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PECH ONDERWEG?
GRATIS HULP EN GRATIS APK!

Voor alle Opel en Daewoo rijders bij ons in onderhoud.
Geldig voor de bouwjaren vanaf 1999.

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

Helder in beeld bij Siemerink

Alleen een vergoeding voor uw bril bij de 
grote ketens? Dat ziet u verkeerd! 

Ook Siemerink verzekert u van 
de maximale vergoeding.

Dat de plaatselijke overheid een vin-
ger aan de pols houdt vindt Ton van
Vleuten een goede zaak. Dat inmid-
dels besloten is om alle zwembaden in
de gehele gemeente Bronckhorst tot
2010 open te houden om daarna te be-
slissen hoe verder, heeft eveneens zijn
instemming. Maar dat de lokale over-
heid stelt dat straks na 2010 door on-
der meer de vergrijzing het bezoek
aan de zwembaden minder wordt,
noemt Ton van Vleuten compleet
‘luchtfietserij’! Welke bewijzen zijn
hiervoor, zo vraagt hij zich hardop af?
Wat is een grijsaard, een vijftig plus-
ser, vijf- en- vijftig plusser, zestig plus-
ser, zeg het maar. Ik zet er een groot
vraagteken bij dat juist deze categorie
minder gaat zwemmen.

Ik denk zelfs dat de belangstelling
voor het zwemmen (en dat geldt trou-
wens voor meerdere sporten) meer en
meer zal toenemen. De leus in Neder-
land is toch immers dat de mensen
meer moeten bewegen. De overheid,
huisartsen e.d. zeggen juist dat zwem-
men juist zo goed is voor lichaam en
geest. Ik begrijp dan ook absoluut niet
waar de gemeente deze voorspelling
op baseert. Het doen van voorspellin-
gen blijft trouwens altijd lastig. Ik kan
mij nog goed een voorspelling uit het
jaar 1985 voor de geest halen. Ik was
toen nog niet zo lang gemeentesecre-
taris.

VOORSPELLEN: EEN HACHELIJKE
ZAAK
Vorden telde toen 7300 inwoners. Er

werd toen voorspeld dat het aantal in-
woners in 1995 tot 6200 zou teruglo-
pen, dus 1100 personen minder. Vor-
den kreeg er door de gemeentelijke
herindeling kort daarna met Warns-
veld duizend inwoners uit Wich-
mond/Vierakker bij. Echter wat bleek,
de totale bevolking bedroeg in 1995
precies 8600. In plaats van een daling
(los van Wichmond/Vierakker) een
groei van 300 inwoners. Zo zie je
maar, voorspellen blijft een hachelijke
zaak. Wie weet mogen we in 2010 in
de weekends ook de auto niet meer ge-
bruiken’ zo zegt Ton van Vleuten la-
chend.

De gemeente Bronckhorst heeft drie
gemeentelijke zwembaden (Hengelo,
Hummelo/Keppel en Steenderen). De
zwembaden in Zelhem en Vorden val-
len daarbuiten, die zijn in eigen be-
heer. Wat betekent het voorstel van de
gemeente Bronckhorst nu exact voor
Vorden? zo vroegen wij Ton van Vleu-
ten. ‘ Het zwembad ‘ In de Dennen’ is
in handen van een vereniging. Het
voorstel van de gemeente houdt in dat
wij tot 2010 jaarlijks een subsidie van
tussen de 150.000 en 154.000 duizend
euro ontvangen. Daarmee kunnen we
de exploitatie sluitend houden. Dan
rest natuurlijk de vraag hoe na 2010
verder?

De gemeente hoopt nog altijd dat het
plan ‘ Poort tot het Groote Veld’ gerea-
liseerd zal worden. Een plan met on-
der meer een hotel en diverse andere
voorzieningen met als centraal punt

het zwembad, maar dan het geheel in
particuliere handen. Tot dusver is
men er niet in geslaagd een investeer-
der te vinden. Ik ben bang dat dit ook
niet lukt’, aldus Ton van Vleuten. Het
zwembadbestuur heeft al in 2000 bij
de gemeente Vorden een plan inge-
diend waarin aangegeven hoe het bad
richting toekomst beheert moet wor-
den en wat daarvan het kostenplaatje
zal zijn. Ton van Vleuten:’ Wij hebben
als zwembadbestuur aan de gemeente
gevraagd, wanneer het plan ‘ Poort tot
het Groote Veld’ niet doorgaat, geef
ons dan duidelijkheid. Daarover zal de
komende tijd gesproken worden.

ALLE ZWEMBADEN MOETEN
OPEN BLIJVEN
Wij zijn vergeleken met de gemeente-
lijke zwembaden een relatief goed-
koop bad. Qua tarieven en abonne-
menten zijn we zelfs goedkoper. Wij
doen alles in eigen beheer zoals het .
onderhoud rondom het bad. De klant-
vriendelijkheid is hoog. Kijk naar de
openingstijden, wekelijks van 7.00 uur
tot 20.00 uur. In de weekends bij mooi
weer, op zaterdag en zondag vanaf
10.00 uur. We trekken veel bezoekers,
jaarlijks gemiddeld circa 48.000. Bo-
vendien heeft het geven van zwemles-
sen de hoogste prioriteit. Door dit al-
les zijn wij ervan overtuigd dat wij qua
exploitatie in de gemeente Bronck-
horst het ‘goedkoopste’ bad zijn. Dat
zal uit het komend onderzoek moeten
blijken. Wanneer het slechter zal uit-
pakken, zal ons dat enorm tegenval-
len’, zo zegt Ton van Vleuten.

De voormalig gemeentesecretaris gaat
met zijn visie nog een stapje verder.
Zegt hij: ‘Het gemeentebestuur be-
stempelt Bronckhorst als een gemeen-
te met heel veel aandacht voor recrea-
tie en toerisme. In feite verdient elk
dorp in onze gemeente een eigen
zwembad. Als ik kijk hoe het gemeen-
tebestuur van Bronckhorst zich aan de

Ton van Vleuten noemt stelling dat door
vergrijzing steeds minder mensen gaan
zwemmen: 'luchtfietserij'

bevolking presenteert in visie en daad-
kracht, dan verwacht ik dat alle zwem-
baden in onze gemeente ook na 2010
open zullen blijven. En wat Vorden be-
treft, er wordt altijd veel gesproken
over het bewaken van het ‘cultureel
erfgoed’. Het zwembad ‘In de Den-
nen” is een prachtig voorbeeld van
een dergelijk erfgoed’, zo zegt Ton van
Vleuten.

Op de vraag wat voor hem een ideale zomer is hoeft Ton van Vleuten, tot
voor de herindeling gemeentesecretaris van Vorden, niet lang na te den-
ken. ‘ Eerst heerlijk in ons zwembad een aantal banen zwemmen, daarna
een plekje in de zon opzoeken, een sigaartje opsteken en dan vervolgens
de krant lezen’. Behalve dat hij dus zelf een actief zwemmer is, is Ton van
Vleuten ook bestuurslid van de bad- en zweminrichting ‘In de Dennen’.
Uit dien hoofde heeft hij het standpunt dat de gemeente Bronckhorst ten
aanzien van de gemeentelijke accommodaties hanteert, nauwlettend ge-
volgd.

Zie in het hart van Contact

PPaaskraaskrant want weekblad Conteekblad Contactact

In week 15  (10 t/m 16 april) verschijnt weer de 

Paaskrant van weekblad Contact. Deze verschijnt in

de editie’s Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. R.H. Boiten, Dieren, 19.00
uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. Van Oosten.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 19 maart 10.00 uur Woord/communieviering
m.m.v. Vokate.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 18 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 maart 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

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
18-19 maart G.M. Wolsink, Laren tel. 0573- 40 21 24.
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.

� Veilingcommissie Vor-

den houdt weer een Veiling:

op zaterdag 25 maart a.s. In

de Herberg aanvang 19.00

uur. ’s middags kijken van

13.00 tot 16.00 uur. De op-

brengst is voor de Dorps-

kerk.

� cursus NORDIC WAL-

KING om d.m.v. de juiste Al-

pha techniek beter te gewe-

gen, fitter te worden en condi-

tie op te bouwen Informatie:

(0575) 46 36 03. www.vital-

nowa.nl.

� Kent u de cm-vreters

van herbalife al? In een

mum van tijd kledingmaten

minder. Nieske Pohlmann 06-

54 32 66 69 / 0314-64 13 09.

� Veilingcommissie Vor-

den houdt weer een Veiling:

op zaterdag 25 maart a.s. In

de Herberg aanvang 19.00

uur. ’s middags kijken van

13.00 tot 16.00 uur. De op-

brengst is voor de Dorps-

kerk.

� Kinderkleding- en speel-

goedbeurs in De Spil te

Warnsveld op zat. 25 maart.

Let op; max. 400 nrs, max.

1nrs pp. Op=op. Afh. verk.

nrs (à €1,50 per nr) ma 20

maart; 9.00- 10.30 u. (250

nrs) en 19.00- 20.00 u (150

nrs). Inleveren kleding (alleen

voorjaars- en zomerkleding),

vrijdag 24 maart 9.00- 11.00

en 13.30- 14.30 u.

� 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.

� Zangeres gezocht voor

duo. Ervaren allround 30-40

jr. repr. prof. inst. Mail:

string4_2@hotmail.com.

� 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.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

� Te huur schuur voor op-

slag 48 m2 prijs € 175.00

p/m. Direct te gebruiken omg

Vorden tel 0575-55 39 70 of

06-13 58 32 67.

� Te huur gevraagd: Twee

jonge mannen (stel) zijn op-

zoek naar een woonruim-

te. Weet u iets neem dan con-

tact op met Geert en Bastiaan

06 - 33 97 23 91.

� 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 Kranen-

burg.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 551486 /552104 of

551787.

� Verzamelaar vraagt te

koop postezegels tel.

0313-475774

� Te koop Landrover 110

Hardtop b.j. 1985 met schade

chassis, omhanging en voor-

as zijn in orde motorrevisie

‘05  Tel. 0314-625731.

� TE HUUR: 5- of 6-pers.

Chalets in Belgische Ar-

dennen (Durbuy) op park

met overd. zwembad. Info:

0544-37 73 78 / 37 58 73 of

www.verhuurchalets.nl. mei-

en zomervak. nog vrij.

� KunstKring Ruurlo: wij

starten onze derde Lees-

kring, deze keer in de

avonduren. Heeft u interesse,

laat het ons weten. Work-

shops: Paverpol 3 en 4 april

’s avonds; Sieraden 4 april

’s avonds; Afrikaanse pop 8

april hele dag; Paasdecora-

tie 10 april middag. Muse-

umbezoek 5 i.p.v. 4 april. In-

fo en aanmelden op 0573-

451599 of 453090.

Zie vervolg contactjes 

verderop in het Contact

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

Ruurlose
kerkpleinvlaai 

6-8 personen € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 tijger bruin € 4,00

Weekend-knallers 

Slagroomsoesjes

10 st. € 1,50

Roggeknar

pakje à 8 sneetjes € 1,50

Dagmenu’s
15 maart t/m 21 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 15 maart
minestronesoep / karbonade de rotonde met aardappelen
en groente

Donderdag 16 maart
zuricher geschnetseltes van kip, rösti aardappelen, rauwkost-
salade / griesmeelpudding met bessensap en slagroom

Vrijdag 17 maart
uiensoep met kaascroutons / urkervispot met aardappelpu-
ree en groente

Zaterdag 18 maart (alleen afhalen)
italiaanse cordon blue met frieten en rauwkostsalade / ijs
met slagroom

Maandag 20 maart 
gesloten.

Dinsdag 21 maart
wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slag-
room

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas



Op 23 maart 2006 is het 50 jaar geleden,

dat wij in het huwelijksbootje stapten.

Wij hopen met onze kinderen en kleinkinderen

dit feest te vieren op zaterdag 25 maart a.s.

Gelegenheid tot feliciteren tijdens de receptie

van 14.30 tot 16.30 uur in Hotel Bakker,

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden.

Hermien en Jan Olthaar

dr. W.C.H. Staringstraat 14

7251 AL Vorden

Beste mensen,

Na ruim 11 weken in het ziekenhuis te hebben ge-

legen ben ik nu weer thuis. 

Langs deze weg wil ik u allen hartelijk bedanken,

voor de mooie bloemen, kaartjes en telefoontjes

die ik heb mogen ontvangen in het ziekenhuis te

Nijmegen.

Deze wensen hebben mij heel veel kracht gege-

ven. Ook bedankt namens mijn man en kinderen.

Nogmaals hartelijke dank voor al uw steun.

Met vriendelijke groeten,

Hennie Gussinklo.

"Vishandel hengel"

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en broertje

Jorrit
Hij is geboren op 9 maart 2006 om 17.14 uur,

weegt 4175 gram en is 51 cm lang.

Erica, Wim en Iwan Kornegoor-van Amerongen

De Heurne 46

7255 CL Hengelo Gld.

De vele blijken van medeleven in de vorm van

kaarten, woorden of uw aanwezigheid na het over-

lijden van

Han Wesselink

zijn voor ons een steun geweest.

Wij danken u hiervoor.

De familie

12-3-2004 12-3-2006

In liefdevolle herinnering

Lieve Betsie

Twee jaar voorbij

niemand die het ziet

mijn stil intens verdriet.

Je zusje Joke.

Veel heb je ons gegeven.

Veel heb je voor ons betekend.

Plotseling uit ons leven verdreven

blijf je nu in onze harten voortleven.

Met verslagenheid geven wij u kennis van het ge-

heel onverwacht overlijden van mijn lieve man,

mijn zorgzame papa, onze zoon en schoonzoon

René Dimmendaal

* 16 juni 1965 † 8 maart 2006

Marita

Gerdy

Ma Dimmendaal-Wolsink (in herinnering)

Pa Dimmendaal (in herinnering)

Ma Bouman-Jeulink

Pa Bouman (in herinnering)

Holtmaet 16

7251 VV Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Verdrietig en geschrokken zijn wij door het plotse-

linge overlijden van onze buurman

René Dimmendaal

Onze gedachten gaan uit naar Marita en Gerdy

Mark en Ellis Jelte en Simone

Harry en Linda Cees en Margriet

Wim en Mariël Krijn en Tiny

Marcel en Esther Frank en Susan

Maarten en Ellen en alle buurtkinderen

Door een noodlottig bedrijfsongeval is uit ons

midden weggenomen onze gewaardeerde mede-

werker, collega en vriend

René Dimmendaal

Wij zullen deze fijne en betrokken collega enorm

missen en wensen zijn vrouw, dochter en familie

veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP/

STICHTING GELDERSCHE KASTEELEN

Arnhem / Vorden

Door een noodlottig ongeval moeten wij plotseling

afscheid nemen van onze fijne collega en vriend

René Dimmendaal

Wij zijn verbijsterd.

René had zijn vaste plaats in ons team en er blijft

nu een lege plek achter.

Wij wensen Marita en Gerdy en verdere familie

veel kracht en sterkte bij het dragen van dit gro-

te verlies.

Collega’s en vrijwilligers

Regio Achterhoek en Oost Veluwe

Stichting Geldersch Landschap en 

Geldersche Kasteelen

René 

We zullen je missen

Jos en Erna

Paul

Tonnie

“Woorden schieten tekort”

Met verdriet en ongeloof moeten wij afscheid

nemen van onze broer, zwager en oom

René Dimmendaal

Vorden: Erik en Renate Dimmendaal

Timo

Koen

Martijn Dimmendaal en Linda Kettelerij

Kilder: Corry en August Harmsen

Megan

Brian

We zijn erg geschrokken van het plotselinge over-

lijden van

René Dimmendaal

vader van onze leerling Gerdy.

We wensen Gerdy en Marita veel sterkte bij het

verwerken van dit verlies.

Team, MR en OR van De Dorpsschool

Langs deze weg willen wij allen bedanken voor de

bloemen, kaarten en vele andere blijken van me-

deleven die wij ontvingen na het overlijden van

mijn man, schoonvader en onze opa

Hendrik Jan  Boersbroek
Hennie

Uw belangstelling was voor ons een grote steun.

S. Boersbroek-Lindenschot

Fam. H. Boersbroek-Kempers

Vorden, maart 2006

De vele blijken van belangstelling na het overlijden

van mijn man, onze vader en opa

Johan ten Have

waren hartverwarmend en hebben ons steun en

troost gegeven.

Hartelijk dank daarvoor.

J. ten Have-Scholtens

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2006

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

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

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



Er werd gegooid volgens het 501 sys-
teem, er hadden zich 32 koppels inge-
schreven, na de poulefase werd er on-
derscheid gemaakt in een winnaars
en een verliezers ronde. In de verlie-
zers ronde streden Noud Nijenhuis/
Joep Haverkap tegen de dames Gerdie
Megens/Esther Pierik hier moesten de
dames het onderspit delven en verlo-
ren de partij met 2-0, de strijd om de
nr's 1 en 2 ging tussen Rob Golstein/
Jan gr Jebbink en Helmoed Megens/
Alex Hendriks de uit Wichmond af-
komstige Megens en Hendriks waren
toch een maatje te groot en wonnen
de titel in de verliezers ronde.
In de winnaars ronde ging de strijd

om de 3e  en 4e plaats tussen Henk
Potman/Arjan Mulder en Lars Len-
ting/Rik Lucassen hierin waren Henk
en Arjan de sterkste en gingen dan
ook met de 3e plaats huiswaarts.

Om de 1e en 2e  plaats in de winnaars
ronde ging het tussen Richard Sharft/
Roy Fleer en Gerard ter Brake/Eelco
Pierik, waar vorig jaar Shrarft en Fleer
nog een flink pak slaag hadden gehad
Van ter Brake en Pierik, begonnen ze
met samen geknepen billen aan de fi-
nale. Dit jaar waren ze beter bij de les
en pakte'n ze toch hun revanche en
wonnen nu vrij eenvoudig en gingen
met de wisselbeker richting Lochem.

De organisatie kan terug kijken op een
wederom geslaagd toernooi en zal in
de nazomer weer een datum prikken
voor de Wichmond/Vierakker toer-
nooi waar alleen i woners van deze
plaatsen aan deel mogen nemen.

Voor diegene die belangstelling heeft
om volgend seizoen competitie te
gaan darten is er vrijdag 17 maart a.s.
om 20.00 uur bij café d'n Olde in Wich-
mond  een bijeenkomst over het hoe
en wat het in zijn werk gaat, dat er een
team komt staat al vast maar een
tweede of derde team is natuurlijk
ook van harte welkom, ben je deze
avond verhinderd en wil je er meer
over weten mag je ook even contact
opnemen met Café d'n olde Kriet
(0575) 44 16 00.

Darten Wichmond Open

Op zaterdag 4 maart j.l. werd er bij café d'n olde kriet in Wichmond weer
gestreden om het beste koppel van Wichmond en omstreken.

Sinds enkele vooraanstaande slagers
uit Utrecht in 1946 de Vereniging van
Keurslagers oprichtten, is het merk
Keurslager een ijzersterk merk gewor-
den. Een vertrouwde naam die staat
voor hoogwaardige kwaliteit, be-
trouwbaar ambachtelijk vakman-
schap én een hoge mate van klant-
vriendelijkheid.
Wat u mag verwachten? Twee leuke
'jubileumacties' bijvoorbeeld. Zo ge-
ven we u medio maart - om precies te
zijn van 20 maart t/m 1 april - bij beste-
ding vanaf 10 euro een Fleurop-kor-

tingsbon ter waarde van 3 euro. Wij
als jubilearissen zetten u dan graag in
de bloemetjes! 

De tweede actie is pas in november.
Het enige, dat we daarvan willen ver-
klappen, is dat u dan heel eenvoudig
voor een knuffel kunt sparen. Een spe-
ciale knuffel van de Keurslager.
Daarnaast kunt u bij ons allemaal
meedoen aan een interessant spaar-
plan, waarbij u bent verzekerd van een
spaarwinst van maar liefst 32%. Door-
sparen voor de vele (huishoudelijke)

merkartikelen is nog aantrekkelijker.
Ook vermeldenswaardig is dat u 10
keer jaar een receptenmagazine bij
ons kunt meenemen. Gratis. 'Koken
met de Keurslager' staat boordevol lek-
kere recepten en praktische tips.

Naast al deze leuke extra's hebben wij
vooral ook heel veel verstand van lek-
ker vlees. Als je alle 'manjaren' bij el-
kaar optelt, komen wij uit op wel 600
jaar aan ervaring! Dat ziet u onder
meer terug in ons uitgebreide assorti-
ment vleesproducten, de vele zelfge-
maakte specialiteiten én in onze vak-
kundige bediening. Neem de proef op
de som en stap bij ons binnen.

Samen hebben wij minstens 
600 jaar Verstand Van Lekker Vlees

Dit jaar staan wij als Keurslagers uit de werkgroep Oost Gelderse Keusla-
gers uitgebreid stil bij het feit dat onze formule 60 jaar bestaat.

De van oorsprong Doetinchemse oude
stijl formatie Dopkter, Jazz & Co. Werd
in 1975 opgericht en kent een rijke his-
torie. Al snel kreeg de band veel res-
pons. Mede door zelf geproduceerde
vaudeville shows en micicals, radio- en
t.v. Optredens etc. steeg de populari-
teit tot ongekende hoogte. De muzika-
le prestaties werden vastgelegd op 7
LP's en 4 CDs. 

Óntelbare optredens binnen en buiten
de landgrenzen in clubs en op festi-
vals zorgen voor een volle speelkalen-
der. Nog niet zo lang geleden tourde
de band met Ernst Daniel Smid en de
musical Show Boat door het land, ter-
wijl in mei 2004 opzien werd gebaard
in La Rochelle (Fr.) tijden het Interna-

tionale Dixieland Jubilee. Het repor-
toire wordt regelmatig opgefrist met
nieuwe goed in het gehoor liggende
stukken die voor de muzikanten ook
intressant zijn om te spelen. 

Een afwisselend programma met een
ludieke manioer van aankonigen weet
de juiste snaar bij het publiek te raken
en zorgt voor een nog steeds groeiend
aantal fans. Voeg daarbij het niet afla-
tend enthousiasme van de muzikan-
ten en het is geen wonder dat  Dokter,
Jazz & Co. Zich al jaren handhaaft in
de hoogste regionen vanb de vader-
landse dixieland !

DE BEZETTING
Jan Dokter, cornet, sopraan sax, zang
en leider; Roelof Postumus, klarinet
en altsax; Frans Ernst, trombone en
zang; Wim Haasbeek, piano; Gerard
Schennink, sousafoon; Ben Reijers,
slagwerk; Jan Roelvink, banjo, guitaar
en manager.

Jazzband in Ludgerusgebouw
Zaterdagavon 18 maart zal de jazz
band Dokter Jazz een optreden ver-
zorgen in het Ludgerus gebouw
Vierakkersestraatweg 37, in Vierak-
ker.

Afgelopen zaterdag werd in zwembad
de Beemd de clubkampioenschappen
van zwemvereniging de Berkelduikers
gehouden. Jongens en meisjes van se-
lectie en recreanten zwommen ieder
hun eigen afstand waarna op basis
van tijd, leeftijd en niveau de klasse-
menten werden opgemaakt. Het volle
programma werd in 2 delen afge-
werkt; in de vroege ochtend zwom-
men de selectieleden 2 van de 4 af-
standen, aan het einde van de middag
werd gestart met de overige afstanden
voor selectieleden en recreanten. Hal-
verwege het middag programma werd
een familie estafette gezwommen over
3x 25m. Ter vermaak werd aan het
eind van het programma een hinder-
nisestafette afgewerkt: met een drijf-
gordel om het middel gegespt en een
drijfslang diende een parcours afge-
legd te worden bestaande uit onder-
watergaten en kluunmatten. De prijs-
uitreiking was van bijzonder hoog
bling bling gehalte, bij de jongens en
meisjes recreanten werd per leeftijds
categorie 3 medaille uitgereikt. Bij de
selectie leden werden medailles uitge-
reikt per afstand en zwem catagorie.
Bekers waren er voor de clubkampioe-
nen (zie foto) en de winnaars van de
hindernis estafette. De grote wisselbe-
ker voor de beste zwemfamilie was we-
derom een prooi voor de familie Nij-
land. De selectieleden sloten deze lan-
ge dag af met een gezellige American
Party.

UITSLAGEN:
Instroomgroep Jeugdselectie: 1e Car-
men Seesing, 2e Thomas Achtereekte,
3e Rick Haijtink.

Voorrondegroep meisjes jeugdselec-
tie: 1e Merel Wilgenhof, 2e Marlieke
Scholten, 3e Anne-Carlijn Bakker.
Voorrondegroep jongens jeugdselec-
tie: 1e Luuk Nijland, 2e Daan Nijland,
3e Niels Tjoonk.
Selectie Meisjes: 1e Sanne ten Have, 2e
Laura Holterman, 3e Elsemiek Lever.

Selectie Jongens: 1e Mark Wentink, 2e
Berjan Ebbekink, 3e Richard Ebbers.
Familie estafette: 1e Fam. Nijland, 2e
Fam. Tjoonk, 3e Hovenkamp.
Hindernis estafette: 1e  Berjan Ebbe-
kink, Daan Brinkerink, Arjan Nijman.
2e Elsemieke Lever, Sanne ten Have,
Monique Eggink. 3e Thomas Achter-
eekte, Luuk Nijland, Niels Tjoonk.
Recreanten meisjes 2000: 1e Kim Nij-
land, 2e Marije Lammerdink, 3e Els
Wesseldijk.
Recreanten meisjes 1999: 1e Esmee
Vrielink, 2e Melissa Hoentjen, 3e Ma-
rit Jansen.
Recreanten meisjes 1998: 1e Nina Ver-
weij, 2e Jet Scholten, 3e Loes van der
Linden.
Recreanten meisjes 1997: 1e Nicole
Kers, 2e Desiree Ankersmit, 3e Kyra
Hagenaar.
Recreanten meisjes 1996: 1e Jantien
Huurnink.
Recreanten meisjes 1995: 1e Franka
Wijnbergen, 2e Demi Kalfsterman, 3e
Chantal Brugman.
Recreanten meisjes 1994: 1e Brechtje
Grotenhuijs, 2e Maaike Leemkuil, 3e
Laura Smeenk.
Recreanten meisjes 1993: 1e Lieke
Wijnbergen, 2e Dorine Janssen.
Recreanten jongens 2000: 1e Wouter
Okma.

Recreanten jongens 1999: 1e Torben
Lammerdink, 2e Edwin Jager, 3e Leon
ten Have.
Recreanten jongens 1998: 1e Justin
Boers, 2e Frank Haijtink, 3e Thomas
Luchies.
Recreanten jongens 1997: 1e Tim Nij-
man, 2e Martijn Cai, 3e Irjan Brum-
melman.
Recreanten jongens 1996: 1e Niki
Schuizema, 2e Yoran Corporaal, 3e Jel-
mer Ottens.
Recreanten jongens 1995: 1e Dennis
Cai, 2e Bram Bruinsma, 3e Fenno Broe-
ke.
Recreanten jongens 1992: 1e Ben Vrug-
gink.

Bling Bling de Berkelduikers

Een rit over een afstand van circa 50
kilometer die was uitgezet door Har-
rie Horsting en Erik Kleinreesink.
Start en finish waren bij het clubhuis
van de Graafschaprijders aan de Eiken-
laan in het buurtschap Kranenburg.

