bellen met Jan van
Harskamp, telefoon 0488-420026 of
mailen via info@houterijdespecht.nl

Cursus beeldsnijden in
hout
Op geitenboerderij Groot Winden-
berg te Vorden wordt het hele jaar
door een cursus 'beeldsnijden in
hout' gegeven waar iedereen die
zin heeft om hout te bewerken aan
deel kan nemen. Er zijn weer een
paar plekken vrij gekomen dus
grijp uw kans en kom op deze
prachtige locatie in alle rust snij-
den en hakken in hout.

De themadag vind plaats op 2 maart
in vleesboerderij ""Boldijk"te Halle bij
Zelhem. De volgende avond bijeen-
komst is 15 maart in de Herberg . Dan
mogen wij Mevr. Gerda Wisselink uit
Hengelo Gld. begroeten. Zij gaat ons
vertellen over de voettocht met haar
hond naar Rome.
De workshop voor de Paasdecoratie
muurhanger met windlicht vind
plaats op maandagavond 27 maart. Zo
is onze vereniging weer heel verschil-
lend bezig informatief en creatief.

N.B.v.P. Vrouwen
van nu
De agrararische commissie ver-
zorgt Themadag sociaal en econo-
misch beleid. De spreekster zal o.a.
zijn Mevr. R.M. Bergkamp , ze werkt
als directeur-generaal van het Min.
van Landbouw voor Minister Veer-
man.

Woensdag 1 Maart is de Kranenburgse
dialectrockband Juustum te gast in
het radioprogramma live@ideaal.
Juustum speelt dan in Cafe de Malle
Molen in Zelhem, van 20.00 uur tot
22.00 uur. Het programma is toegan-
kelijk voor publiek en de entree is gra-
tis.

Juustum speelt eigen nummers en co-
vers in een nieuw jasje met eigen tek-
sten. Juustum speelt zowel rock als
stampende feestnummers. Het pro-
gramma is te beluisteren op de fm
105.1, 105.8, 106.5 en de op kabel. Voor
kabel frequenties zie www.ideaal.org
Meer over Juustum is te vinden op
www.juustum.nl

Juustum te gast bij
Radio Ideaal

Deze leerlingen hebben reeds een aan-
tal jaren les. Deze middag wordt geor-
ganiseerd om ze alvast kennis te laten
maken met het samenspelen in een
harmonieorkest. De leerlingen wor-
den hierin begeleid door jongere en
oudere muzikanten van Concordia.
Onder leiding van dirigent Hugo Klein
Severt worden deze middag een aan-
tal eenvoudige muziekstukken inge-
studeerd. 

Ook zullen de blokfluit- en drum-
bandleerlingen onder leiding van Mi-
ke de Geest een aantal stukjes ten ge-
hore brengen. Het concert dat wordt
gehouden in zaal ’t Stampertje van
het Dorpscentrum begint om 15.30
uur. De toegang is gratis. Lijkt het u of
één van uw kinderen wat om ook een
instrument te gaan bespelen dan is de-
ze ‘play- in ‘ zeer geschikt om eens met
een instrument kennis te maken. Voor
nadere inlichtingen kan men bellen
voor wat de leerlingen betreft met
Karolien Huetink 0575- 553438 of voor
wat betreft de drumband met Paul
Bunkers 0575- 553688.

Play- in Concordia
Zaterdagmiddag 11 maart houdt
de muziekvereniging ‘ Concordia ‘
voor haar muziekschool leerlingen
een zgn. ‘ play- in ‘.



VORDENSE BRIDGECLUB:
Maandag 20 februari:
Groep A:
1 Dhr. A. Vruggink / Mw. K. Vruggink
58,3%; 2 Mw. R. den Ambtman  / Mw. R.
Thalen 57,8%; 3 Dhr. G. Hoftijzer / Mw.
D. Hoftijzer 55,2%.
Groep B:
1 Dhr. P. den Elzen / Mw. W. Matser
64,1%; 2 Dhr. G. Feij / Mw. P. van de Ven
59,9%; 3 Mw. N. Warringa / Mw. G. Ros-
sel 56,0%.
Groep C:
1 Dhr. J.W.Drijver / Mw. J. van der Staak
72,4%; 2 Mw. D.Hartelman / Mw. K.
Notten 63,5%; 3 Dhr. P.Speulman / Mw.
T. Speulman 59,4%. 