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT:
A- Klasse 1 A de Boer, Assen 95 straf-
punten, 2 H.Cortumme, Toldijk 97, 3
R.Plat, Scheemda 127 strafpunten.
B- B- Klasse: 1 W. Schuiling, Norg 122, 2
G. te Velthuis, Halle 229, 3 J. Thalens,
Musselkanaal 286 strafpunten.
C- C- klasse: 1 J. Slagman, Vorden 61
strafpunten, 2 R. Drenth Gieten 122, 3
J. Boode Vorden 190 strafpunten. Zon-
dag 9 april organiseert De Graafschap-
rijders een voorjaarsrit.

Tulpenrit 'De Graafschaprijders'
Aan de zondagmiddag door de
VAMC ‘De Graafschaprijders’ geor-
ganiseerde Tulpenrit (oriënterings-
rit ) werd door 23 equipes deelgeno-
men.

SCOOTERRIJDER ZONDER HELM
Agenten hebben dinsdagavond rond
20.50 uur een 18-jarige bestuurder
van een scooter uit Vorden bekeurd

omdat hij geen helm droeg en zich
niet kon legitimeren. 
De scooter had aan weerszijde geen be-
schermkappen en maakte behoorlijk
lawaai. De scooter werd meegenomen
naar het bureau voor een technisch
onderzoek

P o l i t i e



Kom in maart proeven van 
……    

  spaanse wijn en tapas!! 

Op zat. 15 april is er 
voor de 2e maal een 
dart tournooi bij  
‘t Olde Lettink, schrijf je 
nu in, en kom stijden 
om de wisselbeker!! 
Aanvang 15.00 uur. 

“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

Wij zijn op zoek naar  hulp in
de bediening voor de weeken-

den en het zomerseizoen, heb je ervaring in de
horeca? En ben je beschikbaar in de zomer?
Neem dan contact met ons op.

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

Bij……

Pedicure
Gerda Boshoven

Laakse Oever 44
7207 NK Zutphen
tel. 0575-570397

www.pedicure
gerdaboshoven.nl

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

week 11

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.

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

V
o

e
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b
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

donderdag
16 maart

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

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

Vanaf maandag 20 maart
elke maandag 4 broden

voor maar

€ 5,20
Keuze uit wit, tarwe en volkoren.

Profiteer ervan .....

Vleeswarenkoopje

Gekookte worst
150 gram halen, 100 gram betalen

Special

Noedels 100 gram € 1.20
Kookidee

Stooflappen per 4 stuks € 4.98
Maaltijdidee

Wortelstamppot 500 gram € 3.25
Keurslager koopje

Gehakt Cordon bleu’s
4 stuks € 4.50

Lunchidee

Katenspek 100 gram € 1.29
Verse groente idee

Spinazie heel kilo € 1.49
Keurknaller

Gehakt
half om half 2 x 500 gram € 4.50

Vanaf heden voorjaar bij de Keurslager dus weer
diverse groenten zoals: verse sla, bloemkolen,
spinazie, raapstelen, komkommers, tomaten, enz.

Keurknaller voor week 12

Kippenpoten per kilo € 3.25

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

“50 gram extra, dat zijn
heel wat gratis plakjes”

� H.S.V. ,,De Snoekbaars”

eierwedstrijd 18 maart.

Verschoven naar 8 april

12.45 vertrek Marktplein.

� Ik zoek werk bij oudere

mensen. Bellen na 17.00 uur

Tel. 0575-55 29 86.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

VERVOLG
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. 

Stichting Kranenburgs Carnaval
wil al haar sponsoren en vrijwilligers bedanken voor
hun inzet. Mede door uw medewerking was het weer
een grandioos carnavals weekend.

Uitslag verloting
Verrassingpakketten:

99 111 205 229 234 285 302
419 493 562 566 700 728 756
801 959 1044 1101 1112 1203

1e: 87         2e: 1015         3e: 789         4e:  1234
De prijswinnaars hebben hun prijs intussen ontvangen.

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

„Er is meer... ...”
dinsdag 21 MAART 2006

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

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

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 

grote collectie.

F A M I L I E
D RU K W E R K

Weeversdrukkerij



Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl

Dinsdag 14 maart 2006

68e jaargang no. 2

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Internet: www.contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:

Fam. Velhorst

Het Wiemelink 11

7251 CW Vorden

Telefoon (0575) 55 16 88

E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden

Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

! nnp

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

PECH ONDERWEG?
GRATIS HULP EN GRATIS APK!

Voor alle Opel en Daewoo rijders bij ons in onderhoud.
Geldig voor de bouwjaren vanaf 1999.

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

Helder in beeld bij Siemerink

Alleen een vergoeding voor uw bril bij de 
grote ketens? Dat ziet u verkeerd! 

Ook Siemerink verzekert u van 
de maximale vergoeding.

Dat de plaatselijke overheid een vin-
ger aan de pols houdt vindt Ton van
Vleuten een goede zaak. Dat inmid-
dels besloten is om alle zwembaden in
de gehele gemeente Bronckhorst tot
2010 open te houden om daarna te be-
slissen hoe verder, heeft eveneens zijn
instemming. Maar dat de lokale over-
heid stelt dat straks na 2010 door on-
der meer de vergrijzing het bezoek
aan de zwembaden minder wordt,
noemt Ton van Vleuten compleet
‘luchtfietserij’! Welke bewijzen zijn
hiervoor, zo vraagt hij zich hardop af?
Wat is een grijsaard, een vijftig plus-
ser, vijf- en- vijftig plusser, zestig plus-
ser, zeg het maar. Ik zet er een groot
vraagteken bij dat juist deze categorie
minder gaat zwemmen.

Ik denk zelfs dat de belangstelling
voor het zwemmen (en dat geldt trou-
wens voor meerdere sporten) meer en
meer zal toenemen. De leus in Neder-
land is toch immers dat de mensen
meer moeten bewegen. De overheid,
huisartsen e.d. zeggen juist dat zwem-
men juist zo goed is voor lichaam en
geest. Ik begrijp dan ook absoluut niet
waar de gemeente deze voorspelling
op baseert. Het doen van voorspellin-
gen blijft trouwens altijd lastig. Ik kan
mij nog goed een voorspelling uit het
jaar 1985 voor de geest halen. Ik was
toen nog niet zo lang gemeentesecre-
taris.

VOORSPELLEN: EEN HACHELIJKE
ZAAK
Vorden telde toen 7300 inwoners. Er

werd toen voorspeld dat het aantal in-
woners in 1995 tot 6200 zou teruglo-
pen, dus 1100 personen minder. Vor-
den kreeg er door de gemeentelijke
herindeling kort daarna met Warns-
veld duizend inwoners uit Wich-
mond/Vierakker bij. Echter wat bleek,
de totale bevolking bedroeg in 1995
precies 8600. In plaats van een daling
(los van Wichmond/Vierakker) een
groei van 300 inwoners. Zo zie je
maar, voorspellen blijft een hachelijke
zaak. Wie weet mogen we in 2010 in
de weekends ook de auto niet meer ge-
bruiken’ zo zegt Ton van Vleuten la-
chend.

De gemeente Bronckhorst heeft drie
gemeentelijke zwembaden (Hengelo,
Hummelo/Keppel en Steenderen). De
zwembaden in Zelhem en Vorden val-
len daarbuiten, die zijn in eigen be-
heer. Wat betekent het voorstel van de
gemeente Bronckhorst nu exact voor
Vorden? zo vroegen wij Ton van Vleu-
ten. ‘ Het zwembad ‘ In de Dennen’ is
in handen van een vereniging. Het
voorstel van de gemeente houdt in dat
wij tot 2010 jaarlijks een subsidie van
tussen de 150.000 en 154.000 duizend
euro ontvangen. Daarmee kunnen we
de exploitatie sluitend houden. Dan
rest natuurlijk de vraag hoe na 2010
verder?

De gemeente hoopt nog altijd dat het
plan ‘ Poort tot het Groote Veld’ gerea-
liseerd zal worden. Een plan met on-
der meer een hotel en diverse andere
voorzieningen met als centraal punt

het zwembad, maar dan het geheel in
particuliere handen. Tot dusver is
men er niet in geslaagd een investeer-
der te vinden. Ik ben bang dat dit ook
niet lukt’, aldus Ton van Vleuten. Het
zwembadbestuur heeft al in 2000 bij
de gemeente Vorden een plan inge-
diend waarin aangegeven hoe het bad
richting toekomst beheert moet wor-
den en wat daarvan het kostenplaatje
zal zijn. Ton van Vleuten:’ Wij hebben
als zwembadbestuur aan de gemeente
gevraagd, wanneer het plan ‘ Poort tot
het Groote Veld’ niet doorgaat, geef
ons dan duidelijkheid. Daarover zal de
komende tijd gesproken worden.

ALLE ZWEMBADEN MOETEN
OPEN BLIJVEN
Wij zijn vergeleken met de gemeente-
lijke zwembaden een relatief goed-
koop bad. Qua tarieven en abonne-
menten zijn we zelfs goedkoper. Wij
doen alles in eigen beheer zoals het .
onderhoud rondom het bad. De klant-
vriendelijkheid is hoog. Kijk naar de
openingstijden, wekelijks van 7.00 uur
tot 20.00 uur. In de weekends bij mooi
weer, op zaterdag en zondag vanaf
10.00 uur. We trekken veel bezoekers,
jaarlijks gemiddeld circa 48.000. Bo-
vendien heeft het geven van zwemles-
sen de hoogste prioriteit. Door dit al-
les zijn wij ervan overtuigd dat wij qua
exploitatie in de gemeente Bronck-
horst het ‘goedkoopste’ bad zijn. Dat
zal uit het komend onderzoek moeten
blijken. Wanneer het slechter zal uit-
pakken, zal ons dat enorm tegenval-
len’, zo zegt Ton van Vleuten.

De voormalig gemeentesecretaris gaat
met zijn visie nog een stapje verder.
Zegt hij: ‘Het gemeentebestuur be-
stempelt Bronckhorst als een gemeen-
te met heel veel aandacht voor recrea-
tie en toerisme. In feite verdient elk
dorp in onze gemeente een eigen
zwembad. Als ik kijk hoe het gemeen-
tebestuur van Bronckhorst zich aan de

Ton van Vleuten noemt stelling dat door
vergrijzing steeds minder mensen gaan
zwemmen: 'luchtfietserij'

bevolking presenteert in visie en daad-
kracht, dan verwacht ik dat alle zwem-
baden in onze gemeente ook na 2010
open zullen blijven. En wat Vorden be-
treft, er wordt altijd veel gesproken
over het bewaken van het ‘cultureel
erfgoed’. Het zwembad ‘In de Den-
nen” is een prachtig voorbeeld van
een dergelijk erfgoed’, zo zegt Ton van
Vleuten.

Op de vraag wat voor hem een ideale zomer is hoeft Ton van Vleuten, tot
voor de herindeling gemeentesecretaris van Vorden, niet lang na te den-
ken. ‘ Eerst heerlijk in ons zwembad een aantal banen zwemmen, daarna
een plekje in de zon opzoeken, een sigaartje opsteken en dan vervolgens
de krant lezen’. Behalve dat hij dus zelf een actief zwemmer is, is Ton van
Vleuten ook bestuurslid van de bad- en zweminrichting ‘In de Dennen’.
Uit dien hoofde heeft hij het standpunt dat de gemeente Bronckhorst ten
aanzien van de gemeentelijke accommodaties hanteert, nauwlettend ge-
volgd.

Zie in het hart van Contact

PPaaskraaskrant want weekblad Conteekblad Contactact

In week 15  (10 t/m 16 april) verschijnt weer de 

Paaskrant van weekblad Contact. Deze verschijnt in

de editie’s Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.

AAdvdverer ttenties en bericenties en berichthtenen

gaarne inleveren voor

vrivrijdag 3jdag 31 maar1 maar tt a.s. aan

DrDr ukkukkerierij Wj Weeeevverers, s, 
NieuwNieuwssttad 30, Pad 30, Posostbus 22, tbus 22, 
7250 A7250 A A VA Vororden den 
of infinfo@conto@contact.nlact.nl

De Redactie



WIJ VALLEN GRAAG MET  
VOORDEEL IN HUIS!

SHOWROOMMODELLEN
VOORDEUREN EN

STIJLDEUREN

OP=OP 70%
Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl 
www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

11/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 maart 2006

Varkensfilet
Aan het stuk of lapjes.
Kilo
ELDERS 11.69

7.98

Spa & Fruit
Koolzuurvrij.
Diverse smaken.
Pak 150 cl. 
ELDERS 1.29-1.32

0.89

R o s b i e f
en rosbief met peper.
V e r s  v o o r  u  g e g r i l d
100 gram          ELDERS 1.89

1.29

Kiwi`s
Kilomand 

0.99

PLUS
Paté 
Knoflook, Ardenner, champignon, 
peper of exotic peppersweet.
Pakje 140 gram
NORMAAL 1.25

0.99

PLUS 
Slagroomsoesjes
Blister 12 stuks 
NORMAAL 2.49 

1.99

PLUS
Korenlanders
Luxe stokbrood
Wit, donker of zonne.
Per stuk ca. 400 gram
NORMAAL 1.39

0.99

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

ISKENDER
SCHOTEL

salade, donervlees,
turks brood, yoghurt met

verse knoflook

€ 7,50

TURKSE PIZZA
2 lamacun, Asya salade
en 2 sauzen naar keuze

€ 5,50

APRIL SCHOTEL
salade, shoarma, champignons,

paprika, ui, kaas, frietjes
of gebakken aardappelschijfjes

en 2 sauzen naar keuze

€ 6,50

Bleekstraat 2
HENGELO
bezorg/bestellijn 
(0575) 46 12 18

Zutphenseweg 1
VORDEN

bezorg/bestellijn 
(0575) 55 42 22

Van maandag tot en met vrijdag
ALLE PIZZA’S € 6,00

Elke donderdag SCHOTELDAG
Alle schotels van de kaart € 7,50

NIEUW NIEUW

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

Weeversdrukkerij

POSTERS
full-colour

ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

Kwark 
bolletjes 

nu

3 voor

€ 1.25

Kersenvlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

vrijdag 

zaterdag

Slagroomsnit

nu € 5.75

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 18 maart.
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Van 15 maart tot eind april exposeert Janet Timmerije in ‘Etalage Achter het
Raam’ aan de Dorpsstraat in Laag-Keppel 

Expositie Janet Timmerije in 
‘Etalage Achter het Raam’

Na haar Havo-opleiding was Janet van
plan de AKI (Kunstacademie) te gaan
doen. Ze was daar ook aangenomen,
maar koos er op het laatste moment
toch voor een andere opleiding te vol-
gen en wel de opleiding tot logope-
diste. Daarvan heeft ze geen spijt
gehad, maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan en halverwege de jaren
negentig van de vorige eeuw heeft ze
het schilderen weer opgepakt en heeft
ze bij verschillende mensen en
instellingen teken- en schilderles
gehad.
Meestal zijn de schilderijen uitgevoerd
in acryl, soms gecombineerd met inkt.
Katten en fantasiewezens hebben haar
voorkeur. Ze hecht veel belang aan le-
vendige kleuren. Al schilderend ont-

staat er een idee of beeld dat verder
wordt uitgewerkt. Het eindresultaat
levert vaak een totaal ander beeld op
dan wat er in eerste instantie op het
doek staat. Het liefst een beeld, dat
ruimte over laat voor de fantasie van
de kijker.
Het zijn geen fijn uitgewerkte realis-
tische taferelen, maar vlot opgezette
herkenbare fantasiebeelden, waaraan
de kijker hopelijk veel plezier beleeft.
Janet Timmerije heeft in het verleden
verschillende malen geëxposeerd,
ondermeer bij Kunstlokaal 11 in
Borculo, de Koornmarktspoort in
Kampen, het Achterom in Haaks-
bergen en galerie Art Deco in Groenlo.
Verder is ze medeorganisator van de
kunstmarkt in Eibergen.

• Onderhoud alle merken
• APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s

• Remmen
• Carkits

MMAAAARRTT  KKNNAALLLLEERR
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto)

OONNDDEERRHHOOUUDDSS--
BBEEUURRTTEENN  TTEEGGEENN

SSCCHHEERRPPEE  PPRRIIJJZZEENN

Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Gildenweg 11 in Zelhem, 

Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne 

wasstraat en over 4 eigen wasboxen 

(selfservice) 

Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN

SNELHEID IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto

kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation 

De Hoge Voort, gelegen naast 

de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte 

wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en 

de diverse acties belt u 0314-620471.

T A N K S T A T I O N

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

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

ZONDAG 19 MAART

KOOPZONDAG
VAN 09.00 TOT 17.00 UUR

Elk seizoen vol verrassingen. 
NIEUW in Drempt: Verkoop van

dagverse appels

Tuincentrum

Rijksweg 14, 6996 AC  Drempt, telefoon 0313 - 473033
fax 0313 - 473343, E-mail: Bloemendaal22@zonnet.nl

Grote collectie bloemen groentezaden.
Specialiteit bijzondere pootappelen

Disco Queens draaien bar
In het kader van de competitie ‘Draai je eigen
bar’ die eetcafé ‘de Groes’ ook dit jaar weer
organiseert, wordt de bar op vrijdagavond 18
maart gedraaid door de Disco Queens Chantal,
Charissa, Chantal, Saskia en Liske. Het belooft
een heuse Disco Night te worden inclusief aan-
kleding en muziek, waarbij de Queens zelf na-
tuurlijk voorop lopen qua outfit, maar ze
zouden het op prijs stellen dat ook de bezoeker
de kledingkast nog eens naliep op een perfecte
disco-outfit, maar dit is niet verplicht. Van 22.00
tot 03.00 uur is het disco wat de klok slaat.
‘Draai je bar’ is een wedstrijd waar zes teams aan
meedoen. Ieder team doet zijn best om een zo
origi-neel mogelijke avond te organiseren. Er
wordt gejureerd op verschillende punten, o.a.
originaliteit, aankleding, omzet maar ook op
schoonmaak. De teams krijgen zelfs een bedrag
van ‘de Groes’ om voor de organisatie te
gebruiken en voor het winnende team is er ook
nog een leuke prijs te winnen.

Welke kenmerken ziet de Achterhoeker als
het meest karakteristiek voor de
Achterhoek? Dit was één van de hoofdvra-
gen in het onderzoek dat de Regio
Achterhoek najaar 2005 in samenwerking
met de Universiteit Twente heeft verricht.
Na analyse van de resultaten blijkt de
Achterhoek vooral te scoren op het ken-
merk woon- en leefklimaat. Het onderzoek
is verricht omdat in een eerder door de Re-
gio Achterhoek opgestelde Regionale
Structuurvisie de samenwerkende gemeen-
ten aangaven één gezamenlijke identiteit te
willen uitdragen. 
De onderzoeksgegevens zijn verzameld
door het toezenden van een schriftelijke
vragenlijst aan een groot aantal strategisch
belanghebbenden uit de regio op het

gebied van wonen, werken en recreëren,
zoals bestuurscolleges, raadsleden, diverse
ondernemingen en een groot aantal
maatschappelijke organisaties. In de vra-
genlijst werd de respondenten o.a. gevraagd
in een lijst met identiteitskenmerken aan te
geven die zij het meest bepalend achten
voor de Achterhoek. Dat men het woonkli-
maat hoog waardeert in de deze regio lijken
de resultaten te bevestigen, want de respon-
denten gaven aan het kenmerk ‘woonkli-
maat’ het meest belangrijk te vinden voor
de Achterhoekse identiteit. Vier andere ken-
merken die Achterhoekers van belang vin-
den voor de eigen regionale identiteit zijn:
‘landschappelijke ligging’, ‘leefklimaat’,
‘toerisme en recreatie’ en ‘bereikbaarheid’.
Profilering

Ook werd gevraagd op welk terrein de
Achterhoek zich het best profileert ten
opzichte van andere omliggende regio’s
zoals Twente en de Stedendriehoek. De aan-
wezigheid van cultuurhistorisch erfgoed
bleek hier als meest onderscheidend te wor-
den aangegeven. Op de vraag of men het
mogelijk achtte één gezamenlijke identiteit
de formuleren voor de Achterhoek, ant-
woordde men overwegend (bijna 87 %) posi-
tief, waarbij een deel van deze groep wel
vond dat er tevens ruimte moet zijn voor
een eigen gemeentelijke identiteit.
Vervolg
Als vervolg op dit onderzoek wil de Regio op
korte termijn starten met een onderzoek
naar het imago van de Achterhoek bij de
‘buitenwacht’. Op basis van een vergelijking
tussen beide onderzoeksresultaten kan ver-
volgens mede worden bepaald op welke
wijze de regio Achterhoek zich in de
toekomst krachtig zou kunnen profileren.

Onderzoek naar identiteit 
Achterhoek afgerond



Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers in samenwerking  met het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 
De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei informatieve artikelen over
bezienswaardigheden en evenementen in de Achterhoek.
De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt gekoppelde internetsite: 
www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via 400 afhaalpunten in de Achterhoek
zoals alle VVV’s, hotels, bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

nr. verschijningsdatum betreft de periode
1 31 maart 2006 1 april 2006 t/m 28 april 2006
2 28 april 2006 29 april 2006 t/m 2 juni 2006
3 2 juni 2006 3 juni 2006 t/m 30 juni 2006
4 30 juni 2006 1 juli 2006 t/m 14 juli 2006
5 14 juli 2006 15 juli 2006 t/m 28 juli 2006
6 28 juli 2006 29 juli 2006 t/m 11 augustus 2006
7 11 augustus 2006 12 augustus 2006 t/m 25 augustus 2006
8 25 augustus 2006 26 augustus 2006 t/m 15 september 2006
9 15 september 2006 16 september 2006 t/m 31 oktober 2006

Voor aanlevering persberichten:
Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Postbus 4106, 
7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:
Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 
e-mail: achterhoekvakantiekrant@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Uitgave

De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 

met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 
De krant bevat de complete VVV-agenda en

bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de

aan het produkt gekoppelde internetsite:

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant wordt

gratis verspreid via 400 afhaalpunten in

de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants

en attractieparken.

Vakantiekrant

Tarieven en informatie seizoen 2006

Tarieven en informatie seizoen 2006

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van advertenties
in onze weekbladen:
Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, Groenlose Gids 
en Contact Warnsveld!
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Gerrie schuf de koffie Hendrik
onder de neuze en met een half
lachend gezichte: "Bun ie nog
naor 't carnaval ewest Hendrik?"
Ze weet al wel veuruut dat het
nee!  zal wezzen. Hendrik, den
hult neet van dat spektakel, dat
narren spul. In Zelhem is het an-
der volk dan op de Kranenbarg
in Vorden. Hendrik, van huus
uut, deed daor nooit an met.
Zien olde leu vonden dat maor
dom gelal en gehos, vulle drank
oe zat zoepen en graag een an-
der zien vrouwe in d'n arm . Ger-
rie, van op 't ziet richting Gert:"
Wie gingen wel, maor dat is al
wear jaorn terugge. Ton waarn
d'r oaveral optochten en carna-
val feesten. In de tied van Joop
d'n Uil en boer Koekoek. Wie
zongen: D'n  Uil is in d'n olie , in
d'n olie is d'n Uil .  Koe-koek, Koe-
Koek ,d'n Uil dut 't in zien
broek.' Dat was ne'n heel andre
tied." Gert een betjen kriebelig:
"Dat kwam  deur oew. Ie wollen
met doon en hebt al rap de krie-
bel in de bene. Van mien hoeven
dat ton al neet. Ik wil mien neet
raar anstellen. Ok gin dom pet-
jen op de kop en zonnen blau-
wen kiel an de rugge met ne
rooien zakdook umme de nek-
ke. Beneden de riviern kunt ze
dat vulle better. Indertied hai
Dries van Agt en Ruud Lubbers
die waarn d'r mee grootge-

bracht. Onze ministers vandage
de dag? Ze prebeart wellis wat,
maor 't geet neet echt van harte.
Ik heb mien wel verwonderd dat
onze knappen burgemeister van
ons Bronckhorst neet argens op
ne carnaval foto stond. Dat leek
mien no net ne pracht figuur
umme carnaval met te viern.
Trouwens, ik zagge ne foto in de
krante, dat ze samen met Reurls
volk een knap koppel hadden op
het Kranenbargs carneval. De
tente bie 't voetbalveld afgela-
den vol en ze hadden vulle lol
met mekaar. Vrogger was dat ca-
fé Schoenaker net tegenoaver de
karke. Dat café was lange neet
groot genog d'r kwam nog ne
grote tente d'r achter. Rond dat
café is het no zo stille as op 't
karkhof. De kerstversiering  van
3 maond terugge is nog neet op-
geruumd. Zol den niejen eigen-
aar in Spanje ne winterslaop
hollen? Ja, zoas vrogger an 't
karkvolk rieke worden dat lukt
neet mear. Dan kwammen, ze
nao de Heilige Misse, as vaste ge-
woonte ,bie mekare, an 'n tap,
umme nao te praoten. Maor  ze
kunt no het karkelijk museum
bekieken en dan, de weg oaver,
de kassa van de niejen onder-
nemmer laoten rinkeln. Want
dat Heiligen beelden museum is
toch een groot succes . Hovulle
volk van allerlei soort kwam al

langs umme die brave Heiligen,
klein en groot, te bewonderen?
Dat is dan meer interessant veur
de 'oldere jongeren'. Meer van
dizze tied de Playbackshow. 120
van dat jonge spul deden d'r an
met. En ai de kindre hebt dan
heb iej de olders van zelf. Striek
iej een kind oaver de krullebol
dan aai ie de moeder oaver 't
harte." Hendrik: "Wie waarn ef-
kes wezzen kieken bie 'De Blau-
we Snep' in Hummel. Ze hadden
een 60 jaorig getrouwt paar Bos-
man-van Vlaanderen as feest-
gangers.
Dat soort dat bunt de echte
feestnummers."
Gerrie dut ondertussen een vol-
gende komme koffie in en zeg:"
Ik wil graag  in 'n Toldiek naor
Radio Gelderland hen luustern.
Op d'n elfden van dizze maond
kump Arie Ribbers op radio Gel-
derland met zien programma
en dan kump Toldiek an de
beurte. Bie ne hoop leu steet,
vaste prik, d'n helen dag Radio
Gelderland an. En dan den zao-
terdag kunt no de leu uut 'n Tol-
diek zich presentearn. Dat is een
kleine kernen wedstried. Het
gastenboek van Den Bremer wil
graag vulle namen van Toldiek
zien knappe bewoners."

De Baron van Bronckhorst.

Het zal een afwisselende avond wor-
den, met de mooie egerlander klan-
ken van de Bargkapel, afgewisseld
door de vrolijke muziek van "de Slep-
pers" uit Ruurlo.

Na het laatste setje van de Bargkapel,
zullen "de Sleppers" nog even door-
gaan, zodat u ook nog een dansje kunt
maken.

Kaarten voor deze avond kunt u bestel-
len bij "De Brink" tel. 0314-622140.
Aanvang 20.00 uur en de zaal gaat om
19.00 uur open. Bestel op tijd, want vol
is vol.

Einen lustigen Abend in
Zelhem
Op zaterdag 1 april (dit is geen
grap) zal de Bargkapel uit Barchem
een gezellige avond organiseren bij
"De Brink" in Zelhem.

Europa Kinderhulp organiseert al
ruim veertig jaar vakanties voor
kansarme kinderen die het hard
nodig hebben. Ze worden door Eu-
ropa Kinderhulp uitgenodigd voor
enkele weken vakantieplezier.
Geen dure uitjes of luxe fratsen
maar gewoon een vakantieperiode
waarin rust, aandacht en gebor-
genheid centraal staat. De kinde-
ren komen uit diverse Europese
steden. De kinderen komen uit
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,
Nederland en Bosnië en verblijven
rond de zomervakantie in de Ne-
derlandse gezinnen.