Woensdag 22 februari:
Groep A:
1 Dhr. J. v.d. Ven / Dhr. B. Bergman
60,42%; 2 Mw. A. Terlouw / Mw. H. Tee-
ring 58,50%; 3 Mw. G. Rossel / Dhr. J.
Post 57,83%.
Groep B:
1 Mw. H. Stertefeld / Dhr. F. Stertefeld
62,50%; 2 Mw. A. den Elzen / dhr. P. den
Elzen 58,04%; 3 Mw. T. Hooyveld / mw.
G. ter Schegget 55,94%.

B r i d g e n

POLITIE HOUDT AUTOKRAKERS
AAN
De politie heeft in de nacht van dins-
dag op woensdag (22/02) in Vorden
twee mannen (19 en 21) uit Polen aan-
gehouden die eerder een auto aan De
Heurne in Hengelo (Gld.) hadden
opengebroken. Een 41-jarige bewoner
aan De Heurne werd woensdagmor-
gen vroeg rond 03.00 uur wakker door
gerommel aan zijn auto. Hij zag de da-
ders die er zonder zijn auto, vandoor
gingen. De man ging samen met de
gealarmeerde politie op zoek en trof
hen in Vorden aan. De politie bracht
de mannen over naar het politiebu-
reau in Doetinchem en sloot hen op
voor verder verhoor.

Politie

De Wereldgebedsdag is een oproep om
in gebed zorg en aandacht te besteden
aan mensen en hun omstandigheden.
Dit jaar is de liturgie gemaakt door
vrouwen in Zuid Afrika. Het thema is:

tekenen van de tijd. Wij worden door
de Zuid Afrikaanse vrouwen uitgeno-
digd om "Moed te ervaren van onze
verrezen en opgestane Heer, die het
"Teken van alle Tijden"is, en op wie on-
ze hoop gevestigd is. 

Deze avond vindt plaats in het
Withmundi gebouw i.s.m. vrijwilli-
gers uit de RK parochie en de Her-
vormde gemeente. Aanvang 19.30 uur.

Wereldgebedsdag
Op vrijdag 3 maart 2006, de eerste
vrijdag in maart, is het weer We-
reldgebedsdag. Wereldwijd wordt
op deze dag dezelfde liturgie ge-
vierd, georganiseerd door vrou-
wen, voor iedereen.

Hij 'vierde' dit met een traktatie bij de
koffie. Hij riep de aanwezigen op om
dit jaar het ledenaantal van de afde-
ling Vorden van 140 naar 150 te bren-
gen. Hoofdthema van deze middag
was het optreden van Riek Smit -Log-
tenberg en haar man uit Terwolde.

Aan de hand van zelfgeschreven ge-
dichten in het dialect en door zelfge-
maakte: "Poppen van vrogger en noe"
wist zij sfeerbeelden op te roepen van
fragmenten uit haar eigen leven en
van de verre landen die zij met haar
gezin in de loop der jaren heeft be-
zocht.
Beelden van verre streken met gedich-
ten werden afgewisseld met dia's uit
Nederland. Dit leverde vaak zeer con-
trasterende beelden op. Haar sfeer-
beelden spraken van: "Mist en nevel,
van zonnebloemen en van hoop in het
leven!" Van: "Oost West, thuis best!"
Al met al een zeer afwisselende mid-
dag, gebracht door twee intens betrok-
ken mensen.

PCOB deelt in de landelijke
euforie van de snelle groei
De ledenbijeenkomst van de PCOB,
afdeling Vorden stond in het teken
van de forse groei van van het le-
denaantal. Door een gunstig aan-
bod van een ziektekostenpolis met
een 3-jarig contract kwam de lan-
delijke PCOB boven de 100.000 le-
den. Dit stelde de heer Olthaar als
centraal thema op de ledenbijeen-
komst op 23 februari jongstleden.