GASTOUDER ZIJN DOE JE
GEWOON VOOR ZO'N KIND
Het betreft vaak kinderen uit gebro-
ken gezinnen, kinderen uit tehuizen,
maar allemaal zijn het kinderen die
moeten opgroeien in zorgelijke situa-
ties. Kinderen die door allerlei oorza-
ken niet toekomen aan gewoon kind
zijn. De kinderen, in leeftijd van 5 tot
en met 12 jaar, komen in de eerste
plaats naar Nederland om even weg te
zijn uit hun thuissituatie. Gewoon
meedraaien in een gezin, kunnen spe-
len met andere kinderen, zitten in de
tuin of een keer zwemmen is vaak al
vakantie genoeg. Natuurlijk zijn uit-
stapjes leuk, maar drie weken volprop-
pen met bezoekjes aan dierentuinen
en pretparken is zelfs af te raden. Het
meeste genieten ze al van huiselijke
gezelligheid en aandacht.
Gelukkig is voor een goede en gezelli-
ge relatie geen uitgebreide taalkennis
nodig: gastouders en hun eigen kinde-
ren vermaken zich vaak het meest
met "handen en voeten". De band die

hierdoor ontstaat, is veelal liefdevol,
intens en langdurig terwijl de kinde-
ren meerdere jaren op uitnodiging te-
ruggevraagd kunnen worden. Alle toe-
komstige gastouders krijgen eerst een
intakegesprek waarbij duidelijk wordt
verteld wat ze kunnen verwachten. Er
wordt aandacht besteed aan de voor-
bereiding en tijdens het verblijf sta je
er niet alleen voor. 

DATA
De kinderen komen altijd voor 3 we-
ken naar Nederland in de periode van
5 juli tot en met 18 augustus 2006.
Durft u de uitdaging aan?
Bent u nog geen gastouder en wilt u
informatie? Aarzel dan niet, pak de te-
lefoon of kijk op onze site. 

Voor meer informatie: www.europa-
kinderhulp.nl . Of neem contact op
met het Gelderse Secretariaat: Mw.
Joyce Wisselink, tel: 0315 - 243 635 of
met onze regionale medewerker bij u
in de buurt, Janneke Vermeent, tele-
foon: 0575 - 476 100. U krijgt altijd een
informatieboekje toegestuurd waarin
u alles kunt lezen over de activiteiten
van Europa Kinderhulp.

Europa Kinderhulp op zoek naar gastouders

We gaan door want het is
nog steeds hard nodig!

D66 op locatie
Verborgen juweeltje: Kasteel Vorden
ligt een eind van de hoofdwegen, ver-
scholen in een groot park. Vanaf de
toegangsweg biedt het slot een schil-
derachtige aanblik met statige muren,
een dromerige gracht en een beplant
rondeel voor de ingang. 

In de afgelopen jaren werd het interi-
eur van het kasteel met liefde geres-
taureerd. De kasteelheer zelf verzorgt
de rondleidingen. Onder leiding van
Ronald Rodink kunnen de ridderzaal
met de open haard uit de 17e eeuw, de

hal aan de voorzijde met zijn prachti-
ge pla-fondschilderingen en het hand-
geschilderde behang worden bewon-
derd. Hij vertelt enthousiast over de
geschiedenis, de bouwkundige details
en de verbouwing. 

SLUIMEREN IN STIJL
De gastenkamers, ingericht in dezelf-
de stijl als de rest van het kasteel, ga-
randeren pure romantiek. De gasten
slapen bijvoorbeeld als prins en prin-
ses in een vorstelijk hemelbed. Ook in
de aangrenzende cottage zijn gasten
welkom voor een overnachting. Een ei-
gen aanlegsteiger in de slotgracht is in
de prijs inbegrepen. De eerste verblij-
ven zijn dit voorjaar klaar. In totaal
zullen er zes stijlvolle overnachtings-
mogelijkheden worden gerealiseerd. 

PERFECT DECOR VOOR BRUILOF-
TEN
Feesten in exclusieve ruimtes? Kasteel
Vorden heeft zich ontwikkeld tot een
ideaal decor voor bruiloften en partij-
en. Wie geconcentreerd wil vergade-
ren, vindt er in de keldergewelven een
serene rust. Het lawaai en de drukte
van alledag ketsen gewoon van de kas-
teelmuren af. In de bistro in een voor-
malige boerderij in de buurt wordt
een hartversterking geserveerd. Als de
zon schijnt, lokt het gezellige terras
buiten. 
In totaal zijn er bij het project Culture

& Castles tot 15 privé-kastelen, en -bui-
tens in het gebied van de EU-REGIO be-
trokken. Enkele buitens doen zeker
mee, andere zitten nog in de selectie-
fase. Tot 2008 zal er in de deelnemen-
de huizen een wel heel bijzonder over-
nachtingsaanbod worden gereali-
seerd: de inkomsten uit de verhuur
zijn bestemd voor monumentenzorg.
De organisatie Culture & Castles in
het Nederrijnse Kalkar coördineert en
verzorgt de marketing van dit project.
Zij hadden al eerder een soortgelijk
project in de Euregio Rijn-Waal, dat zij
met succes hebben afgerond. "Het is
niet de bedoeling om te concurreren
met hotels, pensions en vakantiehuis-
jes", aldus Nicole Brögmann, direc-
teur van Culture & Castles. In plaats
daarvan worden er kleine overnach-
tingsmogelijkheden gerealiseerd met
'Bed and Breakfast'-karakter op hoog
niveau. 

De EUREGIO Gronau, waarvan het ge-
bied zich uitstrekt over de Nederland-
se provincies Gelderland en Overijssel
en de Duitse regio's Osnabrücker
Land, Münsterland en het graafschap
Bentheim, is verantwoordelijk voor
het project.
Informatie: Culture & Castles, Haus
Sieben Linden, Grabenstraße 78,
47546 Kalkar, Tel. +49 (0)2824 - 95 20
00, Fax: +49 (0)2824 - 95 20 10,
www.culture-castles.de.

Kasteel Vorden verzoekt om audiëntie:

Vakantiegangers dragen bij aan
behoud van  monumenten
Culture & Castles: Privé buitens
worden verbouwd  tot  overnach-
tingsmogelijkheid / Vernieuwend
concept voor  monumentenzorg.
Overnachten in een vorstelijk he-
melbed. Feesten in de historische
ridderzaal. Met de koets door een
idyllisch landschap. Kasteel Vor-
den in de gelijknamige plaats is nu
een sprookjesachtig decor voor ro-
mantici. En een originele ontmoe-
tingsplaats: in de authentieke kel-
dergewelven bent u van rust ver-ze-
kerd, wat weer een uitstekende
voorwaarde is voor creativiteit.
Vorden is het eerste kasteel waar,
in het kader van het project Cultu-
re & Castles, in de EUREGIO Gro-
nau kan worden overnacht. Vanaf
het voorjaar kan men in deze ex-
clusieve ambiance sluimeren.

Ze staan bovenaan de agenda van de
komende openbare vergadering van
de VVD Bronckhorst, voor iedereen
(en dus niet alleen leden) toeganke-
lijk bij café Langeler. In deze verga-
dering praten we over de onderwer-
pen van de aanstaande gemeente-
raadsvergadering. 
Met deze keer speciale aandacht
voor het raadsvoorstel binnensport-
en zwembadaccommodaties. 
Uitgangspunt van het college is een
uniform beleid voor alle accommo-
daties. De VVD denkt daar heel an-
ders over en ziet geen heil in harmo-

nisatie van tarieven. Liever een actie-
ve benadering: marktconform in
plaats van uniform!
Hoe denkt u erover? Of bent u ge-
woon benieuwd naar het hoe en
waarom?
Kom maandag 20 maart a.s. binnen-
lopen en praat mee!  U bent vanaf
20.00 uur van harte welkom bij Café
Langeler in Hengelo (Gld.). Nadere
informatie kunt u vinden op onze
website: www.vvdbronckhorst.nl of
bij het fractiesecretariaat: S.J. Roor-
da, sjroorda@xs4all.nl, telefoon
0575-451726.

VVD Bronckhorst en 
sporthallen & zwembaden
Wat hebben die twee zaken met elkaar te maken?

Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in
hotel Heezen, J.F.Oltmansstraat 5. De
actuele gemeentepolitiek komt dan
aan bod, aan de hand van de agenda
van de komende raadsvergadering.
Onderwerpen voor deze bijeenkomst

zijn onder andere de uitbreiding van
Aviko, het onderzoek naar sport-en
zwembadaccomodaties en het subsi-
diebeleid. Daarnaast kan elke aanwe-
zige punten naar voren brengen. D66
heeft gemerkt dat er onder de mensen
veel leeft op het gebied van de ge-
meentepolitiek. 

De fractie wil hierover graag met in-
woners van Bronckhorst van gedach-
ten wisselen. De burger staat centraal,
dat is bij D66 het uitgangspunt.

De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare frac-
tievergaderingen op wisselende lo-
caties in Bronckhorst. Op dinsdag
21 maart is Steenderen aan de
beurt.
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� Taxichauffeurs opleiding
Zelfstudiepakket theorie en praktijk.
Eventueel aan te vullen met praktijklessen
en examens. 
Voor allround en contract vervoer.

Taxiopleidingen Gerrit Hazewinkel
Hammarskjöldweg 15
Lochem tel. 0573-25 36 59. �

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van 
Hout-, Gas-  en 
Pelletkachels 

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: 
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

grote spoedverkoop handgeknoopte
perzische-moderne tapijten

tot deze partij behoren o.a. zijden quoms,
isphahans, bidjars nains, tabriz, ziegler en

MARROKKAANSE BERBERS
in 3 verschillende kleuren tot 6-4 mtr.

Ook tafelkleden en ganglopers.
Alles met certificaat van echtheid.

Deze partij wordt U
aangeboden tot75% korting

van de oorspronkelijke winkelwaarde.

u kunt ook pinnen                  orienta bv 0653944431

Spoedverkoop

Hotel 'T Zwaantje
Zieuwentseweg 1 Lichtenvoorde

Vrijdag 17 Maart 11.00 tot 16.00 uur

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
F (0575) 44 10 35

E bierkaai@hetnet.nl
I www.debierkaai.nl

DARTS

BILJART

PARTYRUIMTE
-van 20 tot 100 personen-

THEMABUFFETTEN
-van stamppot tot tapas-

VOLOP LIVE MUZIEK
-van trekzak tot stratocaster-

BIERTUIN MET TERRAS
-30 soorten bieren-

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

Programma

Vrijdag 17

RETTEKET SHOWBAND

IERSE NACHT
MATZKO (AWARD WINNING POWER FOLK BAND)

CHRIS KALSBEEK (IERSE FOLK GROOTMEESTER)

KAS BENDJEN

KONINGINNE SWING
VERASSINGSACT: DE ANNO NANNO S

MET VEEL LIVE MUZIEK

TWEE BANDS + VERASSINGS ACT

e

Paddy’s Irish Pub

Elke do. t/m zo. en op feestdagen, 
een keizerlijk lopend buffet

e

e

Voorgerechten à e 5.-
- Carpaccio van Ossehaas

- Zalmtaartje

- Diverse soorten ham met meloen

- Coquilles met spinazie

- Champignon Dodogne

- Broccoli/zalmsoep

- Tomatensoep met garnaaltjes

- Kipsalade met cashewnoten

Hoofdgerechten à e 10.-
- Gemarineerde eendenborstfilet

- Kipfilet met sinaasappel/sherrysaus

- Lamsstoofpotje met kokosmelk

- Duo van springbok en kangeroe

- Visspies met kappertjessaus

- Wrap gevuld met diverse groenten 

en crème fraîche

- Geflambeerde vleesspies

- Kalfsschnitzel met roquefortsaus

Nagerechten à e 5.-
- Bananensplit

- Amandelijs met chocolade, peer en advocaat

- Rode vruchtensoep met vanille-ijs

- Gevulde appel met kaneelijs

- Chocolademousse

- Vruchtenshake

- Koffie met likeur

Tevens onbeperkt steaks, 

spareribs en diverse andere 

specialiteiten

Uw reservering graag via 0314-32 41 23

Hotel Bistro Zalencentrum

“De Kruisberg”
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem

Tel. (0314) 32 41 23 - Fax (0314) 36 38 21

www.dekruisberg.nl - info@dekruisberg.nl

Bistro “De Kruisberg”
7 dagen per week geopend

Boomstammen zagen???

Wij komen bij u thuis met onze
mobiele houtzagerij om stammen
tot planken of balken te zagen.

Neem vrijblijvend contact met ons op 

Jos Elshof
Mobiel 06 - 519 06 619

Tel. (0575) 47 65 47

jos@mobiele-zagerij.nl 

www.mobiele-zagerij.nl

TE HUUR
flexibel in te delen 

kantoorruimtes te Vorden

300 m2 € 2.700,--
90 m2 € 750,--
70 m2 € 585,--
49 m2 € 410,--
45 m2 € 375,--
33 m2 € 275,--

prijzen per maand,te vermeerderen met btw, service
en energiekosten

TEL: 0573- 22 24 50
0481- 36 61 50

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!

18 maart
HI 5

bekend van de 
TV commercial

SESAM
Discobaronessen

ROCKSTAKE:
TOMTIT

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16



De meeste zangvogels zingen dan
hun eigen liedje om hun territori-
um af te bakenen en te verdedigen.
Een aantal van de vogels die hier
blijven of overwinteren begint al
vroeg in het jaar op zonnige dagen
te zingen zoals de Pimpelmees en de
Koolmees. In de maanden maart en
april komen de vogels terug die
naar het zuiden zijn gevlogen om de
koude hier te ontwijken. Zo komen
er steeds meer soorten met weer
nieuwe liedjes erbij en wordt het
moeilijker om ze te herkennen.
De meeste vogels beginnen al vroeg
bij het ochtendgloren te zingen en
naarmate het lichter wordt komen
er soorten bij. Voor gelnteresseerden
organiseer ik een cursus vogelgelui-
den herkenning. Op vier zaterdag-
ochtenden zal eerst aandacht wor-
den gegeven aan enkele van de vo-
gelgeluiden die we kunnen ver-
wachten en daarna volgt er een
wandeling waarbij we deze vogels

proberen op te zoeken. Dit zal onge-
veer anderhalf uur duren per keer.
Aan het einde van de cursus krijgt
elke deelnemer een cd met geluiden
van de zangvogels die we hebben ge-
hoord zodat men zelf nog doorgaan
met oefenen.
Want hier geldt zeker oefening
baart kunst. De tijden van de cursus
zijn 's morgens van 7:00 . tot ca 8:30
u. De dagen dat de cursus wordt ge-
houden zijn: zaterdag  25 maart, 8
april, 22 april, 29 april.
De plaats van ontmoeting is bij het
Ludgerusgebouw aan het begin van
de Beckenstraat in Wichmond/Vie-
rakker. De zangvogel met het mooi-
ste lied is de Nachtegaal. Hij zingt
ook veel overdag maar vooral rond
de schemering. Op 8 mei tussen
20:00 . en 21:30 . gaan we proberen
deze vogel te vinden.
Aanmelden uiterlijk 20 maart bij
Bert Nijenhuis, tel 0575-555559 of
nijen927@planet.nl

Cursus zangvogelherkenning

Veel vogels zingen hun eigen lied bij zoeken naar een vrouwtje en het
bouwen van hun nest, het is dan de beste gelegenheid om de verschil-
lende soorten te leren herkennen. Het herkennen van de geluiden van
de bewoners van tuin, park en bos geeft veel voldoening. In het voor-
jaar zijn de bomen nog kaal en kun je de vogels in de bomen nog zien
zitten maar wanneer de blaadjes aan de bomen zitten dan wordt dat
een stuk moeilijker. Om een vogel dan nog te herkennen is de zang
een hulpmiddel.

Jan Groot Jebbink gaf aan dat hij posi-
tief verrast was bij de eerste contacten
met de nieuwe gemeente Bronck-
horst, waarbij de laag drempeligheid,
duidelijkheid en snelheid van reage-
ren de belangrijkste zaken waren die
opvielen.

Er werd tevens gesproken over de vrij-
willige brandweer. Als lid van de Vor-
dense brandweer deelde dhr Groot
Jebbink de zorg met de burgemeester,
dat er op dit moment te weinig vrijwil-

ligers zich aanmelden. Ondanks dat
het dankbaar werk is om te doen en de
goede sfeer binnen het korps, "Dat zie
je wel aan hoelang de mensen erbij
blijven." Meldde dhr Groot Jebbink.
Dienstverbanden van meer dan twin-
tig jaar zijn meer regel dan uitzonde-
ring.

Tijdens de rondleiding kwam de diver-
sheid van autobedrijf Groot Jebbink
naar voren met het Shell tankstation,
de verkoop van nieuwe Chevrolets en

gebruikte auto's en de ultra moderne
werkplaats met vijf zeer goed opgelei-
de monteurs.

Het bedrijf dat inmiddels al meer dan
veertig jaar bestaat, verhandeld op
jaarbasis meer dan 400 auto's en keurt
ruim 1.000 auto's APK. Daarnaast
zorgt het tankstation dat er met de
brandstof die daar per jaar vertankt
wordt, ruim 25 miljoen kilometer ge-
reden kan worden. Tot slot kreeg het
college allemaal een paar werkhand-
schoenen, waarbij Jan Groot Jebbink
aangaf dat er nog veel werk is voor het
college maar dat ze als politici ook
moeten oppassen geen "vuile" handen
te krijgen.

College op bezoek bij autobedrijf
Groot Jebbink

De burgemeester en wethouders waren in het kader van een reeks bedrij-
venbezoeken, dinsdag 7 maart j.l. te gast bij autobedrijf Groot Jebbink aan
de Rondweg in Vorden. In het anderhalf uur durende bedrijfsbezoek kwa-
men diverse zaken aan de orde.

Op de foto van links naar rechts:Jan Groot Jebbink, wethouder Peter Glasbergen, gemeentesecretaris Paul van Gog, wethouder André Baars,
burgemeester Henk Aalderink en wethouder Dick Nas.

Vrijdag 17 maart houdt de ANBO-afde-
ling Vorden om 14.00 uur in het
Dorpscen-trum - zaal 't Stampertje te
Vorden - de jaarlijkse ledenvergade-
ring. Tijdens deze bijeenkomst zal het
bestuur - mede aan de hand van het
jaarverslag - openhartig in-gaan op het
reilen en zeilen van de vereniging in
2005. Tevens is deze vergadering voor
de aanwezige leden een uitstekende
gelegenheid voor het leveren van op-

bouwen-de kritiek en het aandragen
van inspirerende ideeën.
Na de afhandeling van het huishoude-
lijk deel van de agenda vertelt Vordens
oud-burgemeester, de heer E.J.C. Ka-
merling, over de geschiedenis van de
heren en graven van Huis Bergh. Aan
de hand van een interessante dia-serie
biedt hij de aanwezigen onder andere
een kijkje in de kunstverzameling, het
archief en de bibliotheek. Kasteel Huis
Bergh ligt aan de rand van de plaats 's
Heerenberg en behoort tot de grootste
en belangrijkste kastelen van ons
land.

Anbo-beleid openhartig en helder
Oud-burgemeester Kamerling biedt
een kijkje in de geschiedenis van
Huis Bergh.

Inmiddels hebben veel mensen het ge-
not van het lopen met Nordic Walking
ontdekt. Wie de techniek eenmaal
goed onder de knie heeft kan alleen,
met elkaar of in clubverband blijven
lopen. 
De Achterhoek is natuurlijk een
prachtige omgeving om te lopen maar
misschien nog mooier is het Sauer-
land. In het bergachtige gebied kan
men de stijg- en daaltechniek heel
goed oefenen. F

ree-wheel heeft met haar vorig jaar op-
gestarte onderdeel Travel al een skireis
en schaatsreizen opgezet. 

Een Nordic Walking weekend in het
Sauerland voor hen die al ervaring
hebben met Nordic Walking is een pri-
ma aanvulling op de eerder georgani-
seerde reizen. Zowel alleenstaanden
als stellen kunnen zich voor deze reis
inschrijven. 

Men reist op vrijdag aan het begin van
de middag met een touringcar vanaf
Free-wheel naar de plaats van bestem-
ming. 
Daar kan tot zondagmiddag deelgeno-
men worden aan diverse tochten on-
der begeleiding van twee gediplo-
meerde instructeurs die de techniek
voor het dalen en stijgen verder zullen
oefenen met de groep. Men verblijft in
een sfeervol en rustig hotel op basis
van volpension.  

Voor uitgebreide informatie belt u
met free-wheel: (0575) 55 42 28. 
U kunt natuurlijk ook een kijkje ne-
men op www.free-wheel.com/travel

Nordic Walking
Over Nordic Walking is al heel wat
gezegd en geschreven, maar Free-
wheel -buitensportzaak in Vorden-
heeft weer iets nieuws te bieden op
dit gebied. Een geheel verzorgd
lang weekend Nordic Walking in
het Sauerland onder begeleiding
van ervaren instructeurs.

Vo e t b a l

VV Vorden
Uitslagen zaterdag 11 maart
Schalkhaar C6 - Vorden C3: 2 - 4
DVV D5 - Vorden D3: 7 - 2
DVV F11 - Vorden F4: 5 - 0

Programma zaterdag 18 maart
Witkampers A1 - Vorden A1; Be Quick
Z. B1 - Vorden B1; Vorden B2 - WHCZ

B3; Vorden C1 - Warnsveldse Boys C1;
Vorden C2 - V en L C1; Vorden C3 -
Voorwaarts Twello C4; DZSV D1 - Vor-
den D1; Vorden D3 - DZC '68 D7; Vor-
den E1 - Gazelle Nieuwland E1; Sprink-
hanen E1 - Vorden E2; Doetinchem E2
- Vorden E3; Vorden E4 - GSV '38 E2;
Steenderen E3 - Vorden E5; GSV '38 E4
- Vorden E6; Vorden F1 - DVC '26 F2; VI-
OD F3 - Vorden F2; Vorden F3 - DZC '68
F4; Vorden F5 - Zelhem F2

Programma zondag 19 maart
Vorden 1 - Silvolde; Vorden 2 - Reunie
2; Vorden 3 - Witkampers 3; Pax 6 - Vor-
den 4; Doesburg SC 5 - Vorden 5

Socii nieuws
Uitslagen 11 maart
Babberich E1 - SBC  E2: 2-0
DVV F3 - SBC F1: 9-2

Programma 18/19 maart
Voorst B1-SBC B1; SBC C1-OBW C3; SBC
C2-Lochem C3; Peeske D1-SBC D1;
GSV'38 D3-SBC D2; NVC D1-SBC D3;
SBC E1-Keijenburgse Boys E2; SBC E2 -
Doesburg E3; SBC E3-VIOD E9; SBC  F1-
Angerlo F1; SBC F2-Groessen F4; SBC
F3-AZC F6; Socii-Loil; Erica 5-Socii 2;
Klein Dochteren 3-Socii 3; Socii 4-vrij;
Socii 5-SHE 4

PC DE GRAAFSCHAP
Dit weekend werd een van de laatste
indoorwedstrijden gereden door de
ponyruiters van PC De Graafschap.
Succes was er voor Jermaine Pellen-
berg met haar pony Tania. Zij behaal-
de de eerste prijs in de klasse B-C met
172 punten. Ook haar zus, Jorieke Pel-
lenberg met haar pony Urbanus, reed
een mooie proef en wist beslag te leg-
gen op de 2e plaats in de klasse B-DE
met 158 punten. Hester Slegt kwam
met haar pony Woodrow Carisbrooke
uit in de klasse M2-DE en had met 163
punten genoeg om de eerste prijs in
ontvangst mogen nemen.

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

Dorothé doet waarnemingen aan de
hand van meegebrachte foto's; een
foto kan van uzelf zijn, een overledene
of een huisdier. Op deze avond kunt u
ook kennismaken met de vrijwilli-
gers: Nadia Busch, Aura-Reading en
Healing; Sjany de Graaf, Gestaltthera-
pie en APS; Miriam Menzing, Shamb-
hala; Mirande Overmaat, Reiki; Alian-

ne Koning, Kristaltherapie en Magne-
tiseren; Jules Rüthers, Voetreflexolo-
gie; Heleen Parre, Tarot en Numerolo-
gie; Agnes Vos en Riet Scheers, Boeken
van The ReadShop en Tweedehands-
boeken. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Nardie Krabbenborg, 
e-mail: nardie@kairospraktijk.nl of op
de website: www. kairospraktijk.nl.

Kairosavond met foto’s
Op dinsdag 21 maart a.s. hebben we als gast Dorothé Huijsmans op de
Kairosavond "Er is meer……" in HCR "'t Zwaantje", Zieuwentseweg 1 in
Lichtenvoorde.



Jaargang 2
Nr. 11
14 maart 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Het milieu gaat ons allemaal aan.
Zowel jong als oud. Helaas staan 
we daar te weinig bij stil. Daarom

is de Nationale Boomfeestdag zo'n
belangrijk initiatief. Dit jaar is de
Boomfeestdag op woensdag 22

maart. Ook de gemeente Bronck-
horst doet mee. Doel van de Boom-
feestdag is kinderen op jonge leeftijd
op een positieve en directe manier 
te confronteren met de natuur. Ze 
te leren dat de natuur om ons heen
helemaal niet zo vanzelfsprekend
is en dat we er zuinig op moeten zijn.
Natuurlijk is het voor ieder kind 
speciaal een eigen boom te planten
en later nog eens te gaan kijken hoe
deze zich heeft ontwikkeld. Jaarlijks
vieren zo'n 130.000 kinderen van 10
tot 12 jaar het feest. In de gemeente
Bronckhorst nemen de leerlingen
van de groepen zeven en acht van 
31 basisscholen deel aan de 
Boomfeestdag. Dit zijn rond de 
430 kinderen.

Zevenduizend bomen
En zij hebben een aardige klus te
klaren.Er staan maar liefst 7.000

jonge eiken, beuken en berken die
dag klaar om geplant te worden. De
Bronckhorster Boomfeestdag vindt
plaats op landgoed ’t Zand, aan de
Rijnweg in Hengelo Gld. Het perceel
van 1,5 hectare, beschikbaar gesteld
door de familie Groot Wassink,
maakt onderdeel uit van de ecologi-
sche hoofdstructuur en wordt in-
plant in het kader van de subsidie-
regeling natuurbeheer  en heeft een
hoge natuurwaarde. De bomen gaan 
aansluiten op aangrenzende bossen
in de omgeving. 

De gemeente organiseert de Boom-
feestdag samen met de Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer ’t Onder-
holt en de werkgroep Leefbaarheid
Vorden. Wethouder Glasbergen
plant om 10.00 uur de eerste 
boom, waarna de kinderen de 
spade overnemen.

Burgers en vertegenwoordigers
doen mee aan plan van aanpak Wmo
De gemeente bereidt zich voor op 
de invoering van de Wmo. Daarbij
spelen ook de wensen en suggesties
van burgers en belanghebbende 
organisaties een rol. 
Het proces om te komen tot de 
invoering van de Wmo op 1 januari
2007 kent een aantal stappen.

1. Eerst legt de gemeente tijdens
twee algemene informatiebijeen-
komsten uit:
• wat de Wmo inhoudt
• welke stappen de gemeente de 

komende tijd neemt om tot 
invoering te komen 

• welke richtlijnen hierbij van 
rijkswege gelden

Alle inwoners en belanghebbende
organisaties in de gemeente
Bronckhorst zijn van harte welkom
om één van deze informatiebijeen-
komsten bij te wonen. Tijdens en 
na afloop van een bijeenkomst is er
gelegenheid om opmerkingen en
suggesties aan de gemeente mee te
geven. Deze worden meegenomen
in het opstellen van een plan voor de
uitvoering van de Wmo.

2. Deze informatiebijeenkomsten
krijgen een vervolg in een kleinere
bijeenkomst met vertegenwoordi-
gers van alle doelgroepen die met
de Wmo te maken krijgen. Bijvoor-
beeld zorgaanbieders, maatschap-
pelijke organisaties en vertegen-
woordigers van cliënten. Zij gaan
zich buigen over stellingen die 
inhoudelijk over de Wmo gaan. 
Dat levert eveneens informatie en
wensen op waarmee de gemeente
aan de slag kan om een Wmo-plan
te schrijven. In dit plan komt te staan
hoe de gemeente de uitvoering van

de Wmo vanaf 2007 denkt 
in te vullen.

3. Hierna volgt het officiële tijdspad
om tot invoering te komen. Eerst is
er een inspraakprocedure. Daarna
stelt de gemeenteraad het Wmo-
plan vast en kan de uitvoering van de
Wmo beginnen. Uiteraard informe-
ren we u via Contact uitgebreid over
het hele traject en de voortgang. 

Nog geen antwoord over de 
concrete invulling van de Wmo
De Wmo brengt drie wetten onder
één noemer: de Welzijnswet, de Wet
voorzieningen gehandicapten (Wvg)
en delen uit de AWBZ (Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten), met
name de huishoudelijke verzorging.
De eerste twee wetten voert de 
gemeente al uit, de AWBZ onder-
delen komen erbij. We begrijpen 
dat u inhoudelijke vragen heeft, 
zoals wat er met het persoongebon-
den budget gebeurt, of uw hulp nog
wel kan blijven komen, hoe de 
indicatie gaat plaatsvinden en welke
hulp u hoe of waar moet aanvragen.
We kunnen nog geen concreet ant-
woord geven op de meeste vragen.
Samen met burgers, vertegenwoor-
digingen en organisaties gaan we
komende maanden een invulling 

geven aan deze vragen. 

Informatiebijeenkomsten
De twee informatiebijeenkomsten
over de Wmo vinden plaats op 
28 en 29 maart a.s. om 20.00 uur.
Op 28 maart is de bijeenkomst in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in
Vorden en op 29 maart Partycen-
trum Langeler, Spalstraat 5 in 
Hengelo Gld. Vanaf 19.30 uur staat
de koffie klaar.  U bent van harte
welkom op één van de avonden. 
Het is voor ons prettig om te weten
hoeveel mensen we kunnen 
verwachten. We stellen het zeer op
prijs als u zich aan wilt melden, 
tel. (0575) 75 04 99 of
e.werkman@bronckhorst.nl.

Vragen over de Wmo procedure
Heeft u vragen over de procedure
rond de invoering van de Wmo, dan
kunt u contact opnemen met 
mevrouw Floor Jansen, afdeling
Maatschappelijke ondersteuning,
tel. (0575) 75 04 85.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Bronckhorst betrekt inwoners bij invoering

Nadat op 14 februari de Tweede Kamer heeft ingestemd, is invoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een stap dichterbij gekomen.
Als de Eerste Kamer akkoord gaat, gaat de Wmo op 1 januari 2007 in. Hier-
mee informeren wij u hoe de gemeente stapsgewijs tot de invoering van de
Wmo komt en hoe u daarbij betrokken kunt zijn. Op 28 en 29 maart bent u
van harte welkom op één van de informatiebijeenkomsten.

Programma voor 28 en 29 maart
19.30 uur Ontvangst met koffie
20.00 uur Opening en inleiding door wethouder A. Boers
20.15 uur Wat is de Wmo, wat moet de gemeente regelen 

en hoe wil de gemeente dit gaan aanpakken? 
Door projectleider mevrouw Karin de Boer

21. 00uur Pauze en gelegenheid om vragen, suggesties en 
opmerkingen in te leveren

21.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
22.00 uur Afsluiting

Leerlingen basisscholen gemeente Bronckhorst vieren op 22 maart gezamenlijk Boomfeestdag 

WK voetbal staat voor de
deur, brandweer
Bronckhorst waarschuwt
voor gebruik gastoeters

Sommige gastoeters, die veel 
gebruikt worden door oranje voet-
balsupporters, blijken zeer brand-
gevaarlijk. Als men een aansteker
bij de toeter houdt en hierna toetert,
kan dit een enorme steekvlam 
veroorzaken. Onderzoek wijst uit dat
een aantal merken toeters gevuld is
met het gas propaan, wat licht 
ontvlambaar is. Er is echter ook een
aantal merken die de toeters gevuld
hebben met een niet brandbaar
drijfgas. Deze zijn wel veilig in het
gebruik. De brandweer adviseert om
van een vrolijk feest ook een veilig
feest te maken. Zij raden gebruikers
van toeters daarom dringend aan
om voor het gebruik de aanwijzingen
op de bus te lezen. U bent dan op de
hoogte van de soort vulling die de
toeter bevat. Is deze vulling brand-
baar, dan is het raadzaam de toeter
niet binnen te gebruiken. Uiteraard
is het buiten ook oppassen geblazen
bij het gebruik in de buurt van open
vuur, sigaretten of hete voorwerpen.



De verwarmde buitenzwembaden
gaan in april weer open. Het Burg.
Kruijffbad (Steenderen) op 22 april
en het Hessenbad (hoog-Keppel) en
Het Elderink (Hengelo Gld.) op 30
april. Op 22, 23 en 24 maart heeft u
de gelegenheid om in de voorver-
koop tegen een gereduceerd tarief
een abonnement te kopen. Nieuw is
dat een abonnement nu toegang
geeft tot alle drie de zwembaden.

Tijdens de voorverkoop liggen de
prijzen voor abonnementen 20%

lager dan in het seizoen zelf. De
voorverkoop is op de drie bovenge-
noemde dagen.

Aanvraagformulieren zijn geduren-
de de voorverkoop bij de verkoop-
punten te krijgen. Maar u kunt ook
het formulier op deze gemeentepa-
gina invullen en inleveren. 

Nadat u het aanvraagformulier hebt
ingevuld, levert u het op 22, 23 of 24
maart in en betaalt ter plaatse (bij
voorkeur met gepast geld, pinnen

niet mogelijk). Neemt u ook een pas-
foto mee! U krijgt het abonnement
dan direct mee. De voorverkoop
vindt plaats bij: Hoog-Keppel:
sporthal Hessenhal, Steenderen:
sporthal Hooge Wessel en Hengelo:
zwembad Het Elderink.
Openingstijden voorverkoop: 
22 maart van 09.00 tot 16.00 uur, 
23 maart van 13.00 tot 20.00 uur en
24 maart van 09.00 tot 16.00 uur.

Zwemlessen
Ook vindt de inschrijving voor 
zwemlessen op deze dagen plaats.
Opgeven voor het diploma A kan 
op 22 maart, voor diploma B op 
23 maart en voor de overige 
diploma’s op 24 maart. Een Jeugd
Zwemleskaart kost € 45 voor het
hele seizoen. Dit is exclusief het 
benodigde Jeugdabonnement.

Rectificatie
In het artikel van vorige week over
de voorverkoop van abonnementen
voor de openluchtzwembaden in de
gemeente Bronckhorst is een fout
geslopen. Bij de uitleg over abonne-
menten stond het jeugd/65+ abon-
nement vermeld. Dit moet zijn
jeugdabonnement. Er is geen speci-
aal abonnement voor 65-plussers.

Voorverkoop abonnementen buitenzwembaden gemeente Bronckhorst op 22, 23 en 24 maart!

Aanvraagformulier voor een abonnement
Gegevens van de hoofdaanvrager:  
Achternaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voorletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gewenst abonnement:

� Standaard abonnement (vanaf 17 jr)
� Jeugdabonnement (4 t/m 16 jr)
� Gezinsabonnement * (* vul in de volgende tabel de gezinsgegevens in)

Alleen invullen bij gezinsabonnement
Namen en geboortedatum partner en/of thuiswonende kinderen
(die op het moment van de aanvraag nog géén 18 jaar zijn):

(Roep)naam/voorletter: Geboortedatum:
Partner :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kind 1   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kind 2   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kind 3   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kind 4   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra aanvraag voor persoonlijk abonnement
Achternaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voorletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gewenst abonnement:

� Standaard abonnement (vanaf 17 jr)
� Jeugdabonnement (4 t/m 16 jr)

Totaalbedrag: € . . . . . . . . . . . . . . . . .(Let op! Contant betalen (liefst gepast) en per
abonnement/gebruiker een pasfoto meenemen.

Handtekening :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Datum : . . . . . . . . . . . . .

De tarieven: 
voorverkoop: seizoen

Standaard abonnement (vanaf 17 jaar):  € 42,80 € 53,50
Jeugdabonnement (4 t/m 16 jaar): € 30,40 € 38,00 
Gezinsabonnement: € 82,00 € 102,50

De tarieven van de overige entreebewijzen zijn:
Standaard dagkaart € 2,80
Jeugd dagkaart € 2,00
Standaard avondzwemmen v.a. 18.00 u € 2,00
Standaard 10 badenkaart € 25,20
Jeugd 10 badenkaart € 18,00
Jeugd Zwemleskaart(abonnement verplicht) € 45,00
Doelgroepenkaart volwassen € 50,00

�

�

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Bouwvergunningen 
• Baak, Dambroek 18, tijdelijk plaatsen kantoorcontainergebouw voor ontruimingsoefeningen
• Drempt, Binnenweg 7, wijzigen dakbedekking van riet naar dakpannen
• Drempt, Roomstraat 25, gedeeltelijk vergroten garage 
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 2, plaatsen 2 dakkapellen en inrichten zolder 
• Hengelo Gld., Berkenlaan 28, gedeeltelijk vergroten woning 
• Hengelo Gld., Slotsteeg 10, verbouwen woning
• Hengelo Gld., Vloed 28, gedeeltelijk vergroten woning 
• Olburgen, Roggeland 21, plaatsen dakkapel
• Vorden, Het Gulik 3, gedeeltelijk veranderen voorgevel woning
• Vorden, Hoetinkhof 16, vernieuwen tuinhuisje
• Zelhem, Dennenweg 1, vernieuwen/bouwen vrijstaande woning met aangebouwd bijgebouw 
• Zelhem, Nijverheidsweg 8, bouwen bedrijfswoning

Monumenten
Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet 1988 en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 16
maart t/m 26 april 2006 tijdens de openingstijden het ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Vierakkersestraatweg 31, R.K. Kerk St. Willbrordus, voor het herstel van de balklagen

in de toren

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling

door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke 
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 27 april 2006. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heer 
W. Hagens of de heer C. Hofs tel. (0575) 75 03 53/52.

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

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Het Hoge 31, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling met 

toepassing van artikel 5, lid 8 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 
‘Vorden Centrum en Oost 1994’

• Vorden, Industrieweg 10, voor het plaatsen van een stikstofsilo, het betreft een vrijstelling met
toepassing van artikel 10, lid 5 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Vorden Centrum en Oost 1994’

Deze bouwplannen liggen vanaf 16 maart t/m 12 april 2006 tijdens de openingstijden ter inzage 
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

• Vorden, Brandenborchweg 4, voor het vernieuwen van een schuur/garage, het betreft een 
vrijstelling met toepassing van artikel 3, lid 4 van de planvoorschriften van het geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982 Vorden’

• Vorden, Lindeseweg 28, voor het plaatsen van een tuinkas, het betreft een vrijstelling met 
toepassing van artikel 6, lid 7, sub j van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan ‘Buitengebied 1982 Vorden’

Vergaderingen van de raad
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.,
voor het eerst weer op 23 maart
2006. Twee weken voor de raads-
vergadering vinden de commissie-
vergaderingen plaats. Deze zijn 
informerend en oriënterend van
aard. Besluiten worden er niet ge-
nomen. De fracties stellen meestal
vragen aan de wethouder over zijn
voorstel, er wordt doorgepraat over
de consequenties van het voorstel
en soms worden diverse alternatie-
ve mogelijkheden besproken. De
commissies nemen geen besluit,
dat doet de gemeenteraad twee 
weken later. In de tussenliggende

periode bepalen de fracties van de
politieke partijen hun standpunten.

Uw onderwerp op de politieke
agenda
Wilt u een onderwerp op de politie-
ke agenda plaatsen? Dat kan als
het tenminste niet gaat over een

privé-belang, een klacht of een 
bezwaar. Voor informatie en spel-
regels kunt u contact opnemen met
de griffie of de website raadplegen,
klik op infobalie, dan op folders en
selecteer vervolgens Over burge-
rinitiatief en spreekrecht.

Uit de raad

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op woensdag 15 maart 2006 om 9.00
uur in het gemeentekantoor aan de Banninkstraat 24a in Hengelo Gld.
Deze vergaderingis openbaar. De agenda voor deze vergadering kunt u
vinden op onze website  www.bronckhorst.nl.

Standaard: vanaf 17 jaar
Jeugd: 4 t/m 16 jaar
Kinderen t/m 3 jaar gratis toegang



• Vorden, Ruurloseweg 86, voor het verbouwen van een woning, het betreft een vrijstelling met
toepassing van artikel 3, lid 4 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Buitengebied 1982 Vorden’

Deze bouwplannen liggen vanaf 16 maart t/m 29 maart 2006 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Steenderen, Kastanjelaan kavelnummer 69, 70, 71 en 72, voor het gedeeltelijk vergroten van

twee garages en drie woningen, het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het gel-
dende bestemmingsplan ’t Paradijs fase III 2004’

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 16 maart t/m 26 april 2006 tijdens openingstijden ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 39 WA4, voor het bewonen van een recreatiewoning (geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’) 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat tussen nrs. 15 en 19, voor de bouw van 9 grondgebonden woningen

(waarvan 7 voor senioren) en één complex met 18 zorgappartementen (geldend bestemmings-
plan ‘Dr. Grashuisstraat-Stationsplein’)

Deze ontwerpbesluiten van artikel 17 en artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 maart t/m 26 april 2006 tijdens 
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke 
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 75 02 50. 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op een van 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 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, kruising N338 en N217 in Doesburg, voor het realiseren van een slibdepot (geldend

bestemmingsplan ‘Hummelo en Keppel’)
• Zelhem, Ruurloseweg 30-79, voor het bewonen van een recreatiewoning (geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’)
• Hengelo, Vordenseweg 80b, voor het bewonen van een recreatiewoning (geldend 

bestemmingsplan ‘Hengelo Buitengebied 1984’)
Deze vrijstellingen zijn verzonden op 7 maart 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.

Deze besluiten treden na bekendmaking in werking. Een 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 en ontheffingen
Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 6 maart 2006:
• Drempt, Gientjesweg 5, plaatsen dakkapel 1e verdieping noordzijde woning
• Drempt, Gientjesweg 5, vernieuwen/veranderen raamkozijn 1e verdieping oostzijde woning
• Hengelo Gld., Vloed 26, vergroten woning
Verzonden op 10 maart 2006:
• Drempt, Kleine Dreef 5, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 
• Drempt, Kleine Dreef 7, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
• Vorden, Biesterveld 51, bouwen berging 
• Zelhem, Korenbloemstraat 24, plaatsen serre

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 6 maart 2006: 
• Baak, Bakermarksedijk 19, gedeeltelijk veranderen deel tot gastenverblijf, verleend met 

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 13, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met toepassing van 

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

• Wichmond, Dorpsstraat 10, vernieuwen achterhuis woning
• Zelhem, Halseweg 25 B, bouwen garage/carport/veranda, verleend met vrijstelling op 

grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 8 maart 2006: 
• Halle, Heisterboomsdijk 9, plaatsen bedrijfsruimte, verleend met vrijstelling op grond van 

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Molenenk 5a, gedeeltelijk vergroten bedrijfshal
Verzonden op 9 maart 2006: 
• Baak, Dambroek 18/20, bouwen loods
• Olburgen, Dierenseweg 1, bouwen jongveestal
• Zelhem, Rubensstraat 8, gewijzigd uitvoeren bouwvergunning verleend op 20 december 2005

voor vergroten woning en bijgebouwen
Verzonden op 10 maart 2006:

• Vorden, Wildenborchseweg 30, veranderen woning, verleend met toepassing van artikel 50, 
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek 
en Liemers 

• Zelhem, Ruurloseweg 35, vernieuwen en vergroten landbouwwerktuigenberging

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 9 maart 2006: 
• Keijenborg, Wolsinkweg 3, bouwen woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 8 maart 2006:
• Vorden, Wilmerinkweg 5, slopen asbesthoudende dakplaten kapschuur
Verzonden op 9 maart 2006: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, slopen open loods
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 31, slopen gedeelte jongveestal, er komt asbesthoudend 

afval vrij 
• Zelhem, Dennenweg 1, slopen woning en varkensschuur, er komt asbesthoudend afval vrij 

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5,
art. 5.5.1)
Verzonden op 14 maart 2006:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, voor verbranding nabij de Bakerwaardseweg
• Halle, Bielemansdijk 17, voor verbranding nabij de Bielemansdijk 15
• Halle, Halle Heideweg 4, voor verbranding nabij de Halle Heideweg 4
• Hengelo Gld.,  Kieftendorp 5, voor verbranding nabij Kieftendorp 5
• Hengelo Gld., Riefelinkdijk 3a, voor verbranding nabij de Riefelinkdijk 3a
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 21, voor verbranding nabij de Steenderenseweg
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 5, voor verbranding nabij de Kruisbergseweg 5
• Vorden, Deldenseweg 13, voor verbranding nabij de Deldenseweg 13
• Vorden, Galgengoorweg 7a, voor verbranding nabij de Galgengoorweg 7
• Vorden, Reeoordweg 2a, voor verbranding nabij de Reeoordweg 2a
• Vorden, Schuttestraat 34, voor verbranding nabij de Schuttestraat 34
• Zelhem, Akkermansstraat 10, voor verbranding nabij de Akkermansstraat 10
• Zelhem, Jaaltinkweg 5, voor verbranding nabij de Jaaltinkweg
• Zelhem, Kruisbergseweg 23, voor verbranding nabij de Kruisbergseweg 23
• Zelhem, Michelstraat 14, voor verbranding nabij de Michelstraat 14
• Zelhem, Nijmansedijk 7, voor verbranding nabij de Nijmansedijk
• Zelhem, Venderinkweg 1, voor verbranding nabij de Venderinkweg 1

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 Bouwen en milieu. 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 verkeersmaatregel
• Zelhem, vliegervereniging Flyingcircus houdt op 17 t/m 19 maart 2006 een vliegerwedstrijd en

een éénlijnsdemonstratie. Daarom geldt op de Varsselsestraat, Aaltenseweg vanaf Gielinkweg
tot Roesinkweg en de Everhardinkweg van 17 t/m 20 maart 2006 een parkeerverbod aan beide
zijden van de weg

• Hummelo, op 16 april 2006 is er een paasvuur aan de Groeneweg, hierdoor wordt de Groene-
weg (vanaf Stokhorsterweg tot einde van de weg doodlopend) op die dag van 17.00 tot 24.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Ook geldt op dat tijdstip een parkeerverbod op de Groeneweg
(links) Keppelseweg tot Stokhorsterwegen en de Stokhorsterweg (rechts) Groeneweg tot 
Margrietlaan

• Hummelo, stichting ‘Het Web’ Kunstenaarsnetwerk houdt op 23 april 2006 een kunstmarkt. 
De parkeerplaats centrum Hummelo wordt daarom van 22 april (’s avonds) tot 23 april 2006 
tot 17.30 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, vanwege een demonstratie groenbemesting op 28 maart 2006, geldt op het naast-
gelegen perceel Aaltenseweg 7 een parkeerverbod tussen de Ruurloseweg en de Baakseweg

• Vorden, vanwege een concours voor paarden en pony’s op 8 en 9 april 2006, geldt op de 
Schuttestraat tussen de Ruurloseweg en de Vordense Bosweg aan de beide zijden van de 
weg een parkeerverbod vanaf 8 april, 07.00 uur tot 09 april, 17.00 uur

• Zelhem, op 22 april 2006 wordt de 34e Batavierenrace gehouden. Hiervoor worden de 
Wolfersveenweg vanaf de Kuiperstraat tot de Bielemansdijk voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer, op 22 april 2006 vanaf 08.00 uur tot 12.00 uur gesloten voor 
alle verkeer

• Voor-Drempt, tijdens de Koninginnedagviering op 29 april 2006 worden de de Kerkstraat, 
tussen de Dubbeltjesweg en de Witte Hemelweg en de Gildeweg, vanaf de voormalige Dreef 
tot aan de Kerkstraat, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, vanaf 
28 april, 20.00 uur tot 29 april 2006,18.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Veldweg, 
Zomerweg en Veenweg

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan Buitengebied Steenderen 2006 Zutphen-
Emmerikseweg 83 en 83a
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen 2006 Zutphen-Emmerikseweg 83
en 83a’ ligt van 16 maart t/m 26 april 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de 
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de vestiging van een hoveniersbedrijf met dienstwoning op het 
perceel Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a.

Openbare bekendmakingen - vervolg



Openbare bekendmakingen - vervolg

FAMIL IEDRUKWERK

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

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.

Ontwerpbestemmingsplan Lamstraat (ong.), Toldijk
Het ontwerpbestemmingsplan Lamstraat (ong.) in Toldijk (ten oosten van de Lamstraat 14 en 
ten westen van de Meerbrinkweg) en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
16 maart t/m 26 april 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor 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 vestiging van een nieuwe melkveehouderij met bedrijfswoning 
op een nieuw te creëren agrarisch bouwperceel aan de Lamstaat ong. in Toldijk (ten oosten van
de Lamstraat 14 en ten westen van de Meerbrinkweg), geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied
Steenderen 1993’.

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

Vastgestelde bestemmingsplannen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 februari 2006 de volgende bestemmingsplannen
vastgesteld:
• ‘Buitengebied 2005 Zutphen-Emmerikseweg 75b’. Het plan heeft betrekking op het vestigen

van een watersportbedrijf in de bestaande bedrijfsbebouwing
• ‘Buitengebied 2004 Beekstraat 12’. Het plan heeft betrekking op de opdeling van een voormalig

agrarische bedrijfswoning en een daarmee in verbinding staand agrarisch bedrijfsgebouw in
drie woningen

Bij de vaststelling van deze plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de 
ontwerpen.

De bestemmingsplannen liggen van 16 maart t/m 26 april 2006 tijdens openingstijden voor 
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan 
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 16 maart t/m 26 april 2006 
tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Velswijkweg 1, voor een oprichtingsvergunning voor een rundveehouderij, 

akkerbouwbedrijf en zorgboerderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter 
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 27 april 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke

gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen 
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen 
en milieu telefoon (0575) 75 02 87.

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

Ontwerpbesluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en 
art. 3.31 Awb)

Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 16 maart t/m 26 april 2006 
tijdens de openingstijden ter inzage het ontwerpbesluit voor het ambtshalve aanpassen van de
voorschriften van de milieuvergunning van:

• Halle, Molenweg 6, betreffende het onderhoud en keuring van de verwarmingsinstallaties 
en het verbruik van gas, water en electriciteit met betrekking tot de op 13 januari 1998 onder 
nr. WM1244 verleende vergunning.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke 
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 27 april 2006. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan
de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend degene die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 16 maart t/m 26 april 2006
tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter
inzage:

• Halle, Halseweg 59b, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven
milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een detailhandel in schilderbeno-
digdheden en opslag van materiaal en werktuigen

• Hengelo Gld., Schoolstraat 13, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet 
milieubeheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit woon- en verblijfs-
gebouwen milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een verandering, 
uitbreiding, van de school door het bijplaatsen van een noodlokaal

• Vorden, Nijverheidsweg 3a, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieu-
beheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit opslag- en transportbedrijven
milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een opslaghal voor isolatie-
materiaal, leidingen en fittingen

• Zelhem, Burgemeester Langmanweg 14, voor het oprichten van een inrichting in de zin van 
de Wet milieubeheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit opslag- en
transportbedrijven milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op stalling van 
voertuigen, distributie van kranten en folders met een bijbehorend kantoor

• Zelhem, Gildenweg 4, voor het van toepassing worden van het Besluit inrichtingen voor 
motorvoertuigen milieubeheer op deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. De inge-
diende melding heeft betrekking op een stalling van tuinmachines met reparatie en verkoop

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer hetzij deze activiteiten niet
onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moet voldaan worden aan de 
algemene voorschriften, die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

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

Winkelhulp
gevraagd voor supermarkt Riba 

op Camping IJsselstrand 

te Doesburg. 

Minimaal 16 jaar. 

Flexibele werktijden in weekend, 

schoolvakanties en feestdagen. 

Periode april t/m augustus. 

Tel: 0313 - 479020 

b.g.g. 0575 -526425

KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? 

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN



HelpHelpStichting 
AAP

CARTRIDGE  
     LEEG? 

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

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

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

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

ROMMELMARKT

Op zaterdag 25 maart a.s. 

tussen 10.00 en 15.00 uur houdt 

Sensire De Wehme haar jaarlijkse 

rommelmarkt.

De markt is gratis toegankelijk en wordt ge-

organiseerd door de commissie van ‘t

Wehme busje. Tevens is er een aparte boe-

kenhoek. De opbrengst van deze markt is be-

stemd voor onderhoud van ‘t busje. 

Kom dus allen naar onze gezellige markt.

www.unive.nlwww.unive.nl

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

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

én kans op gave prijzen!!!

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

vóór 31 meiSluit vóór 31 mei je verplichte 

bromfi etsverzekering af bij Univé. Deze 

is namelijk lekker voordelig. En heb je al 

een kenteken? Dan ontvang je nog meer 

voordeel! Bovendien maak je kans op kei 

gave prijzen als je de scootergame speelt. 

Kijk voor meer informatie op www.unive.nl 

of kom langs op kantoor.

Speel de game 
op  www.unive.nl/scooter 

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

Sim Sam De Smidse 3 Ruurlo 0573-452875

3 Halen = 2 betalen weken
Betaalbaree leukee kinderkledingg dichterbijj dann uu denkt!

Shiatsu Therapie
Vage klachten die je leven uit balans brengen, wie kent 

dat niet. Klachten die niet zomaar op te lossen zijn met

een pilletje. Niet zelden ligt de oorzaak in een verstoorde

energiebalans van ons lichaam. Met shiatsu therapie is 

deze natuurlijke balans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:

• maag/darmklachten

• rug/nek/schouderklachten

• stress

• menstruatieklachten

• spierpijn

• depressie

• slapeloosheid

• hoofdpijnen enz.

Shiatsu heeft een diepe werking en is zeer rustgevend om

te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door 

verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een 

behandeling op afspraak:

shiatsutherapeut
Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (0575) 55 65 00

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

Opbrengst sponsorfietstocht World Servants Vorden ruim € 1400,-

Op 28 januari jl. hebben Marieke Hoek en Maartje Bosma samen met World Servants Steen-

deren een sponsortocht gefietst van ruim 70 kilometer.  Marieke en Maartje zijn door de on-

dernemers uit Vorden e.o. gesponsord en hebben een bedrag van € 1470,00 bij elkaar getrapt.

De kou trotserend ging de groep rond 9.00 uur van start. Het startpunt was bij de kapel in Bronckhorst. De groep

fietste langs de IJssel naar Drempt, richting Doetinchem, om Zelhem heen naar Halle. Via de Veengoot richting

Ruurlo. Na vele omzwervingen om Vorden fietsten de jongelui via Vierakker weer naar Bronckhorst en tot slot

naar Steenderen om daar de dag rond 18.30 uur af te sluiten met een bord patat en een gehaktbal. Het was een

prachtige tocht die zeker de moeite waard was om te fietsen. Zeker als je als fietser weet dat je gesteund wordt

door tientallen bedrijven die in het totaal een bedrag van € 1470,- hebben toegezegd!