Gasten worden vanaf 19.00 uur ont-
vangen met een welkomstdrankje en
kunnen tot 21.30 uur genieten van
een spectaculair driegangenbuffet.Tot
ruim na middernacht biedt The Piano-
house passend live entertainment. 

Een splinternieuwe huisband bestaan-
de uit topmuzikanten waarin virtuoze
pianisten hoofdrollen spelen.Bedie-
ning aan tafel en sfeervolle zitjes rond-
om het nieuwe podium bevorderen
het contact met de entertainers die
graag verzoeknummers honoreren.
Gastoptredens van artiesten, deejays
en wisselende popthema's kleuren de
show. Bezoekers die het culinaire voor-
spel overslaan kunnen natuurlijk ook
terecht in The Soulkitchen en de tren-
dy Club de Reau die vanaf 22.00 ook
hun dansvloeren openen.
Het staphuis CITY LIDO Anders Uit-
gaan: Beleef met familie,vrienden,col-
lega's of andere bekenden……. Iedere
zaterdag een topavond van A tot Z

Anders uitgaan is ook: Bediening aan
tafel en dan echt Culinair genieten!
Driegangenbuffet van 19.00-21.30 uur.
Entree vanaf 19.00 uur met welkomst-
drankje in een Fantastische theater-
zaal waarin regelmatig Gasten optre-
den ondersteund door Huismuzikan-
ten die met Interactie Juwelen uit de
popmuziek spelen in een Klasse en-
tourage Live is live Meezingen, dansen
of Neuriën Ontdek ANDERS UITGAAN
met de Pianohouse, verrassend enter-
tainment en Q-linaire verrassingen Re-
servering gewenst want ook onze Soul-
kitchen en Club de Reau maken de To-
tale uitgaansbeleving U vraagt wij
draaien uw Verzoeknummers en rege-
len uw wensen! Werelds uitgaan voor
een Achterhoekse prijs X-factor aanwe-
zig Yes ANDERS UITGAAN Zeker we-
ten!

Voor informatie  www.citylido.nl Re-
serveringen: 0544-461308 of info@city-
lido.nl

Koerswijziging City Lido met:

Anders uitgaan

START 18 MAART IN HET STAPHUIS CITY LIDO  Vanaf zaterdag 18 maart
schudt City-Lido het specifieke disco imago van zich af. Voortaan kunnen
gasten op de zaterdagavond in Groenlo kennismaken met een geheel ver-
nieuwd uitgaansconcept: Anders Uitgaan in Het Staphuis City Lido. Iede-
re zaterdag van 19.00 tot 03.00 uur. Hierin staat de theaterzaal van het
nieuwe staphuis, vaak bestempeld als 'de mooiste zaal van het oosten' cen-
traal.

De boekenweek, die plaatsvindt van
15 tot en met 25 maart, staat in het te-
ken van 'schrijvers en muziek'. De mu-
zikale vertelling van Offringa past dan
ook uitstekend in dit thema.

Het gecomponeerde kleinkind is zo-
wel een muzikale vertelling als een
heldere inleiding op klassieke muziek.
Offringa liet zich inspireren door o.a.
De wereld van Sofie van Jostein Gaar-
der én de muziek en inspirerende ver-
halen van de bekende pianist, stadge-
noot  en vriend Jan Vayne. Het boek is
gedrukt door Drukkerij Weevers in
Vorden. De opzet van het boek is meer-
ledig.

Zo probeert Offringa met zijn aanpak
de jeugd van tegenwoordig te boeien
voor klassieke muziek en kan deze uit-
gave als een introductie in de wereld
van de klassieke muziek worden ge-
zien.  Kenners en klassieke muzieklief-
hebbers zullen het boek met een glim-
lach van herkenning lezen, daar waar
het gaat om de gegevens van de behan-
delde componisten, maar ook enkele
verrassende elementen zullen de
nieuwsgierigheid van de kenner zeker
prikkelen. 