Alle bedrijven BEDANKT voor jullie steun en bijdrage! Marieke en Maartje bedanken: AMI Kappers, Anthony’s

Country Store, Barendsen (Fixet en Etos), Bakkerij Joop, Bistro de Rotonde, Bruna, Bleumink (hoveniersbedrijf),

Boerstoel (schildersbedrijf), Camping ”de Goldberg”, Casa interieur, DA (drogisterij), Davorta (bloemen), Dutch

PC, Discus/Kluvers (dierenspeciaalzaak), Elberink (bloemen), Free-Wheel (sport en recreatie), Fons Jansen (in-

stallatiebedrijf), Giessen (schoenmode), Groot Jebbink (autobedrijf), Helmink (wonen), Herberg (café/restau-

rant), Heycop (Houten), Hotel Bloemendaal, Jansen van de Berg (fysiotherapeut), Kettelerij (bloembinderij), Klein

Brinke (garage/fietsen/taxi), Marianne (kapsalon), Meubel Design, Moos en Ko (kindermode), Okido Outdoor

Sport, Onyx Mode, ’t Olde Lettink (restaurant), Plaza (cafetaria), René Morriën Consulting (Gorinchem), Roosen-

stein & Quality (mode), Rijschool Horstman, Ruiterkamp aannemersbe-

drijf, Strada (sportschool), Sueters (kadoshop), Theo Schotsman

(klusbedrijf), Van Asselt (warme bakker), Welkoop, Visser Mode, Vor-

dense Tuin (bloemen), Weulen Kranenbarg (tankstation), Weulen Kra-

nenbarg (tuinartikelen), Wim Bosman (installatiebedrijf), Weevers

(drukkerij), Yvonne (kindermode), Zeeburg/Visser Makelaar en alle an-

dere niet genoemde bedrijven en particulieren!

www.boekenweek.nl
15-25 maart 2006

Boekenweekgeschenk 2006

De nieuwe Arthur Japin.

De grote wereld
Gratis bij aankoop van 
ten minste 3 11,50 
 aan Nederlandstalige boeken*.
    Of v
      de biblio
                   *Zie voor de voorwaarden: www.boekenweek.nl.

Arthur Japin Degrotewereld

RAADHUISSTRAAT 20 - VORDEN



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

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

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

centrum. 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.

MAART:
15 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
15 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
15 N.B.v.P. Voettocht naar Rome door

Gerda Wisselink
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 HVG Linde Excursie naar Grafisch

museum
16 Bejaardenkring Dorpscentrum

17 ANBO Jaarvergadering en inlei-
ding door oud-burgemeester Ka-
merling

20 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

22 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis

22 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

22 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

23 Klootschietgroep de Vordense Pan 
23 PCOB  in het Stampertje ds. Hiems-

tra ""Fietspelgrima naar Jeruza-
lem""

25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plussers  in De Wehme. Info:tele-
foon 552003

25 Veiling Stichting Veilincommissie
Vorden in de Herberg te Vorden

27 Vordense bridgeclub in Dorpscen-
trum

28 Chr. Vrouwenbeweging Passage Oi-
kocredit Investeren in mensen

29 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

29 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

30 Klootschietgroep de Vordense Pan

Donderdagavond 16 maart wordt in
de bibliotheek in Vorden de film ‘ The
story of the Weeping Camel’ vertoond.
Een waar verhaal over het leven van
een herdersfamilie in de Mongoolse
Gobi woestijn. De familie woont daar
in vilten tenten en houdt schapen en
kamelen. Als het voorjaar is aangebro-
ken helpt het gezin bij de geboorte
van de kameelkalveren. Voor één van
de kalveren is het een zware bevalling
en met moeite komt er een zeldzaam

wit kalf ter wereld. De moeder ver-
stoot echter haar jong en weigert melk
en moederzorg te geven. De twee
zoontjes van de familie worden door
de woestijn op reis gestuurd om een
muzikant te zoeken die het hoosh- ri-
tueel kan uitvoeren. De film begint
om 20.00 uur. Kaarten die in de biblio-
theek verkrijgbaar zijn kosten 5 euro.
De ‘vrienden van de bibliotheek’ beta-
len 4 euro.

Filmavond bibliotheek

Het wordt weer tijd de benen te strek-
ken en mee te gaan met de jaarlijkse
lentewandeling, welke het Wereld Na-
tuur Fonds dit jaar zal laten plaatsvin-
den op het landgoed de Kieftskamp
tussen Vorden en de buurtschap Lin-
de.
Op zondagmiddag 19 maart a.s. zal
dat dan zijn. Zoals gebruikelijk zal on-
ze ervaren natuurgids u meenemen
over dit fraaie buiten en veel vertellen
over niet alleen het rijke natuurleven,
maar ook over de historie van het
goed.

Hij zal u laten zien dat men in het ver-
leden gebruik heeft gemaakt van de
aanwezigheid van de Lindese Laak om
het park van de Kieftskamp van zoveel
mogelijk water te voorzien.
Een oud bakoventje zal getoond wor-
den en tevens zal dan uitleg gegeven
worden hoe zo'n oventje werkte. En zo
is er nog veel meer te beleven op de
Kieftskamp, teveel om hier op te noe-
men.
Wie meer van de Kieftskamp wil we-
ten dient mee te gaan met de natuur-
wandeling De start is om 14.00 uur bij
het begin van de oprit naar het huis
langs de Lindeseweg in Vorden. Aan de
deelnemers wordt een bescheiden bij-
drage gevraagd ten behoeven van het
natuurbeschermingswerk van het
WNF en van de eigenaar van het land-
goed.

Wereldnatuurfonds
We horen de vinken al weer slaan,
koolmezen bakenen hun territori-
um af en sneeuwklokjes, hazelaar
en hamamelis bloeien al. 
Kortom; de lente is weer in aan-
tocht.

Waar is het loket, wat houdt deze in-
stelling in, voor wie is dit, wat kunt u
er mee. Het wordt niet alleen een heel

leerzame maar zeker ook een gezelli-
ge middag door de wijze waarop de in-
formatie gebracht wordt. 
Dus doe er allemaal uw voordeel mee
en kom in grote getale op 29 maart
om 14.30 uur naar het Sint Ludgerus-
gebouw in Vierakker voor deze mid-
dag van de Seniorensoos Wichond/Vie-
rakker. U bent van harte welkom.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
Op 29 maart komen Ingrid Bos en
de heer Gerben Sterringa van de
WegWijzer/Zorgloket door middel
van beelden en voorwerpen u ken-
nis laten maken met de WegWijzer.

De kledingbeurs voor tieners en vol-
wassenen is al een begrip in Warns-
veld en weide omgeving. Vrijdag 7
en zaterdag 8 april is er weer een
lente/zomerkledingbeurs. 

Dit maal niet in de Spil maar in 't
Nut aan de Breegraven 1 in Warns-
veld. Binnenkort volgt meer infor-
matie over de nummerverkoop en
de beurs zelf.

Wijziging locatie kledingbeurs
voor volwassenen

De intensieve training is bedoeld voor
jongeren en o.a. aanstaande brugklas-
sers die over het algemeen te weinig
zelfvertrouwen hebben in sociaal,
nieuwe en spannende situaties. 

Agnes Tuinte legt uit: "De overgang
naar het voortgezet onderwijs is vaak
een grote omschakeling van een ver-
trouwde omgeving naar een nieuwe

situatie. Zeker als kinderen minder
zelf-vertrouwen hebben is dit een me-
ga-stap voor hen. D.m.v. de training le-
ren wij de jongeren weerbaarder te
zijn in nieuwe sociale situaties, een be-
tere plek te veroveren, meer inzicht te
krijgen van gedrag, gevoelens en ge-
dachten. Op deze manier kunnen ze
hun patroon doorbreken en verande-
ren.''

Naast deze training voor jongeren die
in augustus 2006 van start gaat, kre-
gen Agnes en Marlies ook aanvragen
van volwassenen.
''Wij zijn daarmee in ontwikkeling en
hopen op 8 april 2006 ook een boeiend
programma, in de vorm van een week-
endtraining, te kunnen aanbieden
voor volwassenen'', aldus Marlies Aart-
sen. 

Voor meer informatie kunt u terecht
bij Agnes Tuinte:  (0314) 34 17 60  of bij
Marlies Aartsen: (0575) 55 62 17 of
mail organicmove@hetnet.nl. Uiter-
aard zijn gelnteresseerden welkom op
zaterdag 8 april 2006 aan de Raadhuis-
straat 6 te Vorden.

Info-middag training 
''STEVIGER in je schoenen staan"

In de Massagepraktijk van Marlies Aartsen te Vorden wordt op zaterdag 8
april 2006 een info-middag georganiseerd voor belangstellenden van de
training "STEVIGER in je schoenen staan''. De initiatiefnemers van de trai-
ning; Agnes Tuinte uit Doetinchem (trainer / coach communicatieve vaar-
digheden, werkzaam in het Voortgezet onderwijs) en Marlies Aartsen uit
Vorden (lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapeute, eigenaresse massa-
gepraktijk) lichten die middag hun activiteiten toe.

Bezitters van het Boekenweekge-
schenk kunnen bovendien op vertoon
van het geschenk op zondag 19 maart
gratis met de trein reizen door heel
Nederland, een gebaar van NS, hoofd-

sponsor van de Boekenweek. Het loont
dus extra om tijdens de Boekenweek
lid te worden van Bibliotheek Vorden.
Het motto van de 71e Boekenweek is
BOEM PAUKESLAG - Schrijvers en mu-
ziek. Het motto is ontleend aan een ge-
dicht van Paul van Ostaijen. In de bi-
bliotheek is volop aandacht voor de
Boekenweek. Zo geeft de bibliotheek
tijdens de Boekenweek ook de Boeken-
weektest 2006 cadeau. Bibliotheek
Vorden geeft het gratis boekje aan ie-
dereen die lid wordt. De Boekenweek-
test heeft dit jaar een nieuwe opzet en
is geheel gewijd aan de auteur van het
Boekenweekgeschenk Arthur Japin en
zijn werk. De test bevat zowel biografi-
sche als bibliografische informatie. In
de test zijn vragen opgenomen over de

auteur en zijn werk. Wie de vragen
juist beantwoordt maakt bovendien
kans op aantrekkelijke prijzen. Het
Boekenweekgeschenk De grote wereld
vertelt de geschiedenis van twee klei-
ne mensen en de wetten van een har-
de maatschappij. Wie al lid is van de
bibliotheek kan het Boekenweekge-
schenk tijdens de Boekenweek ook
krijgen in de boekwinkel, bij beste-
ding van € 11,50 aan Nederlandstalige
boeken. In de boekwinkel is tevens het
Boekenweekessay Erfstukken verkrijg-
baar, geschreven door Paul Witteman,
over het geheim van muzikaliteit. 
Kijk voor meer informatie over de acti-
viteiten in uw bibliotheek op www. bi-
bliotheekvorden.nl of raadpleeg
www.boekenweek.nl

Boekenweekgeschenk 2006

Cadeau voor nieuwe leden
bibliotheek vorden
Het Boekenweekgeschenk 2006 is
tijdens de Boekenweek - van 15 t/m
25 maart 2006 - ook verkrijgbaar in
bibliotheek Vorden. Iedereen van
18 jaar en ouder die zich dan als
nieuw betalend bibliotheeklid in-
schrijft, krijgt een voucher waar-
mee in de boekwinkel het Boeken-
weekgeschenk De grote wereld van
Arthur Japin opgehaald kan wor-
den. Ook krijgen nieuwe biblio-
theekleden een Boekenbon van 
€ 5,- cadeau. 

Man overleden bij 
kapwerkzaamheden
Een 40-jarige Vordernaar is woensdag-
morgen  (8/3) in zijn woonplaats tij-
dens kapwerkzaamheden zodanig ge-
wond geraakt, dat hij ondanks medi-
sche inzet ter plaatse aan zijn verwon-
dingen is overleden. Het slachtoffer
was omstreeks 09.00 uur met een col-
lega in een bosperceel aan de Kapel-
weg met onderhoudswerk bezig. Hier-
bij is een boom dermate ongelukkig
gespleten, dat het slachtoffer door de
opspringende stam werd geraakt. On-
danks de inzet van ambulance perso-
neel en een arts van de gealarmeerde
traumahelikopter is het slachtoffer ter
plaatse overleden. Voor zijn collega is
het Bureau Slachtofferhulp in kennis
gesteld en ook de Arbeidsinspectie is
gelnformeerd.

P o l i t i e



Bijna het gehele jaar door staan er
kleine advertenties in het Contact
met de tekst: ‘ op de eerste en derde
zaterdag van de maand meubelver-
koop bij boerderij ‘De Bonekamp’
aan de Schuttestraat 20 in Vorden’.
De organisatie daarvan berust bij
de stichting Veilingcommissie Vor-
den. Een stichting die verder jaar-
lijks een veilingmarkt houdt (zater-
dag 25 maart in zaal De Herberg),
een Pleinmarkt (zaterdag 27 mei
bij de Dorpskerk), een boedeldag
(zaterdag 19 augustus bij ‘De Bone-
kamp’) en een boekenbeurs (zater-
dag 14 oktober in de Dorpskerk).

Jaar in- jaar uit, is de stichting Veiling-
commissie Vorden in de weer om te
trachten gelden bijeen te brengen met
als één gemeenschappelijk doel om de
monumentale Hervormde dorpskerk
in stand te houden! Het gaat daarbij
om het onderhoud van de kerk. Zon-
der goed onderhoud zijn ook kerken
op termijn gedoemd om haar deuren
te sluiten. De veilingcommissie is er
maar wat trots op dat zij voor de
dorpskerk in Vorden een belangrijke
en onmisbare schakel is. Uit een ge-
sprek met voorzitter Henk Vaags en
penningmeester Rinus Ilbrink bleek
onomstotelijk de liefde die beide he-
ren, samen met de andere bestuursle-
den Ina Bargeman (sekretaris), Geurt
Harmsen, Hennie Reindsen en Ans
Holtslag hebben voor deze dorpskerk

Een liefde die zich het best laat verta-
len door de hoeveelheid werk die niet
alleen het bestuur maar ook de circa
50 vrijwilligers verrichten. Henk
Vaags: ‘ Ik denk dat het bestuur elke
week minimaal een halve dag met de
werkzaamheden voor de veilingcom-
missie bezig is, op jaarbasis één
maand per jaar! De vrijwilligers mini-
maal twee dagen per jaar’, zo zegt hij.
Het vinden van vrijwilligers vinden
beide heren niet zo moeilijk, ze mel-
den zich vaak zelf aan. Rinus Ilbrink: ‘
Soms hebben we voor een bepaald pro-
ject niet alle beschikbare vrijwilligers
nodig. We krijgen dan wel eens van de
‘gepasseerde’ mensen een telefoontje
in de trant van ‘zijn we soms niet goed
genoeg meer of hebben jullie mij niet
meer nodig’, zo zegt Ilbrink lachend.

Dat het vrijwilligerswerk ook op ge-
meentelijk niveau gewaardeerd wordt

blijkt wel uit de verkiezing ‘ vrijwilli-
ger van het jaar’. Wat betreft 2005
werd bijvoorbeeld bestuurslid Hennie
Reindsen genomineerd. In een eerder
stadium (toen de organisatie nog bij
de gemeente Vorden berustte) werd Ri-
nus Ilbrink ooit genomineerd en werd
Geurt Harmsen zelfs tot ‘vrijwilliger
van het jaar’ gekozen. (Deze drie ge-
noemde heren maken zoals hierboven
reeds omschreven, allen deel uit van
de stichting Veilingcommissie Vorden)
In Vorden is men circa veertien jaren
geleden begonnen met het opzetten
van een ‘ geldwerving commissie’ die
zich ten doel stelde gelden bijeen te
brengen om daarmee het dak van de
kerk te kunnen restaureren.

GLAS- IN- LOOD RAMEN
Dat gebeurde middels acties zoals een
hardloopwedstrijd, het organiseren
van helikopter vluchten, een gekostu-
meerde voetbalwedstrijd. Er was zelfs
een wel zeer ludieke actie, elke keer
dat iemand om de kerk kroop, leverde
dat (behalve misschien wat blauwe
plekken) een kwartje op! Op gegeven
moment werd de naam gewijzigd in
‘restauratiecommissie’ en weer wat ja-
ren later werd het de stichting Veiling-
commissie Vorden. De afgelopen drie
jaren waren de opbrengsten van de ac-
ties bestemd voor de restauratie van
de glas- in- lood ramen van de Her-
vormde dorpskerk.

Henk Vaags: ‘ De gelden voor deze res-
tauratie heeft de veilingcommissie in-
middels binnen. We hopen dat dit jaar
het raam links van de toren zal wor-
den gerestaureerd en dat tevens het
voegwerk aan de onderkant van de to-
ren zal worden uitgevoerd. Dat alles
gaat in overleg met het kerkbestuur
en de rentmeesters van de kerk. Let
wel, het kerkbestuur gaat niet over het
geld. Wij als stichting beheren de gel-
den. We hebben het kerkbestuur in-
middels wel toegezegd dat de twaalf
kerkramen gerestaureerd kunnen
worden. Het geld dat daarvoor nodig
is staat ‘in depot’ zoals beide gespreks-
partners het uitdrukten. Het kerkbe-
stuur dient nog wel eerst de restaura-
tieplannen aan de stichting voor te
leggen.

De stichting veilingcommissie is zich
thans aan het oriënteren op welke wij-
ze ze zich richting nabije toekomst

nog meer voor de kerk verdienstelijk
kan maken. Henk Vaags: ‘ Ook hier-
over wordt overleg met de kerkrent-
meesters gevoerd. Zij kunnen ons de
plannen voorleggen, waarna wij be-
slissen of we er mee akkoord gaan.
Laat daar overigens geen misverstan-
den over bestaan, de gesprekken met
het kerkbestuur en de kerkrentmees-
ters verlopen op een zeer prettige wij-
ze en in een goede harmonie', zo zegt
hij. Rinus Ilbrink: ‘ De kerk moet ons
de plannen aandragen, wij willen ab-
soluut niet op de stoel van het kerkbe-
stuur gaan zitten en wij zijn ook geen
‘eigenaar’ van de kerk. We willen al-
leen meehelpen en meedenken’.

GLIMMENDE OOGJES
Wanneer Henk Vaags en Rinus Ilbrink
over veilingen en boedelverkopen be-
ginnen te praten dan beginnen hun
ogen te glimmen. Het ‘handelen’ met
de kopers, de beide heren vinden het
prachtig. Henk Vaags: ‘ Door de jaren
heen zijn we ervaren geworden. We
weten over het algemeen heel goed
wat een klok, een antiek meubelstuk
e.d. waard is. Natuurlijk overleggen we
met elkaar. Een paar jaren geleden
bracht een schilderij zelfs 1075 euro
op, prachtig toch. Wij zijn erg prijsbe-
wust hoor, vraag het de handelaren
maar’, zo zegt Henk Vaags met een
brede grijns. Wat betreft het inzame-
len van de spullen, is de veilingcom-
missie zeer kritisch.

Rinus Ilbrink: ‘Elke vrijdagmorgen ver-
trekt een ploeg (soms twee ploegen)
naar mensen om daar de aangeboden
artikelen op te halen. We nemen al-
leen spullen mee die we ook daadwer-
kelijk kunnen verkopen, dus geen
rommel. Dat vertellen we er direct bij’,
zo zegt de penningmeester van de vei-
lingcommissie. Zonder hulp van der-
den is het verzamelen en het opslaan
van goederen een onhaalbare kaart.
Henk Vaags: ‘ Wij zijn de familie Len-
selink van ‘De Bonekamp’ bijzonder
erkentelijk dat we daar altijd voor de
meubelverkoop (elke eerste en derde
zaterdag van de maand) en de boedel-
dag terecht kunnen. En dat er altijd
zoveel publiek op afkomt heeft vooral
te maken met het feit dat de mensen
weten dat wij voor een goed doel bezig
zijn: Het instandhouden van onze
mooie monumentale dorps kerk’ zo
zegt hij.

Veilingcommissie Vorden trots dat ze kan meehelpen

Veiling voor in stand houden
monumentale hervormde
dorpskerk!

Een pelgrimsreis. Meer dan het gewo-
ne leven weet een pelgrim zich afhan-
kelijk van weg en weer, van mensen
onderweg en van de Heer. Pelgrime-
ren is al eeuwenlang een weg geweest
naar geloofsverdieping.
Hij logeerde o.a. bij orthodoxe joden
in Jeruzalem en bij Christen-palestij-
nen in Bethlehem. Ds Hiemstra zal
zijn lezing toelichten aan de hand van
dia's. Komt allen deze interessante
middag bijwonen.

Op de fiets naar Jeruzalem
Op de middagbijeenkomst van de
PCOB op 23 maart as.om 14.30 uur
in het Stampertje wordt verteld
over een fietspelgrimreis naar Je-
ruzalem. Ds. Siebe Hiemstra uit
Hummelo is in 1996 op de fiets
naar Jeruzalem geweest. Hij heeft
een afstand van meer dan 5000 km
afgelegd in een periode van 2
maanden. Hij had toen nog een
maand over om het land te door-
kruisen , ook weer op de fiets

Past.H.ANT.v.PADUA/CHR.KONING,
Het Jebbink 6of Portaal R.K.kerk ,
Ruurloseweg 101.

De Kledingactie Mensen in Nood za-
melt al bijna 40 jaar kleding in en is
hiermee de oudste charitatieve kle-
dinginzamelaar van Nederland. Bij
de kledinginzameling wordt zij on-
dersteund door honderden vrijwilli-
gers. 
De ingezamelde kleding wordt ver-
kocht aan sorteerbedrijven. Met het
geld dat de verkoop oplevert worden
de noodhulpprojecten van Mensen
in Nood gefinancierd. Dit voorjaar

gaat de opbrengst naar een vluchte-
lingenproject in Addis Ababa,
hoofdstad van Ethiopië. Onze lokale
partnerorganisatie zorgt er onder
meer voor dat deze vluchtelingen
een dak boven hun hoofd krijgen en
medische zorg ontvangen.

Help de vluchtelingen in Ethiopië
met uw overtollige kleding! Heeft u
geen kleding, maar wilt u toch hel-
pen? Maak dan een gift over op giro
7527 's-Hertogenbosch o.v.v. vluchte-
lingen Ethiopië. Voor meer informa-
tie kunt u kijken op www.kledingac-
tie.nl of bellen naar 073-687 1060.

Kledinginzameling
Mensen in Nood
De landelijke voorjaarsacties van de Kledingactie Mensen in Nood
zijn weer gestart. Ook in uw gemeente vindt een inzameling plaats.
Op zaterdag 18 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 uur kunt u goede, nog
draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in gesloten
plastic zakken afgeven bij de onderstaande adressen.

Vordense Bridge Club
UITSLAGEN
Maandag 6 maart:
Groep A: 1/2/3  Dhr. H.Enthoven / Dhr.
H.Jansen 56,3%, Dhr. W. Schoo / Dhr. A.
Molendijk 56,3%,  Dhr. A. Vruggink /
Mw. K. Vruggink 56,3%.
Groep B: 1 Mw. I.v an Alphen / Mw. W.
Warnaar 65,3%, 2 Dhr. P. den Elzen /
Mw. W. Matser 53,5%, 3 Dhr. H. Wul-
link / Mw. J. Wullink 52,1%.
Groep C: 1 Mw. L. Lassche / Mw. S. Tig-
chelaar 59,2%, 2 Mw. R. de Bruin / Mw.
G. ter Schegget 58,7%, 3 Dhr. J. W. Drij-
ver / Mw. J.van der Staak 57,8%.

Woensdag 8 maart:
Groep A: 1 Mw. D. Hoftijzer / Dhr. D.
Wijers 60,29%, 2 Mw. T. Simonis / Mw.
R. Webbink 56,90%, 3 Mw.N. Hendriks
/ Mw. L. v. Gastel 55,99%.
Groep B: 1 Mw. P. v.d. Vlugt / Mw. R. de
Bruin 66,77%, 2 Mw. H. Stertefeld /
Dhr. F. Stertefeld 62,40%, 3 Mw. C. v.d.
Stouwe / Mw. T. Velde 56,25%.

B r i d g e

Onder dit motto zullen zaterdag 18
maart 2006 meer dan 100 vrijwilligers
gewapend met vuilniszakken het
zwerfvuil verwijderen uit bermen en
sloten in het buitengebied van Vor-
den. Dit jaar gebeurt dat vor de 11e
keer op de derde zaterdag van maart,
vlak voordat de lente begint. Een grote
groep mensen houdt er al lang van te-
voren rekening mee dat ze die zater-
dagmorgen vrijhouden.

Vrijwilligers zijn o.a. afkomstig van
verschillende buurt- en andere vereni-
gingen zoals Hackfort, de Wilden-
borch, Wildbeheer Eenheid IJssel
Oost, Wichmond/Vierakker, Leefbaar-
heid Vorden, Kranenburgs Belang,
hengelsportvereniging 'De Snoek-
baars', de Vordense Rijwiel toerclub
'De Achtkastelenrijders's, D3-pupillen
van voetbalvereniging Vorden, leer-
krachten van school 'Het Hoge' en leer-
lingen van school 't Beeckland. Ook
particulieren die niet gebonden zijn
aan een club of vereniging doen mee.

Verleden jaar werd er 2020 kg zwerf-
vuil verzameld; een behoorlijke (of on-
behoorlijke?) hoeveelheid temeer als
je je het lichtgewicht van blikjes e.d.
realiseert. Een dergelijk karwei vereist
veel menskracht; vrijwilligers zijn dan
ook nog steeds van harte welkom. De
ervaring heeft geleerd dat het niet al-
leen een nuttige maar ook gezellige
aktiviteit is. Meld u zich snel nog even
aan voor Wichmond/Vierakker bij de
heer J. Rietman, tel. 44 19 99. Voor de
overige gebieden bij mevrouw R. van
Vleuten, tel. 55 33 57 en de heer B. v.d.
Houwen, tel. 55 66 84.

Een van de wethouders van de ge-
meente Bronckhorst zal die zaterdag
om 12.30 uur de aktie officieel afslui-
ten op de Gemeentewerf aan de Enk-
weg te Vorden, waarbij - zoveel moge-
lijk - de vrijwilligers die, de morgen
zwerfvuil raapten aanwezig zullen
zijn. Naast - ongetwijfeld - woorden
van waardering zorgt het gemeentebe-
stuur van Bronckhorst voor een drank-
je en een boerenkoolmaaltijd, hetgeen
door de rapers bijzonder op prijs
wordt gesteld. Enkele leden van Wild-
beheer zullen de aktie afblazen.

Vorden Buiten
Gewoon Schoon

Vrijdag 10 maart uitslagen:
KSV H2 - Dash H3: 4-0
KSV H1 - Dash H1: 3-1

Zaterdag 11 maart
Dijkman WSV MC1 - Dash MC1: 3-2
Tornax D2 - Dash D4: 1-3
Harfsen MB1 - Dash MB2: 4-0
KSV D4 - Dash D6: 4-0
DVO D7 - Dash D5: 3-1
Dash circ. 2 - WSV: 3-1
Dash JC1 - Tornado Laren JC2: 4-0
Dash D2 - Vollverijs D1: 4-0
Dash MB1 - VCV MB1: 3-1
Dash D3 - Harfsen D1: 2-3
Dash D1 - GUV Gr. Bovo D1: 0-4

Programma zaterdag 18 maart
DOC STAP ORIONMB1 - Dash MB2;
DVO MB1 - Dash MB1; Dijkman WSV
D2 - Dash D3; Wevoc D1 - Dash D2; Boe-
merang D2 - Dash D1; Dash circ. 1 -
Harfsen 1; Dash JC1 - GUV GR Bovo
JC2; Dash D6 - Brevolk D1; Dash MC1 -
DOC St. ORION MC1; Dash H2 - Mar-
vo'76 H2; Dash H3 - DOC St ORION H7;
Dash D4 - KSV D3; Dash D5 - Dijkman
WSV D5; Dash H1 - Halley H2

Vo l l e y b a l



Uitbundige barokmuziek in Drempt

Cappella ad Fluvium met ‘Singet und
Jauchzet’ in Toonbeeldconcert

‘Schoon en snoei’ ochtend
wandelpaden Hummelo en Keppel

Het in oude muziek gespecialiseerde
projectkamerkoor Cappella ad
Fluvium staat onder leiding van zan-
ger/musicoloog en dirigent Dirkjan
Hor-ringa, een groot kenner van de
barokmuziek. Hij studeerde koor- en
orkestdirectie bij Reinier Wakel-
kamp en David Porcelijn aan het
Utrechts Conservatorium en specia-
liseerde zich o.m. in muziek van
rond 1600. De keuze voor het pro-
gramma van 19 maart a.s. in Drempt
getuigt daar volop van. Muziek die
een grote zangtechniek en muzika-
liteit eisen van de uitvoerenden, in
dit geval 24 zangers en zangeressen.
Zij worden begeleid door Dirk
Luijmes op kistorgel, Tis Marang en
Peter Rikkers op cello en violone.
Deze musici verzorgen bovendien

twee intermezzi.
Van Johann Christoph Bach (met de
aanduiding ‘der Ältere’) klinkt het
motet ‘Lieber Herr Gott, wecke uns
auf’ als inleiding op twee werken
van Heinrich Schütz, waaronder het
bekende ‘An den Wassern zu Babel’.
Schütz staat te boek als de grote
voorloper van Bach, maar betekende
eigenlijk veel méér. Hij vernieuwde
de muziek in zijn tijd en verenigde
in zich de dubbelkorigheid van San
Marco, de dramatische recitatieven
uit Florence, het Gregoriaans uit
Rome en de neder- en hoogduitse
polyfonie.
Naast twee werken van de grote
Johann Sebastian Bach, is ook zijn
(eerste) schoonvader én oom Johann
Heinrich Bach vertegenwoordigd op

het concert in Drempt. De vrij jong
overleden componist schreef o.m.
het motet ‘Herr, ich warte dein Heil’,
dat uitgevoerd wordt. Eén van de cir-
ca vijftig componerenden uit de
Bach-familie is Johann Ludwig Bach,
leider van de Hofkapel in Mei-nin-
gen. Hij schreef rond de vijftien
motetten, waaronder ‘Das ist meine
Freude’, dat door Cappella ad
Fluvium wordt gezongen. 
Van Johann Pachelbel zijn niet
alleen vele orgelwerken bekend,
maar ook koormuziek, waaronder
26 motetten over psalmteksten. Één
daarvan, ‘Singet dem Herrn ein
neues Lied’ weerklinkt in Drempt.
Een boeiend programma, goed pas-
send in de 40-dagentijd, vlak voor
Passie en Pasen.
De schitterende akoestiek van de
oude protestantse kerk van Drempt
werkt mee aan wat de realisatie van
één van de aantrekkelijkste uitvoe-
ringen in deze tijd en streek moet
worden.
De kerk is open vanaf 15.00 uur en
het concert begint om 15.30 uur. De
toegang bedraagt € 12,--, incl. con-
sumptie. Donateurs betalen € 10,--.

Het derde concert in de Toonbeeld Drempt 2006-serie draagt de titel
‘Singet und Jauchzet’ en bestaat uit dubbelkorige werken uit de barok-
tijd, gebracht door het projectkamerkoor Cappella ad Fluvium uit
Arnhem e.o. Op  zondagmiddag 19 maart a.s. zijn in de Protestantse Kerk
van Drempt prachtige motetten van vier componisten Bach (Johann
Sebastian, twee ooms en een neef) en hun voorgangers Pachelbel en
Schütz te beluisteren.
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‘Ik, ik’, nee, ‘Ik, ik’
Klaas Jan Huntelaar te gast 
in Holland Sport

Boetiek ‘Just More’ 
opent deuren aan Smidsstraat

Vorige week deed de Stichting Wandelpaden Hummelo en Keppel in deze
krant een oproep om te komen helpen tijdens de ‘schoon en snoei’ och-
tend op zaterdag 11 maart. Ongeveer 20 personen reageerden op deze
oproep. Onder hen wethouder André Baars en fractieleden van de PvdA,
het CDA en Groen Links. Ondanks het koude, sneeuwachtige weer was het
een succesvolle ochtend.

Maandag 6 maart was Ajax-spits en
topscorer van de Eredivisie, maar
bovenal Hummeloër, Klaas Jan
Huntelaar hoofdgast in het tv-pro-
gramma Holland Sport. Klaas Jan
werd verzocht plaats te nemen op
een brommer. Op een groot scherm
trok op de achtergrond Hummelo,
het dorp waar hij opgroeide, voorbij.
Zijn broer Jelle, druk met het bezor-
gen van kranten, zijn eerste trai-
ners, Erik Dreteler en André Nijman
van ‘de gezelligste amateurclub van
Nederland’ H en K, de kerk en de
lagere school passeerden de revue.
Ook Bennie Jolink liet weten dat hij
dankzij Klaas Jan gelukkig niet meer
de bekendste Hummeloër is.
Daarna werd er aan de picknicktafel
verder gepraat over Ajax en over hoe
je doelpunten moet maken. De pre-
sentatoren wilden graag weten wat

medespeler Mauro Rosales tegen
Klaas Jan zei in de wedstrijd tegen
Sparta toen Klaas Jan aangaf de vrije
trap te gaan nemen. Mauro Rosales
leek het daar niet mee eens te zijn.
Volgens Klaas Jan zei Mauro: “ik, ik”.
“Oh, en wat zei jij toen?” Klaas Jan:
“ik, ik”.
De presentatoren ondernamen ver-
schillende pogingen om Klaas Jan
uit de tent te lokken, ondermeer
over zijn eventuele deelname aan
het WK voetbal. Maar Klaas Jan toon-
de zich een echte Achterhoeker en
vertelde op een charmante manier
niet meer dan hij kwijt wilde.
Een optreden in het sportprogram-
ma van Muziekvereniging De
Eendracht uit Hummelo werd
helaas op het laatste moment afge-
blazen.

Aanhoudingen bij illegale 
bingo 
De politie Bronckhorst en de
Belastingdienst hebben woensdag-
avond 8 maart tijdens een gezamen-
lijke actie een onderzoek ingesteld
bij een horecazaak in Achter-
Drempt, waar op dat moment een
illegale bingo zou worden gespeeld.
De politie hield vijf personen (twee
mannen en drie vrouwen) uit de re-
gio aan. Verder werden een groot
geldbedrag en twee dure auto’s in
beslag genomen.
De actie werd uitgevoerd op het ver-
moeden, dat de organisatoren zich
niet aan de voorwaarden van de Wet
op de Kansspelen hielden. Volgens
deze regels mag het maximum aan
prijzengeld € 1400,-- bedragen, ter-
wijl de maximale hoofdprijs € 350,--
mag zijn. Uit onderzoek is gebleken,

dat deze bedragen ruim werden
overschreden. In de zaal bleken
ruim 250 personen het spel te spe-
len.
Na het laatste spel werden de orga-
nisatoren aangehouden en overge-
bracht naar het cellencomplex in
Doetinchem. Van een groot aantal
spelers werd in aparte verhoorcon-
tainers, die in een zijstraat waren
geparkeerd, een verklaring opgeno-
men. Voor dit feit waren extra agen-
ten naar de Achterhoek opgeroepen
om de politie Bronckhorst te assiste-
ren. De anderen, waarvan een groot
aantal met taxibusjes naar de lo-
catie was gebracht, mochten naar
huis. De spelattributen, het geld en
twee dure auto’s werden in beslag
genomen. 

tiek in Dieren. Als bloemenverko-
per moet je gevoel hebben voor kleu-
ren en dat hielp hem in die beginpe-
riode door een aantal problemen
heen, want echt verstand van maten
en modellen had hij niet. Maar hij
leerde snel en hij wist al snel dat in
te kopen wat de klant wilde hebben.
Toen een inwoonster van Zelhem
zijn Dierense winkel binnenstapte
en zei dat ze in Zelhem ook wel zo’n
boetiek konden gebruiken, ant-
woordde Richard (half voor de gein)

dat ze maar moest bellen als ze een
pandje wist. Dit gebeurde en zo kwa-
men de onderhandelingen op gang,
die er toe leidden dat ‘Just More’ nu
ook een filiaal in Zelhem heeft.
Richard wilde samen met zijn
Zelhemse medewerkster Henny op
de foto, zodat u kunt zien wie u te
woord staat in de nieuwe boetiek.
Naast Richard en Henny is er ook
nog  een weekendhulp aangesteld,
maar die kon op het moment van de
foto niet aanwezig zijn.

Just More richt zich in haar assorti-
ment op damesmode voor de vrouw
vanaf 20 en voert onder andere de
merken Cecil, Intown, Verducci en
Dreamstar en in het kleine knusse
winkeltje is veel meer te vinden dan
je op het eerste oog verwacht.

Dhr. van den Enk gaat zelf (bijna)
wekelijks op de maandag op pad om
nieuwe artikelen te kopen in het
modecentrum Amsterdam en daar-
naast zoekt hij via vertegenwoordi-
gers exclusieve producten die recht-
streeks uit het buitenland komen.
Op die manier hoopt hij voldoende
in huis te hebben voor de vrouw die
eens iets speciaals wil.
Richard’s modeaspiraties zijn een
verhaal apart. 23 jaar lang verkocht
hij namelijk bloemen in Duitsland,
maar dat bleek hem op den duur
toch te veel energie te kosten. “De
routes en de dagen werden langer en
ik kwam steeds minder aan mijn
gezinsleven toe”. Tijd dus voor een
andere koers en zo opende hij een
aantal jaren geleden een modeboe-

Na een kopje koffie in de Gouden
Leeuw zijn zes groepjes op pad
gegaan om de belangrijkste wandel-
routes na te lopen. 
Vanwege de sneeuw was het niet
altijd mogelijk het zwerfvuil goed te
onderscheiden, maar zeker op de
aanlooproutes is veel vuil verwij-
derd (een volle vuilniszak alleen al
op de Rijksweg bij het Esso station in
Drempt). 
Ook zijn de palen van een aantal
routes genummerd zodat een betere
verwijzing mogelijk is als men een
probleem constateert.
Helaas werden er een aantal nieuwe
knelpunten op de routes geconsta-
teerd, die om een oplossing vragen.
Het bestuur gaat zich hierover bera-
den maar wacht met spanning op de

min of meer toegezegde subsidie
van de gemeente Bronckhorst.
De stichting wil in de nabije toe-
komst informatie-borden plaatsen
in alle kernen van de voormalige
gemeente Hummelo en Keppel, een
wandeltocht organiseren in juni
(mogelijk een jaarlijks terugkerend
evenement) en inventariseren waar
nieuwe banken geplaatst kunnen
worden om de wandelroutes nog
meer uitstraling te geven.
Bij alle VVV’s in de regio zijn mapjes
verkrijgbaar met de wandelroutes.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de voorzitter van
de stichting Gerard van Heusden 
(e-mailadres:
gerard.van.heusden@planet.nl).

Sinds vorige week donderdag heeft boetiek ‘Just More’ haar deuren geo-
pend. Eigenaar Richard van den Enk heeft het pand waar voorheen sla-
gerij Dimmedal gevestigd was, omgetoverd tot een boetiek met dames-
kleding. 



Gebouw van het jaar 2006 
van de Regio Oost

Henk Buiter, uurwerkhersteller in
hart en nieren

De bewoners combineren in het
pand wonen en werken. De onderste
bouwlaag, waar zich de ontwerpstu-
dio OfD (Office for Design) bevindt,
is gedeeltelijk in het terrein verzon-
ken.
Het pand is gebouwd in de tuin van
de voormalige pastorie. Een
Achterhoekse schuur werd door de
opdrachtgevers als uitgangspunt

gekozen voor het ontwerp. Het resul-
taat is volgens het juryrapport ‘een
bescheiden vrijstaande nieuwbouw-
woning in een lommerrijke omge-
ving’. De jury beargumenteerde haar
keuze in de volgende bewoordingen:
“dit ontwerp biedt een overtuigend
hedendaags antwoord op de nostal-
gische ‘jaren dertig’-architectuur
doordat het de uiteenlopende kwa-

liteiten van moderne en traditiona-
listische architectuur in volledige
harmonie met elkaar weet te vereni-
gen. Daarmee laat het zien dat be-
langwekkende architectuur niet
persé groots of opvallend hoeft te
zijn. ... Aan de straatzijde oogt het
als een eenvoudige schuur maar aan
de private tuinzijde en in het inte-
rieur blijkt het de esthetiek en
woonkwaliteit van een ‘klassieke’
moderne villa te hebben. 
Binnen en buiten lopen aan de tuin-
kant naadloos in elkaar over door
middel van glazen draaideuren over
de hele breedte van de overdekte ver-
anda.”
Op 21 april wordt bekend gemaakt
wie zich winnaar van de ‘BNA
Gebouw van het Jaarprijs 2006’ mag
noemen.

harte uitgenodigd
om eens flink te
komen meezingen
of een traantje weg
te pinken bij Neer-
lands mooiste en
gevoeligste ‘jam-
merlappies’. Her-
kenbare liedjes met
titels als ‘Witte Ro-
zen’ of ‘Ach Vader-
lief toe drink niet
meer’, ‘maar ook de
superhit van  wijlen
André Hazes ‘De
Vlieger’ en zelfs ‘De
Heilsoldaat’ staan
op het  af-wisselen-
de programma. 

Een vlotte presenta-
tie en kleine tussen-
dooracts garande-
ren een interactie-ve
middag  met drama-
tische hoogtepun-
ten. De populariteit
van het Nederlands-
talige lied met een
hoog meezinggehal-
te is groter dan ooit. 

De deuren van De
Radstake gaan om
13.30 uur open. Het
programma begint
om 14.00 uur en de
entree is vrij.

Dinsdag 7 maart werden de eerste prijs en de 6 nominaties bekendge-
maakt van de Regio Oost van de Bond van Nederlandse Architecten
(BNA). Zij dingen mee naar de ‘BNA Gebouw van het Jaarprijs 2006’. Uit
43 inzendingen won het pand van Loek Kemming en Noudi Spönhoff
aan de Julianalaan in Laag Keppel de eerste prijs. Het gebouw werd ont-
worpen door Eric de Leeuw en Rob Hendriks van DAAD Architecten uit
Beilen. De jury prees het ontwerp omdat 'de uiteenlopende kwaliteiten
van moderne en traditionalistische architectuur binnen dit ontwerp in
volledige harmonie met elkaar worden verenigd'.
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Meezingmiddag in de Radstake

Per 1 maart heeft dhr. Henk Buiter zich in een gedeelte van het voorma-
lige pand van fa. Klein Hesselink Makelaars gevestigd als zelfstandig repa-
rateur van uurwerken. Van horloges tot grote klokken, Henk repareert en
onderhoudt alle uurwerken met een zogenaamde mechanische aandrij-
ving. Daarnaast wil en kan hij ook best de batterijen vervangen van uw
digitale uurwerken maar naar opleiding, liefde en specialiteit is hij het
liefst bezig om traditionele uurwerken perfect te laten lopen. Hij gaat
daarin zelfs zo ver dat hij de gerepareerde of voor een servicebeurt
gebrachte uurwerken aan huis komt afleveren en eventueel aan de wand
hangen om er zeker van te zijn dat de klok ook goed kan lopen.

Simavi strijdt tegen 
kindersterfte door 
diarree
In de week van 19 t/m 25 maart
wordt in heel Nederland weer gecol-
lecteerd voor Simavi. Ook in Zelhem
en Halle. Het thema van de collecte
2006 is kindersterfte door diarree.
Veel kinderen, elke 15 seconden één.
sterven aan diarree, als gevolg van
vervuild water en slechte hygiëne.
Simavi zorgt voor veilig drinkwater,
sanitaire voorzieningen, geeft voor-
lichting en pakt zo het probleem bij
de wortel aan.
Kinderen moeten gezond kunnen
opgroeien. Als zij voldoende kennis
opbouwen over gezondheid, kun-
nen ze later voor hun eigen gezin
zorgen. Daarom krijgen zij binnen
de projecten van Simavi de extra
aandacht die zij verdienen.
Kortom: een belangrijk thema om
voor te collecteren. U kunt meehel-
pen door te geven aan de Simavi-col-
lectant of een bijdrage over te
maken op giro 300100 ten name van
Simavi in Haarlem. 

Leuk, een reisje naar
Amerika!
Ze bestaan echt, die reisjes naar
Amerika, maar het gebeurt je maar
zelden dat je er een wint. Toch wor-
den er in de Achterhoek op dit
moment veel mensen benaderd om
hen te melden dat zij echt de hoofd-
prijs hebben gewonnen. Hoe zit het
in elkaar?  Je wordt door een engels
sprekende dame of heer benaderd
en uit het verhaal blijkt, dat je een
cruise hebt gewonnen. Om de con-
troleren of je echt de winnaar bent,
dien je wel even je creditcardgege-
vens op te geven. Niet lang daarna
worden de vouchers opgestuurd en
dan kom je tot de ontdekking, dat je
zelf de kosten moet betalen om naar
de opstapplaats in Florida te reizen.
Het programma TROS Opgelicht
heeft informatie over de ‘gewon-
nen’ reis op haar site staan. De poli-
tie adviseert om nooit het nummer
van uw creditcard af te geven en
niet op het aanbod in te gaan.
Misschien is een reisje boeken bij
uw plaatselijke reisbureau wel goed-
koper?

De ellende van de wereld wordt dan op luch-
tige wijze bezongen door de smartvolle
zangtalenten van het smartlapkoor ‘Kiekan’
uit Heelweg, ’n Lach en ’n Traan’ uit

Lichtenvoorde en ‘Hart-gelach’ uit
Varsseveld. Beschermheer van dit 42-koppi-
ge koor is niemand minder dan Jacques
‘Manuela’ Herb.. Liefhebbers worden van

De inmiddels 50-jarige Henk wist al
op jonge leeftijd dat hij iets in de
‘fijn’metaal wilde doen, want als
leerling van de toenmalige LTS in
Doetinchem vond hij de toleranties,
oftewel de afwijkingen die een werk-
stuk mochten hebben, maar niets.
Een werkstuk was pas goed als het
100% was. Zijn leraren vonden dan
ook dat hij door moest in die fijn-
metaal en adviseerden Henk’s
ouders om hem naar de opleiding
fijnmetaal in Arnhem te sturen.
Toen ook daar nog toleranties wer-
den toegestaan, kwam het beroep
van uurwerkhersteller om de hoek.
Hij mocht tijdens de opleiding bij de
fa. Nonkes in Doetinchem in de
praktijk het vak leren en toen hij na
zijn opleiding op een advertentie
onder nummer reageerde, bleek het
te gaan om een betrekking bij een
juwelier in Bodegraven en dus ver-
trok Henk naar het westen om daar
zijn leven op te bouwen.
Na 11 jaar sloot de juwelier zijn deu-
ren omdat hij geen opvolger had en
begon Henk voor zichzelf. Enkele
jaren later werd hij uitgedaagd door
de importeur van een exclusief
Zwitsers horlogemerk om bij hem te
komen werken en de serviceafdeling

professioneel op te zetten en na enig
wikken en wegen ging Henk die uit-
daging aan en werkte daar tot vorig
jaar in volle tevredenheid.
Toen dit bedrijf begin dit jaar ook
haar deuren sloot, besloot Henk om
niet langer in het westen van het
land te blijven en in zijn geboorte-
streek te zoeken naar een leuke stek
om voor zichzelf te beginnen. Na
enig rondkijken in de regio kwam
hij in Zelhem en werd meteen ver-
liefd op het kleine winkeltje aan de
Markt. Dit moest het worden. “Het
pand vraagt om een uurwerkher-
steller”, zo omschrijft Henk het zelf
en met een huurcontract op zak
heeft hij het pand in de afgelopen
weken omgetoverd in een uurwerka-
telier.
Henk is geen figuur om hoog van de
toren te blazen. Met een advertentie
in de krant en een bordje aan de
deur ‘Vanaf heden geopend’ kunt u
vanaf 1 maart bij hem terecht voor
de reparatie en het onderhoud van
al uw mechanische uur-werken
vanaf 1730 tot heden. U krijgt daar-
bij altijd vooraf een prijsopgave,
zodat u vooraf weet wat het repare-
ren en onderhouden gaat kosten.

Drie bekende Achterhoekse smartlappenkoren verzorgen op zondag 26 maart een mee-
zingmiddag in De Radstake onder het motto ‘gedeelde smart is halve smart’.
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Vanaf 1 februari is Martin Stor direc-
teur van het act; Hij gaat uit van de be-
hoefte van de maakbedrijven in de re-
gio. "Welke concrete kennis ontbreekt
en wat hebben ze nodig om hun
markt optimaal te kunnen bedienen?
Kennis verloopt immers altijd via
mensen. Die gaan we dus bij elkaar
brengen".
Stor bezoekt bedrijven in de regio,
stelt samen met de ondernemer vast
waar zijn vernieuwings- en samenwer-
kingsmogelijkheden liggen, komt snel
met een plan van aanpak, brengt de
ondernemer, indien nodig, in contact

met een ander bedrijf en/of kennisin-
stelling. Kortom: act voor en door in-
novatieve ondernemers!
Op 5 april organiseert het act een
startbijeenkomst in kasteel Ruurlo
waarvoor de maakindustrie uit de re-
gio zal worden uitgenodigd. Natuur-
lijk wordt het doel en de werkwijze
van act toegelicht. Ook zullen 4 bedrij-
ven, die succesvol hebben samen ge-
werkt met elkaar of met kennisinstel-
lingen, in parallelsessies hierover ver-
tellen. Vervolgens krijgen onderne-
mers en kennisinstellingen de gele-
genheid concrete samenwerkingsvra-
gen te stellen. Tijdens de borrel is er
ruimte voor verdere kennismaking. 
Waar: Kasteel Ruurlo. Wanneer: 5
april 2006. Voor wie: ondernemers uit
de maakindustrie. Tijden: 15.30-18.00
Meer informatie? Neem contact op
met Martin Stor: mobiel 06-22202780
of martinstor@act-nu.nl

In het teken van samenwerking in de Achterhoek!

Startbijeenkomst Achterhoeks
Centrum voor Technologie
Begin dit jaar kwam het Achter-
hoeks Centrum voor Technologie
(ACT), een initiatief van SEO en het
Plattelandshuis, tot stand met als
doel: een vitale maakindustrie in
de Achterhoek.  Het act richt zich
alleen tot innoverende onderne-
mers.

AUTOGORDELS EFFECTIEF
De gordel zorgt zowel voorin als ach-
terin voor minder kans op ernstig
letsel bij een botsing. De cijfers zijn
duidelijk. Voorin maak je als je een
autogordel draagt bijna de helft
meer kans om een ongeval te overle-
ven, achterin bijna een derde.
Als alle inzittenden van personen-
auto's de gordel zouden dragen dan
vielen er ongeveer 65 doden en 350
ziekenhuisgewonden minder per
jaar dan nu! 

ACHTERBANK: KINDEREN
Hoewel het aantal inzittenden die
de gordel dragen de laatste jaren is
gestegen, draagt nog niet iedereen
de gordel. Vooral op de achterbank:
daar draagt 30% van de passagiers
de levensreddende gordel niet. Vaak
zijn dat kinderen, op weg naar of
van school. Daardoor raken regel-
matig kinderen ernstig gewond, wat
mèt gordel eenvoudig had kunnen
worden voorkomen. 
Let u er dus op dat kinderen in de
auto de gordel dragen. Het meestge-
noemde excuus om de gordel niet te

dragen is: 'vergeten'. Dus is het ge-
woon een kwestie van het tot een ge-
woonte maken. Ook voor uw kinde-
ren.

NIEUWE EUROPESE REGEL-
GEVING
Vanaf 1 maart 2006 zijn de wettelij-
ke regels voor het vervoer van kinde-
ren aangescherpt. Dat betekent on-
der meer dat kinderen, die kleiner
zijn dan 1,35 meter, in alle gevallen
(zowel voorin als achterin) in een
goedgekeurd kinderzitje moeten
worden vervoerd. (Zie voor meer in-
formatie www.kinderzitjes.nl).

CONTROLES EN GOOCHEM
Van half maart tot eind mei loopt
landelijk de campagne 'Gordels om,
ook achterin. Daar kun je mee thuis-
komen'. Deze voorlichtingscampag-
ne heeft tot doel  het gebruik van
autogordels te stimuleren. De poli-
tie controleert extra op dit gebruik.
Mascotte van deze campagne is
weer Goochem het Gordeldier. Na-
dere informatie vindt u op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl.

30% van achterpassagiers
gebruikt nog geen autogordel
Autogordels zijn de meest simpele èn effectieve manier om verkeers-
deelnemers te beschermen tegen ernstige en zelfs dodelijke verwon-
dingen. Toch wordt vooral op de achterbank de gordel nog niet altijd
gebruikt.

‘Jeetje Mina’ bestond deze middag uit
drie dames, die veel onderwerpen aan-
sneden en ook de maatschappijkriti-
sche daarvan niet meden. Zo werden
sketches gedaan over scheiden, ver-

waarloosde of verwende kinderen, ri-
talin, het kopen van geluk en zelfs
MKZ en vogelpest. Daarnaast indruk-
wekkende liedjes als ‘Ome Jan’ en
‘Mantelzorg'. Maar “wat is normaal?”

zo stelden zij de aanwezigen de vraag.
In de zaal werd wel genoten van het
drietal en er klonken veelvuldig lach-
salvo’s. “Heel actueel!” en “Het is goed
verstaanbaar,” waren zoal de positieve
reacties.
Rond de klok van vier uur was het tijd
voor een uitgebreide stamppotmaal-
tijd, met keuze uit boerenkool of zuur-
kool met rookworst.

Zaal Den Bremer in Toldijk zat, met rond de 145 aanwezigen, gezellig vol.
Uitgenodigd was het cabaretgezelschap ‘Jeetje Mina’ uit Haaksbergen, die
zorgden voor vermakelijke acts met sketches en liedjes. En met een
stamppotmaaltijd werd de middag prima afgesloten.

Er werd volop genoten van het cabaretgezelschap ‘Jeetje Mina’ die tijdens de gezellige middag zorgde voor vermakelijke acts met sketches
en liedjes.

De Zonnebloem, afdeling IJsselstreek

Gezellige middag in Den Bremer

Het gaat goed met Tomtit. In ja-
nuari won de band nog de podium-
prijs in Atlantic, aanstaande zater-
dag staan ze in de Rockstake van
"de Radstake" te Heelweg (Varsse-
veld) om dit succes met de fans te
vieren. 

Al eerder zouden ze komen, maar de
weersomstandigheden waren eind vo-
rig jaar zo slecht dat het niet door kon
gaan, deze avond zal dit dubbel en
dwars goedgemaakt worden.

Op de website is te lezen dat Tomtit
"verbaasd, beschonken, maar toch dor-
stig naar meer" de prijs in ontvangst

nam. Voor de band mocht het als een
verrassing komen, de bezoekers van
Atlantic konden het alleen maar eens
zijn met de jurybeslissing. Tomtit
staat altijd garant voor een topavond.
Met een rijk gevarieerd programma
weet Tomtit het publiek altijd mee te
krijgen in de optredens. 