Inhoud: Wanneer zijn grootmoeder
overlijdt, vindt de 16-jarige Marc, in
haar bureau een doos met zijn naam
erop. In de doos zitten twaalf brieven,
die aan hem gericht zijn. Grootmoe-
der was bij leven een gerenommeerd
pianiste en herkende in haar klein-
zoon de liefde voor de klassieke mu-
ziek. Elke brief beschrijft haar relatie
met een beroemd componist uit het
verleden en legt ze uit waarom die
componist zo belangrijk voor haar
was. Ze beschrijft het op een manier
alsof ze hem persoonlijk heeft gekend.
Elke keer wanneer hij een brief gele-
zen heeft, gaat Marc met de compo-
nist "aan de slag" en gaat steeds beter
begrijpen waar zijn grootmoeder hem
naar toe leidt….. De componisten die
grootmoeder beschrijft zijn: N. Pagani-
ni, J.S. Bach, W.A. Mozart, L. van Beet-
hoven, F. Schubert, F. Chopin, F. Liszt,
Cl.  Debussy, E. Satie, S. Rachmaninov
en F. Zappa.
Pianiste Tünde Gerloczy en violiste
Symone Boerstoel zullen muzikale
medewerking verlenen. Zij zullen
werkjes ten gehore brengen van boven
beschreven componisten. Hierdoor
krijgt deze signeersessie een heel bij-
zonder tintje.

Hans Offringa signeert bij Bruna

Voorafgaand aan de 'boekenweek' zal de Zwolse auteur Hans Offringa op
zondagmiddag 12 maart a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur aanwezig zijn bij
boekhandel Bruna in Vorden om zijn muzikale vertelling 'Het gecompo-
neerde kleinkind' te signeren. Offringa's nieuwste boek verscheen in 2005
maar is nu bijzonder actueel.

VV Vorden
PROGRAMMA ZATERDAG 4
MAART 
Neede A1 - Vorden A1; Vorden B1 - AZC
B1; Erica '76 B2 - Vorden B2; Vorden C1
- Eefde SP C1; Vorden C2 - Helios C3;
DZC '68 D3 - Vorden D1; Vorden D2 -
DVC '26 D4M; WHCZ D5 - Vorden D3;
Vorden E1 - DVV E2; GSV '38 E1 - Vor-
den E2; Vorden E3 - SDZZ E1; Concor-
dia-W E3 - Vorden E4; Vorden E5 - Doe-
tinchem E4; HC '03 E4 - Vorden E6; Vor-
den F1 - DVV F4; Concordia-W F3 - Vor-
den F2; Pax F3 - Vorden F3; Vorden F4 -
Dierense Boys F2; Vorden F5 - Kilder F4

PROGRAMMA ZONDAG 5 MAART 
Vosseveld 1 - Vorden 1; Neede 4 - Vor-
den 3; Vorden 4 - Socii 3; Vorden 5 - Eri-
ca '76 7

Vo e t b a l

UITSLAGEN DASH
Longa JC2 - Dash JC1: 0-4

PROGRAMMA
Woensdag 1 maart
Halley D2 - Dash D2

ZATERDAG 4 MAART
DOC STAP ORION D8 - Dash D3; DVO
D1 - Dash D1; Dash 2 - Overa; Dash
MB2 - VCV MB1; Dash D6 - VIOS Bel-
trum D4; Dash H2 - Longa'59 H5; Dash
D4 - Vios Beltrum D2; Dash D5 - Avan-
ti D3; Dash H1 - Reflex H2

Vo l l e y b a l

Socii nieuws
Uitslagen jeugd SBC B1 - SHE  B1: 8-0
Programma 4/5 maart
SBC C1 - Veluwezoom C1; Steenderen
C2 - SBC C2; SBC D1 - De Hoven  D1;
PAX D4 - SBC D2; Dinxperlo D2 - SBC
D3; SBC E1 - Warnsveldse Boys E2; SBC
E2 - Groessen E4; SBC E3 - Westervoort
E7; SBC  F1 - Westervoort F2; Wester-
voort F8  - SBC F2; SBC F3 - Steenderen
F3; Socii 1 - St Joris 1; Schalkhaar 5 - So-
cii 2; Vorden 4 - Socii 3; Socii 4 - SHE 3;
Socii 5 - Voorst 5

De vereniging zorgde voor ballen, rac-
kets en een aantal leden was beschik-
baar om een partij te spelen met de
nieuwelingen. Bij het ballenkanon
was het de hele middag door druk. De
kleinste jeugd kon een prijsje winnen

als ze met een tennisbal de presentjes,
die op de baan waren uitgestald, kon-
den raken. In het gezellige clubhuis
kregen de bezoekers tijdens een kop
koffie uitgebreide informatie over de
activiteiten van de vereniging. Bijna ie-
dereen schreef zich in voor het gratis
proeflidmaatschap in maart. 
Tijdens deze maand worden voor de
basisschooljeugd van 5 t/m 12 drie les-
sen verzorgd om nader kennis te ma-
ken met tennis. Kortom een goede
start voor VTP van het nieuwe tennis-
jaar.

Veel belangstelling Open
Dag Vordens Tennis Park

Afgelopen zondag konden er een
20-tal nieuwe leden worden inge-
schreven door het Vordens Tennis
Park voor een proeflidmaatschap.
Tijdens de toch nog zonnige mid-
dag waren vele belangstellenden
op de Open Dag afgekomen.



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

€ 449.500 k.k.

Tussen de weilanden met
fraai uitzicht op ruim perceel
(totaal 7360 m2) gelegen vrij-
staande woonboerderij met
carport en diverse schuren.
Bouwperiode 1906-1930, ver-
bouwd in 1989. De inhoud
van de woning is ca. 560m3. 
Het voor- en achterhuis zijn
separaat te bewonen.

Veldweg 29  |   Drempt

€ 499.000 k.k.

Op gunstige locatie gelegen
ruime (ca. 480 m3) helft van
dubbel woonhuis met tuin,
garage en zolderberging. De
woning is gelegen op korte
afstand van het centrum
alsmede nabij het Hengelose
buitengebied met vele wan-
del- en ontspanningsmoge-
lijkheden.

Julianalaan 4  |   Hengelo (gld)

€ 259.000 k.k.

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

Uw makelaars: Pieter Gerrits & Chris Wullink

Royale helft van dubbel
woonhuis met garage en
carport. Deze moderne en
energiezuinige woning is
luxe afgewerkt en heeft
veel lichtinval door de erker.
Mogelijkheid tot praktijk
aan huis. Voorzien van fraai
aangelegde tuin. Bouwjaar
2001, inhoud ca. 550 m3.

Middenweg 62  |   Hengelo (gld)

€ 318.000 k.k.

In hartje centrum gelegen
3-kamerHOEKappartement
met balkon aan de achterzij-
de en gezamenlijke fi etsen-
stalling. Het appartement is
voorzien van isolerende be-
glazing en aan de achterzijde
van kunststof kozijnen. De
servicekosten bedragen ca.
€ 37,- per maand.

Boliestraat 21a-02  |   Doetinchem

€ 153.000 k.k.

Op rustige locatie, in het
buurtschap Toldijk, gelegen
half vrijstaand woonhuis met
garage, eigen oprit en tuin op
het zuidwesten. De garage is
via de bijkeuken ook inpan-
dig te bereiken. De woning
beschikt over 3 slaapkamers
met mogelijkheid voor een 4e
kamer op de 2e verdieping.

Wethouder Spekkinkstraat 5  |  Toldijk

€ 224.500 k.k.

Tegenover een speeltuin en 
nabij een parkje gelegen 
leuke half vrijstaande wo-
ning met garage, tuin en 
schuurtje. De in 1962 ge-
bouwde woning is goed on-
derhouden, doch dient op 
sommige punten te worden 
gemoderniseerd. Perceels-
grootte bedraagt 236 m2.

Korenbloemstraat 3  |   Hengelo (gld)

€  229.000 k.k.

€ 395.000 k.k.

In een jonge woonwijk gele-
gen helft van dubbel woon-
huis met garage en carport.
De woning is gebouwd in
1988 en sindsdien uitstekend
onderhouden. De woonkamer
en de eerste verdieping zijn
voorzien van een fraaie eiken
parketvloer. De badkamer is
vernieuwd in 1999.

Middenweg 4  |   Hengelo (gld)

€ 274.000 k.k.

Koldeweiweg 17  |   Keijenborg

€ 369.000 k.k.

Aan mooie straat met veel
groen gelegen ruim vrij-
staand woonhuis (ca. 625 m3) 
met carport en fraaie, op het
westen gelegen, achtertuin.
Door de ruime kavel (410 m2) 
biedt de tuin veel privacy.
De woning beschikt over 3
goede slaapkamers, elk met
toegang naar een balkon.

Nieuw te bouwen vrijstaande
woning met garage en ber-
ging, gelegen aan een rustig
zijstraatje van de Ruurloseweg.
Deze karakteristieke woning
heeft een slaapkamer met bad-
kamer op de begane grond. De
woning wordt compleet afge-
bouwd met stelposten voor de
keuken en het sanitair.

Ruurloseweg 36B  |   Hengelo (gld)

€ 397.000 v.on.

ALFUN, van Aloys en Ludwine Seegers,
startte in november 2004. Het begon
eigenlijk met het organiseren van de
Zomermarkt in Drempt. Daar werd al-
tijd iets voor de kinderen gehuurd
“Dat moet makkelijker kunnen,” be-
dacht Aloys Seegers en daarmee be-
gon het bedrijf ALFUN springkussen-
verhuur. 
Al snel kwamen er skydancers, party-
tenten, meer springkussens, licht, ge-
luid en karaokeshow apparatuur en
een beamer met scherm bij. Later wer-
den Sara en Abraham toegevoegd aan
het verhuurassortiment. 
De ALFUN bedrijfsauto was al snel te
klein en de spullen moesten in een
aanhanger worden vervoerd. In augus-
tus 2005 werd een meubelwagen aan-
geschaft voor het vervoer van de
springkussens en andere spullen.

Het assortiment werd wederom uitge-
breid met onder andere biertafels, sta
tafels en een geluidsinstallatie, maar
ook grotere tenten en springkussens
kwamen erbij. De ruime opslagloods
die werd gehuurd, bood ruimte om al-
les op te slaan en de wagens te parke-
ren. In deze loods staat ook de prachti-
ge trouwauto, een schitterende Audi

4-drs limousine, die te huur is samen
met een chauffeur.

De vrachtwagens zijn geleverd in sa-
menwerking met de heer Hans Aber-
son van Autopalace in Doetinchem.
“De heer Aberson heeft prima advies
gegeven,” aldus de heer Seegers. On-
langs werd de sleutel overgedragen
van de tweede meubelwagen.
Het is nu mogelijk om complete eve-
nementen van gemeenten, jubilea en
openingen van bedrijven, maar ook
feestjes, zoals tuin- en buurtfeesten te
laten regelen: partytent, sta tafels,
biertaps inclusief bier en eventueel
koeling in één set geleverd. Het aller-
nieuwste is de mobiele bar voor grote-
re evenementen. Uniek van ALFUN
evenementenservice, zoals het bedrijf
nu heet, is het halen en brengen. Een
service die men, voor zover bekend is,
bij weinig bedrijven ziet. Op de dag
van het feest gaan medewerkers van
ALFUN op pad met een volgeladen wa-
gen, de spullen worden gebracht en
het geheel wordt gemonteerd en
gelnstalleerd. Het feest kan dan verder
worden ingevuld. Er wordt samenge-
werkt met diverse cateringbedrijven.
Na afloop van het feest of evenement

komen de medewerkers van ALFUN al-
les demonteren en inpakken!

De afgelopen zomer heeft ALFUN eve-
nementenservice met een partytent
bij het NCRV programma ‘De schoon-

ste gemeente van Nederland’ gestaan.
Dat geeft wel aan dat de klantenkring
niet meer alleen in Drempt en omge-
ving is, maar landelijk verspreid. Het
eerstvolgende grote evenement waar
ALFUN zijn medewerking zal verlenen

is de opening van de nieuwe IJsselka-
de in Doesburg. Daar wordt een com-
plete tent mét inrichting neergezet!
Informatie en reserveringen: 
www.alfun.nl of telefoonnummer
(0313) 48 44 98.

Uitbreiding ALFUN evenementenservice Drempt
ALFUN evenementenservice heeft recentelijk uitbreiding gehad van het

wagenpark. Een tweede meubelwagen werd toegevoegd, om voor een

compleet evenement, bedrijfsjubileum, buurtfeest of familiefeest een to-

taalpakket aan materialen te kunnen vervoeren.

Alfun evenementenservice uit Drempt heeft nu drie wagens beschikbaar, om voor complete feesten en evenementen de spullen te vervoeren. 



Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

week 9

BRAND PILSNER
KRAT A 12 FLES VAN 6.29 VOOR € 3.99

OLIFANT GRAANJENEVER
LITER VAN 12.86 VOOR € 9.99

SONNEMA BERENBURG
LITER VAN 12.52 VOOR € 9.99

HOPPE VIEUX
LITER VAN 12.37 VOOR € 10.49

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 4 maart, zolang de voorraad strekt.

WINKELAANBIEDINGEN!

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

09/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 maart 2006

0.69

PLUS Puntjes
W i t ,  s e s a m ,  m a a n z a a d ,
tarwe of krenten-rozijnen
Zak 6 stuks 
NORMAAL 0.85-1.09

Kipfilet
Kilo 
ELDERS 7.49

5.49

PLUS
Maaltijdpakket
Diverse soorten
2 pakken à 196-324 gram 
NORMAAL 2.98-3.18

1.99
2 pakken
naar keuze

PLUS
Patat 
frites
2 zakken à 1000 gram 
NORMAAL 1.78

1.00
2 zakken

Coca-Cola 
Regular of light 
of
Fanta Orange
Set 4 flessen 
à 150 cl 

3+1
GRATIS

HEEFT U UW ALBUM AL VOL?

U KUNT NOG 2 WEKEN SPAREN!

2.50
voor maar

Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

1.29

PLUS
Halve luxe vlaaien
Rijst met slagroom, Christoffel 
of perenbavaroise.
Geschikt voor 5-6 personen 
NORMAAL 4.99-5.49

3.99

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

OPROEP AAN ALLE VROUWEN UIT VORDEN!

WERELD

VROUWENDAG

De Vrouwenraad Vorden en de 

afdeling Vorden van Amnesty International

vieren de Internationale Vrouwendag

met ,,Jeetje Mina”
een cabaret groep 

uit Haaksbergen

Plaats: Dorpscentrum Vorden (‘t Stampertje)

Datum: woensdag 8 maart 2006

Tijd: 20.00 uur

De toegang is gratis!

Voor nadere informatie: tel. (0575) 55 16 88

SPAAR BIJ SUPER DE BOER VOOR

GRATIS PERKPLANTEN

Graag gedaan.

10 MOOIE
10 MOOIE

PERKPLANTEN

PERKPLANTEN

GEHEEL
GEHEEL

GRATIS
GRATIS

S P A A R
S P A A R

B I J  B I J  SUPER
SUPERDE BOER

DE BOER

Van 27 februari t/m 27 mei 
kunt u bij  Super de Boer 
sparen voor gratis  PERKPLANTEN.

Bij besteding van € 5,= krijgt u een zegel 
(met uitzondering van: slijterij, rookwaren,
krasloten en telefoonkaarten).
Met 40 zegels is uw spaarkaart vol en krijgt u een
setje van 10 MOOIE PERKPLANTEN GEHEEL GRATIS.
De plantjes kunt u tegen inlevering van een VOLLE spaarkaart
ophalen op zaterdag 13 en 27 mei.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat 14 - Telefoon 0575 - 451206
Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575 - 552713
Hengelo (Gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575 - 461793

DRUKWERK

Agentschap 

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

Weeversdrukkerij

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: FELIX TAKKEN-

KAMP, Telefoon 06-48 794 212