De covers die gespeeld worden varië-
ren van de Ramones tot Queens of the
Stone Age, van The Hives tot Peter Pan
Speedrock. Zolang het rockt speelt
Tomtit het voor u. Tegenwoordig zijn
er ook nog drie eigen nummers bijge-
komen. Een band die het bekijken ze-
ker waard is!

Tomtit in de Rockstake

Van woensdag 15 tot en met maan-
dag 20 maart kan er weer oud pa-
pier in de container worden gede-
poneerd die dan bij school staat.

De container voor oud ijzer staat per-
manent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool Veldhoek

Naast het huishoudelijke deel zal voor
de pauze een toelichting worden gege-
ven op het project "Leren en beleven in
de Graafschap". Dit project betreft het
aanleggen van een wandelpad met
daaraan verbonden educatieve activi-
teiten. Projectleider Mirte Schot zal
een algemene toelichting geven. 
Het opstellen van een 22 tal bedrijfs-
natuurplannen is ook onderdeel van
dit project, Wied Hendrix zal dit on-
derdeel nader uitleggen. 

Na de pauze zal Teunis Jacob Slob, vee-
houder in Noordeloos een inleiding

houden over het agrarisch natuurbe-
heer. Hij stond aan de wieg van een
van de eerste agrarische natuurvereni-
gingen in ons land "den Hâneker". Ook
op zijn eigen bedrijf neemt natuurbe-
heer een belangrijke plaats in. Graag
wil hij zijn ervaringen die hij daarmee
heeft delen. 

Ook vanuit zijn functie als voorzitter
van Natuurlijk Platteland Nederland
zal hij zijn visie geven. Als u geen lid
bent van 't Onderholt maar mogelijk
wel gelnteresseerd bent in een be-
drijfsnatuurplan dan kunt u vrijblij-
vend de daartoe uitgegeven nieuws-
brief vrijblijvend aanvragen.

Telefoonnr. (0575) 55 05 93 of via e-
mail: info@onderholt.nl

Bedrijfsnatuurplannen 
't Onderholt
De Agrarische Natuurvereniging 't
Onderholt houdt op 20 maart een
ledenvergadering bij Hotel Bakker
te Vorden.

Deze paasbrodenactie van 25 maart
komt in de plaats van de flessenactie.
Een belangrijk doel is naast de contri-
butie toch een leuke en goede extra
jaarlijkse inkomstenbron voor de club
aan te boren. Er wordt alles aan ge-
daan om deze actie tot een succes te
maken. Voorintekenen voor deze Paas-
brodenactie is mogelijk in de week
tussen 11 en 18 maart 2006. Bestelde
broden worden op zaterdag 25 maart
afgeleverd.

Op 8 april is de Open Dag, waarbij kin-
deren uit de omgeving op het bestaan
van scouting worden gewezen. Om
ook voor de ouders iets te bieden
wordt er naast de jeugdspelen, op het
eigen terrein een bescheiden Paas-
markt gehouden. Zes ambachtelijke
ondernemers uit de nabije omgeving
zullen zich er presenteren, waaronder
een biologische kaasboer, een bloe-
mist, een portrettekenares en een im-
ker en er is een stand met boerenijs.

Leden verkopen op de Paasmarkt hun
eigen paasproducten. Uiteraard is er
koffie of thee met iets lekkers. Er kun-
nen eieren worden beschilderd, er
staan schminkers paraat en er kan van
een kabelbaan worden genoten. De
Paasmarkt met Open Dag is op zater-
dag 8 april van 14.00-17.00 uur. Ieder-
een met interesse voor scouting of de
Paasmarkt is van harte welkom.
"De Scoutstal" is te vinden bij boerderij
"Bredenhorst", Torenallee 2, Hummelo
en Keppel. Deze boerderij is gelegen
aan de N314, exact ter hoogte van hec-
tometerpaal 18 km van de provinciale
weg tussen Hummelo en Zutphen,
verscholen in een weiland achter een
bomenrij.

Voorjaarsacties bij Scouting
Sweder van Voorst
Scouting Sweder van Voorst uit Hummelo en Keppel houdt dit jaar een
verkoop van luxueuze paasbroden. Op 25 maart 2006 gaan de bevers, es-
ta’s en scouts samen met de leiding en een aantal ouders langs de deuren
in Toldijk, Hummelo, Hoog- en Laag Keppel en Voor- en Achter Drempt.
Daarnaast is een Open Dag met een Paasmarkt gepland op 8 april 2006.
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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.

� �

�

�

Uw adres voor:

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

IJzerwaren
(ook alles per stuk)

Gereedschappen

Hout en plaatmaterialen

Sterk in technisch materiaal

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

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GEVRAAGD: INBRENG VOOR
ONZE APRILVEILING !!!

Wij zijn op zoek naar goede inbreng van o.a. Kunst

en antiek voor onze aprilveiling, inbreng dagelijks

van 10.00-16.00 uur of bel voor het  maken voor

een afspraak bij U thuis voor taxatie van meerdere

of grote objecten. Laatste inbrengdag 7 april.  Kijk-

dagen 21, 22, en 23 april.

Veiling  24 t/m 28 april. 

Zie ook onze site www.veilinghuisdeatlas.nl

VEILINGHUIS DE ATLAS B.V.
Mr. h.f. de Boerlaan 21107

7411 AJ Deventer

tel. 0570-627666.

veilinghuisdeatlas@planet.nl

Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg

Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

fax (0575) 46 25 48

Effe
 

Chec
ken

!!!
Effe 

Checken!!!

Effe 

Checken!!!

Een zeer kleurrijke zomercollectie

Kjelvik, Life-Line, Björnson, enz. enz.

tegen FORSE KORTINGEN

Bijpassende accessoires en schoenen.

Onze werkschoenen collectie 

wordt enorm uitgebreid w.o.: 

Geox schoenen.

V.O.F. Plattelandswinkel

Tuinontwerp – Tuinaanleg – Tuinonderhoud

(sier)bestrating

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

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

levering vaste planten – heesters – bomen
snoei hagen, singels en (hoogstam)fruitbomen 

plaatsen afrasteringen

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

Hengelo/Ruurlo 

Is al meer dan 50 jaar een begrip op het gebied van complete 
Woninginrichting en Projektstoffering. Ter uitbreiding van ons team
zijn wij op zoek naar een

handige jonge man, leeftijd 18/19 jaar, 

die binnen ons bedrijf opgeleid wil worden tot een allround vakman.

De taken bestaan uit het leggen van tapijt, laminaat-en parketvloeren, het
plaatsen van gordijnen, monteren van binnen- en buitenzonwering en het
bezorgen en monteren van Woon- en Slaapkamermeubelen. 

Schriftelijke sollicitatie kunt U richten aan 
De Spannevogel V.O.F.
Ruurloseweg 2, 
7255 DH Hengelo Gld.

Door toename van de werkzaamheden zijn we op zoek naar een ervaren

Eerste monteur
die ons team komt versterken. 

Wij zijn op zoek naar iemand met APK-bevoegdheid en ruime kennis  
van auto elektronica, klantvriendelijk en kunnen werken in een klein team. 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnamen met Hans Sloot. 
Reacties binnen 7 dagen.  

VAKGARAGE HANS SLOOT
Ruurloseweg 50, 7255 DJ Hengelo G, tel.0575-461871
Onze website:  www.hanssloot.nl
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Er wordt echter de mogelijkheid ge-
boden om aan de ophokplicht te
ontkomen. Dit kan door hobbydie-
ren te laten vaccineren tegen AI. Het
laten vaccineren van de dieren heeft
daarnaast nog twee grote voordelen.
In de eerste plaats is het risico op
ziekte van zowel dier als mens daar-
door verwaarloosbaar. 

Ten tweede bestaat  de mogelijkheid
dat, op het moment dat er geruimd
wordt, de geënte dieren niet ge-
ruimd hoeven te worden. Dit laatste
is echter niet 100% zeker. De over-
heid wil altijd alle mogelijkheden
openhouden bij een uitbraak. 

Dieren die in aanmerking komen
voor vaccinatie zijn : kippen, een-
den, kalkoenen en ganzen. Het vac-
cinatieschema bestaat uit twee
borstprik-entingen, met een tussen-

tijd van 3-6 weken. De dieren zijn
dan één jaar beschermd.
Pluimveepraktijk de Achterhoek is
een dierenartsenpraktijk die al
meer dan 15 jaar gespecialiseerd is
in pluimvee. Haar dierenartsen zijn
in alle geledingen van de pluimvee-
houderij werkzaam. 
Zowel hobby-dierhouders als com-
merciële bedrijven behoren tot hun
klantenkring. 

Indien u uw dieren wilt laten inen-
ten om zodoende een bijdrage te le-
veren aan het afremmen van het vi-
rus kunt u hiervoor telefonisch een
afspraak maken: tel. 0573-451168, of
u aanmelden via onze website:
http://www.pluimveepraktijken.nl/
via de link 'vaccinatie hobby-pluim-
vee'. De vaccinatiecampagne gaat
zoals het er nu uit ziet vanaf week
11 van start.

Pluimvee dierenartsen voorzien
grote vraag naar enting van
hobby-pluimvee tegen griep
Het zal niemand ontgaan zijn dat de dreiging met vogelpest niet al-
leen verstrekkende gevolgen heeft voor de commerciële pluimveehou-
derij. Ook hobby-dierhouders zijn getroffen door maatregelen. Op-
hokken en afdekken van de uitloop is tot nu toe voor eenieder ver-
plicht.

Voordat de molenstenen aan het on-
derhoud konden worden onderwor-
pen, werden wat maatregelen getrof-
fen. De bekisting om de stenen werd
weggehaald en met een speciaal voor
deze taak geschikte takel werd de bo-
venste molensteen van zijn plek gehe-
sen. Een zwaar karwei want deze ste-
nen wegen rond de 1000 kilo!
De molenstenen bij de Bronkhorster
molen zijn heel speciaal, want er zijn
er weinig in Nederland aanwezig. Het
zijn zogenaamde gatenstenen. Het
voordeel van de gaten van de stenen is
dat er meer gemalen kan worden.
Daarnaast koelt de steen beter omdat
er lucht wordt aangezogen. Nadeel
van een gatensteen is dat er meelmot-
jes kunnen ontstaan en het daarbij be-
horende rag in de gaten komt, vooral
als het warm en vochtig weer is. Het
veevoer dat met deze speciale gaten-
steen gemalen wordt, is grover van
maling dan met een gewone platte
steen maar voor veevoer is het fijn ge-
noeg.

Het schoonmaken van de gaten ge-
beurde met schroevendraaiers en an-
der scherpe dingen. Daarmee werd ge-
wrikt en de vastgekoekte mals werd

eruit gehaald. Daarna werd met de
stofzuiger alle gaten leeggezogen tot-
dat deze weer helemaal schoon wa-
ren. Onder in de gaten werd een aan-
tal stukjes eek gevonden. Eek werd
vroeger gebruikt voor de leerlooierij-
en. Het eenjarig eikenschors werd in
de gatensteen gemalen en naar de
leerlooierij gebracht. Door het looi-
zuur uit deze schors werd het leer soe-
peler.
Naast het helemaal schoonmaken van
de gaten van de gatensteen werd ook
het middelpunt opnieuw uitgelijnd.
Dat is heel belangrijk. 
Een gatensteen is gegoten. Dat wil zeg-
gen dat er destijds een grote mal ge-
maakt werd waarbij het gemakkelijk
was de gaten te laten ontstaan. In de
mal werd een cementmengsel gego-
ten, waarin heel fijne kiezeltjes wer-
den gebruikt.

De molenstenen moeten van tijd tot
tijd ‘gebild’ worden. Hierbij worden
door de molenaar met een hamer de
sleuven in de molenstenen, die door
het malen wegslijten, opnieuw uitge-
diept. Voordeel van de gatenstenen is
dat men minder hoeft te billen, uit te
hakken.

Doordat de molensteen tijdens het on-
derhoud niet kon malen, werd er ‘ge-
maald voor de prins’. Het gezegde ‘ma-
len voor de prins’ dateert uit de 80jari-
ge, Spaanse oorlog. Bij de belegering
van een stad door de Spanjaarden,
werd door uithongeren van de bevol-
king de stad tot overgave gedwongen.
Door de molen te laten draaien, moest
de vijand denken dat er nog voldoen-
de te eten was. 
Bij de Bronkhorster molen werd ‘ge-
maald voor de prins’ voor het toeren-
tal. Er moet een verplicht aantal om-
wentelingen van 360.000 per jaar wor-
den gemaakt, dit in verband met de
subsidieregelingen. Dit aantal wordt
jaarlijks gehaald.
Een viertal jonge molenaars in oplei-
ding, twee op de Bronkhorster Koren-
molen en twee op de Zaagmolen in
Ruurlo, namen deze geopende molen-
steen en de techniek die daarbij toege-
past wordt mee in hun opleiding. Nor-
maal gesproken zit dit onderdeel niet
in de molenaarsopleiding maar om-
dat deze steen nu werden schoonge-
maakt was het een prima gelegenheid
om deze binnenkant van de molenste-
nen wat nader te bestuderen.
De molen is elke zaterdag geopend
van 10.00 tot 16.00 uur. Dan kunnen
belangstellenden de molen bezichti-
gen en artikelen in het winkeltje ver-
krijgen. Op 25 maart 2006 is de molen
gesloten. Op deze zaterdag zijn de mo-
lenaars allemaal afwezig.

In de maanden februari en maart werd hard gewerkt bij de Bronkhorster
molen. Er werden heel unieke molenstenen schoongemaakt: de gatenste-
nen. De gaten van de stenen werden leeggemaakt en de sleuven van de
molenstenen uitgediept. De vier jonge molenaars in opleiding konden de-
ze werkzaamheden als bijzondere ervaring optekenen.

Molenaars van de Bronkhorster molen in Steenderen liggen op hun knieën op enkele opgevouwen meelzakken en ‘billen’ met speciale ha-
mers de sleuven in de molensteen.

Molenstenen in onderhoud

De landelijke kampioen wordt name-
lijk uitgezonden naar de internationa-
le finale in Lyon, waar 32 landen strij-
den om het wereldkampioenschap.
Gedurende hun 5 daags verblijf wor-
den de deelnemers als echte 'super-
sterren' behandeld gedurende hun 5
daags verblijf. 

De teams spelen 9 tegen 9 op een half
voetbalveld, waardoor deelnemers
worden verplicht zo creatief en tech-
nisch mogelijk te voetballen op een
kleiner veld.

REGIONALE VOORRONDEN 
Door middel van 6 regionale voorron-
den, verdeeld over 6 KNVB districten,
plaatsen 12 teams zich voor de lande-
lijke finale die plaatsvindt op 10 juni.
In deze regio organiseert de voetbal-
vereniging Vorden een Danone Nati-
ons Cup regiofinale op zaterdag 20
mei 2006. Gelnteresseerde clubs kun-
nen contact opnemen met J. Borgon-
jen contactpersoon, telefoonnummer
06-51597385.

ALLE TOERNOOIEN VRIJ 
TOEGANKELIJK
"De Danone Nations Cup is een gewel-
dige ervaring voor deelnemers om
kennis te maken met andere culturen
en internationaal te voetballen," aldus
Marcella van Meurs, eventmanager
Danone Nations Cup Nederland. "Da-
none is trots om als organisator van de
Danone Nations Cup op te treden. De
jeugd heeft de toekomst en samen
met voetbal, kunnen wij de kinderen
een gezonde toekomst bieden en een
kans geven dromen werkelijkheid te
laten worden".

3e editie Danone Nations Cup in Nederland

Het grootste internationale 
voetbaltoernooi voor de D-jeugd
Ook dit jaar vindt de Danone Nati-
ons Cup plaats in Nederland. Op za-
terdag 20 mei 2006 vindt bij de
voetbalvereniging Vorden de regio-
nale voorronde van dit toernooi
plaats. De Danone Nations Cup is
het grootste internationale voet-
baltoernooi voor D pupillen, wordt
voor de derde maal georganiseerd
en biedt 96 teams de mogelijkheid
hun droom werkelijkheid te laten
worden.

CHRIS KALSBEEK, CELTIC SONGS
AND MUSIC
Vanaf zijn twintigste is Chris Kalsbeek
actief in de Ierse en Keltische volksmu-
ziek. Chris is een multi-instrumenta-
list. Naast gitaar speelt hij ook mando-
line, bouzouki, bodhran, mandola,
harp en banjo.
De eerste (semi-professionele) band
waarin hij speelde heette 'Heelstone'.
Met 'Heelstone' werd furore gemaakt
door optredens samen met de Ierse
band 'the Dubliners' en radio optre-
dens in het destijds door de folk lief-
hebbers zeer gewaardeerde program-
ma 'Folk Live' op Hilversum drie. Na
enige muzikale omzwervingen in het
smartlappencircuit en in de top 40
muziek ontmoette hij in het begin van
de jaren '90 Ernst Langhout en Gerrit
Breteler. Samen richtten zij de folk-

groep 'the Hones' op. 'The Hones' toer-
den in verschillende samenstellingen
door Nederland en er werden concer-
ten gegeven met onder meer 'the Le-
vellers' en Richard Thomson. In 1993
volgde er een tour in Texas, Amerika.
Vanaf 1994 vormde hij samen met Ger-
rit Breteler en Evert-Jan t'Hart de basis
van de groep 'Fling'. 'Fling' produceer-
de in 1997 een cd. Recensent van het
tijdschrift "New Folksounds", Herman
Eigenraam, schreef: "Het beste in dit
genre dat ik ooit van Nederlandse bo-
dem heb gehoord".
In 1999 besloot Chris zich volledig te
richtten op zijn soloprogramma. Een
programma waarin hij een persoonlij-
ke invulling geeft aan oude maar
soms ook hedendaagse Keltische mu-
ziek. Hartstochtelijke ballades wor-
den afgewisseld met reels, jigs en
hornpipes. Bij optredens wordt opti-
maal gebruik gemaakt van de moge-
lijkheden van deze multi-instrumen-
talist: live gespeelde reels en jigs wor-
den ondersteund door vooraf opgeno-
men muziekpartijen. Door deze sa-
mensmelting van oude muziek met

moderne invloeden ontstaat een ei-
genzinnige en verrassende sound.
In de zomer van 2001 verscheen zijn
debuut cd 'Celtic songs and music'.
De cd werd enthousiast ontvangen en
was in augustus 'cd van de week' bij
'Omrop Fryslân'. Hoofdredacteur van
het blad 'Freeze', Sjouke Nauta,
schreef: "Zo blijkt dat je niet persé uit
Ierland of Schotland hoeft te komen
om een indrukwekkende folkschijf
achter te laten. Deze zeer verzorgde cd
met een mooie keus uit Keltische klas-
siekers zorgt er alvast voor dat Chris
zich ook als solist moeiteloos in de Ne-
derlandse folktop schaart."
De afgelopen jaren speelde hij op aller-
lei grote folkfestivals met groepen als
Altan, Dervish en Sharon Shannon. In
april 2006 komt zijn tweede solo-al-
bum uit, waarop ook eigen materiaal
te horen zal zijn. 

MATZKO
Muziek: Wie meent dat folk slechts te
genieten is voor baardige, oudere hip-
pies op geitenwollen sokken, moet
toch eens naar het Eindhovense Matz-

ko gaan luisteren. Een snelle genezing
van dit waanidee is gegarandeerd.
Matzko-voorman Peter Habets maakt
er geen geheim van dat folkrock-mo-
nument Fairport Convention een be-
langrijke inspiratiebron vormde en
nog vormt, maar dan wel gemengd
met de power en muzikale inventivi-
teit van jaren '60 undergroundbands
als Jefferson Airplane, dat alles overgo-
ten door een sausje anno nu. 
Niks folkrock: powerfolk is wat de
groep brengt; songs met drama, ge-
voel, goed opgebouwde spanningslij-
nen en verrassingen.

Live: Matzko heeft een herkenbaar,
zeer eigen groepsgeluid dat het pu-
bliek meesleept en meevoert naar wat
minder bekende en weinig ontgon-
nen, maar o zo fraaie gebieden. Met
succes, want de afgelopen tijd heeft
Matzko een aardige live reputatie op-
gebouwd. Meer dan 150 keer in drie
jaar stonden ze op de podia van o.a. De
Effenaar, 013, De Groene Engel, Elas-
tiek muziek en 1-ander festival.  Ook
werden over de grens een aantal podia

op festivals in Italië en België verkend
waar de muziek  goed ontvangen
werd.

Laatste nieuws: Matzko heeft decem-
ber 2006 haar nieuwste singles 'All
Around The World & No More Lies' ge-
presenteerd. Dit is inmiddels de zeven-
de opname van deze diverse malen on-
derscheiden band. Ook zijn de twee
tracks verschenen op het verzamelal-
bum van het label It's your record (van
o.a. Busted) waaronder Matzko deze
singles uit heeft gebracht. Via de site
www.matzko.com zijn de Cd-singles
en het verzamel album te bestellen, en
in Eindhoven bij Bullit liggen de sin-
gles in de schappen. 

De titel 'All Around The World'  komt
niet uit de lucht vallen. Afgelopen zo-
mer stond Matzko op diverse podia in
Nederland, België en Tsjechië. Ook
gingen ze samen met de stichting Bos-
nische kinderen naar Bosnië voor een
aantal optredens. Zaterdag 25 februari
was Matzko te gast bij Daniël Dekker
in TROS Muziekcafé op Radio 2.

Ierse avond bij de Bierkaai
Zaterdagavond 18 maart a.s. treden
bij de de Bierkaai te Baak onder-
staande artiest en band op. De
avond staat in het teken van de Ier-
se muziek, ook wordt er zelfs Gui-
ness geschonken.
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De organisatie van dit Toldieks evene-
ment lag in handen van de Oranjever-
eniging met Eef Jan Olthof en Harry
Nijkamp. Koplopers Barchem en Ma-
riënvelde werden uit de finale ge-
speeld met een opkomst van 471 Tol-
dijkse bezoekers. Er tekenden 24 inwo-
ners meer in het gastenboek dan in
Barchem. Toldijk heeft in totaal 921
bewoners en dat betekende dat meer
dan de helft van de inwoners bij de
uitzending aanwezig was, een exacte
opkomst van 51,1 %. Dit werd verme-
nigvuldigd met het aantal lawaaideci-
bellen van 122 en daarmee werd een
eindstand bereikt van 6234 punten.
Mariënvelde had 62 punten meer en
blijft eerste wat betreft het aantal deci-
bellen in het slotkabaal.

René Arendsen leidt de Kleine Kernen
Competitie en hij doet dit met veel
plezier. Net voordat hij ‘de lucht in-
ging’ vertelde hij de deelnemers aan
de tafel wat hij ging vragen. En omdat
in Café Den Bremer een gezellig feest-
je werd gevierd waren de gesprekken
ongedwongen en leuk om naar te luis-
teren en kijken. Het publiek deed pri-
ma mee! Vervelen hoefde in elk geval
niet, want Tonny Huurnink vermaak-
te tussen de opnamen door een ieder
met films over Toldijk. De winter,
‘Let’s have a party’, de bustrektocht
van World Servants met ook Muziek-
vereniging Nieuw Leven (1991) en zes-
kamp was voor vele Toldijkers een
feest van (jeugd)herkenning!
Er werden tussen de opnamen door
ook nog een paar zakjes guldens ge-
bracht. Deze worden ingezameld om
voor weeskinderen in Zuid-Amerika
huisjes te kunnen bouwen.

In het eerste blokje rechtstreekse ra-
dio-opnamen kregen Eef Jan Olthof en
Harry Nijkamp de gelegenheid te ver-
tellen over de activiteiten van de Stich-
ting Oranjefeesten Toldijk. Het volks-
feest, Koninginnedag, de zeskamp en
het toneel kwamen onder de aan-
dacht. Daarnaast vertelde Jan Burgers
over basisschool De Rank gevolgd door
de veelzijdige Gert Garritsen, die ver-

telde over de Sheepdog Trials, het
slachtfeest en zijn werk als toneelre-
gisseur.

Daarna kregen de heren Aalderink en
Janssen het woord. Zij werden buiten
gelnterviewd om praktische redenen.
Ab Aalderink is historicus en vertelde
dat in mei 1952 voor de laatste keer de
tram reed over de Zutphen-Emmeriks-
eweg. Met de tram werden destijds
goederen vervoerd. Harry Janssen wist
op boeiende wijze over de klok te ver-
tellen, die al jaren op het dak van Café
Den Bremer prijkt. Deze oude school-
klok dateert uit 1924 en werd ge-
plaatst ter gelegenheid van het 50 jari-
ge bestaan van de school. Toen in 1969
een nieuwe school werd gebouwd en
de oude school twee jaar later werd af-
gebroken, bleef de klok bewaard. Veel
later werd hij op Den Bremer her-
plaatst. 

In Toldijk bestaan een aantal vrien-
denclubs. Stef Groot Nibbelink vertel-
de over de B.V.I.T. (Bier Verwerkende
Industrie Toldijk) die vele belangrijke
jaartallen op het shirt liet drukken. Di-
nand Garritsen is van de vriendenclub
Kiek Uut Toldiekers (K.U.T.). De ge-
schiedenis over Columbus is na deze
uitzending niet meer hetzelfde…
Jeugdsoos Flophouse heeft het jaarlijk-
se optreden van popgroep Normaal
wat door Evert Jansen al voor de der-
tigste keer wordt geregeld. Wim te
Kamp kreeg voor zijn werk bij de
jeugdclub van Flophouse een 10! 
In Toldijk is een volksdansgroep en
een linedance groep, waarover Stef
Hartman en Christien Garritsen een
en ander vertelden. Daarna werd een
dansdemonstratie gehouden, onder
begeleiding van Gert Garritsen op zijn
accordeon. 

Ook op sportief gebied staat Toldijk op
de kaart. Bob ten Harkel reed in een
Bowler van Lissabon naar Dakar. Zijn
auto staat in zijn garage en komt dus
niet onder een luchtballon te hangen!
Harry Nijhof schaatste de alternatieve
Elfstedentocht op de Weissensee bij

gebrek aan een Friese versie. En omdat
het in de Achterhoek kouder is dan in
Friesland werd het idee gelanceerd
om de Elfstedentocht maar naar hier
te halen. Zou Radio Gelderland echt
de organisatie op zich gaan nemen?
Alfons Heitkönig vertelde dat Motor-
club 'De Halftieners' elke zondag om
half tien bij Den Bremer in Toldijk ver-
trekt om een rondje te rijden. 
Tot slot een prachtig optreden van
zangeres Renske Nijkamp die het
nummer ‘Ïronic’ van Alanis Morissette
zong met gitaarbegeleiding van Wilco
Prinsen. 

Ook op het gebied van kunst heeft Tol-
dijk veel te bieden. Zo toonde Hermien
Berkelaar een aantal zelfgemaakte
beelden en vertelde Jan van Hal over
zijn laatst gemaakte serie schilderijen,
waarbij hij werd gelnspireerd door
zijn reis naar Zuid-Afrika. Bijzonder is
de zorgboerderij van de familie Hid-
dink, waar psychiatrische patiënten
en gedetineerden kunnen worden ge-
holpen om terug te keren in de maat-
schappij. Tenslotte hield Berty Huur-
nink een pleidooi voor vrouwenver-
eniging Passage Toldijk.

In het laatste blokje kwam Henk Olt-
hof aan het woord. Hij vertelde op zijn
eigen wijze over zijn sterrenwacht.
Daarna konden alle aanwezige Toldij-
kers laten horen hoeveel lawaai zij
konden produceren. Met 122 decibel-
len scoorden zij niet slecht!

De stand in de Kleine Kernen Competi-
tie wordt in twee delen weergegeven.
Als eerste de Stand Opkomstpercenta-
ge: 1) Toldijk, 51,1%, 6234 punten. 2)
Mariënvelde, 48,6%, 6172 punten. 3)
Netterden, 52,4%, 5921 punten. 4) Lin-
telo, 43,7%, 5288 punten. 5) Noordijk,
42,8%, 5093 punten.
Daarnaast is er de Stand Absolute Op-
komst; 1) Toldijk, 471 bezoekers. 2)
Barchem, 447. 3) Harfsen, 421. 4) Ma-
riënvelde, 418. 5) Westendorp, 408 be-
zoekers.

Het bleef nog wel even gezellig druk
in Café Den Bremer in Toldijk, maar
dat kon ook niet anders met zo’n goe-
de score!
Achterhoeks Accent met Arie Ribbers
van Radio Gelderland is te beluisteren
elke zaterdagochtend op 90.4 FM. In-
formatie op www.radiogelderland.nl.

Toldiek koploper in Kleine Kernen
Competitie!

Zaterdag 11 maart was het zover: Radio Gelderland kwam met het pro-
gramma Achterhoeks Accent naar Toldijk. In dit programma staat elke
zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur één kleine kern centraal uit de Achter-
hoek of de Liemers. Toldiek won de competitie op twéé fronten: het groot-
ste aantal Toldijkse mensen dat tijdens de uitzending het Gastenboek te-
kende (471) én het hoogste aantal punten (6234).

Op sportief gebied staat Toldijk op de kaart. (v.l.n.r.) René Arendsen aan tafel met Dakar rallyrijder Bob ten Harkel, ‘Halftiener’ Alfons
Heitkönig en Weissensee schaatser Harry Nijhof.

Kinderen hebben veel energie en wil-
len graag verrast worden. Geen lange
saaie wegen hier maar kronkelpaden
omhoog en omlaag door bos en veld
en langs allerlei watertjes. En dan sta
je plotseling weer tussen rotsen met
vreemde vormen: een dolfijn? een oli-
fant? Ze dagen je uit erop te klimmen,
sta je boven dan kijk je over de bomen!
Als een adelaar voel je je!
Holen en spelonken vragen erom voor-
zichtig betreden te worden: zaten hier
beren of waren het wilde zwijnen? De
ligplekken, de geur en natuurlijk ook
verse uitwerpselen vertellen je wie
hier vóór jou zijn geweest. Dit natuur-
park maakt  in elk kind (maar ook in
volwassenen) de indiaan wakker. En
natuurlijk mag je van een stok een
speer snijden en proberen te "jagen"!
En niet alleen het jagersinstinct komt
boven want van veel plekken is er een
verhaal, een sprookje of mythe van
vroeger die voor je ogen werkelijheid
wordt. Zo gaan we naar de rots waarop
ooit het roversnest uit het sprookje
van "Sterke Hans" stond. En dat het
niet zo gemakkelijk was om rover te
zijn en boven te komen, merken ze! Er
zijn veel oude roversnesten ze beston-
den echt!

Als het warm is, wisselen we het lopen
langs de rivier af met dóór de rivier,
waarbij je elkaar moet helpen tegen
de stroom in of over een rots. Kortom
het wandelen biedt zo veel vertier dat
je bijna vergeet dat je aan het lopen
bent! Gelukkig dat er nog echte top-
pen zijn waarop je je even stuk kunt
bijten. Wie is er het eerste boven en
schrijft zijn naam in het boek? 
Heel spannend is  "verdwalen" om dan
met de hulp van het kompas je eigen
route te zoeken. Wandelen met "Gea
Voettochten" te Steenderen, tel. (0575)
45 17 18, is uniek door zijn begeleiding
van altijd twee personen, zodat er ge-
splitst kan worden in routes, in moei-
lijkheidsgraad, enz., zodat je je kinde-
ren gerust kunt laten gaan en ieder-
een toch weer veilig bij het pension be-
landt! 
Die pensions ademen een sfeer van fa-
miliepensions en het is er zelfs moge-
lijk boven het kampvuurtje je eigen
worstje te grillen. En dan kan er ook
nog gevoetbald worden op het veldje
erachter. Kortom een heerlijke wan-
delvakantie voor de hele familie met
kinderen vanaf ongeveer 7 jaar waar-
aan zelfs opa en oma mee kunnen
doen!

Met je kind op wandelvakantie?

Ja, en het is avontuurlijk, spannend en geheimzinnig als je met "Gea Voet-
tochten" wandelt in het  Tsjechische natuurpark Ceské Sv¿carsko (Bo-
heems Zwitserland).

Aanvang 20.00 uur. Door het ver-
schuiven van deze datum heeft de
organisatie geprobeerd om de
reeds gecontracteerde DJ’s ook
voor komende zaterdag te strik-
ken. Mede organisator Hendy Koe-
le: ‘Dat is ons helaas niet gelukt.
Joshua Kayn en Leroy Delona moe-
ten vanwege verplichtingen elders
verstek laten gaan. Hun plaatsen
worden ingenomen door DJ Jurre
en DJ René-‘K’. Beiden zijn hier in
de omgeving bekend.
Jurre is DJ bij Berkelstroom FM
waar hij voor lokale radio in Zut-
phen en omstreken op de zater-
dagavond het programma ‘Turnta-

ble Radio’ presenteert. DJ René-‘K’
is vooral bekend van feestjes in en
rondom Zutphen. De reeds aange-
kondigde DJ Quintin, Mr. Johnson
en Nils zullen wel van de partij
zijn. De afgelopen weken zijn we
overigens door diverse jongens en
meisjes benaderd om ook 14 en 15
jarigen tot het DJ festival toe te la-
ten. Wij gaan hiermee akkoord,
mits ze door een volwassene wor-
den begeleid. De jongens en meis-
jes krijgen wel een speciaal bandje
om, want voor deze categorie geldt
een alcohol verbod,‘ aldus Hendy
Koele. Kaarten voor zaterdagavond
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij Jim Heersink Haarmode, "De
Herberg" en "De Rotonde" allen te
Vorden, aan de kassa zijn ze duur-
der. 
Wanneer lezers van ‘Contact’ dit
bericht uitknippen en meene-
men naar een voorverkoop-
adres kan men vijf kaarten ko-
pen voor de prijs van vier!

Club 555 heeft programma
definitief rond
Om elkaar in verband met het
carnaval niet in de wielen te rij-
den heeft de ‘Club 555’ zoals be-
kend de oorspronkelijk voor za-
terdagavond 25 februari geplan-
de DJ avond verschoven naar
aanstaande zaterdag 18 maart
in zaal "De Herberg" te Vorden.
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Touringcarbedrijf Travels & Tours
is gevestigd in Lichtenvoorde. Het
bedrijf dat al langer samenwerkt
met Willem te Kolste op het gebied
van maatwerkreizen, onderscheidt
zich van andere touringcarbedrij-
ven. Het unieke bij Travels & Tours
is, dat de activiteiten die klanten
tijdens hun vakantie of uitstapje
willen doen, centraal staan. Bij Tra-
vels & Tours kunnen de klanten
grotendeels hun eigen activiteiten
voor de reis samenstellen. Zelfs tij-
dens de reis kunnen de activiteiten
nog aangepast worden aan de wen-
sen van de groep en de weersom-
standigheden. Uiteraard horen
daar uitstekende hotels bij met een
goede keuken. Zo wordt bijvoor-
beeld overnacht in een hotel met
topkoks uit Noorwegen. 

Travels & Tours organiseert geen vast
pakket met strak georganiseerde acti-
viteiten, maar vakanties op maat. Bij-
na alles is bespreekbaar en Travels &
Tours voorziet haar klanten daarbij
van deskundig advies. Uiteraard doet
Travels & Tours er vervolgens alles aan
om de activiteiten en overige wensen
op de juiste manier in te vullen.

Altijd al een stedenreis naar Berlijn of
Barcelona willen maken en heeft u
geen behoefte aan het bezoeken van
kathedralen, maar u wilt juist wel dat
bijzondere concert of evenement bij-
wonen? Dat kan bij Travels & Tours. Al-

tijd al eens langs de mooiste plekken
van Noorwegen willen reizen om te
genieten van de prachtige natuur en
de uitgestrekte wandelmogelijkhe-
den? Travels & Tours brengt u er naar-
toe en biedt u daarbij de mogelijkheid
om kennis te maken met nordic wal-
king. Ook hierbij bied Travels & Tours
de reizigers een extra service. Bij boe-
king ontvangt u een flinke korting bij
de aankoop van merk artikelen voor
nordic walking en andere sportieve ac-
tiviteiten. Deze service is mogelijk
dank zij de uitstekende samenwer-
king met Schuurman Schoenen en
Sport. Tijdens uw reis bent u dan van
alle gemakken en goed materiaal
voorzien. Daaruit blijkt dat de per-
soonlijke invulling van een reis staat
keer op keer centraal bij het bedrijf. 

Samen met Willem te Kolste vormen
Ben en Henriëtte ter Braak een uitste-
kend team dat garant staat voor een
prima kwaliteit en service tijdens hun
unieke reizen en dagtrips. 'We zijn al
begonnen met trips naar Noorwegen
en met meerdaagse reizen en dagtoch-
ten in Nederland, Duitsland en Oos-
tenrijk. We hebben echter nog veel
meer plannen voor dit jaar. Bijvoor-
beeld actieve vakanties voor jong en
oud en een verrassingsreis. Dit is een
prachtige trip. Het gebied waar we
dan naartoe gaan, blijft geheim. Het
gebied is bij weinig mensen bekend,
maar het heeft van alles wat: zee, cul-
tuur en historie: een echte aanrader',

vertellen Ben en Henriëtte enthou-
siast. Travels & Tours is uiteraard ook
in te schakelen bij schoolreisjes en
educatieve reizen naar bijvoorbeeld
interessante musea en fabrieken in
binnen- en buitenland.

De bus waarmee gereisd wordt is daar-
om ingericht op het verlenen van een

prima service. Compleet met keukent-
je, ruime zitplaatsen en een moderne
theateropstelling. 'Mensen die met
ons op reis gaan, worden van begin tot
eind van alle gemakken voorzien.
Daar hoort uiteraard een perfecte en
nette touringcar bij', aldus het team. U
kunt het dagtochten overzicht en de
fleurige en uitnodigende brochure

van Travels & Tours opvragen per
email. Binnenkort zal het reisaanbod
ook op hun website beschikbaar zijn.
Heeft u geen internet dan kunt u een
briefkaartje sturen of even bellen.
Travels & Tours BV, Postbus 62, 7030
AB  Lichtenvoorde. E-mail: info@
travels-tours.nl Tel. (0544) 37 04 07

Opendag Travels & Tours succesvol
Touringcarbedrijf Travels & Tours hield afgelopen zaterdag een opendag
in Café Restaurant De Keizerskroon in Ruurlo. De opkomst was ondanks
het slechte weer goed te noemen. Met name het avondprogramma trok
een overvolle zaal. Tijdens deze open dag presenteerde Travels & Tours
hun nieuwe reisprogramma's

November 2005 benaderde Kuul Gor-
seling, directeur van Decom, Bert Rue-
sink van het gelijknamige Citroën-dea-
lerbedrijf om een actie op touw te zet-
ten die nog niet eerder vertoond was
op de markt: een telefoon inclusief au-
to tegen een superlaag abonnements-
bedrag per maand. 

CITROËN C1 MET TELEFOON 
De importeur en de leasemaatschap-
pij van Citroën bleken zeer enthou-
siast over dit initiatief en leverden een
belangrijke (financiële) bijdrage aan
deze testcase. Decom en Ruesink kon-
den daardoor een nieuwe Citroën C1 -
compleet met stuurbekrachtiging,

metallic lak, Nokia 6021 telefoon en
KPN Mobiel 20 abonnement - aanbie-
den voor een laag abonnementsbe-
drag per maand voor de duur van 24
maanden. Gebaseerd op netto operati-
oneel lease, inclusief rente en afschrij-
ving en exclusief verzekering, motor-
rijtuigenbelasting en onderhoud. Aan-
trekkelijk voor particulieren én bedrij-
ven.

GEEN AANBETALING VEREIST EN
NA 2 JAAR INLEVEREN
Het unieke van deze aanbieding is, dat
de klant geen aanbetaling hoeft te
doen. En ook dat de auto na 2 jaar
weer gewoon ingeleverd kan worden.

Bovendien worden er geen slottermij-
nen gehanteerd, zoals dat bij vele an-
dere financieringsconstructies met la-
ge maandbedragen doorgaans wel het
geval is. 

GELIMITEERD AANBOD 
De actie is in december van start ge-
gaan en bleek gelijk een schot in de
roos. Inmiddels zijn er van de 150 in-
gekochte auto's circa 90 Citroën's op
deze wijze verkocht. Een aantal daar-
van zijn in februari j.l. afgeleverd bij
De Graafschap. Dit werd een feestelij-
ke gebeuren met een uitgebreide uit-
leg over auto en telefoon, een fotore-
portage en ontvangst met koffie en
frisdrank. Degenen die belangstelling
hebben, worden verzocht contact op
te nemen met Kuul Gorseling of Bert
Ruesink (of kijk op www.decom.nl en
www.ruesink.nl)

Samenwerking leden Business Club 'De Graafschap' leidt tot succesvolle prestaties 

Decom Telecommunicatie en
Citroën Ruesink  zetten samen een
nieuw product op de markt

Decom Telecommunicatie en Autobedrijven Ruesink  hebben de krachten
gebundeld. Beide bedrijven zijn al jarenlang sponsor en prominent lid
van de Business Club van voetbalvereniging De Graafschap in Doetin-
chem.

Na het succesvolle concert van afgelo-
pen november in de sporthal, samen
met Cor Bakker, zijn de festiviteiten
van het 75 jarig jubileum beëindigd
en gaat de vereniging alweer het 76 e
jaar in.  Hiermee is ook de draad weer
opgepakt van de voorjaarsconcerten
die worden gegeven in het Dorpscen-
trum van Vorden. (aan de Raadhuis-
straat)  Het Dorpscentrum is traditio-
neel de  vaste  locatie voor deze concer-
ten en opent ook nu weer haar deuren
voor een ieder die van een gezellige en
muzikale avond houdt!  
Zoals inmiddels bij de vaste gasten be-
kend zal zijn, heeft ieder voorjaarscon-
cert een thema. Het thema voor dit
concert is "Muziek van Nederlandse
bodem".  Dat wil zeggen muziek die

door Nederlandse componisten is ge-
maakt, maar natuurlijk ook Neder-
landstalige muziek! 
Uiteraard zullen zowel het harmonie
orkest en de malletband zich van hun
beste muzikale zijde laten zien. Ook
zullen de majorettes  optredens ver-
zorgen en hun batons op muziek uit
dit thema laten draaien!  Voor Harry
Klaasen is het een gedenkwaardig op-
treden, want hij vertrekt als dirigent
van de malletband en dit voorjaars-
concert is daarmee ook zijn afscheids-
optreden.  

Het is daardoor een avond van uiter-
sten, want gedenkwaardig zal het ook
zijn voor Irma te Brake. Zij is namelijk
vanaf januari  de nieuwe majorette in-
structrice van de vereniging en be-
leefd op 18 maart haar première voor
het Vordense publiek!  Zeker is dat ze
met haar majorettegroep een goede
indruk wil achterlaten en dat er druk
geoefend wordt.  Dat oefenen doen na-
tuurlijk ook alle muzikanten van het
orkest en de malletband, want ze wil-
len allemaal goed voor de dag komen.
En daar wilt u ongetwijfeld bij zijn!  
Dat kan, want de toegang is geheel
gratis voor iedereen die dit wil mee-
maken!

Voorjaarsconcert Sursum Corda: 

"Muziek van Nederlandse bodem"
Op zaterdag 18 maart presenteren
de leden van de Christelijke mu-
ziekvereniging Sursum Corda hun
muzikale kwaliteiten aan familie,
vrienden, kennissen en aan een ie-
der die dit wil zien en horen!  In het
Dorpscentrum van Vorden  vindt
dan namelijk het traditionele voor-
jaarsconcert van Sursum Corda
plaats.  Start van het concert is van-
af 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30
uur) en de toegang is geheel gratis!
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een keuken
     t.w.v.

www.schefferkeukens.nl

Maandag  10.00 - 18.00 uur 
Di t/m do  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag      09.00 - 21.00 uur  
Zaterdag   08.30 - 16.00 uur
Zondag 2 april  11.00 - 17.00 uur

WIN €€1100..0000.00.--
De “Ik hou van lekker”show, is een onderdeel van het 
Balrijk op Optimaal FM, gepresenteerd door Balthazar van Puf-
felen. De uitzending is elke werkdag van 15.00 tot 18.00 
uur en de finale is op zondag 2 april. Balthazar van Puf-
felen gaat, samen met  een professionele kok, live 4 weken lang 
elke werkdag een gerecht proeven en een praatje houden met 
de bereider hiervan. Aan het eind van iedere week wordt een 
weekwinnaar gekozen. De 4 weekwinnaars strijden in de grote 
finale op zondag 2 april bij Scheffer Keukens voor de hoofdprijs:

een keukencheque t.w.v. € 10.000,-!
Hoe doet u mee?
Meedoen is heel eenvoudig. Op onze speciale internetpagina 
www.ikhouvanlekker.nl kunt u zich aanmelden voor deze 
show. Hier omschrijft u in maximaal 4 regels waarom juist uw 
gerecht zo lekker is en beslist door Balthazar geproefd moet 
worden. Uit alle inzendingen wordt elke werkdag het lekkerste 
gerecht gekozen. Degene die zich met dit gerecht heeft aange-
meld mag dit live in de uitzending aan Balthazar aanbieden.
Kijk voor aanmelden of meer info op:

SCHEFFER KEUKENS 
GEEFT BIJ OPTIMAAL FM

EEN KEUKEN WEG!

LUISTER IEDERE WERKDAG VAN 15.00 TOT 18.00 UUR
NAAR HET BALRIJK OP OPTIMAAL FM

www.ikhouvanlekker.nl

Gildenweg 1 T.0314 623658

Openingstijden:

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

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.

Midden in de stad, op de twee-
de verdieping, gelegen ruim
(ca. 100 m2) 3 kamer HOEK-
appartement met 3 balkons,
waarvan het grote balkon op
het zuiden en fi etsenberging
in de onderbouw. Het com-
plex beschikt over een lift en
een overdekte en beveiligde
entree.

Plantsoenstraat 35  |  Doetinchem

€ 179.500 k.k.

Uitstekend onderhouden twee
onder één kap woning (bouw-
jaar 1989) met garage en car-
port, ruime oprit en besloten
zonnige achtertuin op het zui-
den. De woning beschikt over
een ruime woonkeuken (aan-
bouw van 1999) met inbouwap-
paratuur en een moderne, luxe
badkamer van 2004.

Akkerwinde 24  |   Hengelo (gld)

€ 289.500 k.k.

Bijzonder uitgevoerde helft
van dubbel woonhuis met ga-
rage, kelder, berging en diepe
achtertuin (ca. 22 m diep).
Deze moderne woning heeft
een niet alledaagse uitstraling
en is goed onderhouden. De
garage is breder en langer dan
de standaard. De tuin is fraai
aangelegd met vijver.

Middenweg 30  |   Hengelo (gld)

€ 284.000 k.k.

Vrijstaande woning met aan-
gebouwde garage en berging,
gelegen in een rustige en ruim
opgezette woonstraat in het
dorp. De woning is gebouwd
in 1956 en heeft een inhoud
van ca. 270m3. De totale ka-
velgrootte is 452m2. Het be-
treft een eenvoudige woning
die op een aantal onderdelen
verbeterd dient te worden.

Teubenweg 27 |   Keijenborg

€ 239.000 k.k.

Kavel met bouwvergunning
voor nieuw te bouwen wo-
ning met een inhoud van ca.
510m3. Indeling bouwplan:
entree, toilet, woonkamer,
keuken. 1e verdieping: over-
loop, 3 slaapkamers, bad-
kamer. 2e verdieping: via
vlizotrap naar zolder. Vrij
van aannemer.

Zwiepsestraat 11   |   Lochem

€ 121.500 k.k.

Goed onderhouden helft van
dubbel woonhuis met tuin
en garage, gelegen aan een
woonstraat met parkeermoge-
lijkheden. De gehele woning
is voorzien van isolerende
beglazing. Het schilderwerk is
recent uitgevoerd. De inhoud
is ca. 385 m3, het perceelop-
pervlak bedraagt 265 m2.

Middenweg 6  |   Hengelo (gld)

€ 269.000 k.k.

Aan een gezellige en rustige
woonstraat gelegen gereno-
veerde helft van dubbel woon-
huis. De achterzijde van de
ruime kavel grenst aan een
weilandje. Deze karakteris-
tieke en sfeervolle woning be-
schikt over een aanbouw met
serre van ca. 20m2 en is in een
perfecte staat.

Bakkerstraat 5  |   Hummelo

€ 277.00 k.k.

Stenen recreatiebungalow
gelegen in een bosrijke om-
geving op recreatiepark Het
Vossenveen. De bungalow be-
schikt over een ruime, lichte
woonkamer met erker, open
keuken, twee slaapkamers en
een balkon. De royale tuin met
terras biedt veel privacy.

Ruurloseweg 30-61  |   Zelhem

€ 147.500 k.k.
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voor routebeschrijvingen, openingstijden

of meer info www.multimate.nl

Bijna alle Multimate zaken zijn
geopend tot  8  uur  ’s  avonds
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Accuboor
Firestorm HP 126F2K.

• 12 Volt

• Met afneembare kop

• In koffer

75,-
105,-

Tevens verkrijgbaar

14,4 Volt. 85,-

Draaideurkast
Zip. Beuken.

Hang- en een

leggedeelte.

hoogte: 

168 cm

breedte: 81 cm
diepte:

50 cm

*
UITLEG ACTIE

Van maandag 13 t/m zaterdag 18 maart gelden alle superscherpe aanbiedingen in deze

advertentie. Van donderdag 16 t/m zaterdag 18 maart koopt u, bij besteding van 20,- of 

meer, zonder 19% BTW op het héle assortiment. Met uitzondering van de lopende acties

(waaronder de folderaanbiedingen), uurlonen van klus- en montagediensten, cadeaubonnen,

verhuurartikelen en aankopen op rekening.

Hogedrukreiniger
Type F200.

• 120 bar / 1700 Watt

• Met terrasreiniger

• Wateropbrengst 360 liter per uur

• Roterende borstel

• Schuimlans

• Ingebouwde shampoovoorziening

15% 
korting

99,-

119,-

Alkmaar
Zijperstraat 46-50.  Tel. 072-5114565

Almelo
Sluiskade NZ 32.  Tel. 0546-871060

Anna Paulowna
Smidsweg 55.  Tel. 0223-531427

Appelscha
Vaart N.Z. 115.  Tel. 0516-431256

Baarle Nassau
Smederijstraat 13.  Tel. 013-5077886

Beek en Donk
Beekerheide 15a.  Tel. 0492-462178

Bilthoven*
Koperwieklaan 1.  Tel. 030-2286635

Borculo
Korenbree 26.  Tel. 0545-271367

Borne
Hanzestraat 33.  Tel. 074-2668366

Bunschoten
De Kronkels 25.  Tel. 033-2997000

Culemborg
Beesdseweg 2.  Tel. 0345-547075

Deurne
Veldstraat 37.  Tel. 0493-312346

Eindhoven
Joris Minnestraat 4-6.  Tel. 040-2430041

Enschede 
Het Bijvank 87-93.  Tel. 053-4773260

Genemuiden
Schering 19.  Tel. 038-3856061

De Goorn
Vlakdissel 12.  Tel. 0229-543572

Goirle
Nobelstraat 20.  Tel. 013-5300232

Groenlo 
Parallelweg 3.  Tel. 0544-467472

Haaften
Rijthoek 14.  Tel. 0418-597330

Haaksbergen
Rietmolenweg 10.  Tel. 074-3575851

Haren
Felland Noord 9.  Tel. 050-5347544

Hedel
Baronieweg 8.  Tel. 073-5949344

Heerde
Kamperzijweg 6.  Tel. 0578-691910

Heerhugowaard
Middenweg 275.  Tel. 072-5726666

Heerlen
Huisbergerstraat 95.  Tel. 045-5729915

Helmond
Mierloseweg 52.  Tel. 0492-532323

Hengelo
Torenlaan 3.  Tel. 074-2776600

Hoek*
Koudepolderstraat 24.  Tel. 0115-441447

Hoofddorp
Noordmeerstraat 32-36.  Tel. 023-5650049

Hoogeveen
Kanaalweg 5 A.  Tel. 0528-250100

IJsselstein
Zomerdijk 11.  Tel. 030-6888696

Kaatsheuvel
Poolsestraat 10.  Tel. 0416-272614

Leens
Nijverheidsweg 5.  Tel. 0595-571520

Leersum
Rijksstraatweg 289.  Tel. 0343-451603

Lemmer
Lemsterpad 36.  Tel. 0514-563963

Maassluis
P.J. Troelstraweg 8.  Tel. 010-5922411

Made*
Godfried Schalkenstraat 22.  Tel. 0162-687266

Margraten*
Holstraat 41.  Tel. 043-4581762

Maurik*
J.E. Penraadstraat 4.  Tel. 0344-692858

Nieuw Roden
Dorpsstraat 4.  Tel. 050-5013535

Oldenzaal
Prossinkhof 34.  Tel. 0541-512490

Oosterhout Gld.
Molenweg 15. Tel. 024-3480002

Oudewater
Lijnbaan 35.  Tel. 0348-564044

Renkum
Oliemolenweg 13.  Tel. 0317-312868

Ridderkerk
Boelewerf 4.  Tel. 0180-419389

Rolde
Stationsstraat 14a.  Tel. 0592-243262

Rotterdam
Plomperstraat 28.  Tel. 010-4291742

Schaijk*
Hoekstraat 25.  Tel. 0486-425050

Schoonhoven
Lopikersingel 11 B.  Tel. 0182-383282

St. Annaland
Ceciliaweg 10.  Tel. 0166-653637

Stellendam
Korteweg 1 A.  Tel. 0187-493472

St. Oedenrode
Liempdseweg 3.  Tel. 0413-472092

Surhuisterveen
De Dellen 20-22.  Tel. 0512-361280

Tilburg 
Prinsenhoeven 5.  Tel. 013-5426245

Twello*
Oude Rijksstraatweg 43.  Tel. 0571-271266

Venray*
Oude Oostrumseweg 112.  Tel. 0478-588223

Wierden
Dikkensweg 24.  Tel. 0546-576555

Wijchen
Nieuweweg 145.  Tel. 024-6413161

Wijhe
Boerhaar 9.  Tel. 0570-521286

Zeewolde
Giek 17.  Tel. 036-5470477

Zevenaar
Edisonstraat 28.  Tel. 0316-343403

Zevenbergen*
De Hil 14.  Tel. 0168-324522

Zutphen
Leestenseweg 10.  Tel. 0575-521796

Zwaagwesteinde
Tolweg 22 A.  Tel. 0511-444747

*Deze zaken worden in 2006 omgebouwd naar het 

Multimate concept.

Knikarmscherm
Type Basic. 

Breedte 250 cm.

GIGANTISCHE
STUNTPRIJS

99,-

STUNTPRIJS

49,9549,95

349,-

OP=OP!

299,-
Motorbediening  

449,-
524,-

Leverbaar

in de maten 

250 t/m 550 cm.

Hier vindt u ons:


