
Dat betekent vanwege deze leeftijds-
grens voor Nol Nijenhuis uit Wich-
mond ‘einde verhaal’. Eigenlijk voor
Nol een dubbel einde, want tegelijk
met zijn afscheid als chauffeur, heeft
hij de afgelopen week ook zijn functie
als voorzitter van de vereniging neer-
gelegd. Nol: ‘Het één heeft niets met
het ander te maken. Wanneer je
chauffeur-af bent, mag je nog gerust
bestuurslid blijven. Mede vanwege ge-
zondheidsreden vind ik het mooi ge-
weest, hoog tijd voor jonge VUT’ers’,
zo zegt Nol lachend. Tijdens een speci-
ale bijeenkomst werd afscheid van
hem genomen.
Tineke ten Dijk (al vanaf 1982 secreta-
resse van de buurtbusvereniging)
schetste de wijze waarop Nol Nijen-
huis zich in al die jaren verdienstelijk
heeft gemaakt. ‘Wij vinden het jam-
mer dat je ons als voorzitter gaat verla-
ten, maar respecteren jouw besluit’,
aldus Tineke, terwijl ze Nol bloemen
en een cadeaubon aanbood. ‘ Ik moet
je eerlijk bekennen, zo’n afscheids-

avond doet je wel wat, maar het is
goed zo, het is mooi geweest’, zo ver-
telde Nol Nijenhuis een paar dagen la-
ter onder het genot van een kopje kof-
fie in zijn woning aan de Beeklaan in
Wichmond. Dat en de vereniging en
de buurtbus in het leven van Nol en
zijn vrouw Betsie een grote rol hebben
gespeeld werd al snel duidelijk toen
Betsie een boek te voorschijn haalde,

vol met krantenknipsels en foto’ s, al-
lemaal betrekking hebbend op de bus
en de vereniging. Zelf stond Betsie
Nijenhuis een aantal jaren als ‘reserve’
op het rooster ingedeeld. ‘Ik hoefde
alleen maar te rijden wanneer zich
iemand had verslapen’, zo grapte zij.
September 1982 was een opmerkelijke
maand voor de inwoners van Vierak-
ker en Wichmond. Toen ging de eerste
buurtbus rijden. (Volgend jaar wordt
het zilveren jubileum gevierd).

PASSAGIERS VERTELLEN VAN ALLES
Nol Nijenhuis: ‘Ik ben er vanaf de op-
richting bij betrokken geweest. We re-
den in de beginjaren van hieruit naar
Warnsveld, het NS station in Zutphen
en het ziekenhuis. Een aantal jaren la-
ter werd ook Vorden in de route opge-
nomen. Op verzoek reden wij dan ook
wel langs het gemeentehuis in Vor-
den. Ik heb het chauffeuren altijd een
leuke bezigheid gevonden. Je komt
met verschillende mensen in aanra-
king. Je hoort onderweg natuurlijk
van alles. De mensen vertellen veel,
vooral wanneer ze naar het zieken-
huis gaan of voor zichzelf of gewoon
om een zieke te bezoeken. Ook gaan er
veel jongeren met de bus, meestal tot
aan het station in Zutphen waar ze de
trein naar de scholen in bijvoorbeeld
Apeldoorn, Arnhem of Nijmegen pak-
ken. Met de buurtbus ‘mee’ is eigenlijk
een heel sociaal gebeuren’, zo zegt Nol
Nijenhuis.Toen hij op 60 jarige leeftijd
met de VUT ging (Nol was van beroep
timmerman bij de BAM) had hij ook
overdag tijd om wekelijks een route te
rijden. Daarvoor reed hij meestal of op
de zaterdagmiddag of in de vroege
avonduren. Nol: ‘Ik heb het rijden met
de bus nooit als een verplichting erva-
ren. Wanneer ik een keertje was ver-
hinderd, probeerde ik zelf een vervan-
ger te regelen. Dat geldt trouwens
voor alle chauffeurs. Lukt het niet dan
zorgt coördinatrice Derry Pellenberg
voor een vervanger’, aldus Nol Nijen-
huis. In 1989 stopte de toenmalige
voorzitter Herman Pardijs met het lei-
ding geven aan de vereniging.
Secretaresse Tineke ten Dijk stapte
toen op Nol af met de vraag : ‘zeg Nol,
zou je het leuk vinden om ‘voorzitter-
tje’ te spelen? Nol dacht bij zich zelf
‘waarom niet’ en bleef deze taak 17 ja-
ren uitoefenen. Intussen is hij opge-
volgd door Jan Rietman. ‘Och, zo rela-

tiveert Nol, zo zwaar is de taak van
voorzitter ook niet hoor. Wij komen
een paar keer per jaar als bestuur bij-
een. We nemen dan de roosters door
en bespreken we, hoe om te gaan met
de jaarlijkse subsidie van de provincie.
De chauffeurs doen alles op vrijwillige
basis. Het vertrek van de buurtbus is
altijd vanuit Wichmond. Chauffeurs
die bijvoorbeeld uit Vorden, Steende-
ren of Zutphen komen, krijgen dan
een kleine vergoeding voor het rijden
met de auto van huis naar Wichmond.
Jaarlijks organiseert het bestuur voor
alle vrijwilligers een ‘dagje- uit', zo
zegt Nol Nijenhuis die vol lof spreekt
over de onderlinge collegialiteit tus-
sen de vele vrijwilligers.
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Nieuw zorgstelsel, vertrouwde service

Welke zorgverzekeraar u ook kiest, 
Siemerink verzekert u van de 

beste zorg voor uw ogen. 
Mét de maximale vergoeding 

voor uw bril of lenzen. 

De buurtbus die alle werkdagen 's morgens om 7.30 uur (de eerste rit) vanuit
Wichmond vertrekt voor het traject: Wichmond-Vierakker-ziekenhuis
Spittaal-Warnsveld-NS station Zutphen-Warnsveld-ziekenhuis Spittaal-
Vierakker-Wichmond-Vorden-Wichmond, vervoert jaarlijks circa 9000
passagiers. Tussen twee haakjes op de zaterdagmorgen en de zondag
wordt er niet gereden. De dienstregeling is verkrijgbaar bij het VVV kan-
toor aan de Kerkstraat in Vorden. De ‘Buurtbusvereniging Vierakker/
Wichmond’ heeft in totaal de beschikking over 25 chauffeurs. Busonder-
neming Syntus heeft als stelregel dat wanneer de leeftijd van 70 jaar is
bereikt men de buurtbus niet meer mag besturen.

Nol Nijenhuis

'Buurtbus tevens sociaal gebeuren'

Afscheid Nol Nijenhuis van 'Buurtbusvereniging Vierakker/Wichmond'

De opbrengst van deze veiling is be-
stemd voor het onderhoud van de mo-
numentale dorpskerk. De commissie
is er in geslaagd weer bijzonder mooie
artikelen in de aanbieding te kunnen
doen. Zo gaan bijvoorbeeld enkele
fraaie klokken, antieke stoelen, een
meidenkast en een 4 delig rookstel
van Peter Regout & Co in de verkoop.
De mogelijkheid bestaat om zaterdag-

middag 25 maart tussen 13.00-16.00
uur de te veilen artikelen te komen be-
kijken. Er is momenteel bij de volgen-
de adressen een catalogus te verkrij-
gen: De Herberg aan de Dorpsstraat
10, VVV kantoor aan de Kerkstraat 1,
de bibliotheek aan de Dorpsstraat 5 en
bij de plaatselijke Rabo bank aan de
Zutphenseweg. In deze catalogus
staan de te veilen goederen op num-
mer vermeld. De boekjes zijn ook s’
middags en s’ avonds aan de zaal van
De Herberg verkrijgbaar. Tijdens de
veiling die om 19.00 uur begint, zal
ook een verloting worden gehouden.

Veiling voor dorpskerk
De Stichting Veilingcommissie Vor-
den organiseert zaterdagavond 25
maart in de locatie De Herberg een
veiling.

Verder waren er deze avond optredens
van Mr. Johnson en de hier in de regio
bekende DJ Jurre en DJ René ‘K’. Ook
de Vordense DJ Nils oogstte veel succes
met zijn optreden. ‘We hebben deze

avond circa 200 bezoekers getrokken.
Daar zijn we best tevreden over en te-
vens aanleiding om ook volgend jaar
weer een DJ festival te organiseren.
Dan niet in ‘winterse sferen’ maar een
avond op de zomer geënt’ aldus Hen-
dy Koele namens de Club 555. 

Zaterdagavond was er in zaal "De Her-
berg", waar het festival plaats vond,
ook een mobiele kapsalon waar met
name meisjes hun haar konden laten
‘stylen’.

Gezellige DJ avond Club 555
Het duurde zaterdagavond tot
rond de klok van tienen, alvorens
de DJ avond pas echt op gang
kwam. Op zich geen probleem wat
DJ Bert uit Zwolle (die collega DJ.
Quintin verving) begon met het
draaien van ‘rustige muziek’.

De bekende topvolleybaltrainer Pierre
Mathieu heeft de afgelopen week in
restaurant De Herberg een lezing ge-
houden over het thema ‘Ontstijg jezelf
en verras een ander’. De genodigden

van Rotaryclub ‘het Kwartier van Zut-
phen’ genoten met volle teugen van
zijn betoog en hopen daar kracht uit
te putten om toekomstige taken met
inzet te kunnen volbrengen.

Lezing Pierre Mathieu

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

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

GRATIS 18 PUNTEN CHECK
VOOR UW OPEL OF DAEWOO!

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl



� 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.

� Gestopt met roken?Let op

de weegschaal! Lukt het
niet u gewicht op peil te
houden bel dan snel. Nies-

ke Pohlmann 06 - 54 32 66

69/ 0314-641309.

� 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.

� KunstKring Ruurlo orga-

niseert in april Workshops:
Paverpol 3 en 4 april ’s

avonds, € 25,- mat. € 20,-,

Sieraden 4 april ’s avonds,

€ 10,- mat. € 12,50, Afri-
kaanse pop 8 april hele

dag, € 25,- mat. € 5,-, Paas-
decoratie 10 april middag,

€ 10,- excl. mat. Museum-
bezoek 5 i.p.v. 4 april. Info

en aanmelden 0573-451599

of 453090.

� Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� 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.

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Cursus eigen tuin ont-
werpen. Wilt u de tuin ver-

anderen of een nieuwe aan-

leggen? Ervaren tuinont-

werpster start 1e week april

de succesvolle tuinontwerp-

cursus. Info: 0575-51559.

� Te koop: nest Friese Sta-
bij puppies, geb. 16-02-’06

op boerderij. Moeder, lief

voor kinderen en waaks, tel.

(0575) 46 17 72.

� Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

� Te koop: Nestje jonge
mechelse herders x hol-
landse herder. Ideaal voor

erfbewaking of hondensport

donker en geel. Ouders beiden

aanwezig, Halle 06-53317790.

� Te huur in buitengebied

Vorden gemeubileerde
woonruimte vanaf 1 juni.

Tel. 0575-55 66 80.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 maart 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 maart 10.00 uur ds. D. Westerneng (dienst met
gemeenteleden), 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 maart 10.00 uur mevrouw Bosch-Verschuur,
Voorthuizen.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 26 maart 10.00 uur Eucharistieviering.
M.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 25 maart 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor
Zondag 26 maart 10.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
25/26 maart R.C. Boersma, Vorden tel 0575- 55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

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

Dierenbescherming 

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

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

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

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

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

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

Zat. 25 maart
SWINGNIGHT
de Tapperij 

Ruurlo
Aanvang 21.30 uur

Entree € 5,-

www.swingnight.nl

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

Bosbes-
bavaroisevlaai 

6-8 personen € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 waddenbroden € 4,50

Weekend-knallers 

Franse bol
authentiek brood met zuurdesem € 1,30

Bananensoezen

p/st € 1,00

� Te koop: blonde labra-
dor pups, jachtlijn, met

stamboom. M. Rouwenhorst

06-25267225.

� ITHACA datummandala
tekenen 7 wkn. aanv. 11

april ochtend/avond begin-

ners (basistechnieken); 12

april ochtend/avond gevor-

derden (numerologie); 13

april ochtend gevorderden

(kleureigenschappen) 9.30-

11.30 / 19.30-21.30. Locatie:

Warnsveld. Info: Margriet van

den Haak, 06-10729849,

www.ithaca.helpt.nl

� Ik zoek nog wat werk in
de huishouding liefst ‘s mor-

gens. Bellen na 17.00 uur.

Tel. 55 29 86.

� Ik ben het alleen zijn beu.
Wie houdt mij gezelschap

voor dag en nacht? Plm. tot 70

jaar. Brieven onder nummer

N3-1 Bureau Contact, Postbus

22, 7250 AA Vorden.

� Gevraagd: hulp in de
huishouding voor 3 à 4 uur

per week. H. Kruitbosch Tel.

55 22 26 Vorden.

Dagmenu’s
22 maart t/m 28 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 22 maart
knolselderijsoep / vordense huisgemaakte rollade met
nockerln en groente

Donderdag 23 maart
zwiebelrostbraten met aardappelen, groente / apfelstrudel met
vanillesaus en slagroom

Vrijdag 24 maart
bruine bonensoep / pangafilet op oosterse wijze bereid,
rijst en rauwkostsalade

Zaterdag 25 maart (alleen afhalen)
Duitse biefstuk met uien, aardappelen en groente /
ijs, slagroom (alleen ophalen)

Maandag 27 maart 
gesloten.

Dinsdag 28 maart
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / ijs
met slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas



UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Micha Westerik 
en 

Carline Hartman 
gaan trouwen op 24 maart 2006 om 16.00 uur in

het Stadhuis van Zutphen.

Ons adres:

Berend van Hackfortweg 44

7251 XD Vorden

Kennisgeving

Tot ons groot verdriet is onze moeder overleden

Gerritdina Nijland-te Velthuis

Neede: Familie H. Bergsma

Roermond: Familie J.G. Vervest

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 17 maart 2006

Groot is het gemis, 

als ,,samen” uit je leven is.

Overweldigend en hartverwarmend waren de

vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en

het overlijden van

Christien Bos-Willems

Uw belangstelling was en is een grote steun.

Hans Bos

Erwin en Dyanneke

Martijn en Jennifer

Vorden, maart 2006

Vleeswarenkoopje

100 gram Beenham +
100 gram Beenhamsalade € 2.79
Special

Pipistrello 100 gram € 1.29
Lunchidee

Gegrillde kippen 2 st. voor € 5.98
Verse groente aanbieding

Mooie blanke witlof heel kilo € 1.25
Keurslager koopje

Houthakkersteaks
4 stuks € 5.50

Keurknaller

Kippenpoten per kilo € 2.98

Maaltijdidee

Varkenslappen 500 gram € 2.98

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

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
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“Steak dit voordeel
maar in uw tas”

Keurknaller voor week 13

Ribkarbonade 4 stuks € 4.98

Kruidkoek 
zonder vulling

klein nu

€ 1.95

Lammetjes-
vlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Berliner-
bollen

nu 5 voor

€ 1.95

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 maart.

Classics Night
Swingen op de beste classics

uit de 70’s-80’s & 90’s.
Diverse zalen geopend.

Aanvang: 21:30
Minimum leeftijd 18 jaar.

Entree Vrij

Classics Night
Swingen op de beste classics 

uit de 70’s-80’s & 90’s.
Diverse zalen geopend. 

Aanvang: 21:30 
Minimum leeftijd 18 jaar. 

Entree Vrij

Zaterdag 25 Maart

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……

Naaimachinespecialist

Nieuwstad 31, Lochem

Tel. 0573-252748

Profiteer nu van deze
enorme aanbieding
van € 445,-

nu met inruil

€ 345,-

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

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



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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave 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:
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 Jeruzalem’
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in De Wehme. Info: tele-
foon 55 20 03

25 Veiling Stichting Veilincommissie
Vorden in de Herberg te Vorden

27 Vordense bridgeclub in Dorpscen-
trum

28 Chr. Vrouwenbeweging Passage
Oikocredit Investeren in mensen

29 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

29 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

30 Klootschietgroep de Vordense Pan

3e prijs Cristiaan Wichers en Rachel Oosterlaken; 4e prijs Willy Bos

Winnaars verloting Kranenburgs Carnaval

1e prijs mevrouw Tiessink

2e prijs mevrouw Gideonse

Muzikale medewerking wordt ver-
leend door de Jongerenband uit Vor-
den en de trompettist R. Heusinkveld
uit Apeldoorn. De kinderen blijven de-
ze morgen in de dienst. Na de dienst is
er koffiedrinken voor iedereen.

Wat geweldig, als je een huis hebt,
waar je veilig bent, waar voor je ge-
zorgd wordt, waar je echt thuis bent.
Wat geweldig dat je liefde ontvangen
mag, maar ook liefde geven kunt. 

Toch is dat niet altijd zo. Er gebeuren
in elk huis of gezin wel eens verdrieti-
ge dingen. Weet je waar dat niet ge-
beurt? In het Vaderhuis. In die dienst
horen we meer hierover. Komt u/ko-
men jullie ook?

'Thuis is veel meer dan een huis'
'Thuis is veel meer dan een huis' is
het thema zondagmorgen 26
maart in een speciale dienst in de
Gereformeerde Kerk te Vorden. De
dienst begint om 10.00 uur.

VAN LOTJE IN HACKFORT 
VAN NATUURMONUMENTEN
Na het overweldigende succes van vo-
rig jaar keert muziektheatergroep Van
Lotje op 1 april 2006 weer terug op
Kasteel Hackfort te Vorden. En dat is
geen grap! Met Van Lotje staan er vijf
geweldige muzikanten op het podi-
um. Die lekker muziek maken en leu-
ke liedjes zingen, met teksten die er-
gens over gaan. Soms grappig. Soms
serieus. Zelfgeschreven door de Wich-
mondse dichter/zanger Arjan Ver-
schuur. In een wisselende bezetting
wordt een grote diversiteit aan muzi-
kale stijlen te voorschijn getoverd. Van
ska tot klezmer en van country tot

jazz. De liedjes worden op speelse wij-
ze door de bandleden aan elkaar ge-
praat. Halverwege de voorstelling is er
gelegenheid om even op adem te ko-
men. Na de pauze wordt het publiek
bij de voorstelling betrokken en na af-
loop is het mogelijk om nog even met
de bandleden na te praten.Op
http://www.vanlotje.nl vindt u infor-
matie en muziek van Van Lotje.

DINEREN OP STAND
Bezoekers van het concert krijgen de
unieke kans om vooraf te dineren in
kasteel Hackfort. In de sfeervolle kel-
ders van het eeuwenoude kasteel
wordt een biologisch driegangen di-
ner geserveerd. Het diner wordt ver-
zorgd door Driekant Ambachtscen-
trum uit Zutphen in samenwerking
met Eric van Veluwe, biologische top-
kok. Wilt u deelnemen aan dit diner
geef dat dan door bij uw aanmelding
voor het concert. Wees er wel snel bij,
want het aantal plaatsen voor het di-
ner is beperkt! (max 50 deelnemers).
Aanvang diner 17.30 uur. Indien u
vegetarisch bent, kunt u dat bij uw
aanmelding kenbaar maken. 

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

Muziek en lekker eten 
in Kasteel Hackfort
Op zaterdag 1 april opent Vereni-
ging Natuurmonumenten de deu-
ren van kasteel Hackfort voor pu-
bliek met een vrolijk concert. Om
20.00 uur begint het optreden van
de Nederlandstalige band Van Lot-
je. Bezoekers van de voorstelling
krijgen de unieke kans om vooraf
te dineren in het kasteel. Aanvang
van dit biologische driegangen di-
ner is 17.30 uur. Kaarten voor de
voorstelling en het diner moeten
vooraf gereserveerd worden bij de
Bezoekerscentrum Veluwezoom te
Rheden, tel. (026) 49 79 100.

ZIJ GEEFT DE VOLGENDE INVUL-
LING OVER DIT ONDERWERP:
In 2005 bestond Oikocredit 30 jaar en
in datzelfde jaar was er  ook het "VN
Jaar van het Microkrediet". Wereld-
wijd is er veel aandacht voor microkre-
diet. Maar wat houdt microkrediet in?
Microkrediet is een manier om huis-
houdens met een laag inkomen toe-
gang te bieden tot dezelfde rechten en
diensten die voor anderen ook be-
schikbaar zijn. We denken hierbij aan
leningen en spaarsystemen.
"Het beschikbaar stellen van een klei-
ne lening aan deze groep mensen is

vooral ook een erkenning dat arme
mensen de oplossing zijn en niet het
probleem" zo betoogde Kofi Annan,
Secretaris-generaal van de Verenigde
Naties. Maar wat betekenen deze
woorden nu voor de gewone vrouw en
man? Met hun boerenbedrijfjes, hun
kleine winkeltjes, hun ideeën om een
naaiatelier of kapperszaakje te begin-
nen. Dat zal 28 maart het hoofd-the-
ma zijn. Aan de hand van verhalen
over ondernemende vrouwen en man-
nen zullen we de werkwijze van Oiko-
credit belichten.
Via dia's of een video laten we u zien
welke invloed toegang tot een lening
op hun leven heeft gehad.
Dinsdagavond 28 maart, in het Dorps-
centrum komen we weer bij elkaar en
u wordt dan ook van harte uitgeno-
digd deze avond weer present te zijn.

Passage
De komende Passageavond zal
Vrouwke Jouwsma (volgens mij is
zij Friezin want die namen eindi-
gen altijd op a) ons wat meer vertel-
len over Oikocredit



‘Wegwijzer Vorden’ heeft het afgelo-
pen jaar al veel mensen de juiste weg
naar talrijke zorgaanbieders kunnen
wijzen. Mantelzorgers hebben de zorg
voor een chronisch zieke partner, een
dementerende ouder of een gehandi-
capt kind. Zij zitten vaak met hun ei-
gen vragen en krijgen daarom regel-
matig te maken met het loket. Zij kun-
nen echter bij deze, soms zware taak
zelf wel een steuntje in de rug gebrui-
ken. Vandaar dat vanaf heden het
Steunpunt MantelZorg bij Wegwijzer
aan de Nieuwstad 32 (locatie Sensire
de Wehme) in Vorden is onderge-
bracht. 
Op deze donderdag 30 maart zal er
eerst om 14.00 uur een woordje wor-

den gesproken door een afgevaardig-
de van VIT (Vrijwillige Intensieve
Thuiszorg en Mantelzorg) Oost- Gel-
derland. 

Aansluitend geeft Wim Enzerink,
voorzitter van de Stichting Welzijn
Vorden, een korte toelichting. Om
14.30 uur volgt dan de officiële ope-
ning door wethouder Ab Boers. Daar-
na volgt er een informeel samenzijn
en kan het steunpunt bezichtigd wor-
den.

Steunpunt MantelZorg
Vorden
Ab Boers, wethouder van de ge-
meente Bronckhorst zal donder-
dag 30 maart om 14.30 uur het
Steunpunt Mantelzorg Vorden ope-
nen.

De vrijwilligers waren afkomstig van
verenigingen, instellingen en dergelij-
ke uit Wichmond/ Vierakker, Hack-
fort, Wildenborch, Leefbaarheid Vor-
den, Kranenburgs Belang, hengel-
sportvereniging De Snoekbaars, de
Vordense Rijwiel en Toerclub De Acht-
kastelenrijders, pupillen van de voet-
balclub Vorden, leerlingen van scho-
len zoals Het Hoge en Beeckland, De
grootste groep werd gevormd door
Wildbeheer Eenheid Ijssel Oost. Deze
groep werd aangevuld met een aantal
personen, veelal afkomstig uit het
buurtschap Linde. Deze groep ging
met 6 auto’ s met vrijwilligers vanuit
het Proathuus op pad. Verder hielpen
er deze ochtend ook een aantal parti-
culieren aan deze ophaaldag mee.

Ria van Vleuten: ‘Vorig jaar hebben we
2020 kg zwerfvuil opgehaald. Dit jaar
hebben we qua volume meer opge-
haald, qua gewicht wederom ruim
2000 kg. Over het algemeen veel rom-
mel zoals blikjes, legen flesjes en dat
soort zaken. Verder een autoband, wat
puinafval en een paar rollen prikkel-
draad. Alles bij elkaar een grote contai-
ner vol die door de gemeente Bronck-
horst naar de stort zal worden afge-
voerd’, zo sprak zij. Na afloop bedank-
te Ria van Vleuten alle vrijwilligers
voor hun inzet en medewerking. Ook
bedankte zij wethouder Ab Boers voor
zijn komst.
‘Wij waarderen het ten zeerste dat u
op uw verjaardag hier aanwezig wilt
zijn’, aldus Ria van Vleuten. Meer hoef-
de zij niet te zeggen want zij werd ge-

lijk door de aanwezigen op de ge-
meentewerf onderbroken die spon-
taan voor de wethouder het ‘Lang zal
hij leven’, aanhieven. Ab Boers vond
het prachtig en sprak: ‘Vorden kan er
trots op zijn dat zoveel vrijwilligers
aan deze dag hun medewerking heb-
ben verleend om het buitengebied
schoon te maken. Vrijwilligers uit alle
lagen van de bevolking, ouderen,
‘middengroepen’ en zelfs pupilletjes
van de voetbalclub. Bedankt allemaal’,
aldus jarige Ab. 
Als blijk van waardering bood de ge-
meente Bronckhorst de vrijwilligers
een boerenkoolmaaltijd en een drank-
je aan. ‘Daar word ik pas echt lekker
warm van’, zo sprak een vrijwilliger
toen hij van zijn glaasje Jägermeister
nipte.

In buitengebied van Vorden

Ruim 2000 kg zwerfvuil opgehaald

‘We doen dit nu al voor de elfde keer op de derde zaterdag van maart. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er tij-
dens het ophalen van het zwerfvuil ijs op de sloten lag. Het was vanmorgen door de wind bovendien steen- en
steenkoud. Waarschijnlijk daardoor dat alle vrijwilligers zo keihard gewerkt hebben’, zo grapte coördinatrice
Ria van Vleuten van de Werkgroep Zwerfvuildag Vorden na afloop. In totaal waren er circa 130 vrijwilligers in
touw om het buitengebied van al het zwerfvuil te zuiveren.

Jarige wethouder Ab Boers.

Groep vrijwilligers.

Bij een besteding vanaf € 10,- krijgt u
van ons een Fleurop bloemenbon ter
waarde van € 3,- cadeau. De actie
loopt van 20 maart t/m 1 april 2006.
Maar… op is op. Dus kom snel langs als
u behalve iets lekkers ook iets moois
op tafel wilt zetten. De bloemenbon-
nen kunt u inwisselen bij alle geselec-
teerde bloemenwinkels die lid zijn

van Fleurop Interflora Nederland, her-
kenbaar aan het bekende beeldmerk.

Bij keurslagerij Vlogman kunt u altijd
rekenen op kwaliteit en een gevari-
eerd assortiment. Dat geldt ook voor
de cadeaus, die u met de keurslager
spaarpas gemakkelijk bij elkaar
spaart. En sneller dan u denkt, want u
heeft een spaarvoordeel van maar
liefst 32%. Liever handje contantje?
Dan betalen we die 32% spaarwinst in
contanten uit.
Kijk voor de actievoorwaarden en alles
over ons spaarplan op www.keursla-
ger.nl

Fleur uw tafel op met
Fleurop bloemenbon
De Vereniging van Keurslagers be-
staat 60 jaar. Daarom trakteert
keurslager Vlogman u het hele jaar
op tal van feestelijke extra's. Wat te
denken van een Fleurop bloemen-
bon.

Op woensdag 29 maart a.s. zal Henk
Hellegers voor leden van de VAMC 'De
Graafschaprijders' in het clubhuis aan
de Eikenlaan, vertellen over zijn erva-
ringen tijdens de rally Lissabon-Dakar.
Aanvang 20.00 uur.

D a k a r  R a l l y

De avond werd geopend door voorzit-
ter Christiaan Wichers met een wel-
komswoordje en een gedicht van Toon
Hermans. Hierna werd het program-
ma overgenomen door Willie Ribbink
die elk nummer toelichtte met infor-
matie over de achtergrond. Het Har-
monieorkest o.l.v. Jacob Jansen begon
de avond met het nummer To my
country van Bernhard Zweers en De
geuzen in de Bomlerwaard van Henk
van Lijnschoten, dat heel afwisselende
melodieën bevatte. 

De avond ging verder met een optre-
den van de minirettes o.l.v. Irma te
Brake, die zichtbaar veel nieuw en-
thousiasme in de minirettes heeft ge-
kregen. Zij hebben in een  korte tijd al
heel wat geleerd en lieten dit vol en-
thousiasme zien.  Na de minirettes
werden er een aantal mensen gehul-
digd: Herman Aalpol voor zijn 50-jarig
jubileum, Dianne Bulten die door een
toenmalige vergissing als nog werd ge-
huldigd voor haar 121/2-jarig jubileum
en Erna Rondeel voor haar 25-jarig ju-
bileum. De malletband volgde o.l.v.
Harry Klaassen met de nummers: De
Graafschap en Eleni van de gebroeders
Tol & Tol.  Na de malletband volgde
een Majorette duo van Sophie Hesse-
link en Kaylee Speijers. Deze meiden
lieten een dans zien op mooie muziek
waarmee ze op 23 april willen deelne-
men aan de wedstrijd in Arnhem.
Hierna speelde de Malletband de
nummers Una Paloma Blanca bekend
van George Baker en Here I Am. Het
laatste nummer voor de pauze was Vi-
sions for video van Pi Scheffer ge-
speeld door het Harmonie orkest.

In de pauze werden er loten verkocht
waarmee prijzen waren te winnen.
Achter in de zaal konden de prijzen
worden opgehaald. 
Na de pauze werd door middel van

een klein toneelstukje het wel beken-
de Fanfare uit de gelijknamige film
van Bert Haanstra gespeeld. Het orkest
was in tweeën verdeeld. Het ene deel
kwam o.l.v. Jacob Jansen de zaal bin-
nen rennen op klompen. Terwijl zij
wilden beginnen met spelen kwam
het tweede deel van het orkest binnen
o.l.v. Cor Lam idem dito op klompen.
Na een hevige strijd van gebaren en
woorden werden de twee muziekstuk-
ken samen gevoegd waardoor een ver-
broedering ontstond. Dit schouwspel
werd vervolgd door nog twee num-
mers van het Harmonieorkest. Dit wa-
ren de Free world fantasy van Jacob de
Haan en Popstory van Jacob Jansen. 
De avond ging verder met een Majoret-
te kwartet. Elzemiek Vlogman, Sanne
Poelder,  Daphne Ribbink en Anina
Kroese lieten een show op moderne
muziek zien waarmee zij ook willen
deelnemen aan de wedstrijd in Arn-
hem op 23 april. De Malletband, nu
uitgebreid met keyboard en zang,
speelden De Zuiderzee Ballade, Kinde-
ren voor kinderen medley, Boom
Boom Bailando en Kleine Blonde Mari-
andel. Dit laatste nummer werd speci-
aal voor de dirigent Harry Klaassen,
voor wie dit concert zijn laatste optre-
den was voordat hij weggaat bij de
Malletband, van nieuwe tekst voor-
zien. De nieuwe titel is: "Gaat nu Har-
ry aan de wandel".  Het Harmonieor-
kest volgde met twee laatste num-
mers. De Doemaar Medley en de Be-
stemming werden enthousiast ge-
speeld. Het orkest, de malletband en
de majorettes sloten de avond af met
Muzifesti die speciaal voor het jubile-
umjaar van Sursum Corda is gecom-
poneerd door Willy Hautvast. 

Er werden hierna verschillende men-
sen bedankt met een bloemetje. De
overgebleven prijzen en extra prijzen
werden verloot. Harry klaassen trok
de namen van de winnaars uit een
bak. De voorzitter sloot af met een
woordje en het Harmonieorkest speel-
de als toegift het nummer El tulipán
waarin duidelijk een spaanse Tulpen
uit Amsterdam te horen was.

Sursum Corda:

Muziek van eigen bodem
Het voorjaarsconcert op 18 maart,
van Sursum Corda, was ook dit jaar
weer een groot succes. Dit jaar met
het thema ´Muziek van eigen bo-
dem´.



Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en
geleidelijk aan rijpte het plan om over
‘De Konijnenbult, dat hotel van kas-
teel Vorden en over de eigenaren en de
bewoners’ (de titel van het boek!) te
schrijven’, zo zegt de huidige bewoner
Emsbroek. Hij kan er smakelijk over
vertellen. Soms heel openhartig, soms
met een woordkeus waaruit blijkt dat
hij vooraf niet alles aan de openbaar-
heid wil prijs geven, om daarmee niet
de gehele inhoud van het lijvige boek
(500 bladzijden en 400 foto’s) te ver-
klappen. Prachtig zijn relaas over de
eerste bewoner van De Konijnenbult,
een zekere Herman Obbink.
Op een morgen in het voorjaar 1924
vraagt Baron Willem Francois Emile
van der Borch tot Verwolde aan zijn
stalknecht Herman Obbink eens mee
te komen naar de zandweg door zijn
bos aan de Schuttestraat. Ze lopen een
eindje in de richting van de Rijks-
straatweg Vorden-Ruurlo. Daar aange-
komen wijst de baron met zijn voor-

uitgestoken wandelstok naar de verho-
ging in het Vordense Bos en zegt hard-
op: ‘Herman doar krieg- ie ’n huus’.

Herman Obbink, van huis uit gewend
om van zich af te kijken naar akkers
en weilanden zegt: ‘Woarum doar, zo
midd’ n in de denn’ n.’ De baron op
zijn beurt, ongetraind in de omgang
met tegenspraakvragen, antwoord
met een bijpassend argument: ‘Omdat
‘k dat noe éénmoal wil’! 
‘Kijk, zegt Gerrit Emsbroek, zo ging
dat in die tijd, wat een baron zei, daar
werd niet aangetornd. De adel had een
dominante rol. Wat in dit boek duide-
lijk naar voren komt, is toch wel dat de
rol van de adel in pakweg 50 jaren is
afgekalfd tot niets. De macht, de zeg-
genschap is tot nul gereduceerd. Dat
gegeven loopt als een rode draad door
mijn boek. Ook de mensen van adel
blijken uiteindelijk gewone mensen
van vlees en bloed te zijn. De maat-
schappelijke invloed van de adel plus
de teloorgang van het bezit van kas-
teel Vorden (waartoe De Konijnenbult
vroeger behoorde) wordt uitvoerig be-
schreven. Ik heb de speurtocht naar

het onbekende om tot het gaatje door
te gaan, als een groot genoegen erva-
ren’, zo zegt Gerrit Emsbroek.

TIJDELIJKE BEWONER
Herman Obbink heeft maar kort op
De Konijnenbult gewoond, vanaf 20
maart 1925 tot 26 maart 1926. Gerrit
Emsbroek beschrijft deze Herman als
‘de tijdelijke bewoner zonder horeca-
taken’. In die jaren woonde en werkte
er in Vorden de wijkverpleegster Ge-
rarda Cornelia (Grad) Hendriks, ofte-

wel zuster Hendriks. Zij was bij ieder-
een in het dorp zeer geliefd. Op gege-
ven moment verliet Grad haar huur-
kamer en ging zij als pensionhoudster
op ‘De Bult’ wonen en werkte zij daar
in de thee- schenkerij. Korte tijd later
werd het een openbaar hotel met elf
kamers. 

Dat zuster Hendriks daar ging wonen,
gaf in het dorp veel stof tot geruchten.
Zo zou de wijkverpleegster een ver-
houding hebben met de Baron van der
Borch. Gerrit Emsbroek: ‘De geruch-
ten bleken te kloppen, want zuster
Hendriks raakte in verwachting van
de baron. Natuurlijk ben ik op zoek ge-
gaan naar deze zoon van de baron. Ik
heb hem opgespoord en heb ik uren-

lange gesprekken met hem gevoerd.
Gesprekken waarin hij vertelde over
de frustraties dat hij nooit als zoon
van de baron was erkend. Dat vond ik
trouwens toch heel opmerkelijk, men-
sen, velen van hen al in de tachtig hoe
open ze waren met hun verhalen over
vroeger. Ook de openheid met de fami-
lieleden van de van der Borch’ s heeft
mij getroffen. Ik heb al die verhalen
niet sensatiematig weergegeven, ik
heb het boek geschreven met het oog
voor de betrokkenen’, aldus Gerrit
Emsbroek.

Toen zuster Hendriks in 1931 min of
meer door de baron De Konijnenbult
was uitgezet, komen daarna Hanna en
Lisa Burghard in beeld. Zij hebben het
hotel vanaf 1931 tot 1939 gerund. Ems-
broek: ‘Hanna en Lisa kwamen uit Ol-
denburg in Duitsland. 
De echtgenote van de baron, de baro-
nes Karin was geboren in Riga. Zij was
een Baltische Duitse. Vandaar ook dat
zij graag zag dat de bedrijfsvoering
door Duitsers zou geschieden. Toeval-
liger wijze dus Hanna en Lisa Burg-
hard.

SLUIER VAN GEHEIMZINNIGHEID
Ik wilde weten hoe het de dames na
hun vertrek uit Vorden was vergaan.
Het enige wat ik aanvankelijk te weten
kwam was dat zij naar Bremen waren
vertrokken. Ik heb daar ter plekke on-
derzoek gedaan. Zelfs ben ik nog 14
dagen in Riga geweest, op zoek naar
het verleden van barones Karin’, zo
zegt de schrijver. Na het vertrek van de
beide Duitse zussen werd hotel De Ko-
nijnenbult achtereenvolgens in op-
dracht van Baron van der Borch, ge-
rund door Ep Wijers (1939- 1941) en
Geert Bouman (1941- 1945). Gerrit
Emsbroek: ‘Beiden waren N.S.B’er. In
feite kun je stellen dat in de periode
1931 tot en met de Tweede Wereldoor-
log er een sluier van geheimzinnig-

heid zeg maar een ‘Duitse geur’ in en
rondom De Konijnenbult hing. Vorde-
naren kwamen er niet, het was het
privé-gebied van de baron en daardoor
taboe voor de plaatselijke bevolking’.
Na de oorlog kende het etablissement
een viertal uitbaters: te weten Maar-
ten Slotemaker, Leendert Vellekoop,
Henri (Han) da Silva Curiël en Klaas
van Emmerik. Slotemaker kocht het
hotel op 25 maart 1955 van Paul van
der Borch tot Verwolde voor een be-
drag van 60.000 gulden. Slotemaker
verkocht het op zijn beurt op 29 okto-

ber 1958 voor 105.000 gulden aan
Leendert Vellekoop. Projectontwikke-
laar N.V. Renkumse Heide werd op 24
oktober 1961 voor een bedrag van
110.000 gulden eigenaar. Vervolgens
belandde het hotel in een neerwaartse
spiraal, veroorzaakt door de slechte
gang van zaken bij de project ontwik-
keling, met als gevolg een faillisse-
ment. Nadat het hotel enkele jaren
had leeg gestaan kocht de huidige be-
woner en kroniekschrijver van De Ko-
nijnenbult het gebouw met bijbeho-
rende gronden op 15 september 1976

voor 210.000 gulden. Gerrit Emsbroek
heeft het tot een fraai landhuis laten
verbouwen en geniet hij anno 2006 sa-
men met zijn echtgenote met volle
teugen van het uitzicht op ‘de Leuke’.
Overigens hoopt hij het boek komend
najaar op de markt te brengen. Het
boek zal omstreeks 30 euro gaan kos-
ten. Daarna gaat de Vordenaar, vanaf
1967 tot 2000 algemeen directeur van
Gems Metaalwerken en Emsbroek In-
stallatietechniek, een boek schrijven
over de geschiedenis van de Gems an-
nex het geslacht Emsbroek. Dat be-
strijkt een periode vanaf 1811-2000.
‘De contouren liggen al vast’, zo zegt
de man die er nog een andere hobby
op na houdt: op de banjo spelen bij
het ‘ Eufonia Novalty Orchestra’.

'Herman, doar krieg-ie 'n huus'

Gerrit Emsbroek kroniekschrijver van het boek 'De Konijnenbult'

Waartoe een klein verzoek al niet kan leiden. Zo kreeg Gerrit Emsbroek,
bewoner van ‘De Konijnenbult’ van de vereniging Oud Vorden het verzoek
om een stukje te schrijven over wie in de loop der jaren de hoteliers van
De Konijnenbult zijn geweest. Immers tot aan het moment dat Emsbroek
het landgoed op 15 september 1976 kocht, heeft het jaren dienst gedaan
als hotel restaurant. Gerrit Emsbroek: ‘Ik vond het wel een leuke opdracht
om een bladzijde of vier over De Konijnenbult en zijn historie te schrijven.
Ik heb mij toen eerst tot de afdeling Bevolkingsonderzoek van toen nog
de gemeente Vorden gewend en kreeg ik inzage over de bewoners in al die
jaren.



De Valeweide 
Bloemen en planten

Tulpen 2 bos .................................. 3,
99

Orchideeën
van 14,99 voor ..................................8,

99

HAGELWITTE BLOEMKOOL per stuk € 0,98

ZOETE WITTE PITLOZE DRUIVEN 1 kg € 1,50 

BILDTSTAR AARDAPPELEN 10 kg € 2,98

CHIQUITA BANANEN 1 kg € 0,98 

HET PROBEREN WAARD:

25 MINNEOLA’S € 5,- 

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

BROOD VAN DE WEEK:

Fijn volkoren

3 stuks    2.
50

Witte en/of
bruine bollen

3 pakjes  2.
00

Mega Bokkepoten
10 stuks  3.

50

Echte slagroomsoesjes
20 voor   2.

50
POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Poeliersbeenham

kilo  5,50

Franse maiskip

kilo  3,60

10 Braadworstjes

5,00
Graag tot ziens!

de Vordense 
Weekmarkt altijd 
een bezoek waard

Bakkerij ’T Stoepje

Sucadelappen
lekker sudderen 500 gram  3,95
Schnitzels
Panklaar 500 gram  4,90
Grootmoeders Gehakt
Helemaal panklaar 

500 gram 2,50

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit 
eigen slagerij/worstenmakerij

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

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN AANBIEDINGEN!

Holland kaascentrum 
let op vet

Het voorjaar staat voor de deur,daarom
hebben wij onze slanke lijn uitgebreid.

35+ jong belegen € 6,95
nieuw

35+ belegen € 7,95

35+ extra belegen € 8,95

35+ oud € 9,95

35+ tuinkruiden € 7,95
nieuw

35+ komijn € 7,95

Wilt u nog magerder, 
dan zijn er onze 20+ kazen.

20+ jong belegen € 7,95

20+ extra belegen € 8,95

20+ komijn € 7,95

20+ tuinkruiden 
of paprika/ui € 8,95

20+ friese nagel € 8,95

* Deze week dubbele spaarzegels



Afscheid werd deze avond genomen
van dhr. Gerrit Koop, die sinds maart
1988 deel uitmaakte van het bestuur
en van dhr. Rinus Ilbrink, die 8 jaar
penningmeester was en in de zomer
van 2005 stopte met zijn werkzaamhe-
den voor de vereniging. Voor de beide

heren was er een cadeaubon en voor
hun vrouwen een bos bloemen.
Als nieuw bestuurslid werd benoemd
dhr. Gerrit Eskes. Na de vergadering
begon dhr. P.W. Schipper aan zijn dia-
lezing 'Klokken door de eeuwen heen'.
Voor de pauze werd de ontwikkeling
gevolgd van de tafelklok en de pendule
vanaf de 16e eeuw tot rond 1930.     

Na de pauze werden de wandklokken
getoond. Het aantal leden dat deze

avond bezocht lag rond de 90 perso-
nen. 
Zaterdag 1 april viert 'Oud Vorden'
haar 25-jarig jubileum bij Hotel Bak-
ker en voor 17 mei a.s. staat er een reis-
je op het programma richting Twente.
In september begint het nieuwe winter-
seizoen weer en het bestuur hoopt dat
de georganiseerde avonden voor 2006-
2007 net zo'n succes zullen worden als
het afgelopen seizoen. Het ledenaan-
tal van de vereniging bedraagt 379.

Oudheidkundige vereniging 'Oud Vorden'
Op maandag 13 maart jl. werd in
de zaal van Hotel Bakker de Jaar-
vergadering van 'Oud Vorden' ge-
houden.

Het programma Is samengesteld uit
Amerikaanse songs uit de jaren 1920-
1930, de meeste stijlvast en 'full of
soul' gezongen door Frank Douglas.
De bezetting van het orkest is gelijk
aan die van de vele jazzbands in de
'roaring twenties' van de vorige eeuw.
Voor nadere info over het orkest wordt
verwezen naar www.eno-jazz.nl   

De bezetting bestaat uit musici uit
Gelderland, Overijssel en Drente. Het
orkest vierde in 2005 haar 25-jarige
jubileum. Het verdient aanbeveling de
plaatsen te reserveren, telefoon (0575)
55 69 87.
Adres van het theater: Lindeseweg 29
in Vorden (afslag van de weg Vorden-
Hengelo).

Benefietconcert

Op zondag 26 maart geeft Euphonia Novelty Ochestra van 15.00 tot 17.30
uur een benefietconcert in het 'TheateronderdeMolen'. De opbrengst hier-
van komt geheel ten goede aan de instandhouding van de molen.

De foto is gemaakt tijdens een eerder concert in 'TheateronderdeMolen'

GEEN ANGST VOOR VOGELGRIEP
De vogelgriep rukt op, maar de
beurs trekt zich er weinig van aan.
De grootste vrees is dat het virus
verandert in een variant die mens-
op-mens besmettingen mogelijk
maakt en een grieppandemie ver-
oorzaakt met veel dodelijke slacht-
offers.

VOGELGRIEP LAAG OP 
BEURSAGENDA
Vooralsnog constateren we dat de vo-
gelgriep sneller dan gedacht om zich
heen grijpt, maar de mutatie van het
virus richting een variant die leidt tot
mens-op-mens besmetting, uitblijft. De
mens-op-mens besmetting is een risi-
coscenario waarbij sprake zal zijn van
een grote, zij het tijdelijke, maatschap-
pelijke ontwrichting. Dalende aande-
lenbeurzen liggen dan voor de hand.
Sinds 1996 wordt het vogelgriepvirus
ook van vogel op mens overgebracht.
Daarvan lijkt de beurs zich weinig aan
te trekken. Dit blijkt onder meer uit de
koersreactie van de Turkse beurs nadat
in Turkije het eerste geval van vogel-op-
mens besmetting op 5 januari 2006
werd gerapporteerd. De daarop volgen-
de week sloot de Turkse Titan-index
nagenoeg onveranderd, de eerste dag
na de melding daalde deze index niet
eens. Sindsdien is de Turkse Titan-in-
dex tot aan 27 februari 2006 22% in
waarde gestegen. Ook in Rusland is het
virus in veel regio's aanwezig, maar de
beurs presteert uitstekend. Wij conclu-
deren dat de vogelgriep niet hoog op
de beursagenda staat.

GETROFFEN GEBIEDEN 
PRESTEREN NIET SLECHT
Zelfs een geografische herverdeling
van de beleggingen uit angst voor vo-
gelgriep levert tot nu toe niets op. De
vogelgriep is geen aanleiding voor een
minder sterke aandelenperformance
van een getroffen regio. De besmette-
lijke virusstam H5N1 heeft geen histo-

rie in de Verenigde Staten, terwijl een
groot deel van de Aziatische regio al
langere tijd wel met deze variant te
maken heeft. Het fonds Robeco North
American Equities steeg de afgelopen
12 maanden tot eind januari 2006 met
21%, terwijl het fonds Robeco Multi-
Manager AsiaPacific Equities over de-
zelfde periode met maar liefst 40%
steeg. Al met al is de optelsom van de
beurseffecten van vogelgriep zoals de-
ze zich nu voordoen allerminst nega-
tief te noemen.

RISICOSCENARIO
Als het virus muteert en een mens-op-
mens besmetting van het vogelgriep-
virus mogelijk is, dient zich een duide-
lijk risicoscenario aan. Over de kans
op een dergelijk scenario, het tijdpad
en het proces valt weinig te zeggen.
Als dit risicoscenario zich voltrekt, is
er sprake van een grote, zij het tijdelij-
ke, sociale en economische ontwrich-
ting. Een slecht klimaat voor aandelen
zal het gevolg zijn. Indien een eventu-
ele mens-op-mens besmetting echter
beperkt blijft tot SARS-achtige propor-
ties, zijn de gevolgen voor de beurs te
overzien: De 15 grootste dalers uit de

Hang-Seng index ten tijde van de SARS
uitbraak moesten over de periode fe-
bruari-april 2003 gemiddeld 35%
koersdaling incasseren. Over de perio-
de mei-december 2003 werd dit verlies
ruimschoots goedgemaakt. Deze fond-
sen stegen toen gemiddeld met 114%.
De sectoren met de grootste verliezen
waren onroerend-goed, restaurants,
voedingsproducenten, vrije tijd, lucht-
vaart en hotels.
Defensieve sectoren als nutsbedrijven
en energie lieten ten tijde van de SARS
uitbraak een bovengemiddelde perfor-
mance zien. Canada, Singapore, China
en Vietnam werden getroffen door het
SARS virus. SARS heeft 774 mensen
het leven gekost, terwijl 8.098 mensen
gelnfecteerd zijn geraakt.

WEES ALERT OP RATIONEEL
HERSTEL
Voorzover u dit als belegger enige ge-
ruststelling biedt: nog nooit heeft de
beurs stilgestaan bij het aantal jaar-
lijkse verkeersslachtoffers. Ernstige
verkeersongevallen met dodelijke af-
loop zijn een algemeen aanvaard feno-
meen. Het aantal dodelijke verkeers-
ongevallen bedraagt wereldwijd 1,2
miljoen op jaarbasis. Dit aantal stijgt
volgens de World Health Organisation
(WHO) de komende 20 jaar naar ver-
wachting met 65% als gevolg van een
toenemende mobiliteit. Zou u als au-
tomobilist de auto laten staan en niet
meer gaan beleggen? Nee? Zou u als
potentiële griepontvanger in geval
van een 'ernstige uitbraak', met in één
jaar 1,2 miljoen slachtoffers, minder
vaak naar buiten gaan en uw geld lie-
ver niet in aandelen, maar op een
spaarrekening hebben staan? Ja? Wees
dan alert op een door angst gedreven
beurscorrectie gevolgd door een ratio-
neel herstel.

Bron: IRIS (Institute for Research and Invest-
ment Services), een gezamenlijke onderne-
ming van de Rabobank en de Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
Henk Kreeftenberg, Martijn Mos-
sink, Simon van Leeuwen, Ronald
Kolkman, Rob Jonker

De heer Waterlander zoekt altijd naar
de oorzaak van deze klachten (via de
handen en voeten) door te meten met
electro acupunctuur. Dit is een geheel
pijnloze methode zonder naalden en
werkt met zwakke stroomsignalen. In
een oogopslag is zo te zien hoe uw ge-
zondheid ervoor staat. Ook is het mo-
gelijk om op deze manier uw natuur-
lijke aanleg voor eventuele klachten
tijdig te onderkennen.

Verder is het testen van medicatie een
heel goede methode gebleken om te
kijken welke medicatie het best bij uw
lichaam past. Zo kan precies vastge-
steld worden hoe u op een middel rea-
geert. Het voordeel van deze methode
is dat tijdens vervolgconsulten het re-

sultaat van de medicatie duidelijk kan
worden vastgesteld.

Na het vaststellen van de oorzaak van
de problemen kunnen behandelingen
bestaan uit een comples van mogelijk-
heden, zoals: magnetiseren, homeopa-
thie of het aanvullen van voeding
door middel van voedingssupplemen-
ten.

Wij zijn blij dat wij als gezondheids-
speciaalzaak u de diensten van de
heer Waterlander aan kunnen bieden
omdat het advies direct gevolgd kan
worden door een deskundige behan-
deling. De heer Waterlander heeft
zich als goede natuurgeneeskundige
al ruimschoots bewezen.

Een consult wordt vergoed door vrij-
wel alle zorgverzekeraars.

De heer Waterlander houdt op woens-
dag 5 april praktijk bij Etos Barendsen
te Vorden. Voor het maken van een
afspraak of meer informatie kan men
bellen met nr. (0575) 55 40 82. Maar
u kunt natuurlijk ook even binnen
lopen bij Etos Barendsen.

Laat uw gezondheid testen
door natuurgeneeskundig therapeut dhr. A. Waterlander
Al vanaf 1972 bezoeken mensen
vanuit heel Nederland en soms
vanuit Duitsland en Belgie dhr. Wa-
terlander in zijn praktijk voor zeer
uiteenlopende klachten, zoals:
spanningen, stress, hyperventila-
tie, leerproblemen, depressiviteit,
lusteloosheid, vermoeidheid, over-
gangsklachten, hoofdpijn, migrai-
ne, slapeloosheid, enz., enz.

Erwin Plekkenpol reed vandaag op het
zware zandcircuit in Emmercompas-
cuum een hele sterke wedstrijd. In de
eerste manche nam de KTM-rijder kop-
start en reed hij maar liefst vijf ronden
aan de leiding totdat hij ten val kwam
en de koppositie uit handen moest ge-
ven. Wel kon de rijder uit Vorden de
tweede plaats in handen houden en
wist hij deze vast te houden tot over de
finish. Tom 

Hemmelder reed de eerste manche de

hele manche rond de achtste plaats
maar wist aan het einde van de man-
che nog twee plaatsen goed te maken
en finishte op een hele verdienstelijke
zesde plaats.

Ook in de tweede manche nam Plek-
kenpol een hele goede start en draaide
hij als vijfde af in de eerste bocht. Plek-
kenpol had al snel het juiste ritme te
pakken en werkte zich in de beginfase
op naar een tweede plaats. Deze twee-
de plaats kon Erwin niet in handen
houden omdat hij een paar kleine fou-
ten maakte waardoor hij terug verwe-
zen werd naar een vierde plaats. Deze
positie kon hij vasthouden tot over de
finish en behaalde mede dankzij de
goede uitslag van de eerste manche
een tweede plaats in het dagklasse-
ment. Tom Hemmelder reed een hele
sterke tweede manche in Emmercom-
pascuum. Hij ging slecht van start en
kwam pas op een 25ste plaats uit de
eerste bocht. Hemmelder zette gelijk
de achtervolging in en kwam in een
hoog tempo naar voren wat hem uit-
eindelijk een zevende plaats opleverde
op de finish.

2e Plaats Erwin Plekkenpol
Het E.N.E. WPM Team heeft van-
daag een succesvolle dag gekend.
Erwin Plekkenpol uit Vorden werd
tweede bij de eerste wedstrijd om
het Open Nederlands Kampioen-
schap MX3 in Emmercompascuum
terwijl zijn teammaat Tom Hem-
melder ook een hele sterke wed-
strijd reed en als zevende eindigde
in het dagklassement. Mark Was-
sink uit Lochem hield de kleuren
van het team hoog in het Belgische
Aalter waar hij als tiende eindigde
en in beide manches een sterke in-
druk achter liet.

Als je uit je dak wil gaan en de aarde
onder je voeten voelen kom dan deze
avond naar de Yurt op landgoed Hack-
fort te Vorden. Op zondag 26 maart is
de vrouwenworkshop "Ostara", van
14.00 tot 16.30. In deze workshop uit

de "Cyclus van Moeder Aarde" staat
het begin van de lente, het nieuwe le-
ven centraal. Nu de energie zich naar
buiten richt gaan we contact maken
met wat in jou aan het groeien is. Via
dans, creatie en ritueeel nemen we je
mee in de stroom, gaan we contact
maken met het vrouwelijke ritme.
Woensdag 29 maart start wederom de
cursus "Op pad met dolfijn, wolf, beer
en uil", voor kinderen van 7 tot 12 jaar.

In deze cursus maken we contact met
de kracht van deze dieren d.m.v. dans,
trommelen, knutselen en verhalen.
Als afsluiting maak je je eigen kracht-
schild. De cursus is om de week op
woensdagmiddag, van 14.00 tot 16.30. 
Voor informatie en aanmelden kun je
contact opnemen met Marieke Woud-
huizen, tel. 06-46036069, email marie-
ke.juniper@vodafone.nl, website
www.lughnasadh.nl

Volop activiteiten in de Yurt, voor groot en klein!
Zoals elke laatste zaterdag van de
maand is er zaterdag 25 maart
weer een rookvrije swingavond,
van 20.00 tot 23.30 uur.

MANTELZORG
Bijna iedereen krijgt vroeg of laat in
zijn leven te maken met mantelzorg.
Een mantelzorger is iemand die voor
een chronisch zieke, gehandicapte of
dementerende in zijn of haar omge-
ving zorgt. Meestal gaat het om de
zorg voor een partner, voor een ouder,

kind of ander naast familielid, maar
het kan ook iemand uit de vrienden-
kring of buurt zijn. De hulp wordt
meestal gegeven uit liefde of vanuit
persoonlijke betrokkenheid. De tijd
die men aan mantelzorg besteedt, kan
van enkele uren per week oplopen tot
24 uur per dag. Er even tussenuit gaan
wordt dan steeds moeilijker.
Om mantelzorg vol te kunnen houden
heeft de mantelzorger soms zelf on-
dersteuning nodig. Daarom wordt het
Steunpunt MantelZorg Vorden ge-
opend. Het steunpunt bestaat uit een
uitgebreide verzameling folders en
boeken waarin allerlei onderwerpen

met betrekking tot mantelzorg aan de
orde komen. 
Daarnaast is er een doorlopende
beeldpresentatie over mantelzorg. In-
grid Bos, de consulente van WegWij-
Zer, kan de eerste vragen beantwoor-
den. Indien nodig schakelt zij de man-
telzorgconsulent van de VIT, Karin Ho-
gevonder, in. Het steunpunt komt in
de kamer tegenover loket WegWijZer,
locatie Sensire de Wehme. WegWijZer
is geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 - 11.00 uur. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met WegWijZer
(0575) 55 31 59, of VIT Oost-Gelderland
(0573) 43 84 00.

Steun voor mantelzorgers
Met ingang van april 2006 beschikt
Vorden over een eigen Steunpunt
MantelZorg bij loket WegWijZer.
Het steunpunt is een initiatief van
de VIT Oost-Gelderland en wordt
gerealiseerd in samenwerking met
de Stichting Welzijn Vorden.

(Advertorial)
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Op een sukkeldraf er op af. Ger-
rie d'r telefoon spult een mooi
deuntjen. Ja ze hef 't good veur
mekare. Een moderne telefoon
is belangriek. Heel wat uurn in
de wekke gif eur dat een aan-
genaam en nuttig tied verdrief.
Riek an de andre kante: "Heb
jullie zin in een aovend samen
uut? Hij die foto nog, van die
VIP-gasten op het gemeentehuus?
Dat liekt mien wat. Veuraf as
gasten ontvangen worden deur
raodsleden. Dan tekst en uutleg
kriegen hoe of alles in zien wark
geet. Unze mansleu hebt van
alles an te marken op het reilen
en zeilen van de gemeente, wao-
rumme zulle wie neet is zelf ga-
on kieken? Dat is bedoeld veur
gewone leu zoas wie. "Rieka an
de andre kante van de kuierdra-
od hef ok die foto eziene en wil
d'r met eurn Hendrik oaver nao-
denken. Zij, in de schijnwerpers
zoas Gerrie? En wil Gert met?
En Hendrik as old boekholder?
Den wil zeker wetten dat het
hem wat opbreg, anders liever
thuus an de koffie. Met mekaar
an de eigen taofel zitten dram-
men oaver de hoge gemeente be-
lasting en kritiek op de afbraak
van olde gebouwen in het cen-
trum en op project ontwikke-
laars die de gemeente net veur
d'n neuze de bouwgrond weg
kaapt. Riek vrug an Hendrik:

"Wat betekent dat eigenlijk een
VIP-behandeling? Hendrik: "Dat
is wear van die moderne onzin.
Het mot in 't engels anders
deugt het neet. Vertaald zou ik
zeggen 'Vrij Imponerende Perso-
nen. Een hoop leu wilt graag
met de snuffert veuran staon en
in de krante. Zich zelf een VIP
veulen. Vrogger onze grootvader
dat was de grote man in huus en
zon betjen God zelf. En dan in
rangorde de meister op schole
de pastoor en de dominee. 

De burgemeister en de bank di-
recteur. As 2de rangs VIP, was ie
dan lid van de karkeraod of de
boern leenbanke en natuurlijk
de gemeenteraod, dan was ie
een man van gewicht in eigen
ogen. Dat is verleden tied. No ne
filmsterre ne voetbalheld of een
schaats kampioen. Een Bennie
Jolink van NORMAAL. Zo'n be-
zoek met ons viern an t' ge-
meentebestuur, zonne Vip be-
handeling, dat liekt mien tien
kear niks. Ik bunne n'n echte
Saks, een Achterhoeker. Ik laot
mien neet graag in de kaarten
loern. Ik wille gin slimme vrao-
gen bedenken en mien kop neet
baoven 't maaiveld uutstekken.
En Gert, hij hef een groot woord
an de eigen taofel maor umme
te zeggen bie zonne VIP ontmoe-
ting: te vulle belasting is dief-

stal! De meevallers van Zalm,
dat is geld dai de burger tevulle
hebt afgenommen. En Zalm van
de VVD en het CDA ze wilt dure
straaljagers kopen en graag
groot doon met de amerikanen.
Daorumme van ons duuzend
mariniers wied weg stuurn. De
gemeente Bronckhorst wil hoge
belasting heffen veur onduud-
elijk niej beleid. Wilt jullie zelf-
bewuste burgers van ons de
Bronckhorsters maken? Laot
Henk Aalderink as burgervader
50 namen uut de kaartenbak
van Bronckhorst trekken en hen
veur enen dag tut VIP maken.
Laot de burgemeister as gast-
heer met die 50 gelukkigen een
dag rond toern in de bus deur
old en niej Bronckhorst. Onder-
tussen van alles vertellen en
rare vraogen beantwoorden, af-
gewisseld deur een wetholder of
raodslid uut de eigen buurte.
Gegarandeerd dat er thuus en
onder mekaar in de naoberschop
oaver naogepraot zal worden."
Rieka: "At ze oew lot, ons adres
trokken, zol ie dan, as mansleu,
met ons met willen?" Hendrik:
"Wis en warachtig wel, want wie
bunt best heel nieuwgierig naor
de raodsleu en hun praot en de
toestanden in ons eigen Bronck-
horst" 

De Baron van Bronckhorst

Achterhoek vakantiekrant 2006

ACHTERHOEK AGENDA
In de krant staat redactionele informatie over de belang-
rijkste evenementen in de Achterhoek. Er wordt ook een
zeer compleet overzicht gegeven van activiteiten per plaats
uit de gehele Achterhoek. 
De informatie voor deze krant wordt verzameld door de
VVV’s en via www.achterhoekagenda.nl

Naast de bron voor de publicatie in de vakantiekrant is deze
internetsite ook bedoeld voor alle initiatiefnemers van
activiteiten en evenementen die bij het afspreken van
datums eerst deze site kunnen raadplegen om te voorkomen
dat belangrijke evenementen gelijktijdig plaats vinden en
het bezoekersaantal moet worden gedeeld.

NIET ALLÉÉN VOOR DE TOERIST
Door de samenstelling van de Achterhoek Vakantiekrant
is deze niet uitsluitend interessant voor de toeristen, maar
tevens voor alle inwoners van de Achterhoek die graag op
de hoogte willen blijven van de vele activiteiten die er
worden georganiseerd.

AANLEVERING VAN INFORMATIE
Wilt u in de Achterhoek Vakantiekrant redactioneel onder-
steunen dan kunt u uw informatie hierover inleveren bij
één van de VVV kantoren, Drukkerij Weevers te Vorden
(uitgever van weekbladen Contact, editie Bronckhorst
Midden en editie Bronckhorst Noord), tel. (0575) 55 10 10,
Grafisch Bedrijf Weevers Elna te Lichtenvoorde (uitgever

van weekblad Elna), tel. (0544) 37 13 23, Grafisch bedrijf
Weevers Emaus (uitgever van Groenlose Gids), tel. (0544)
46 18 28 en bij het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Post-
bus 4106, 7200 BC  Zutphen. Dit zijn tevens de adressen
waar u terecht kunt voor het aanleveren van activiteiten en
evenementen voor vermelding in de Achterhoek Agenda. 
Wilt u ook met uw bedrijf of evenement onder de aandacht
komen bij de toeristen of inwoners van onze mooie Achter-
hoek, bij Drukkerij Weevers geven ze u graag informatie
over de mogelijkheid tot adverteren in deze krant.

In de week van 28 maart verschijnt in een oplage
van 17.000 exemplaren de vakantiekrant nummer 1
voor 2006. Zoals de titel al doet vermoeden is deze
krant gericht op alle toeristen die de Achterhoek
rijk is. Via ruim 400 afhaalpunten zal deze krant
voor de toerist bereikbaar zijn. Bij deze afhaalpunten
moet u denken aan campings, hotels, restaurants,
gemeentehuizen, musea en natuurlijk alle VVV
kantoren. In het hoogseizoen verschijnt de Achter-
hoek Vakantiekrant één keer in de twee weken en
daarbuiten in een lagere frequentie.

NUMMER 9 2005 Zondag 11 september t/m zaterdag 31 december 2005

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

In het najaar krijgt de Achterhoek
een heel ander karakter. De oogst
is binnen en het dagelijkse leven
wordt huiselijker. Terwijl de na-
tuur ongelooflijk diep en mooi
kleurt, wordt het binnenshuis opti-
maal gezellig. Het is de tijd van lan-
ge wandelingen, mooie fietstoch-
ten en daarna genieten van een
heerlijk maal. Dan blijkt, dat de
Achterhoek eveneens een sfeervol-
le culinaire stoofpot is.

De Achterhoek heeft een naam opge-
bouwd wat het eten betreft. Van ouds-
her genieten de Achterhoekers in het
najaar van alles wat de natuur biedt.
Een kwart eeuw geleden is de Achter-
hoekse VVV daarop ingesprongen met
de actie ‘Wild eten in de Achterhoek’.
Samen met een groot aantal Achter-
hoekse restaurants wordt aandacht
besteed aan het eten van wild. Op de
menukaarten komen wildgerechten
voor, die door de koks op hun eigen ex-
clusieve wijze worden samengesteld
en bereid. De eenheid in ‘Wild eten in
de Achterhoek’ is de wildwijn, die jaar-
lijks door de restaurants gezamenlijk
wordt uitgekozen.
In de loop van de jaren is de actie

‘Wild eten in de Achterhoek’ steeds
succesvoller geworden. Uit het hele
land en zelfs uit België komen de men-
sen voor één of meerdere dagen naar
de Achterhoek om van de diverse spe-
cialiteiten te genieten. Hotels en res-
taurants hebben speciale arrangemen-
ten, die variëren van gratis overnach-
ten na het diner tot ‘hap-stappen’
(hapjes en drankjes in verschillende
horecagelegenheden). Daarnaast zijn
er interessante dagtochten, bijvoor-
beeld met een wandeltocht onder lei-
ding van een boswachter. Heel leuk is
ook een sagensafari of een bezoek aan
een kasteel in combinatie met een
lunch of diner.
‘Wild eten in de Achterhoek’ is uitge-
groeid tot een culinair evenement van

de hoogste klasse. De actie duurt van
half oktober tot eind december. In de
afgelopen 25 jaar is het wild eten zo
populair geworden, dat iedere kok
zijn best gaat doen om zijn collega’s
naar de kroon te steken. Iedere kok
geeft zijn eigen invulling aan het wild
eten. Daaruit is een pure culinaire ver-
wennerij gegroeid. Genieten van bij-
voorbeeld een terrine van roodpootpa-
trijs, pistachenoten en cantharellen,
eendenfilet met vijgensaus op hete
bliksem of reefilet met groene linzen
en een sabayon van bruin bier. Andere
toppers op de diverse menukaarten
zijn stamppot van snijbonen en bloed-
worst, eendenborst met zwarte bes-
sensaus en rode kooltaart of een rou-
leau van wildzwijnsham met gekonfij-
te sjalot. Dit is maar een greep uit de
jubileummenu’s. Ter gelegenheid van
25 jaar ‘Wild eten in de Achterhoek’
het jubileumboek ‘Wild!’ uitgebracht.
Bij de VVV’s in de Achterhoek en de
rest van ons land is de wildbrochure
verkrijgbaar. Daarin staan de 24 wild-
restaurants van de Achterhoek ver-
meld. Deze restaurants hebben dit
jaar de Graham Beck Cabernet Sauvig-
non Shiraz 2004 uit Zuid-Afrika tot
wildwijn van 2005 uitverkoren.

Groenlo, in de Achterhoekse mond
Grolle geheten, heeft in de Tachtig-
jarige Oorlog (1568-1648) een histo-
rische rol gespeeld. Groenlo was tij-
dens deze oorlog met Spanje voor
de Spanjaarden een belangrijk bol-
werk in het oosten van ons land.
Frederik Hendrik, de jongste zoon
van Willem van Oranje wist in 1627
na een belegering deze vestingstad
in te nemen.

Na deze inname kreeg Frederik Hen-
drik al gauw de naam van Stedend-
winger. Met deze verovering oogstte
de prins complimenten uit binnen- en
buitenland. In Groenlo werd de basis
voor zijn roem als groot militair stra-
teeg gelegd.
Omdat historie momenteel ‘hot’ is,
wordt van 20 tot en met 23 oktober in
Groenlo op velerlei interessante en
leuke manieren aan deze belegering

en bevrijding aandacht besteed. De be-
legering van Grolle was ook niet niks.
Frederik Hendrik had er een forse be-
legeringsmacht voor nodig. Er moest
bijvoorbeeld een linie om de stad wor-
den aangelegd. Er kwamen schansen
en andere fortificaties, waarvan nu in
het landschap nog sporen te zien zijn.
Tijdens deze vier bijzondere dagen,
waar iedereen “welkom in 1627”
wordt geheten, herleeft Groenlo’s his-
torie anno 1627. Nu nog wordt Groen-
lo vestingstad genoemd. Tijdens deze
vier oktoberdagen wordt Groenlo
weer een echte vestingstad, compleet
met een kanon.
Heel actief zal tijdens deze dagen de
Compagnie Grolle zijn. Deze compag-
nie is zes jaar geleden opgericht. Deze
compagnie met dertig actieve leden is
lid van het Landelijk Platform voor Le-
vende Geschiedenis. De groep heeft
een tiental musketiers, een groepje
kanonniers met een kanon op een
veldaffuit, een trommelaar een pieke-
nier en een schrijver. De vrouwen hou-
den zich bezig met het bereiden van

voedsel en het herstellen van de kle-
ren. Enkele kinderen ‘complemente-
ren’ het plaatje.
De Slag om Grolle, Welkom in 1627 is
een nieuw evenement, waarvan men
hoopt, dat het een jaarlijkse traditie
wordt. De manifestatie moet succesvol
zijn om geprolongeerd te worden. An-
derzijds wil Groenlo met dit feestelijke
evenement de belangstelling voor de
vaderlandse geschiedenis aanwakke-
ren. Het project ‘De Slag om Grolle’
kan voor veel bezoekers een startpunt
zijn voor een boeiende ontdekkings-
tocht naar het verleden. Deze tocht
kan onderbouwd worden met een be-
zoekje aan het nieuwe stadsmuseum,
waarin de Tachtigjarige Oorlog een
hoofdfunctie heeft.
Van 20 tot en met 23 oktober is er in
vestingstad Groenlo heel wat te bele-
ven. Huurlingen uit binnen- en bui-
tenland komen naar de oude veste.

Oude tijden herleven. De historische
feiten zijn basis voor een heel bijzon-
der evenement. De vesting is op sterk-
te gebracht door de Spaanse bezetters,
maar nu graven Engelsen, Schotten,
Duitsers, Tsjechen en Nederlanders
loopgraven richting de stadsgracht.
Hieromheen zijn allerlei activiteiten
met als interessante basis de histori-
sche markt. De zeventiende eeuw is
vier dagen lang duidelijk voelbaar in
Groenlo.

Slag om Grolle
Herleving belegering van Groenlo

Kwart eeuw wild eten

Achterhoek doet ook op culinair gebied van
zich spreken

Het nationale bokbierfestival wordt op
zondag 9 oktober in Zutphen gehou-
den. Vorig jaar was de Nationale Bok-
bierdag buiten het centrum van de
Hanzestad in verband met de opknap-
beurt van de markten in de binnen-
stad. Het hart van Zutphen heeft een
nieuwe impuls gekregen en daarom is
de Nationale Bokbierdag dit jaar terug
in de binnenstad van Zutphen.

De bokbierdag in Zutphen is in korte tijd uitge-
groeid tot een enorm en gezellig festijn. De Natio-
nale Bokbierdag stond vorig jaar op het punt de top-
honderd van beste evenementen van ons land bin-
nen te dringen. Op de opgepepte historische locatie
in het centrum zal het dit jaar vast lukken dat de
Zutphense Nationale Bokbierdag de tophonderd van
Nederland binnenkomt.
De vernieuwde pleinen Groenmarkt, Houtmarkt en
Zaadmarkt bieden nog meer mogelijkheden voor
een bierfestival dan toen deze markten nog in hun
oude gedaanten verkeerden. De markten worden
sfeervol aangekleed. Alle grote en een flink aantal
kleine bierbrouwerijen presenteren hun nieuwe
bokbier in meer dan 35 pagodetenten.
Dank zij de ervaring van vorige jaren en de goede
organisatie zal de bokbierdag nog gezelliger wor-
den en door nog meer mensen worden bezocht.
Voor een dergelijke bokbierdag geldt vooral: hoe
meer zielen hoe meer vreugd. De dag is een echt

nationaal evenement geworden, waarop ook dit jaar
meer dan 100.000 bezoekers worden verwacht.
In 1996 is het idee voor de Nationale Bokbierdag
ontstaan. In de herfst van dat jaar werd met een
speciale koeriersdienst onder politie-escorte het
eerste vaatje Bokbier van 1996 rechtstreeks van de
brouwerij naar café De Korenbeurs in Zutphen ver-
voerd. Zelfs de televisie schonk aandacht aan dit
gedenkwaardige gebeuren. De introductie van het
Bokbier werd gelardeerd met diverse activiteiten
zoals een kelnerrace. Ondertussen presenteerden
de brouwerijen hun nieuwe Bokbier aan het pu-
bliek. En daarmee was de Nationale Bokbierdag ge-
boren. Een belangrijk onderdeel van het bokbier-
dag-programma is de optocht met nostalgische
bierkarren en tal van andere historische voertui-
gen. Verder is er de hele dag veel muziek. De Na-
tionale Bokbierdag wordt ook dit jaar weer een
feest voor jong en oud.
Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot
ongeveer 20.00 uur. De optocht gaat om 14.30 uur
van start. De bierkarren kunnen tussen 15.30 en
16.30 uur op de Zaadmarkt van dichtbij worden be-
keken. Andere leuke onderdelen zijn de ruil- en
verzamelbeurs van bierviltjes, bierglazen en andere
zaken die met het kostelijke gerstenat te maken
hebben en de bokbiermarkt. 

Aan het vertrouwde programma zijn dit jaar tal van
nieuwe elementen toegevoegd om het evenement
nog meer allure te geven.

BBookkbbiieerrddaaggg  wweeeerrr  iinn
hhiissttoorriissscchhh  hhaarrttt  vvaannn  ZZuuttpphheenn

Trouwen in een echt Kasteel?

Kasteel rondleiding op vrij-zat en zondag om

11.00 / 13.00 en 15.00 uur en op afspraak

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl

Voor wethouder Peter Glasbergen een
goede aanleiding om met dit gegeven
aan de slag te gaan. Leerlingen van het
AOC hadden al eerder in Doetinchem
voor de invulling van een rotonde ge-
zorgd, zodat contact gelegd werd met
de school. Wethouder Glasbergen zei
hierover: ‘Dit is een mooie kans om
onderwijs aan te laten sluiten op de
praktijk. De inrichting van de rotonde
in Vorden is een goed leermoment’.
De leerlingen maken in kleine groep-

jes een beplantingsplan. De gemeente
stelde randvoorwaarden op: de hoogte
van het groen, het aanleg- en onder-
houdsbudget. Belangrijke voorwaarde
is ook dat duidelijk zichtbaar is dat de
rotonde de overgang vormt van het
stedelijk groen van Vorden naar het
landschappelijk groen van landgoed
Hackfort. Een pittige klus dus voor de
leerlingen. De ontwerpen moeten bin-
nen zes weken klaar zijn. 

De leerlingen presenteren zelf op 24
april hun ontwerp. Deze worden be-
oordeeld en de gemeente maakt be-
kend welk ontwerp daadwerkelijk uit-
gevoerd wordt. Nadat de verharding is
aangelegd, zorgen de leerlingen van
het AOC Doetinchem in het najaar
voor de inrichting en aankleding van
de rotonde.

Leerlingen AOC Doetinchem
zorgen voor beplanting
Vordense rotonde
Acht leerlingen uit het derde leer-
jaar van het AOC in Doetinchem
gaan zich buigen over geschikte be-
planting voor een van de rotondes
op de rondweg in Vorden. De roton-
de wordt geheel vernieuwd en
daarom ligt ook de ‘groene’ invul-
ling nog open.

In vernieuwde stijl showden acht
mannequins en een dressman de laat-
ste trends op mode. Er is veel aandacht
voor contrastrijke kleurcombinaties,
decoraties en gedurfde dessins. De
stijlelementen zijn Out of Africa, Mari-
tieme en Romantic Garden.
Heeft u de show gemist, loop gerust bij
Langeler Mode binnen en laat u ver-
rassen door een onverwacht beeld van

betaalbare en exclusieve eigentijdse
mode. Gun uzelf die kans en beleef
dat de mode dichter bij is dan u denkt!
Lente Actie: tot en met de Koopzondag
2 april ontvangt u onze Modecheques.
Deze hebben een waarde van 10% van
uw aankoopbedrag. In de maand mei
2006 kunt u de Modecheques beste-
den bij Langeler Mode Fashion with
Feeling, Kerkstraat 11 in Hengelo Gld.

Enorme belangstelling
inspirerende mode-
show Langeler Mode

Deze zomer wordt een optimistisch, fris en vrolijk seizoen. De start hier-
van was afgelopen woensdag bij Langeler Mode duidelijk te zien. Dat het
Lentegevoel begint te kriebelen was te merken aan de grote opkomst. Ve-
len lieten zich inspireren door de gevarieerde mode voor de zomer van
2006.

Bij Langeler Mode in Hengelo is de lente begonnen met gevarieerde mode.
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De formule van de Woonadviesdag
was goed gekozen. Programma's en ac-
tiviteiten rond het thema wonen zijn
nog onverminderd populair. Dat werd
ook vorige week weer duidelijk op het
Lochemse kantoor van Rabobank Ach-
terhoek-Noord. De bank was organisa-
tor van de Woonadviesdag. 'Met derge-
lijke initiatieven willen we iets extra's
betekenen voor onze klanten en ande-
re belangstellenden', vertelde woord-
voerder Marieke Voordouw. 'Het laat
onze lokale betrokkenheid zien.'

De Woonadviesdag verliep prima. Dat
bleek uit de belangstelling, maar ook
uit de enthousiaste reacties. 

De verschillende workshops werden
drukbezocht. Zo verzorgde Bailly's
workshops over 'kleur in het interieur'
en 'interieurmetamorfose'. De work-
shops bloemschikken door Alies
Bloemdecoraties vielen eveneens zeer
in de smaak. Deelnemers konden na
enige uitleg hun eigen bloemstuk ma-
ken. En dat leverde prachtige creaties
op.

De Woonadvies kende een sterk regio-
naal karakter en was bedoeld voor
klanten en andere belangstellenden
uit de regio. Rabobank Achterhoek-
Noord heeft kantoren in Ruurlo, Bor-
culo, Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.)

en Steenderen. Naast de workshops
werd er informatie gegeven over het
woningbouwproject Brouwershof in
Lochem. Het complex aan de Markt,
op de plaats van de voormalige winkel
Dullaert, biedt ruimte aan apparte-
menten, winkels en een kantoor. On-
der het gebouw komt een parkeergara-
ge voor de gebruikers van het complex
en klanten van de Rabobank. De
nieuwbouw is gebaseerd op de histori-
sche stedelijke structuur van de bin-
nenstad. Verder waren er adviesge-
sprekken met medewerkers van de Ra-
bobank en konden belangstellenden
met specifieke bouwvragen terecht bij
Kreunen Bouw. Medewerkers van ho-
veniersbedrijf Krabbenborg gaven in-
formatie over het nieuwe tuinseizoen.
Er was muziek en ook aan de kinderen
was gedacht met een speciale kinder-
hoek en een draaimolen.

Workshops vallen in de smaak

Formule Woonadviesdag schot in de roos

De vorige week gehouden Woonadviesdag bleek een schot in de roos.
Vooral voor de workshops was veel belangstelling. Bezoekers lieten zich
informeren over tal van onderwerpen op het gebied van huis en tuin en
konden zelf actief aan de slag.

WAT IS DE WETENWEEK?
Participanten krijgen de opdracht het
publiek op een bijzondere en laag-
drempelige manier kennis te laten ma-
ken met hun instelling en de fascine-
rende wereld van wetenschap en tech-
niek. Daarmee is de WetenWeek hét

landelijke evenement om de interactie
met kennisinstellingen, bedrijven en
het Nederlandse publiek te versterken.
In 2005 namen zo'n 140 universiteiten,
bedrijven, musea, science centra en an-
dere kennis- en onderzoeksinstellin-
gen deel aan de WetenWeek. 

Met 256.000 gelnteresseerde bezoe-
kers staat de WetenWeek in de top 100
van (ReSpons evenementen monitor)
drukst bezochte landelijke evenemen-
ten op de 6e plaats! 

INSCHRIJVING PARTICIPANTEN
Organisaties kunnen zich vanaf van-
daag tot en met 28 mei 2006 aanmel-
den als participant van deze 21ste edi-
tie via de website www.wetenweekpar-
ticipanten.nl. Hier staat ook meer in-
formatie over het thema "Gebruik je
energie" en suggesties/ideeën met be-
trekking tot het organiseren van een
activiteit. Deelname is gratis. Project-
bureau WetenWeek verzorgt de lande-
lijke publiciteit (inclusief diverse pro-
motiemiddelen) de participant orga-
niseert één of meerdere activiteiten.

Inschrijving WetenWeek van start!
Thema 21ste WetenWeek: "Gebruik je energie"
16 maart 2006 startte de inschrij-
ving voor deelnemers aan de jaar-
lijkse WetenWeek. Deze vindt
plaats van 18 tot en met 25 oktober
2006 en staat in het teken van het
thema 'Gebruik je energie'. Een
week lang openen honderden be-
drijven, universiteiten, ziekenhui-
zen en (onderzoeks)instellingen
hun deuren voor jong en oud. Deu-
ren die de rest van het jaar voor
hen gesloten blijven. Zo maken
jaarlijks ruim 250.000 bezoekers
kennis met de fascinerende wereld
achter de wetenschap en technolo-
gie. De deelnemers organiseren ex-
tra activiteiten als workshops, de-
monstraties, lezingen en experi-
menten. De activiteiten zijn meest-
al gratis.

Veel bewoners en vrienden van de
Vonkert waren naar de lezing over de
tweede wereldoorlog gekomen. Jean
Kreunen de oprichter van het Achter-
hoeks Museum 1940-1945 uit Hengelo
Gld. vertelde op een vlotte manier hoe
het museum is ontstaan. Ook de moei-
te die hij er soms voor moet doen
moet om de spullen uit die vijf donke-
re jaren bijeen te krijgen. Zo duurde
het 8 jaar voordat hij een Engelse op-
vouwbare parachutistenfiets in han-
den kreeg. De kepie een hoge pet van
een Nederlandse soldaat kreeg hij na
10 jaar nadat de oud-soldaat was over-
leden. Vele bijzondere verhalen wer-
den goed ontvangen, en een aantal
luisteraars boden al direct spullen aan
die zij nog hadden liggen. Jean Kreu-
nen was erg verrast toen hij van een
van de gasten een Duitse parachutis-
tenhelm kreeg aangeboden. 

De Duitse parachutisten hadden zich
in april 1945 achter het Twentekanaal
verschanst. In de boerderijen tussen

het kanaal en Laren lagen toen veel
Duitse soldaten van de 6e Fallschirm-
jäger divisie. Deze troepen waren toen
belast met de verdediging van de Ach-
terhoek en Oost Nederland. Uiteinde-
lijk konden ze de Canadese bevrijders
niet meer tegenhouden en hebben ze
de oorlog verloren. 

Het is dan ook bijzonder dat we na al
die jaren nog een authentieke helm
aan de collectie kunnen toevoegen. In
de helm staat de naam en het dienst-
nummer nog vermeld en Jean Kreu-
nen gaat proberen te achterhalen
waar die betreffende Duitse soldaat is
gebleven. 
Het museum is altijd gelnteresseerd in
spullen uit de oorlog, maakt niet uit
wat het is als het maar niet wegge-
gooid wordt. Hebt u nog iets bel dan
met Jean Kreunen van het Achter-
hoeks Museum 1940-1945 in Hengelo
Gld. 0575-463942 kijk ook eens op on-
ze website www.achterhoeksmuse-
um1940-1945.nl

Bijzondere aanwinst voor
oorlogsmuseum na lezing in
Laren

Op woensdag 15-3 zat de recreatiezaal van de Vonkert in Laren goed vol.

UITLEEN MEDISCHE HULPMID-
DELEN
In de woonwinkel van ProWonen in
Eibergen worden de meest gebruikte
hulpmiddelen van Sensire uitgeleend. 

Zo kunnen klanten én niet klanten
van ProWonen en Sensire dagelijks
medische hulpmiddelen lenen. Ieder-
een is dus welkom, alleen een geldig
identiteitsbewijs meenemen is vol-
doende.

UITBREIDING SAMENWERKING
PROWONEN EN SENSIRE
Wanneer klanten in het verleden
hulpmiddelen kwamen lenen, stelden
zij regelmatig zorgvragen aan mede-
werkers van ProWonen. De medewer-
kers konden deze niet altijd beant-
woorden. Zij hebben immers geen me-
dische achtergrond. Omdat ProWo-
nen iedereen graag van dienst wil zijn,
is zij  intensiever gaan samenwerken
met Sensire. Dat heeft er toe geleid de
medewerkers van ProWonen een uit-

gebreide voorlichting hebben gehad
over de diensten van Sensire. Zo kun-
nen zij nu elke klant met een zorg-
vraag beter doorverwijzen.

WIJKVERPLEEGKUNDIGE 
Maar er is meer. Vanaf april wordt in
de woonwinkels van ProWonen in Ei-
bergen en Ruurlo elke donderdagoch-
tend van 10.00 tot 11.00 uur een in-
loopspreekuur door een wijkverpleeg-
kundige van Sensire gehouden. Dit
spreekuur kan iedereen zonder af-
spraak bezoeken en is gratis voor klan-
ten en niet-klanten van ProWonen en
Sensire. Wanneer iemand een vraag
heeft over zorg of over het spreekuur
van de wijkverpleegkundige, dan kan
men de hele week bij een van de me-
dewerkers van ProWonen terecht. De-
ze medewerker kan dan doorverwij-
zen naar het spreekuur van donder-
dag of direct een afspraak met de wijk-
verpleegkundige regelen.

WAT WORDT ER VAN DE SAMEN-
WERKING VERWACHT? 
De verwachting is dat zowel ProWo-
nen als Sensire extra service kunnen
verlenen en beter advies kunnen ge-
ven over wonen, welzijn en zorg in de
eigen omgeving. Zo hopen zij samen
dichter bij de klanten te komen staan.
Voor meer informatie kan men te-
recht in de woonwinkels van ProWo-
nen of bij Sensire: 0900 - 88 56 (24 uur
per dag, 7 dagen per week, lokaal ta-
rief).

Samenwerking Prowonen
en Sensire
Stel, een voetballer heeft krukken
nodig omdat hij ongelukkig ten
val is gekomen tijdens een wed-
strijd. Of oma loopt wat moeilijk
en kan wel een rollator gebruiken.
Natuurlijk kan men dan naar de
thuiszorgwinkel van Sensire om
medische hulpmiddelen te lenen.
En dicht bij huis kan iedereen hier-
voor ook terecht bij de woonwinkel
van ProWonen!

Bronkhorster
Molen gesloten
op 25 maart

Op zaterdag 25 maart 2006
wordt door alle vrijwillige mo-
lenaars van de Bronkhorster
Molen deelgenomen aan een
excursie.
De dag voert langs vijf verschil-
lende molens in Belgisch
Vlaanderen en Noord-Frank-
rijk. Ook de leerling molenaars
gaan mee, als onderdeel van
hun opleiding.

Op deze dag is de Bronkhorster
Molen gesloten voor publiek.
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop

Hörman garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

de nieuwe zomercollectie

is binnen:

Ruime keuze in TUINMEUBELEN

Hout, aluminium, textileen, rotan, kunststof ect.

Daarnaast ook keuze uit meer dan 100

verschillende soorten kussens.

Kom kijken bij:

U ZOEKT MOOIE TRENDY ZITMEUBELEN? ONTDEK BIJ HELMINK
DE 'TREND COLLECTION'. EEN SERIE BANKEN EN FAUTEUILS MET
EEN MODERNE VORMGEVING DIE PASSEN IN HET BEELD VAN DEZE
TIJD. BEKLEED MET HOOGWAARDIG PICASSO- OF FOREVER LEDER, 
VERKRIJGBAAR IN MEER DAN 30 VERSCHILLENDE KLEUREN.

www.helminkmeubelen.nl

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

Comfortabel Comfortabel 
zzitten in itten in stijstijl? l? 
TrendCollecTrendCollection tion 
bij Helminkbij Helmink..

LARINO

LEONE

ROCCO

2-zits v.a.
895.-

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

GOOSSENS ATOMICA

ook deze zomer weer uw adres voor alles in de tuin:

- sproei-installatie aanleg en advies

- vijverfolie diverse maten

- waterpartijen

- tuinverlichting

- kado-artikelen

Dus...iets nodig voor in de tuin??? 

Dan moet U bij Goossens atomica zijn!

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

Bouten en moeren staal/rvs

Boren - Tappen - Frezen - Zagen

Lagers - Keerringen

Hitachi - Metabo elektrisch gereedschap

Hazet - Teng Tools handgereedschap

Borgmiddelen en Lijmen

Inerntransportwielen

Kompressoren en toebehoren

Slijp- Schuurmiddelen

Persoonlijke veiligheids artikelen

Reinigingsmiddelen

Hef- en Hijsmiddelen

Etc.

Verkoopbalie, maandag t/m vrijdag van 

08.00 tot 17.00 uur geopend.

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

TECHNIEK

Eigen besteldienst

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie WaeninkTE 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

25 maart
HENK 

WIJNGAARD
BIG NICK

ROCKSTAKE:

STRIKE FIRST
& NEW MORALITY

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:

MA t/m DO 8.30-17.30 uur

VR 8.30-20.00 uur

ZA 8.30-16.00 uur

www.harmsenvakschilders.nl

MAAR LIEFST 500 M2 COMBINATIEGEMAK

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT, 

BINNENZONWERING, SCHILDERWERKEN, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

vlotte, spontane

medewerkster
voor ± 20.00 uur per week

Bezit je goede kontaktuele eigenschappen, ben je flexibel en heb je

enige ervaring in onze branche, dan heeft dat onze voorkeur.

Sollicitatie met c.v. graag sturen naar:
Harmsen Vakschilders, Postbus 59, 7255 ZH Hengelo (G.)

Steeds meer klanten weten de weg naar onze showroom te

vinden, vandaar dat we op korte termijn op zoek zijn naar een:

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
IN 1 DAG GEPLAATST!

veelal vergunningvrij
degelijk en onderhoudsvriendelijk

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gwdaksystemen.nl

voor betaalbaar vakmanschap

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379413

E-mail: info@gwdaksystemen.nl



N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

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

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

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

vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.
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Bobbinkstraat 4, Baak

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Aan de rand van Baak aan een rustige weg nabij voor-
zieningen gelegen uitstekend onderhouden HELFT
VAN DUBBEL WOONHUIS met garage en diepe ach-
tertuin op het zuiden. Totale perceelsoppervlakte 
265 m2. Inhoud woning ca. 300 m3. Bouwjaar 1984.

De Doeschot 14, Vorden
Vraagprijs 
€ 395.000,-
k.k.

In rustige, kindvrien-
delijke woonwijk aan
een plantsoentje 
gelegen VRIJSTAAND
HERENHUIS met uit-
gebouwde garage en
tuin op het westen
met vrij uitzicht. 
Totale perceelsop-
pervlakte 525 m2.
Ligging achtertuin

(met achterom) op het westen met zonneterras en vrij uitzicht
over weilanden. Inhoud woning ca. 550 m3. Verlengde garage
met extra werk- of bergingsruimte.
Kijk voor meer indrukken naar de VIDEOPRESENTATIE op onze
website www.vanzeeburgvisser.nl

Strodijk 8, Vorden

Vraagprijs € 798.000,- k.k.
Nabij dorpskern, in het buitengebied gelegen WOONBOERDERIJ
“DE KOPPEL”  met veldschuur, veestalling en weilanden op een
totaal perceel van 11.150 m2 eigen grond. De boerderij is in
1989 verbouwd tot woonboerderij. Totale inhoud ca. 750 m3. 
De woonboerderij is uniek gelegen ten opzichte van de kern
van Vorden en het buitengebied welke afwisselend vrij uitzicht
over de landerijen en bossen van landgoed Hackfort biedt.

Het Vaarwerk 3, Vorden

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

In fraaie woonomgeving, aan rustig straatje gelegen royaal
HELFT VAN DUBBEL HERENHUIS met aangebouwde garage
en vrij gelegen tuin op zuidwesten. Totale perceelsopper-
vlakte 338 m2. 4 slaapkamers op 1e verdieping en via vlizo-
trap bereikbare royale zolderruimte met diverse mogelijk-
heden. Bouwjaar woning 1972. Inhoud ca. 500 m3.

Venhorstinkweg 2, Vorden

Vraagprijs € 695.000,- k.k.
Aan de rand van het dorp gelegen, net buiten de bebouwde
kom met vrij uitzicht over landerijen, vrijstaand LANDHUIS met
houten garage, weiland en in stijl aangelegde tuin rondom op
4.740 m2 eigen grond. Bouwjaar 1971. Gedeeltelijk voorzien
van thermopane beglazing en verwarming d.m.v. CV-gas.  
Inhoud ca. 810 m3. Voor de VIDEOPRESENTATIE van deze 
woning ga naar www.vanzeeburgvisser.nl

Korenbloemstraat 15, Steenderen

Vraagprijs 
€225.000,-
k.k.

In rustige, kind-
vriendelijke
buurt gelegen
HALF VRIJ-
STAAND
WOONHUIS met
garage en roya-
le, fraai aange-
legde tuin met
zonneterras op

het westen. perceelsoppervlakte 312 m2. Bouwjaar woning
1992. De woning is voorzien van hardhouten kozijnen, mecha-
nische ventilatie en elektrische zonnescherm. Inhoud woning
ca. 350 m3. De woning is gelegen aan de rand van de bebouw-
de kom aan een rustig straatje met uitzicht op groenstrook.
Speelveldje en sportpark met manege, tennisbaan en zwem-
bad bevinden zich op loopafstand vanaf de woning. 

Aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties

Hypotheken
Verzekeringen

Pensioenen

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31, 7251 DG Vorden

Postbus 46, 7250 AA Vorden, telefoon 0575 - 55 57 33

Open Huizen Dag Zaterdag 25 maart tussen 10.00 en 14.00 uur zijn 
deze woningen zonder afspraak te bezichtigen. Ons kantoor is deze dag tevens geopend tot 14.30 uur.

Uw makelaars: 

Gerrit van Zeeburg en Marco Wiggers

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

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

vrijwel alle streepdessins
nu supervoordelig

SPECIALIST IN:
zonwering
markiezen
rolluiken

raamdecoratie
laminaat

tapijt
vinyl

marmoleum
snelle levering

vakkundige montage
uitgebreide garantie
service & onderhoud

Disbergen
Varsselseweg 25

HENGELO 
Tel. (0575) 46 14 25

ZONWERING
VOORDEEL
W E K E N

wwiinn een PerfectDraft
bij aankoop van een
Luxaflex vouwgordijn 

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

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

vraag in de showroom naar de actievoorwaarden

®

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Voor wethouder Peter Glasbergen
een goede aanleiding om met dit 
gegeven aan de slag te gaan.
Leerlingen van het AOC hadden al
eerder in Doetinchem voor de invul-

ling van een rotonde gezorgd, zodat
contact gelegd werd met de school.
Wethouder Glasbergen zei hierover:
‘Dit is een mooie kans om onderwijs
aan te laten sluiten op de praktijk.

De inrichting van de rotonde in
Vorden is een goed leermoment’. 

De leerlingen maken in kleine
groepjes een beplantingsplan. De
gemeente stelde randvoorwaarden
op: de hoogte van het groen, het
aanleg- en onderhoudsbudget.
Belangrijke voorwaarde is ook dat
duidelijk zichtbaar is dat de rotonde
de overgang vormt van het stedelijk
groen van Vorden naar het land-
schappelijk groen van landgoed
Hackfort. Een pittige klus dus voor
de leerlingen. De ontwerpen moeten
binnen zes weken klaar zijn. 

De leerlingen presenteren zelf op 
24 april hun ontwerp aan de 
gemeente. De ontwerpen worden
beoordeeld en de gemeente maakt
bekend welk ontwerp daadwerkelijk
uitgevoerd wordt. Nadat de verhar-
ding is aangelegd, zorgen de leer-
lingen van het AOC Doetinchem in
het najaar voor de inrichting en 
aankleding van de rotonde.

Leerlingen AOC Doetinchem zorgen
voor beplanting Vordense rotonde 

Acht leerlingen uit het derde leerjaar van het AOC in Doetinchem gaan zich
buigen over geschikte beplanting voor een van de rotondes op de rondweg
in Vorden. De rotonde wordt geheel vernieuwd en daarom ligt ook de ‘groe-
ne’ invulling nog open. 

Op 22, 23 en 24 maart kunt u in de
voorverkoop tegen een geredu-
ceerd tarief een abonnement
kopen, dat toegang geeft tot alle
drie de zwembaden: Het Elderink in
Hengelo Gld., het Brug. Kruijffbad
in Steenderen en het Hessenbad in
Hoog-Keppel. Ook vindt de inschrij-
ving 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.

Het aanvraagformulier, dat vorige
week op deze pagina stond, ligt
straks bij de verkooppunten en is 
te downloaden via de website van

de gemeente. Nadat u het aan-
vraagformulier hebt ingevuld,
levert u het op 22, 23 of 24 maart in
en betaalt ter plaatse (bij voorkeur
met gepast geld, pinnen niet moge-
lijk). Neemt u ook een pasfoto 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
• 24 maart van 09.00 tot 16.00 uur

Let op: voorverkoop openluchtzwem-
baden 22 t/m 24 maart

De Streekcommissie Achterhoek en
Liemers houdt een openbare verga-
dering op 30 maart 2006 van 9.30 tot
12.30 uur in het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 2 in Doetinchem. 
Op de agenda staan ondermeer de
volgende onderwerpen: 
• investeringsbudget Landelijk

Gebied: stand van zaken voor-
bereidingen programmering 
voor de periode 2007-2013

• uitvoeringsprogramma
Achterhoek en Liemers: terugblik
uitvoering 2002-2005 en stand van
zaken uitvoering 2005-2006

• advies 10 ingediende projecten 
2e tranche 2006

• Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers: terugmelding stand van
zaken procedure

Agenda, verslag en agendapunten
zijn ook vanaf 20 maart 2006 digitaal
beschikbaar en te vinden op:
www.gelderland.nl/reconstructie/
achterhoek en liemers

Streekcommissie Achterhoek en Liemers

‘Opgeruimd ‘hangt’ echt prettiger’
De gemeente Bronckhorst helpt 
jongeren met het opknappen van de
JOP (Jongeren ontmoetings plek).
Het voorjaar komt eraan en dit bete-
kent dat er weer meer van de JOP’s
in Hengelo en Steenderen gebruik
gemaakt gaat worden. Maar op dit
moment is de verwaarlozing aan het
oprukken. Er zijn dingen kapot, een
likje verf is nodig en vooral in
Steenderen ligt veel rommel. 
De jongeren moeten hun patatbakje,
blikje cola en ander afval in de afval-
bakken gooien. Jongerenopbouw-
werker Jore Bron van IJsselkring
heeft met Tonnie Kelderman van de
gemeente Bronckhorst deze

schoonmaakactie voorbereid.
Jongeren zijn uiteraard benaderd 
en willen graag meehelpen om hún
plek weer wat aantrekkelijker te
maken. Da’s mooi want het is uitein-
delijk de verantwoordelijkheid van
de jongeren in de eerste plaats. 
Dat jongeren daar af en toe bij 
ondersteund moeten worden is 
logisch. Een JOP betekent vaak
rommel, dat weet je. Maar een
bende mag het niet worden!

Maak je wel eens gebruik van de
JOP? Kom dan gewoon ook? Dan
maken we er weer wat moois van! 
Er wordt gezorgd voor muziek en
wat te eten. Als het regent gaat het
niet door.

Informatie: Jore Bron, jongeren-
opbouwwerker. 
E-mail: j.bron@bronckhorst.nl 
Tel.: (06) 382 422 81. 
Datum: zondag 26 maart 2006
• JOP Bleekstraat Hengelo Gld. 

11:00 - 14:00 uur 
• JOP Pr. Bernhardlaan Steenderen 

15:00 -17:00 uur

(J)Opknap actie!

In december 2005 wilde burgemees-
ter Aalderink al kennismaken met
inwoners, bedrijven en verenigin-
gen. Door de korte periode van voor-
bereiding, viel de kennismaking met
belangenverenigingen en verenigin-
gen in het water. In de maand april
wil de burgemeester dit graag goed-
maken. Hij bezoekt de vijf kernen
van Bronckhorst op
• 10 april in Hummelo en Keppel 

(Restaurant de Gouden Karper)
• 14 april in Zelhem 

(Restaurant het Witte Paard)
• 19 april in Vorden 

(Hotel Restaurant Bakker)
• 26 april in Steenderen 

(Café Heezen)
• 28 april in Hengelo Gld. 

(Partycentrum Langeler)

Het programma ziet er als volgt uit.
• Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur:

kennis maken met de belangen-
organisaties.
Als u lid bent van het LTO, VNO,
Industriële kring, Anbo,
Ondernemersplatform, het VVV,
middenstander bent of anderszins
en u wilt beroepsmatig met de
heer Aalderink kennismaken en/of
spreken, dan kunt u hiervoor con-
tact opnemen met het directiese-
cretariaat, tel. (0575) 75 03 84 of 
e-mail g.nijland@bronckhorst.nl.

• Van 17.00 tot 19.00 uur: spreekuur
voor alle inwoners.
Wilt u met de heer Aalderink 
persoonlijk kennismaken en/of
spreken, dan bent u welkom
tussen 17.00 en 19.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. U kunt 
zo binnenlopen.

• Van 19.00 tot 22.00 uur: verenigin-
gen. De verenigingen zijn hiervoor
inmiddels benaderd. 

Burgemeester Aalderink komt naar de kernen

Gemeente
Bronckhorst 
heeft een wapen
‘Wij Beatrix hebben op 3 maart 2006
goedgevonden en verstaan aan de
gemeente een wapen te verlenen:
“In keel een leeuw van zilver, ge-
tongd, genageld en gekroond van
goud. Het schild gedekt met een
gouden kroon van drie bladeren en
twee parels.” Het desbetreffende 
diploma wordt zo spoedig mogelijk
door de Hoge Raad van Adel toege-
zonden.’ 

Dit stond in de brief die de gemeente
op 14 maart 2006 ontving van Hare
Majesteit de Koningin. Anders
gezegd, de gemeente heeft een
wapen. Het is een zilveren leeuw
met een goudkleurige tong, nagels
en kroon op een rood schild. Een 
tekening hiervan ontvangen wij 
binnenkort.

Ja/nee-sticker
Met de ja/nee-sticker weert u het 
ongeadresseerde reclamedrukwerk
waar u geen interesse in heeft. 
De sticker zorgt voor een beperking
van de groei van reclamedrukwerk,
waardoor veel papier wordt bespaard.
De sticker is af te halen bij de balie van 
de afdeling Bouwen en milieu.



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
Monumentenvergunning
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 2, voor de verbouw van de zolderruimte tot woonruimte 

(gemeentelijk monument) 
Van 23 maart t/m 5 april 2006 ligt het bouwplan tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan
een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, 16 april 2006 van 20.00 tot 23.00 uur paasvuur, paasweide Bontekoeweg
• Baak, 16 april 2006, van 21.00 tot 1.30 uur dansmuziek in zaal Herfkens
• Baak, 23 april 2006, van 10.00 tot 13.00 uur Concordia trimloop, Pastoriestraat

Raadsvergadering 
23 maart
Op 23 maart a.s. vergadert de raad
in de raadzaal van het gemeente-
huis. De openbare vergadering
begint om 20.00 uur. U bent van
harte welkom deze vergadering bij
te wonen. Op de agenda staan on-
dermeer de volgende onderwerpen:

Benoeming voorzitter raadscom-
missie Evaluatie en controle
Door een wijziging van functiever-
deling binnen de VVD-fractie is me-
vrouw D.J. Mulderije-Meulenbroek
met ingang van 20 februari 2006
fractievoorzitter voor de VVD. Zij
heeft te kennen gegeven daarom
niet langer voorzitter van de com-
missie Evaluatie en controle te
willen zijn. Voorgesteld wordt om
de heer E.W. Blaauw namens de
VVD fractie te benoemen als voor-
zitter van de commissie.
Benoeming commissieleden
Voorgesteld wordt de heer 
M. Heebink uit Halle, namens de 
CDA-fractie en mevrouw J.J.M. 
la Croix-Héman en de heer J.W. van
Dierssen namens de PvdA fractie te
benoemen tot lid van de commissie
Beleidsontwikkeling en evaluatie
en controle.
Onderzoek gemeentelijke 
binnensport- en zwembad-
accommodaties
Alweer enige tijd geleden heeft de
raad middelen beschikbaar gesteld
voor een onderzoek naar de situatie
rondom de gemeentelijke gymza-
len, sporthallen en zwembaden.
Het onderzoek is inmiddels uitge-
voerd. De raad neemt een besluit
over een aantal voorstellen.
Bestemmingsplan Steenderdiek
1999-2005 (uitbreiding Aviko)
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk het Steenderense indus-
trieterrein uit te breiden en (een 
gedeelte van) de dr. A. Ariënsstraat
te verleggen. De uitbreiding is 
bedoeld om te kunnen voorzien in
de lokale behoefte aan industrie-
grond en valt samen met de wens
van Aviko BV om grootschalig uit te
breiden. Het plan omvat verder een
actualisering van de geldende 
voorschriften voor het bestaande
bedrijfsterrein en een aanvulling 
op de voorschiften van de bestem-
mingsplannen voor de omringende
gronden. Voorgesteld wordt om het
bestemmingsplan vast te stellen.
Het plan wordt op een aantal

punten gewijzigd ten opzichte van
het ontwerpplan.
Bestemmingsplan Halseweg 59b
in Halle
Dit bestemmingsplan voorziet in de
mogelijkheid om het voormalige
coöperatiegebouw aan de
Halseweg 59b in Halle te verbou-
wen tot woning, kantoor, magazijn
en werkplaats voor een glaszet- en
schildersbedrijf.
Declaratieverordening 2006
De declaratieverordening 2005 is
geëvalueerd. Hieruit komen een
aantal verbeterpunten. Het voorstel
is om de bijdrage in één keer uit 
te betalen, de inkomenstoets te 
baseren op het inkomen in de
maand voorafgaande aan de maand
van datum indiening aanvraag en
om de aanvraagtermijn te beperken
over de periode van april t/m 
december.
Samenwerkingsovereenkomst en
verordening gemeentelijke 
rekenkamercommissie
Een gemeentelijke rekenkamer-
commissie is één van de instru-
menten om publieke verantwoor-
ding vorm te geven en het publieke
debat over beleid en prestatie van
de gemeentelijke overheid te 
stimuleren. Gevraagd wordt om een
samenwerkingovereenkomst voor
een gemeentelijke rekenkamer-
commissie met een personele unie
voor de gemeenten Berkelland,
Bronckhorst, Lochem en
Montferland vast te stellen en hier-
voor personen voor een sollicitatie-
commissie en krediet beschikbaar
te stellen.
Verzoeken om planschadever-
goeding
Vier verzoeken om planschade
worden besproken. Voorgesteld
wordt om drie van deze verzoeken
af te wijzen en er één van toe te
kennen. 
Legesverordening Bronckhorst
‘Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen 
en Ruimtelijke ordening’ en
‘Hoofdstuk 16 Diversen’ moeten
aangepast worden. Voorgesteld
wordt de huidige legesverordening
in te trekken en een nieuwe leges-
verordening vast te stellen.
Normenkader rechtmatigheid
Bij de jaarrekening moet de 
accountant een verklaring over
rechtmatigheid afleggen. Om dit 
te kunnen doen moet de gemeente-
raad aan de accountant aangeven
welke regelgeving hiervoor als
norm geldt, het zogenoemde 
‘normenkader’.

Voor meer informatie over de
inhoud van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van
de gemeente (zie onder) of de 
website www.bronckhorst.nl 
raadplegen onder gemeente/-
bestuursinformatiesysteem. 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 27 april 2006.

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

tot de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c.benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur 24 uur van tevoren te
melden bij de griffier, 
tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail  griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer. 
Het reglement en de verordening
zijn via de website  www.bronck-
horst.nl te raadplegen. Over
Burgerinitiatief en spreekrecht 
is ook een folder opgesteld die
gratis in het gemeentehuis en
–kantoor is af te halen.

Wilt u VIP-gast van de raad
zijn?

Vanaf februari nodigt de gemeente-

raad iedere maand een aantal in-
woners uit om als VIP-gast de
raadsvergadering bij te wonen. U
wordt drie kwartier voor de verga-
dering door twee raadsleden ont-
vangen. Na een korte uitleg over
het werk van de gemeenteraad en
informatie over de onderwerpen die
de raad in de vergadering behan-
delt, wordt u voorgesteld aan de
burgemeester, de raadsleden en de
wethouders. Vanaf speciaal voor u
gereserveerde plaatsen maakt u de
vergadering mee. Na afloop horen
we graag uw mening. 

Wilt u ook een keer VIP-gast van de
raad zijn? Meldt u dan aan bij de
griffie, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail  griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

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 ge-
legenheid om opmerkingen en sug-
gesties 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.
Bijvoorbeeld zorgaanbieders, 
maatschappelijke organisaties en
vertegenwoordigers 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 uitvoe-
ring 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 concre-
te 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 ge-
meente al uit, de AWBZ onderdelen
komen erbij. 
We begrijpen dat u inhoudelijke
vragen heeft, zoals wat er met het
persoongebonden budget gebeurt,
of uw hulp nog wel kan blijven
komen, hoe de indicatie gaat plaats-
vinden en welke hulp u hoe of waar
moet aanvragen. We kunnen nog
geen concreet antwoord geven op de
meeste vragen. Samen met burgers,
vertegenwoordigingen en organisa-
ties 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 

• op 29 maart Partycentrum Lange-
ler, 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.

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

21.15 uur Gelegenheid tot het 
stellen van vragen

22.00 uur Afsluiting

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.

Vaccinaties worden aanbevolen voor
de meeste landen buiten West-
Europa (dus ook voor Turkije en
Egypte). Vaccinaties geven lang-
durige bescherming, dus maak nu 
al een afspraak voor de 
vakantiedrukte aanbreekt!

Bel op werkdagen tussen 08.45 en
12.15 uur: 0900-20 20 401, € 0,25
p.m. (locaties Deventer, Apeldoorn
en Zutphen) 0321- 32 12 31 (locatie
Doetinchem). Voor meer informatie:
www.ggdgelre-ijssel.nl (onder info
voor / reizigers). 

Reizen en vaccinatie



• Baak, 7 mei 2006 van 10.00 tot 15.00 uur rommelmarkt, Van der Heijdenstraat, opbouw 6 mei
2006, tijdelijke verkeersmaatregel, tijdelijke reclame, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing
Drank- en Horecawet

• Bronckhorst, 17 t/m 23 september 2006 collecte t.b.v Nierstichting  
• Bronkhorst, 22 april 2006, van 10.30 tot 10.50 uur N.S.O., draaiorgel op pontaankomstplaats en

van pont naar Herberg De Gouden Leeuw
• Drempt, 8 april 2006, van 13.00 tot 15.00 uur paasmarkt voor bezoekers open dag scouting,

braderie/markt tijdelijke gebruiksvergunning, Torenallee 2a
• Halle, 13 mei 2006, van 10.00 tot 14.00 uur, Chr. Muziekvereniging Euterpe, rommelmarkt

Halle-Nijmanweg 40, tijdelijke verkeersmaatregel (stop/parkeerverbod) van 07.00 tot 
18.00 uur, markt/ braderie, tijdelijke reclame

• Halle, 16 april 2006 paasvuur, buurtvereniging, Bielemansdijk 15
• Hengelo Gld., 1 april t/m 11 juli 2006 kermisverloting, opbrengst ten goede van instrumenten-

en uniformenfonds
• Hengelo Gld., 20 mei 2006 van 13.00 tot 01.00 uur buurtfeest, Plataanweg 12, ontheffing 

Drank- en horecawet, tijdelijke verkeersmaatregel, plein Plataanweg nr. 24 t/m 34 
• Hengelo Gld., 25 mei 2006, broodweging Muldersfluite, tijdelijke verkeersmaatregel (stop/-

parkeerverbod) Zelhemseweg van 12.00 tot 16.30 uur, vergunning markt/braderie en één
friteswagen

• Hengelo Gld., 4 mei 2006 van 19.30 tot 20.30 uur, 4 mei herdenkingsfeestcomité, jaarlijkse 
dodenherdenking in de Synagogestraat en bij het gemeentehuis, tijdelijke verkeersmaatregel

• Hengelo Gld., 8 april 2006 14.00 uur palmpasenoptocht, De Spannevogel
• Hengelo Gld., 8 april 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, Hartelman Motoren, ontheffing 

winkeltijdenwet
• Hummelo en Keppel, zaterdag 20 mei 2006, verkoop huis aan huis van bloemen t.b.v. 

zangvereniging Zanglust
• Hummelo, 10 juni 2006, stichting Pontificaal, feest in tent op locatie Zutphenseweg 11
• Hummelo, 14, 15 en 17 juni 2006 openluchtspel, grote schuur nabij rentmeestershuis

Greffelinkallee, tijdelijke verkeersmaatregel, een zijde van de Greffelinklallee en
Spalderskampweg te gebruiken als parkeergelegenheid

• Hummelo, 
- 23 april 2006, van 08.00 uur tot 18.30 uur, TCD Hummelo, circuit ‘De Heksenplas’, tijdelijke

verkeersmaatregel Rozengaarderweg (beide zijden), ontheffing Drank- en Horecawet,
tijdelijke gebruiksvergunning 

- 24 juni 2006, van 19.00 tot 24.00 uur en op 25 juni 2006 van 08.00 tot 18.30 uur, tijdelijke 
verkeersmaatregel (stop/parkeerverbod) Rozengaarderweg (beide zijden), ontheffing 
Drank- en Horecawet art. 35, tijdelijke gebruiksvergunning

- 27 augustus 2006, van 08.00 tot 18.30 uur, tijdelijke verkeersmaatregel Rozengaarderweg
beide zijden, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35, tijdelijke gebruiksvergunning 

- 23 september 2006, van 08.00 tot 18.30 uur, tijdelijke verkeersmaatregel Rozengaarderweg
beide zijden, ontheffing Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning

• Hummelo, ochtend 9 april 2006, palmpaasoptocht,  Beatrixlaan, Bakkerstraat, Dorpsstraat,
Pennekampweg, Brouwerij, Smidshoek, Keppelseweg, Groeneweg, Beatrixlaan

• Keijenborg, 21 mei 2006, Van Harten Ballonvaart, uitvoeren ballonstart, Wolsinkweg 6
• Steenderen, 28 april 2006, Burg. Buddinghplein, van 21.00 tot 22.00 uur lampionnenoptocht, 

29 april 2006 van 10.00 tot 17.00 uur kinderspelen en vrijmarkt, live muziek, tijdelijke reclame
van 27 maart tot 1 mei 2006, 29 april 2006 tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van wegen
Burg. Buddinghplein, gedeelte Dorpsstraat van 07.00 tot 19.00 uur

• Steenderen, 29 april 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, op het terras voor café Heezen, ontheffing
Drank- en Horecawet, 30 juni 2006 Marktpop, live muziek op het terras voor het café, ont-
heffing Drank- en Horecawet, 29 juli 2006 van 20.00 tot 00.00 uur, Burg. Buddinghplein, live
muziek voor het café, ontheffing Drank- en Horecawet

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

• Toldijk, tijdelijke reclame, onder toegangsborden, 30 jaar hØken (normaal), Stichting
Ontmoetingscentrum Toldijk 

• Velswijk, 18 t/m 20 augustus 2006, buurtvereniging Velswijk, buurtschaphuis d’n Draejer, 
optocht, kindervolksspelen, vogelschieten, tijdelijke verkeersmaatregel kruising Velswijkweg/
Kruisbergseweg en Velswijkweg/Populierenweg

• Velswijk, 9 april 2006, palmpaasoptocht, start 11.15 uur buurtschap d’n Dreajer
• Velswijk,16 april 2006 van 20.00 tot 01.00 uur, lampionnenoptocht, paasvuur, hoek

Kruisbergseweg/Scholtinkweg, tijdelijke gebruiksvergunning, tijdelijke reclame, standplaats-
vergunning, 16 april van 18.00 uur tot 17 april 2006 03.00 uur, tijdelijke verkeersmaatregel 
(afsluiting Kruisbergseweg/Schooltinkweg) en ontheffing Drank- en Horecawet

• Vorden, 16 juni 2006 van 17.00 tot 23.00 uur (besloten), 17 juni 2006 van 14.00 tot 17.00 uur 
(kinderen) en op 17 juni 2006 van 20.00 tot 01.30 uur (feestavond), Midzomerfeest Stevo, live
muziek, tijdelijke gebruiksvergunning, snackverkoop, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35

• Vorden, 22 t/m 25 juni 2006, Lifestylefair terrein kasteel Vorden, life muziek, markt braderie,
tijdelijke verkeersmaatregel (stop/parkeerverbod) Horsterkampweg naar het kasteel, van
Horsterkamp tot parkeerplaats stapvoets, tijdelijke gebruiksvergunning, gebruiksvergunning
bestaand gebouw

• Vorden, 27 mei 2006, stichting veiling comité Vorden, veiling op het kerkplein rond NH kerk,
opbouw avond 26 mei tot 27 mei 06.30 uur, afbouw 27 mei 17.00 uur

• Vorden, 7 t/m 10 december 2006 van 10.00 tot 20.00 uur, kerstfair kasteelopenstelling, 
tijdelijke gebruiksvergunning, tijdelijke verkeersmaatregel (stop/parkeerverbod)
Horsterkampweg naar het kasteel, stapvoets, markt/braderie (terrein kasteel Vorden), 
gebruiksvergunning kasteel

• Vorden, centrum en weide nabij rotonde Ruurloseweg-Horsterkamp, 29 april van 8.30 tot 
30 april 2006 01.30 uur, kermis, tijdelijke verkeersmaatregel van 29 april 06.00 uur tot 30 april
2006 04.00 uur Dorpsstraat vanaf rotonde Ruurloseweg t/m centrum, Zutphenseweg vanaf
Decanijeweg t/m centrum, Raadhuisstraat vanaf het Hoge t/m centrum, Burg. Galleestraat
vanaf Molenweg t/m centrum

• Vorden, Kasteel Vorden B.V., vergunning horecabedrijf of slijterij, brasserie kasteel Vorden
• Vorden, koopzondag 12 maart 2006 van 12.00 tot 17.00 uur, plaatsing kindertreintje zijkant van

de kerk, Vizier voor Vorden
• Zelhem, 1 juli 2006, CBS ‘De Meene’, reünie i.v.m. 75-jarig bestaan
• Zelhem, 13 mei 2006 van 08.30 tot 15.00 uur, scouting Hertog van Gelre, rommelmarkt, bakken

van wafels, Stationsplein bij muziekkoepel
• Zelhem, 2 juli 2006, van 9.00 tot 22.00 uur, doldwaze Groes beachsoccertournooi, de Markt 

tijdelijke verkeersmaatregel Smidstraat /de Markt, live muziek/ DJ van 09.00 tot 22.00 uur
• Zelhem, 21 mei 2006 van 13.00 tot 18.00 uur, Meindert Hobbemastraat, fietstocht buurt-

vereniging, samenkomst op straat, tijdelijke verkeersmaatregel
• Zelhem, 7 en 8 april 2006, van 19.30 tot 24.00 uur, loterij, het Brinkhuus, Hummeloseweg 67
• Zelhem, van 9 juni t/m 9 juli 2006 mobiele bar WK voetbal 2006, eetcafé De Groes

Bouwvergunningen
• Drempt, Kerkstraat 38, bouwen garage annex bijgebouw 
• Drempt, Molenweg 2, bouwen veranda 

• Drempt, Rijksweg 2, gedeeltelijk veranderen buitengevels en dak van woning 
• Halle, Dorpsstraat 102, uitbreiden bedrijfsgebouw 
• Hengelo Gld., Rozenhoflaan 25, vergroten keuken, bijkeuken en hobbyruimte
• Hengelo Gld., Tolweg 1a, bouwen en uitbreiden varkensstallen
• Hummelo, Torenallee 6, gedeeltelijk veranderen ruimtes in de boerderij en de schuur
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 24, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Lindeseweg 28, gedeeltelijk vergroten schuurtje
• Zelhem, de Biezenbusse 5, bouwen woning
• Zelhem, Wolfersveenweg 4, verbouwen woning 

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 83, voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993’ 

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 maart t/m 3 mei
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 het ontwerp- besluit
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Schimmeldijk 1, voor het bouwen van stallen met bergruimten bij de dierenartsen-

praktijk. Het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Buitengebied 1982’, met gebruikmaking van de verklaring van geen bezwaar die door
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is afgegeven 

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 23 maart  t/m 3 mei 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Vordenseweg 26a, voor het verbouwen/uitbreiden van een woning. Het betreft

een vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’
• Steenderen, Kastanjelaan 50, voor het bouwen van een overkapping/garage. Het betreft een

vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘’t Paradijs fase III 2003’

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 23 maart t/m 3 mei 2006 tijdens de openingstijden ter inzage 
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Halle, Dorpsstraat 102, voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw. Het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 23 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Halle en Velswijk’ 

Het bouwplan ligt vanaf 23 maart t/m 5 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. 

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 24, voor de vestiging van een ambachtelijk metaalbe-

werkings- en onderhoudsbedrijf in het daar aanwezige bijgebouw, geldend bestemmingsplan
‘Steenderen 1987’

Deze vrijstelling is verzonden op 17 maart 2006.

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 115, voor het wijzigen van de bestemming in deels een woonbestemming

en deels een logiesaccommodatie annex vergader-/receptieruimte en het omzetten van een
schuur in een woning (geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982’) 

Deze vrijstelling is verzonden op 14 maart 2006.

Rectificatie
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, kruising N338 en N317 in Doesburg, voor het realiseren van een slibdepot (geldend

bestemmingsplan ‘Hummelo en Keppel’)
Deze vrijstelling is 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.

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

Openbare bekendmakingen - vervolg



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verleende Vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 8 maart 2006:
• Laag-Keppel, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, ‘D’olde Schole’
• Zelhem, 17 maart van 15.00 tot 20.00 uur, 18 maart van 10.00 tot 21.00 uur en 19 maart 2006

van 10.00 tot 17.00 uur, vliegerdemonstratie, Everhardinkweg 3a, tijdelijke verkeersmaatregel
(stop en verkeerverbod)

• Hummelo, 13 april t/m 5 juni 2006, kunstwandelroute landgoed Enghuizen, 23 april 2006
kunstmarkt

• Halle, zondag 2 april 2006 van 11.00 tot 17.00 uur, ontheffing winkeltijden, Seegers
• Keijenborg e.o., 3 t/m 15 april 2006, huis aan huis collecte t.b.v. activiteiten Koninginnedag
• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Coen Evers
• Vorden, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, café de Herberg
• Vorden, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, partycentrum Plaza
Verzonden op 9 maart 2006: 
• Zelhem, 9 t/m 15 april 2006, huis aan huis collecte t.b.v. Koninginnedag/zeskamp/vrijmarkt
• Zelhem, 2 april 2006 van 11.00 tot 17.00 uur verruiming winkeltijden, Hans Sloetjes
• Drempt, 27 maart t/m 3 april 2006, geld inzamelen t.b.v  Koninginnedag 
Verzonden op 6 maart 2006:
• Hengelo Gld., 25 maart 2006 van 9.00 tot 17.00 uur snuffelmarkt, zaal Wolbrink 
Verzonden 14 maart 2006:
• Bronckhorst, 15 april tot 6 juni 2006, ‘Achterhoekse Paardendagen’, tijdelijke reclame diverse

toegangswegen
• Hengelo Gld., paasvuur, Slotsteeg 11, van 20.30 tot 01.00 uur, ontheffing Drank- en Horecawet
• Hummelo, 16 april 2006, paasvuur Groeneweg, live muziek van 19.00 tot 24.00 uur, ontheffing

Drank- en Horecawet art. 35, tijdelijke verkeersmaatregel

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 14 maart 2006:
• Hengelo Gld., Gietelinkdijk 1, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel

19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 

Verzonden op 16 maart 2006:
• Zelhem, Groen van Prinsterstraat 44, vernieuwen berging tot garage/berging, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 maart 2006: 
• Drempt, Roomstraat 8, bouwen schuur
Verzonden op 15 maart 2006: 
• Drempt, Kerkstraat 92, bouwen kapschuur/garage
• Drempt, Kerkstraat 92, nieuwbouw van een kantoor aan huis
• Halle, Vosweg 1a, bouwen woning
• Steenderen, Zutphen-Emmerikseweg 31, gedeeltelijk veranderen jongveestal
Verzonden op 16 maart 2006: 
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen twee tanks

Tijdelijke reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 14 maart 2006: 
• Steenderen, Toldijkseweg 21, tijdelijk plaatsen kantine voor de chauffeurs van de rijdende

melkontvangsten/RMO’s, instandhoudingstermijn van 3 jaar, t/m 10 maart 2009

Sloopvergunningen 
Verzonden op 13 maart 2006:
• Steenderen, Dorpsstraat 31, slopen asbesthoudend dakbeschot van woning

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5,
art.  5.5.1)
Verzonden op 21 maart 2006:
• Zelhem, Akkerweg 3a, voor verbranding nabij de Akkerweg
• Zelhem, Stadsedijk 9, voor verbranding nabij de Stadsedijk
• Hummelo, Kampermanstraat, voor verbranding tussen de Bruinekamp en de Eggenhorst
• Zelhem, Stadsedijk 14, voor verbranding nabij de Stadsedijk
• Zelhem, Priesterinkdijk 8, voor verbranding nabij de Priesterinkdijk
• Hengelo Gld., Bargelsdijk 1a, voor verbranding nabij de Bargelsdijk
• Vorden, Hamminkweg 3, voor verbranding nabij de Hamminkweg
• Halle, Bielemansdijk 30, voor verbranding nabij de Bielemansdijk
• Halle, Jolinkdijk 6, voor verbranding nabij de Jolinkdijk hoek Pluimersdijk
• Vorden, Galgengoorweg 7a, voor verbranding nabij de Galgengoorweg 7
• Baak, Leeuwencamp 20, voor verbranding nabij de Bontekoeweg

Kapvergunningen
Verzonden op 15 maart 2006:
• Baak, Wichmondseweg 14, voor het vellen van zeven coniferen, één vlier en één esdoorn. 

Geen herplantplicht
• Halle, Halseweg 54-38, voor het vellen van één eik. Herplantplicht
• Halle, Pluimersdijk 45, voor het knotten van een elzenrij
• Hoog-Keppel, parkeerplaats bij de Hessenhal, voor het vellen van twee esdoorns. 

Geen herplantplicht
• Keijenborg, Hogenkampweg nabij nummer 12, voor het vellen van drie Sorbussen. Noodkap.

Geen Herplantplicht
• Vorden, Eikenlaan 26, voor het vellen van twee eiken. Herplantplicht
• Vorden, Enzerinckweg nabij Heijendaalseweg 5, voor het vellen van één Acacia. Noodkap. 

Geen herplantplicht
• Vorden, Deldenseweg 15, voor het vellen van één eik. Herplantplicht
• Vorden, Geurkenweg 1, voor het vellen van vier inlandse eiken. Herplantplicht
• Vorden, Nieuwenhuisweg 4, voor het vellen twee eiken. Geen herplantplicht
• Vorden, Oude Zutphenseweg 8, voor het vellen van vijf berken, zeven grove dennen, 

twee amerikaanse eiken en twee inlandse eiken. Geen herplantplicht
• Zelhem, Michelstraat 4a, voor het vellen van 200 m2 singel. Herplantplicht

Wegenverkeerswet
• Voor-Drempt, in verband met Koninginnedag worden op vanaf 28 april 20.00 uur tot 

29 april 2006 18.00 uur de Kerkstraat, tussen de Dubbeltjesweg en de Witte Hemelweg, en 
de Gildeweg, vanaf het voormalige Oertli gebouw tot aan de Kerkstraat, afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het verkeer zal worden omgeleid via 
de Veldweg, Zomerweg en Veenweg

• Hengelo Gld., in verband met de triathlon worden de Eldrinkweg tussen de rotonde en de 
Berendschotstraat op 11 juni 2006 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer 

• Hengelo Gld., in verband met Keizersschieten is de Bleekstraat vanaf de Vier Jaargetijden 
aan de Spalstraat 1 tot aan de Bleekstraat 5 op 25 mei 2006 afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo Gld., in verband met de voorjaarsmarkt is de Spalstraat vanaf de Zuivelweg (Super de
Boer) tot aan de hoek Spalstraat 7 (Lentferink) op 2 april 2006 afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) Bouwen en milieu 
(bouw- en sloopvergunningen en ontheffing verbranden afvalstoffen), Openbare werken 
(kapvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (Wegenverkeerswet). 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. 

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, de Zuivelweg wordt in verband met rioleringswerkzaamheden van 3 t/m 5 april 2006

afgesloten voor alle verkeer
• Zelhem, de Bergstraat wordt in verband met herstraatwerkzaamheden van 10 t/m 17 maart

2006 (deels) afgesloten voor alle verkeer

Bestemmingsplannen
Rectificatie
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2004 Beekstraat 12’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2004 Beekstraat 12’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 23 maart t/m 3 mei 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 opdeling van een voormalige agrarische bedrijfswoning en een
daarmee in verbinding staand agrarisch bedrijfsgebouw in drie woningen.

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.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 23 maart t/m 3 mei 2006
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Bielemansdijk 44, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

vleesvarkenshouderij
• Vorden, Industrieweg 10, een wijzigingsvergunning voor een metaalbewerkingsbedrijf

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn  de ontwerpen 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 een van de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn 
van terinzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt.
Zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 4 mei 2006. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de 
afdeling Bouwen en milieu tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 23 maart t/m 3 mei 2006 
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Tolweg 1, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een 

biologische zeugenhouderij
• Vorden, Okhorstweg 3, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

rundvee-en varkenshouderij
• Zelhem, Meeneweg 10, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een 

veehouderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting



Openbare bekendmakingen - vervolg

van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

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

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

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden 
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 4 mei 2006.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen

bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Jaarprogramma 2006 
Afdeling Bouwen en milieu
De gemeenteraad heeft op 23 februari jl. het jaarprogramma 2006 Afdeling Bouwen en milieu
vastgesteld. Het doel van het programma is om praktisch en gestructureerd uitvoering te 
kunnen geven aan het milieu-, bouw- en handhavingsbeleid. Het programma geeft inzicht in 
de activiteiten van de afdeling Bouwen en milieu voor het komende jaar.

Het jaarprogramma ligt gedurende vier weken vanaf de dag van bekendmaking ter inzage in het
gemeentekantoor, bij de afdeling Bouwen en milieu, en is tegen betaling van kosten verkrijgbaar.

van: 559,-
voor:394,-

6 KGGEEN AFVOER NODIG!BOSCH CONDENSDROGER

GEINTEGREERDE USB-CONNECTOR

USB-MASSA-OPSLAG

PACKARD BELL MP3-SPELER

256 MB GEHEUGEN

VOORDEEL
WEKEN BIJ
ELIESEN
ELECTRO

voor: 

39,95

introductieprijs:

1299,-
82CM LCD PANELSHARP LCD BREEDBEELD TV

HD-READY

HDMI-AANSLUITING

SHARP PICTURE SYSTEM

3X OPTISCHE EN 2X DIGITALE ZOOM

SONY DIGITALE FOTOCAMERA

6.0 MEGAPIXELS SUPER HAD CCD

Nieuwste
Model!!

nu voor:

238,-

HET UNIEKE INTERIEUR TOTAALCONCEPT

Het Interieur . . .
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid

Iedereen heeft zo zijn eigen sfeer in huis.
Dat kan variëren van hedendaags modern tot
klassiek. Er zijn zóveel stijlen dus evenzoveel 
wensen.

Het kiezen uit de juiste combinaties van verf, 
behang, tapijten en gordijnen is de moeilijkste
factor.
Dat heeft lang niet altijd met het prijskaartje te
maken, maar met het vermogen om de juiste
kleuren en dessins op uw interieur af te
stemmen.

Wij zijn professionals. Wij adviseren u met veel ple-
zier, om de door u gewenste sfeer
in de juiste verhoudingen bij elkaar te brengen.

Loop gerust eens bij ons binnen,
u bent van harte welkom!

MAAR LIEFST 500 m2 COMBINATIEGEMAK
BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,

BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

HARMSEN
Zelhemseweg 21 
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Onze openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag 08.30–17.30 uur

vrijdag 08.30–20.00 uur
zaterdag 08.30–16.00 uur

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

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

www.groot-roessink.nl

Paasles 30 maart en 4 april
opgave nog mogelijk.

Volop voorjaarsplanten en bolletjes 
Doe-het-zelf paasdecoratie.

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-18.00 uur 
vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-16.00 uur

bloemenboerderij

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.

� �

�

�

FAMIL IEDRUKWERK
AGENTSCHAPPEN

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

KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? 
VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN



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

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch

gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472911

Lid van

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten 

soepel aan bij de specifi eke wensen 

van de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons 

een grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen 

de mogelijkheden, zonder daarbij 

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

Nieuwbouw Woonboerderij Zelhem Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

D E  E R K E N D E
HOOFDAANNEMER

ISO 9001

• 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

Vlooienmarkt bij
‘de Radstake’

Op zaterdag 25 Maart is er van 10 tot 16 uur in
zaal De Radstake te Heelweg een grote
Vlooienmarkt. Er staan vele kramen opgesteld,
waar u van alles kunt vinden. Er is oude curiosa,
tweedehands spullen, huisraad, boeken, lp’s,
glaswerk maar ook houten speelgoed, tuinar-
tikelen te veel om op te noemen. 

Wie weet vindt u wel datgene waar u al jaren
naar op zoek bent. Snuffelen, kijken, zoeken en
vinden. Bij het zien van al deze spullen zullen
herinneringen aan vroeger weer opbloeien. En
dat alles in de gezellige sfeer van De Radstake.
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Open dag zwemclub
Zonnekids
Op zondag 26 maart houdt zwemclub
Zonnekids van 13.00 tot 16.00 uur een
open middag. De zwemclub zwemt
wekelijks in warmwaterbad Zonne-
water in Hoog-Keppel en is bedoeld
voor kinderen van zeven tot zeventien
jaar met een verstandelijke of licha-

melijke beperking.
Kinderen die geïnteresseerd zijn in de
zwemclub kunnen tijdens de open
middag spelletjes doen in het water
en kijken naar een duikdemonstratie
van een duikteam.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Zorgbad Zonnewater,
per telefoon bereikbaar op tel. 0314-
381100 of per e-mail op info@zon-
newater.nl.

D A M E S M O D E

Ook zo toe aan wat nieuws?

Loop eens bij ons binnen en overtuig U zelf hoe
mooi en uitgebreid onze nieuwe collectie is !

Wij hebben voor U de maten 36 t/m 48

Smidstraat 11, 7021 AB  Zelhem

Tel. 0314 - 625995

Zaterdag 25 maart

Dance Classic Party
in Café ‘t Witte Paard

70’s gratis entree      80’s

Aanvang 21.00 uur

Gezelligheid als 
vanouds

www.hetwittepaard.nl

Ruurloseweg 1, Zelhem

Telefoon 0314 - 62 12 27

Wij verzorgen uw zorgeloze bruiloft, partij of receptie
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Stoffenzaak de Regenboog
Stationsstraat 30, Zelhem. Telefoon 0314-620720

44   DDOOLLLLEE DDAAGGEENN
WOENSDAG 22 MAART T/M ZATERDAG 25 MAARTT

20% KORTING OP DE

NIEUWE ZOMERCOLLECTIE

DIVERSE RESTANTEN

VANAF € 2,50

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

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

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

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

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

Aan dit concert wordt meegewerkt door
het Vrouwenkoor ‘Con Brio’ uit Etten. Dit
koor staat onder leiding van Nick Moritz,
die in het verleden ook het Zelhems
Mannenkoor gedirigeerd heeft. U zult dus

kunnen genieten van een gevarieerd con-
cert in een afwisseling  van vrouwen- en
mannenzang. 
De entree voor dit concert is € 7,50
(inclusief een kopje koffie). Nadere infor-

matie over het Mannenkoor vindt u op de
website van het mannenkoor 
www.mannenkoorzelhem.nl.

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 Bronckhorst doet mee.
Doel van de Boomfeestdag 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 he-
lemaal 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 400
kinderen.

Zevenduizend bomen
En zij hebben een aardige klus te klaren.
Door gebruik te maken van de subsi-
dieregeling natuurbeheer staan er die dag
maar liefst 7.000 jonge eiken, beuken en
berken 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 eco-
logische hoofdstructuur en heeft een hoge
natuurwaarde. De bomen gaan aansluiten
op aangrenzende bossen in de omgeving. 

De gemeente organiseert de Boomfeestdag
samen met de Vereniging Agrarisch
Natuurbeheer ’t Onderholt en de werk-
groep Leefbaarheid Vorden. Wethouder
Glasbergen plant om 10.00 uur de eerste
boom, waarna de kinderen de spade
overnemen.

Voorjaarsconcert Chr. Mannenkoor Zelhem

Leerlingen Bronckhorst vieren Boomfeestdag

Het Chr. Mannenkoor Zelhem verzorgt op zaterdag 25 maart haar jaarlijks voorjaarsconcert in het Cultureel Centrum  ‘De Brink’ in
Zelhem. Vanaf  20.00 uur zal het koor onder leiding van dirigent Henk Peppelman een gevarieerd programma ten gehore brengen.
Voor dit concert is weer een aantal nieuwe liederen ingestudeerd. Er zal zowel a Cappella als met pianobegeleiding gezongen wor-
den. De pianobegeleiding wordt verzorgd  door Yvonne Beeftink.

Burgemeester Aalderink
komt naar de kernen

In december 2005 wilde burgemeester Aalderink
al kennismaken met inwoners, bedrijven en
verenigingen. Door de korte periode van voor-
bereiding, viel de kennismaking met belangen-
verenigingen en verenigingen in het water. In de
maand april wil de burgemeester dit graag goed-
maken. Hij gaat de vijf kernen van Bronckhorst
bezoeken. Op 10 april komt hij in Hummelo en
Keppel (Restaurant de Gouden Karper), 14 april
is Zelhem (Restaurant het Witte Paard) aan de
beurt, 19 april staat Vorden (Hotel Restaurant
Bakker) op het programma, 26 april is de burge-
meester te gast in Steenderen (Café Heezen) en
hij besluit zijn rondje door de gemeente op 28
april in Hengelo (G) (Partycentrum Langeler).
Het programma ziet er bij al die bezoeken als
volgt uit. Van 14.00 uur tot 16.00 uur is de ken-
nismaking met de belangenorganisaties. Als u
lid bent van het LTO, VNO, Industriële kring,
Anbo, Ondernemers-platform, het VVV, midden-
stander bent of anderszins en u wilt beroeps-
matig met de heer Aalderink kennismaken en/of
spreken, dan kunt u hiervoor contact opnemen
met het directiesecretariaat, tel. 0575-750384 of
per e-mail op g.nijland@bronckhorst.nl. 
Daarna is er van 17.00 tot 19.00 uur een spreek-
uur voor alle inwoners. U kunt dan persoonlijk
kennis maken met dhr. Aalderink. Aanmelden is
niet nodig. U kunt zo binnenlopen.
Van 19.00 tot 22.00 uur zijn de verenigingen
uitgenodigd. De verenigingen zijn hiervoor
inmiddels benaderd. 

(J)Opknap actie!
‘Opgeruimd ‘hangt’ echt prettiger’

De gemeente Bronckhorst helpt jongeren met
het opknappen van de JOP (Jongeren ontmoe-
tings plek). Het voorjaar komt eraan en dit
betekent dat er weer meer van de JOP’s in
Hengelo en Steenderen gebruik gemaakt gaat
worden. Maar op dit moment is de verwaarlo-
zing aan het oprukken. Er zijn dingen kapot, een
likje verf is nodig en vooral in Steenderen ligt
veel rommel. 
De jongeren moeten hun patatbakje, blikje cola
en ander afval in de afvalbakken gooien.
Jongerenopbouwwerker Jore Bron van
IJsselkring heeft met Tonnie Kelderman van de
gemeente Bronckhorst een schoonmaakactie
voorbereid. De jongeren zijn benaderd en zij
willen graag meehelpen om hún plek weer wat
aantrekkelijker te maken. Dat is mooi want het
is uiteindelijk in de eerste plaats de verantwoor-
delijkheid van de jongeren zelf. Een JOP
betekent vaak rommel, maar een bende hoeft
het niet te worden.
Jongeren die wel eens gebruik maken van de JOP
worden uitgenodigd om mee te helpen op
zondag 26 maart. Van 11.00 tot 14.00 uur is de
JOP aan de Bleekstraat in Hengelo (G) een de
beurt en van 15.00 tot 17.00 uur de JOP aan de Pr.
Bernhardlaan in Steenderen. Er wordt gezorgd
voor muziek en wat te eten en als het regent
wordt een andere datum gezocht.
Nadere informatie kun je bij Jore Bron, jon-
gerenopbouwwerker krijgen. Dit kan telefonisch
via tel. 06-38242281 of via e-mail op j.bron@bron-
ckhorst.nl . 



Tuberculose (tbc) bedreigt dagelijks de
levens van miljoenen mensen ter we-
reld, en vooral van vrouwen tussen 15
en 44 jaar in Afrika en Azië. Dit zijn
vrouwen in de kracht van hun leven,
meestal met kinderen, spil van het ge-
zin en dikwijls ook (mede-) verantwoor-
delijk voor het inkomen. De infectie-
ziekte, ooit ook in Nederland een ge-
vreesde ziekte, heeft een verwoestend
effect op miljoenen gezinnen wereld-
wijd. Ook voor wie nu in Nederland tu-
berculose krijgt, zijn de persoonlijke
gevolgen nog steeds ingrijpend. 

INGRIJPENDE GEVOLGEN VOOR
PATIËNTEN
Voor een patiënt, en ook voor zijn of
haar gezin, heeft tuberculose niet al-
leen medische, maar ook economische
en sociale gevolgen. Wat doet tubercu-
lose met de mensen die het treft? Een
paar voorbeelden uit eigen land. 

'…Na 6 weken waren we terug in Ne-
derland en ik bleef maar hoesten. Ik
bezocht daarom de dokter en vertelde
van het nachtzweten en werd direct
doorverwezen naar het ziekenhuis. Ik
vond het maar raar dat de specialist
die mij onderzocht zelf een mondkap-
je opdeed. De arts vertelde mij dat hij
zo'n ding droeg omdat ik wel eens een
gevaar voor anderen zou kunnen zijn.
Na enige dagen kwam het bericht:
open tuberculose. Wat een ellende!Ik
had meegeholpen met het serveren
van een gemeenschappelijke maaltijd
van de kerk. En dus moesten al die
mensen voor controle. Gelukkig bleek
daarvan niemand besmet. ' 

Een andere patiënt, met een resistente
vorm van tuberculose, vertelt: 
'…Achteraf gezien zijn er een paar mo-
menten geweest waar ik besmet zou
kunnen zijn geraakt. Ik ben bijvoor-
beeld in Oekralne op vakantie geweest
waar we in een klein busje zaten. In
die bus zat een meisje achter mij gi-
gantisch te hoesten. Dat was echt niet
normaal. Ik dacht toen al, min of
meer onbewust, die zal toch geen tu-
berculose hebben. Maar ik had zoiets
van dat zal wel los lopen…. 
Inmiddels ben ik zes maanden verder.
Het afgelopen half jaar is het lang-
zaam aan beter gegaan met me. Ik slik
op het moment elf pillen per dag en
die moet ik de aankomende twaalf
maanden ook blijf slikken. Dat is no-
dig om volledig te genezen. Eigenlijk
moet dat elke dag op exact het zelfde
tijdstip. Tegenwoordig wil ik ze wel
eens 5 of 10 minuten later innemen. Je
wordt wel wat makkelijker. Maar ik
hou vol! Dankzij de goede behande-

ling en begeleiding, heb ik weer alle
vertrouwen in de toekomst.'

TUBERCULOSEBESTRIJDING IN
NEDERLAND
Tuberculose is in Nederland steeds va-
ker een importziekte. Het actief opspo-
ren van recent gelnfecteerde mensen
blijft belangrijk. Per dag worden er in
Nederland 2 nieuwe open tuberculo-
sepatiënten opgespoord, en ongeveer
1400 nieuwe patiënten per jaar.
GGD'en zijn verantwoordelijk voor de
behandeling van patiënten, en geven
persoonlijke begeleiding aan wie die
dit nodig heeft. Tegenwoordig kun-
nen we de infectie gemakkelijker op-
sporen, en indien nodig de versprei-
ding ervan indammen door een con-
tactonderzoek te houden. KNCV Tu-
berculosefonds ondersteunt de
GGD'en met scholing, onderzoek en
het bijhouden van landelijke gegevens
over tuberculose. 

RISICO'S VOOR VROUWEN
In veel landen in Afrika, Azië en de
voormalige Sovjet-Unie spelen armoe-
de, slechte gezondheid, ondervoeding
en ziekte een belangrijke rol in het
ontwikkelen van tuberculose. Zo lo-
pen vrouwen, eenmaal gelnfecteerd
met de tbc-bacterie, tijdens een zwan-
gerschap een grotere kans op het ont-
wikkelen van de ziekte. Meer vrouwen
sterven aan tuberculose dan aan de ge-
volgen van zwangerschap en beval-
ling. 

MILJOENEN LEVENS ZIJN TE 
REDDEN
Miljoenen kinderen verliezen jaarlijks
hun moeder aan tuberculose: een in-
fectieziekte waar wij een antwoord op
hebben. Wereldwijd sterven er nog
jaarlijks twee miljoen mensen aan tu-
berculose, en worden er negen mil-
joen mensen ziek. KNCV Tuberculose-
fonds werkt samen met 33 landen aan
oplossingen voor de wereldwijde epi-
demie, en heeft alleen al in 2004, 1,65
miljoen patiënten bereikt, maar nog
steeds niet iedereen die dit nodig
heeft. Daarom roepen wij op tot steun
voor het ambitieuze internationale
plan om wereldwijd het aantal geval-
len van ziekte en sterfte door tubercu-
lose binnen tien jaar te halveren. Zo
kunnen wij meer dan 14 miljoen le-
vens redden. 

ACTIES VOOR HET LEVEN
'Actions for life - acties voor het leven',
is daarom het thema van Wereld Stop
Tuberculose Dag 2006. Dit jaar vragen
wij, van GGD Gelre-IJssel, samen met
KNCV Tuberculosefonds om erken-
ning en steun voor de tuberculosebe-
strijding. Erkenning dat wij de vrou-
wen met deze levensbedreigende in-
fectie, kúnnen redden en moéten red-
den. En steun voor het wereldwijde
plan van de internationaal samenwer-
kende organisaties. 
(Zie www.stoptb.org/globalplan.) Het
draaiboek is klaar. Wij zijn er klaar
voor. Nu het geld nog.

Acties voor het leven:
Miljoenen vrouwen zijn te redden
van sterfte aan tuberculose
Tuberculose is nog steeds een le-
vensbedreigende ziekte voor mil-
joenen moeders, en verwoest de le-
vens van hun gezinnen. Op 24
maart, Wereld Stop Tuberculose
Dag, roepen de GGD'en samen met
KNCV Tuberculosefonds op tot bre-
de steun voor de mondiale tubercu-
losebestrijding.

PERSOONSBEVEILIGING 
Dennis Massop is in de wereld van de
beveiliging geen onbekende, hij was in
het verleden nauw betrokken bij het
opzetten van de beveiliging van de
Arena en Gelredome. Verder doen ook
verschillende gemeentes, winkelke-
tens en scholen beroep op zijn kennis
in de beveiligingsbranche. En ook op
Schiphol komt u regelmatig mensen
van het bedrijf tegen. 

Dennis: "Zo'n tien jaar geleden besloot
ik bij  de mariniers te gaan en daar
heb ik veel gezien en geleerd. Na die
tijd heb ik jaren ervaring opgedaan in
de beveiliging en heb veel opleidingen
gevolgd op hoog niveau. Trainingen
op het gebied van persoonsbeveiliging
heb ik uitgebreid in de praktijk kun-
nen brengen en in de artiestenwereld
heb ik vaak als tourmanager gewerkt
en ben daar ook geen onbekende. Een

aantal jaren geleden vond ik het tijd
worden om voor mezelf te beginnen
en samen met mijn vrouw Monique
ben ik gestart met Shield Security". 

ONVEILIGER 
"De Achterhoek is niet onveilig, maar
ook hier komen steeds meer inbraken
en overvallen voor. In deze regio zijn
er weinig bedrijven in deze branche
en hier wil ik mijn plek veroveren. In
de loop der jaren hebben wij in het
westen van het land onze deskundig-
heid wel bewezen en hebben daar on-
ze naam gevestigd", aldus Dennis.  "Ik
neem niet klakkeloos alles aan, de vei-
ligheid van mijn mensen staat voorop.
Alleen op die manier kun je ook veilig-
heid garanderen aan degene die ons
inhuurt". 

KWALITEITSEISEN
"Onze mensen zijn allemaal gediplo-

meerd en worden niet zomaar aange-
nomen. Behalve diploma's moeten ze
ook voldoen aan verschillende andere
topkwaliteiten. Verder moeten ze dis-
cipline hebben en de juiste motivatie.
We zijn een erkend leerbedrijf en mo-
gen leerlingen aannemen, maar we
zijn hierbij heel selectief. Verder zijn
onze mensen altijd herkenbaar aan
hun kleding: driedelig kostuum of
evenementenkostuum, afhankelijk
van de plaats van inzet", vertelt Den-
nis. "Mijn mensen zijn bij evenemen-
ten dan ook meer gastheer dan 'uit-
smijter'. Er komt veel kijken bij beveili-
ging van grote evenementen; je moet
flexibel zijn en kunnen inspringen op
onverwachte omstandigheden"

BEDRIJVENTERREIN 
Bedrijventerreinen beveiligen doet
Shield Security (nog) niet; de kennis
en expertise hebben ze echter wel in
huis. Alarmbeveiliging en/of camera-
beveiliging via een gesloten circuit, al-
les is mogelijk. Evenals bij de persoons-
beveiliging heeft Dennis goede con-
necties met bedrijven die alles wat no-
dig is, kunnen leveren. U ziet dat
Shield Security alles in huis heeft voor
beveiliging. Bent u gelnteresseerd en
wilt u meer weten dan kunt u bij hun
stand op de FD (Facilitaire Dienstverle-
ning) Beurs in de IJsselhallen in Zwol-
le terecht. De beurs wordt gehouden
op 28, 29 en 30 maart a.s.

Beveiligingsbedrijf van alle markten thuis

Shield Security opent vestiging 
in oosten van het land

Dennis Massop (34 jaar) is geboren en getogen in de Achterhoek en heeft
sinds vier jaar zijn eigen beveiligingsbedrijf met inmiddels zo'n 60 werk-
nemers. Dit regelt hij vanuit zijn huidige woonplaats Amsterdam, maar
hij wil ook vanuit het oosten gaan werken. Op de FD Vakbeurs in de IJssel-
hallen in Zwolle op 28, 29 en 30 maart a.s. vindt eigenlijk de aftrap plaats
van zijn tweede vestiging. "We kunnen bijna alles aan en onze kracht is
dat we een kleine organisatie zijn en dus kortere lijnen hebben. Omdat ik
zelf alle contacten onderhoud kan er direct actie ondernomen worden als
dit nodig is. De vertrouwensband moet goed zijn", aldus Dennis. "We kun-
nen altijd gediplomeerde beveiligingsmensen op oproepbasis gebruiken,
maar we doen geen valse beloftes. We beginnen rustig! Ik wil niet het
grootste bedrijf zijn, maar wel het beste".

Dennis Massop achter zijn bureau van zijn vestiging in Lichtenvoorde

AUTOGORDEL BELANGRIJK
Een auto raakt niet 'zomaar' te water:
er gaat vaak een slippartij of zware
botsing aan vooraf. Daardoor zijn in-
zittenden vaak al te ernstig gewond
om zich te kunnen redden. Daarom is
het juist als u langs het water rijdt van
levensbelang uw autogordel te dra-
gen.

AUTO TE WATER - WAT TE DOEN
Veel mensen denken nog dat je als je
te water bent geraakt, rustig moet
wachten tot de auto zover gezonken is

dat je de deur tegen de waterdruk in
kunt openen. Maar het is veel beter
om jezelf (en de andere inzittenden)
zo snel mogelijk te redden, zo moge-
lijk door het raam. 

ZIJRUIT INSLAAN
Daar zit echter een addertje in het
gras. Veel auto's zijn voorzien van elek-
trisch bediende sloten en ramen.
Soms gaan daardoor in het water de
deuren vanzelf op slot, of willen de ra-
men niet meer open. In zo'n geval
moet u dus een of meer ruiten in-
slaan. U moet dan niet de voor- of de
achterruit, maar een zijruit inslaan.
En dan moet u niet midden in de ruit
maar in een van de hoeken slaan. Dat
gaat het best met een hard zwaar voor-
werp. Daartoe zijn speciale hamertjes
te koop. Die heten niet voor niets 'life
hammer'.

Per jaar raakt in Nederland ruim
750 keer een auto te water. Dat
zorgt voor 20 à 25 doden door ver-
drinking. In een aantal gevallen
hadden die inzittenden zich kun-
nen redden als ze geweten hadden
wat ze moesten doen en als ze de
gordel hadden gedragen.

SOCII
Socii moest het thuis opnemen tegen
koploper Loil. De lange winter periode
was duidelijk zichtbaar bij beide
team's een matte eerste helft met de
bekende brilstand en weinig kansen
over en weer.

In de tweede helft leek Socii het spel
van de gasten beter onder controle te
krijgen maar tot echt grote kansen
kwam men niet. 
Tot de 60 min kon het beide kanten op
maar toen was het Loil dat toesloeg de
0-1 maakte  en kort daarop de 0-2 en
toen lukte alles bij de gasten en bij So-
cii kwamen vaak de ballen net niet
aan en zo voetbalde Loil verdiend na
een 1-4 overwinning. De eer werd voor
Socii gered door Nick Arends. 

Komende zondag gaat Socii het weer

opnieuw proberen en dan zullen de
heren uit Zeddam als tegenstander op-
treden.

Verdere uitslagen:
Voort B1 - SBC B1: 1-11, SBC C1 - OBW
C3: 1-0, SBC C2 - Lochem C3: 4-0, Pees-
ke D1 - SBC D1: 5-2, GSV D3 - SBC D2: 3-
3, NVC D1 - SBC  D3: 14-0, SBC E1 - Keij-
enburgse Boijs E2: 2-0, SBC E3 - Viod
E9: 22-0, SBC F1 - Angerlo F1: 0-5, SBC
F2 - Groessen F4: 4-0, SBC F3 - AZC F6:
4-5, Erica 5 - Socii 2: 2-5, KL Dochteren
3 - Socii 3: 3-1, Socii 5 - SHE 4: 0-0

Programma 25/26 maart
SBC C2 - Voorst C1; Zeddam D1 - SBC
D1; SBC D2 - DVV D6; Gendringen D4 -
SBC D3; DZC E4 - SBC E1; GSV E2 - SBC
E2; Groessen E7 - SBC E3; Gazelle N  F5
- SBC F3; Socii - Zeddam; Socii 3 - Brum-
men 3; Schalkhaar 12 - Socii 4

Vo e t b a l

Autogordel redt levens 
bij te water raken



Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

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

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

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

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

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

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 

georganiseerd door de commissie van 

‘t Wehme busje. Tevens is er een aparte

boekenhoek. De opbrengst van deze markt

is bestemd voor onderhoud van ‘t busje. 

Kom dus allen naar onze gezellige markt.

Streek Lochem

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
EN KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

heeft al het betere hout

en de juiste bouw-

materialen die u nodig

heeft voor alle denkbare

bouwklussen, groot en

klein. Profiteer nu van de

gedegen materiaalkennis

en de opvallend lage

materiaalprijzen.

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

Vereniging tot bevordering 
van het Marktwezen in de gemeente Vorden

Algemene ledenvergadering
Op maandag 3 april 2006 a.s. 
om 19.30 uur in Hotel Bakker.

Agenda o.a.:
- Jaarverslag secretaris
- Jaarverslag penningmeester
- Bestuursverkiezing
- Diverse akties

het bestuur

Brood van de warme bakker.
Wel dubbel zo lekker en langer vers.

Daarom elke maandag 

4 broden voor 

€ 5,20 (gesneden)
Wit, tarwe of volkoren.

Wij zijn op zoek naar 

Flinke hulpkrachten

Voor diverse schoonmaakwerkzaamheden

van werkplaats, aanhangwagens, trailers,

en overige werkzaamheden.

Op de zaterdagochtend en 

evt. overige vrije uren.

Minimum leeftijd 16 jaar.

De Witte Smid BV, Aanhangwagens 

Warnsveld

Tel. 0575-43 12 04

Zaterdag 25 maart
Café-Restaurant vanaf 18.00 uur

gesloten
in verband met café partij.

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties enberichten 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 BLIJVENWij 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.
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Hengelo

Steenderen

Toldijk

Drempt

Varssel

Keijenborg

Rha
Olburgen

Veldhoek

Baak

BronkhorstWEEKBLAD VOOR HENGELO - STEENDEREN - BAAK - BRONKHORST - OLBURGEN - TOLDIJK - RHA - DREMPT - KEIJENBORG - VELDHOEK - VARSSEL

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST HET SPITTAAL 0900 - 200 9000

HUISARTSENPOST SLINGELANDZIEKENHUIS (0314) 32 98 88

Zie in het hart van Contact
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Correspondenten:
Dhr. en mevr. BaakmanJulianalaan 8

7255 EE Hengelo (Gld.)Telefoon (0575) 46 36 53E-mail: riahuubbaakman@contact.nl
Mevr. L. Oukes-SpaansenKruisbrinkseweg 12

7227 DA Toldijk
Telefoon (0575) 45 02 22E-mail: liesbeth.oukes@12move.nl

Aanleveren advertenties/berichten:
Vrijdag voor 12.00 uurWarenhuis Jansen ‘de Smid’Bleekstraat 1, Hengelo Gld.Telefoon (0575) 46 13 60Acquisiteur: 

Felix Takkenkamp, tel. (06) 48 79 42 12Overname van advertenties en berichten is niet toegestaan
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De voorzitter mevrouw Berty Huur-
nink opende deze 55ste jaarvergade-
ring en verwelkomde in het bijzonder
het oudste lid en medeoprichtster van
de club, mevrouw Gaykhorst-Korne-
goor en de gast van deze avond, me-
vrouw Hanny Poelert. Na het lezen en
zingen van psalm 73 ter overdenking,
ging mevrouw Huurnink terug naar 1
maart 1951, de eerste vergadering.
Toen werd deze zelfde psalm door me-
vrouw Smeenk-Janssen voorgezongen.
De aanwezige dames kenden de tekst
uit het hoofd. Door in de oude schriften van de voor-

gaande besturen te kijken, die in een
doos werden bewaard, ontdekte de
voorzitter dat de CPB al in 1938 be-
stond. In de oude notulen werden de
dames, getrouwd of niet, met ‘juf-
frouw’ aangesproken. Alleen de domi-
neesvrouw was een mevrouw. Een ge-
dicht werd voorgedragen, waarna een
gebed werd uitgesproken om dank-
baar te zijn voor het 55-jarig jubileum. 
De vergadering bestond verder uit za-
ken als de notulen, het jaarverslag, het
creatief en educatief gevarieerde jaar-
programma 2005-2006, het financieel
verslag waarmee de kascommissie ak-
koord ging, het ‘lief en leed’ verslag,

waarin melding van het ziekenbe-
zoek, de begrafenissen en de bruilof-
ten en tot slot het verslag van de vrou-
wenwerkgroep.Er werden vele jubilarissen in het zon-

netje gezet. Allereerst waren er drie
dames 25 jaar lid: mevrouw Gerrie
Boenink, mevrouw Marietje Besselink
en mevrouw Riekie Schrieven. Zij kre-
gen een fraai lepeltje. Maar liefst 50
jaar lid waren mevrouw G. Groot-Roe-
sink-Klein Sessink, mevrouw L. Olden-
have-Wassink en mevrouw T. Gosse-
link-Groot Obbink. Daarnaast was me-
vrouw T. Eskes-Hissink 52 jaar lid en
de mevrouw M. Klein Lenderink-Schie-
ven en mevrouw R. Gosselink-Wolters
beide 53 jaar. Deze dames kregen een
bos tulpen. Bij de oprichting op 1
maart 1951 gaven 15 leden zich op,
waarvan mevrouw Gerda Gaykhorst er
een was. Zij was deze avond aanwezig
en luisterde mee naar het verslag van
toen, waaruit een stukje werd voorge-
lezen. Uit de oude stukken bleek dat
‘lief en leed’ al bestond. Mevrouw
Gaykhorst-Kornegoor werd tot erelid
benoemd en kreeg hierbij een oorkon-
de uitgereikt. Zij was zichtbaar ont-
roerd door deze eer. Zij kreeg daarbij
ook een vaas met tulpen. Aan de fami-

lie Wunderink van Zaal Den Bremer,
waar de Passage Toldijk al sinds jaar
en dag welkom is, werd ook een prach-
tige vaas met tulpen gegeven. Daar-
naast waren er tulpen voor de nieuwe
en gaande penningmeester. Mevrouw
Anneke van Helvoort lost mevrouw
Frida Willemsen af. Voor de Vrouwen-
werkgroep Bronckhorst werd me-
vrouw Gerrie Boenink-Kornegoor afge-
lost door mevrouw Antoinet Huur-
nink. Mevrouw Christien Garritsen-
Griemelink bleef aan voor de Agrari-
sche Werkgroep. Voor ‘lief en leed’
werd mevrouw Jolink-Poortema aan-
gesteld in de plaats van mevrouw Ha-
renberg-Harbers die haar taak twee
jaar prima verzorgde. In de pauze wer-
den de lootjes verkocht, waarmee leu-
ke prijzen konden worden gewonnen.
Het programma na de pauze werd ver-
zorgd door mevrouw Hanny Poelert-
Bielderman. Zij zong een feestelijk
welkomstlied, waarin zij de jarige ver-
eniging feliciteerde met hun 55-jarig
jubileum. Om het herkenbare verhaal
‘De Nederlandse taal’ over een leerling
en zijn rector waarin veel spreekwoor-
den voorkwamen, werd flink gela-
chen. Maar ook het verhaal van de big-
getjes was zeer vermakelijk. Het vertel-
de over een vrouw en een man die zon-
der dat zij het van elkaar wisten een
zielig biggetje meenamen naar huis in
een doos en verstopten in een kast.
Want wat zou hij/zij ervan zeggen?
Maar het werd het begin van een nieu-
we veestapel. Een lied over drempels
leerde de geschiedenis van een weg:
eerst van zand met bulten en kuilen,
later met gladde klinkers. Door het
zwaardere verkeer kwamen weer bul-
ten en kuilen. Op asfalt werd te hard
gereden en er werden hobbels, drem-
pels in gemaakt. Over de reis van Ger-
rit Jan en Gerritje naar Zwitserland
werd prachtig verteld. De aanwezigen
konden gewoon voor zich zien hoe
Gerritje de pyjama van haar GerritJan
uit de bus zou gaan halen en hoe vol
het bord van GerritJan was tijdens het
diner. Maar vooral konden mensen
het avontuur meebeleven van Gerrit-
Jan en Gerritje met een waterfiets op
de Bodensee. Het wel even pakken van

Christelijke Maatschappelijke Vrouwen BewegingPassage Toldijk vierde 55-jarig bestaan

Tijdens de goed bezochte jaarvergadering in Zaal Den Bremer in Toldijk,

werd naast de gebruikelijke agendapunten ook het 55-jarig bestaan van

Passage Toldijk gevierd. “Al 55 jaar zijn we met elkaar!” memoreerde voor-

zitter mevrouw Berty Huurnink. De jubilarissen werden gehuldigd en na

de pauze werden de aanwezige dames op verhalen van mevrouw Hanny

Poelert-Bielderman getrakteerd.

Het bestuur van Passage Toldijk tot deze 55ste jaarvergadering met het nieuwe erelid: (v.l.n.r.) mevrouw Groot Roessink, mevrouw Pos,

mevrouw Klein Lenderink, erelid mevrouw Gaykhorst, mevrouw Willemsen, mevrouw Harenberg en mevrouw Huurnink

de weggewaaide pet zorgde voor tra-
nen van het lachen. En toch waren ze,
net op tijd gered en dus kletsnat, op
tijd terug bij de bus. Oui, oui! Een lek-
kere meezinger was ‘Op de deemter
deemter merkt’. Het verhaal over de
‘kroam’ in het macaronidoosje werd
daarna ook weer zeer beeldend ver-
teld. Tot slot werd een puzzel gedaan,
een ‘get the picture’. De vragen wer-
den door de dames vlot en goed beant-
woord, waarna een tekening van een
huis tevoorschijn kwam. “Ik wens u al-
len wel thuis!” eindigde mevrouw
Hanny Poelert. Mevrouw Ineke Klein
Lenderink eindigde de avond met het
gedicht ‘Sorteren’. Zij gaf hiermee de
aanwezigen iets mee ter overdenking,
waarna zij een ieder “Wel thuis en
Welterusten” wenste. De voorzitter
mevrouw Berty Huurnink had als
voorzitter het laatste woord en daar-
mee eindigde een fijne, feestelijke ju-
bileumavond.
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60 jaar fietsverkoop Kappert

Bronckhorst Zuid

Bij alle werkzaamheden had de verkoop van

en het werken aan fietsen zo zijn voorkeur

dat hij in 1962, toen hij de zaak overnam

besloot om als zelfstandige fietsenmaker

verder te gaan.
Het fietsenvak was in de jaren ’60 en ’70

geen vetpot. De fiets was een vervoermiddel

bij gebrek aan beter. De oliecrisis bracht

daar in 1973 verandering in en de fietsen-

handel kwam tot bloeiIn 1978 kwam zoon Aart Kappert bij in de

zaak. De winkel werd vergroot. De fiets

kreeg, mede door ontwikkelingen in de

wielrensport (Peter Post, Jan Janssen, Joop

Zoetemelk, Tour de France, Raleighploeg,

etc.) steeds meer aanzien en verovert zich

daarnaast een plek als instrument waarmee

je aan je gezondheid kunt werken. In 1986

besluiten vader en zoon Kappert de rollen

om te draaien. Aart neemt de zaak over en

vader helpt hem bij de reparatie van de

tweewielers. In 1987 wordt er nogmaals ver-

bouwd en krijgen winkel en werkplaats de

huidige vorm en omvang.Om de klanten nog beter en vooral ook

goedkoper van dienst te kunnen zijn sluit

fa. Kappert zich in de jaren ’90 aan bij een

inkooporganisatie. Dit mondt uit in

‘Fietswereld’ inmiddels een keten van 80

speciaalzaken met eigen fietsmerk

Grandeur naast de grote merken als

Gazelle, Giant, Batavus, etc. 
60 jaar Kappert is een mooie mijlpaal en de

fa. Kappert wil het jubileum vooral met de

klanten vieren. Het hele jaar zal zich ken-

merken door acties, maar maart wordt een

speciale actiemaand met aanbiedingen voor

de klant. De modellen van 2005 gaan tussen

15 en 25 maart (zie advertentie) tegen een

sterk gereduceerde prijs de deur uit en dat

kan bij het ‘eigen’ merk Grandeur zelfs

oplopen tot een korting van 50 %, oftewel

twee halen - één betalen.Het loont de moeite om dit jaar de adver-

tenties en folders van de fa. Kappert speci-

aal in de gaten te houden.

Het 75-jarig jubileum van locatie IJzevoorde
In augustus 1931 werd de Chr. School in

IJzevoorde opgericht, waarbij het christe-

lijke karakter een belangrijke drijfveer was.

Om het christelijk onderwijs in deze twee

buurtschappen te behouden ging de school

in 1995 een fusie aan met P.C. Nijman-

school. Dit jaar bestaat de Chr. basisschool

IJzevoorde dus 75 jaar en uiteraard gaat dit

gevierd worden. Omdat de exacte oprich-

tingsdatum midden in de zomervakantie

zou vallen heeft de jubileum-commissie

besloten om op zaterdag 1 juli het 75-jarig

bestaan te vieren met een receptie van 15.30
tot 16.30
uur. ’s A-
vonds is er
van 18.00
tot 22.00
uur een
grote reü-
nie. Alle
(oud-)leer-
lingen en
(oud-)leer-
k r a c h t e n
zijn uitge-
nodigd
voor de reü-

nie om elkaar (weer) te ontmoeten, samen

te vieren en samen herinneringen op te

halen.
De jubileumviering is laagdrempelig gehou-

den door vooraf geen bedrag in rekening te

brengen. Bezoekers kunnen tijdens de bij-

eenkomst consumptiebonnen te kopen ter

waarde van € 1,40 en daar ter plekke drank-

jes en versnaperingen mee kopen. Een vrij-

willige bijdrage wordt daarnaast wel

gewaardeerd en kan gestort worden op rek.

374773114 t.n.v. de penningmeester o.v.v.

gift / schoolcadeau.Tijdens de jubileumviering zullen foto’s en

video-opnames gemaakt worden die nader-

hand op cd-rom en dvd gezet worden. Al tij-

dens de reünie kan die CD-rom en/of DVD

besteld worden. U kunt zich voor de reünie aanmelden via

het e-mailadres: j.ankersmit10@hetnet.nl.  

Rommel & boekenmarkt IJzevoorde
Het is weer voorjaar, dus tijd voor de rom-

mel&boekenmarkt in IJzevoorde. De laatste

tijd wordt de Pokkershutte geconfronteerd

met allerlei eisen en daar hangt nogal een

kostenplaatje aan. Dankzij de opbrengsten

van de rommelmarkten van de afgelopen

jaren konden de plannen gerealiseerd wor-

den. Maar ook in de toekomst zijn er extra

inkomsten nodig om de verenigingen in

IJzevoorde te ondersteunen. Daarom doet

de stichting wederom een beroep op u. Hebt

u goede spullen, die u kwijt wilt, maar die

een ander nog goed kan gebruiken? 
U kunt de spullen komen brengen op vrij-

dag 7 april van 10.00 tot 16.00 uur. Voor

nadere informatie kunt u contact opnemen

met mevr. Ankersmit tel. 0314-360863 of

mailen naar: j.ankersmit10@hetnet.nl.

Uiteraard bent u van harte welkom op de

rommel&boekenmarkt zelf. Die wordt op

zaterdag 8 april van 10.00 tot 14.00 uur in de

Pokkershutte te IJzevoorde gehouden.

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Na de 2e wereldoorlog stond mevr. Dimmendal er helemaal alleen voor. Het pand van de sme-

derij annex handel in pannen, potten, kachels en ook fietsen aan de Stationsstraat was in puin

geschoten en ze kon het zeker niet alleen allemaal weer opbouwen. Daarvoor zocht ze een

betrouwbare ‘rechterhand’ en in dhr. Kappert uit Doetinchem, vader van de huidige eigenaar,

vond ze die. Hij verhuisde met zijn vrouw naar Zelhem en hielp de zaak vanaf maart 1946 weer

opzetten. 

Prijsvraag nieuwe naam Open Zondag
De Ondernemers vereniging Zelhem gaat de

Open Zondag in een nieuw jasje stoppen. Wat in

het verleden begon als een extra dag open voor

winkels moet uitgroeien tot een gezellig dagje

vertoeven in het dorp met middenstanders die

hun deuren geopend hebben. Maar de hoofd-

moot is gezelligheid, muziek, leuke sfeer in de

straten en leuke dingen om zien en doen.

Bij iets nieuws hoort ook een nieuwe naam.

Binnen de OVZ wordt nu de werknaam

‘Swingend Zelhem’ gebruikt om al aan te geven

dat het anders is als de Open Zondag. Misschien

hebt u wel een leuke suggestie voor een naam.

De naam moet kort zijn en eigenlijk in paar

woorden duidelijk maken wat je kunt verwach-

ten. Stuur uw naam in en de winnaar wordt

beloont met een dinerbon t.w.v. € 100.--, te beste-

den bij één van de OVZ restaurant leden. Mail uw

suggestie door naar info@ovzelhem.nl of stuur

het via de post naar postbus 216 7020 AA

Zelhem. Maar u kunt uw suggestie ook afgeven

bij het VVV Kantoor.
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Unicef helpt regeringen van ontwikke-
lingslanden ondermeer bij het bou-
wen van scholen, het inrichten van le-
slokalen, het produceren van lesmate-
riaal, het organiseren van alfabetise-
ringscursussen en het opleiden van
leerkrachten. Voor noodsituaties heeft
Unicef "school-in-a-box" ontworpen:
een pakket met o.a. een schoolbord,
leitjes en krijtjes. Dit, om zo'n 80 kin-
deren tussen de 7 en 14 jaar les te kun-

nen geven. De leraar kan deze doos
overal mee naartoe nemen en een groep
kinderen om zich heen verzamelen. Soms worden de lessen verzorgd in

tenten van Unicef. Dit alles kost veel
geld. Gezien het feit dat zo'n 100 mil-
joen kinderen wereldwijd door om-
standigheden niet naar school kun-
nen gaan en door deze projecten
geholpen kunnen worden, is Unicef

blij met donaties zoals die van de kin-
deren van de Kerst Zwartschool.
Namens Unicef bood mevrouw Els
Holsappel de kinderen een mooie ac-
tieherinnering aan in de vorm van
een ingelijste poster. 

Met ingang van 9 maart is de Kerst
Zwartschool ook "Wereldklas" van
Unicef geworden. Een "Wereldklas"
staat achter het werk van Unicef en
ontvangt elk schooljaar een uitge-
breid lespakket. Tevens organiseert de
school elk jaar een actie of activiteit
voor Unicef of over 'rechten van het
kind'. Het doel is om samen in actie te
komen voor leeftijdgenootjes die het
minder goed hebben in deze wereld.

Unicef bedankt kinderen Kerst Zwartschool

Mevrouw Els Holsappel bedankte op dinsdag 7 maart jl. alle kinderen van

de Kerst Zwartschool voor hun inzet tijdens de Kerstactie voor Unicef. De

kinderen hadden een bedrag van € 279,84 opgehaald d.m.v. verkoop van

zelfgemaakte kerstversieringen. Dit, in het kader van de Unicef-actie

"Recht op Onderwijs". Van bovengenoemd bedrag kan Unicef nu diverse

kinderen in ontwikkelingslanden onderwijs aanbieden.

Tijdens deze vergadering zal een over-
zicht gegeven worden van reeds ge-
passeerde en toekomstige activiteiten
van onze vereniging. De speeltuin-
vereniging heeft sinds 2005 een advi-
serende rol ten aanzien van de speel-

plekken in samenwerking met de be-
heerder de gemeente Berkelland. Hier-
over zal deze avond verslag worden
uitgebracht.Ook zullen er nieuwe be-
stuursleden worden gekozen, waarbij
moet worden aangetekend dat de
functie van voorzitter vacant is. Indien
u in dit (dynamische) bestuur plaats
wilt nemen nodigen wij u van harte
uit u aan te melden bij secretaresse
mevr. M. Gunsing tel. (0573) 45 32 78.

Gezocht voorzitter SVR
Dinsdag 21 maart houdt de speel-
tuinvereniging Ruurlo haar jaar-
lijkse ledenvergadering in café de
Keizerskroon.

PPaaskraaskrant want weekblad Cont
eekblad 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.
AAdvdvererttenties en beric

enties en berichthtenengaarne inleveren voorvrivrijdag 3jdag 31 maar
1 maartt a.s. aanDrDrukkukkerierij Wj Weeeevverers, s, NieuwNieuwssttad 30, P

ad 30, Posostbus 22, 
tbus 22, 7250 A7250 A A VA Vororden den 

of infinfo@cont
o@contact.nlact.nl

De Redactie

Kunststof en houten kozijnenDakkapellen0544-352294

De onderzoeksgegevens zijn verza-
meld 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 bestuurs-
colleges, raadsleden, diverse onderne-
mingen en een groot aantal maat-
schappelijke organisaties. In de vra-
genlijst werd de respondenten o.a. ge-
vraagd in een lijst met identiteitsken-
merken aan te geven welke zij het
meest bepalend achten voor de Achter-
hoek. Dat men het woonklimaat hoog
waardeert in de deze regio lijken de re-
sultaten te bevestigen: de responden-
ten geven aan het kenmerk 'woonkli-
maat' het meest belangrijk te vinden
voor de Achterhoekse identiteit. Vier
andere kenmerken die Achterhoekers
van belang vinden voor de eigen regio-
nale identiteit zijn: 'landschappelijke
ligging', 'leefklimaat', 'toerisme en re-
creatie' en 'bereikbaarheid'.

PROFILERINGOok is gevraagd op welk terrein de
Achterhoek zich het best profileert
ten opzichte van andere omliggende
regio's zoals Twente en de Stedendrie-
hoek. De aanwezigheid van cultuur-
historisch erfgoed bleek hier als meest
onderscheidend te worden aangege-
ven. Op de vraag of men het mogelijk
acht één gezamenlijke identiteit de
formuleren voor de Achterhoek, ant-
woordt men overwegend (bijna 87%)
positief, waarbij een deel van deze
groep wel vindt dat er tevens ruimte
moet zijn voor een eigen gemeentelij-
ke identiteit.

VERVOLG
Als vervolg op dit onderzoek wil de Re-
gio op korte termijn starten met een
onderzoek naar het imago van de Ach-
terhoek bij de "buitenwacht". Op basis
van een vergelijking tussen beide on-
derzoeks-resultaten kan vervolgens
mede worden bepaald op welke wijze
de regio Achterhoek zich in de toe-
komst krachtig zou kunnen profileren.

Onderzoek
identiteit
Achterhoek
afgerond
Welke kenmerken ziet de Achter-
hoeker als het meest karakteristiek
voor de Achterhoek? Dit vormde
één van de hoofdvragen in het on-
derzoek dat de Regio Achterhoek
najaar 2005 in samenwerking met
de Universiteit Twente heeft ver-
richt. Na analyse van de resultaten
blijkt de Achterhoek vooral te sco-
ren op het kenmerk woon- en leef-
klimaat. Het onderzoek is verricht
omdat in een eerder door de Regio
Achterhoek opgestelde Regionale
Structuurvisie de samenwerkende
gemeenten aangaven één gezamen-
lijke identiteit te willen uitdragen.

LEVER UW NIEUWS
DIGITAAL IN: 

INFO@CONTACT.NL

NORDIC WALKING cursus

Zegendijk 3a, ZieuwentTel. (0544) 482858info@fitcarecentersourcy.nlwww.fitcarecentersourcy.nl

Daarna kunt u beslissen of u wilt deelnemen aan de cursus, die bestaat uit

6 lessen van elk 1,5 uur. De specifieke techniek van het gebruik van de poles

wordt aangeleerd waardoor 90% van de spieren wordt gebruikt. Ten opzichte

van actief wandelen zonder stokken stijgt het energie- en zuurstofverbruik

20-40% en worden tot wel 46% meer calorieën verbrand.

Extra demonstratielessen (€ 5,- incl. pole huur) op 

zaterdag 18 maart 14.00 uur en zondag 2 april 12.00 uur

Het basisprincipe van de beurs is al die
jaren hetzelfde gebleven; men kan kle-
ding inbrengen voor de beurs en be-
paald daar zelf de prijs van. En men
kan kleding kopen op de beurs; goed,
mooi èn voordelig. Dit eenvoudige
principe heeft nog steeds niets aan
kracht verloren. De beurs is al jaren
een succes, mede door een kleine vijf-
tig vrijwilligers. Zij verkopen de num-
mers, keuren de ingebrachte kleding
en zorgen ervoor dat het overzichtelijk
gepresenteerd wordt.

Mocht u gelnteresseerd zijn om zelf
kleding in te brengen, dan kunt u
maandag 20 maart tussen 9.00-10.30
en 19.00-20.00 een nummer kopen bij
De Spil. Maximaal 10 stuks daarvan
kunnen gebruikt worden voor ba-
bykleding. Vrijdag 24 maart tussen
9.00-11.00 en 13.30-14.30 kunt u de kle-
ding/ speelgoed inleveren. Van de ver-

kochte spullen wordt 10% onkosten-
vergoeding voor "De Spil" afgehouden.
Wat niet verkocht is kunt u zaterdag-
avond weer ophalen, of schenken aan
het goede doel.

Net als bij de najaars- en winterbeurs
van vorig jaar worden er weer maxi-
maal 400 verkoopnummers uitgege-
ven; maximaal één nummer per per-
soon. Voor nadere informatie zie de
advertentie in dit blad.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Op zaterdag 25 maart a.s. wordt
weer de halfjaarlijkse kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs in "De
Spil" te Warnsveld gehouden. Voor
de laatste keer op deze plek, omdat
het buurtcentrum binnenkort ver-
bouwd gaat worden. Al zeker 20
jaar is deze kledingbeurs een be-
grip in Warnsveld.

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING
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Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Winkelcentrum Dreiumme 55 • Warnsveld 
(0575) 52 75 79 • warnsveld@readshop.nl

ALLEEN IN WARNSVELD

De Onderstroom
van Nicci Gerhard

Slechts € 4,95

In Warnsveld doet The Read Shop tra-
ditiegetrouw mee aan de Boekenweek.
Iedereen die in de actieperiode voor
minimaal ¤ 11,50 aan boeken koopt
krijgt het boekenwekengeschenk ca-
deau. Dit jaar is dat het boekje De Gro-
te Wereld geschreven door Arthur Ja-
pin, bekend van de Libris literatuur-
prijs 2004 met het boek Een schitte-
rend gebrek.  Het boekenweekge-
schenk gaat over Lemmy en Rosa, twee
bewoners van de lilliputterstad waar-
mee zij rondtrekken voor het volksver-
maak. Als de nazi's de stad rond 1940
laten sluiten komen de twee voor be-
langrijke keuzes te staan. Gaan ze
door met het volksvermaak of kiezen
ze voor een totaal ander leven. De Gro-
te Wereld is een typisch Japin-boek.
Een boek gebaseerd op vaak ongelofe-
lijke maar ware, door de historie ver-
geten feiten.
Het boekenweekgeschenk kan op zon-

dag 18 maart gebruikt worden als
treinkaartje. De NS geeft iedere bezit-
ter van het boekje een dag gratis trei-
nen cadeau.
Het boekenweekessay komt van tv-per-
soonlijkheid en auteur Paul Witte-
man. In het boekje Erfstukken gaat hij
opzoek naar het geheim van muzikali-
teit. Hij probeert antwoord te vinden
binnen de wetenschap, maar ook in
zijn eigen jeugd en bij zijn familie.
Witteman is van moederskant afkom-
stig uit de muzikale familie Andries-
sen en in zijn jeugd bezocht hij het
conservatorium. De bevindingen van
Witteman staan in het boekenweekes-
say.  
In de boekhandel en bibliotheek staan
tien dagen lang boeken over muziek,
in de breedste zin des woords centraal.
Uitgeverij Unieboek komt met een fo-
cus op klassieke muziek. Hierin wordt
op toegankelijk wijze de ontwikkeling
van klassieke muziek belicht. Uitgeve-
rij Arena komt met een historische ro-
man over de Vergeten zus van Mozart
geschreven door Rita Charbonnier. En
uitgeverij Anthos presenteert een
klein cultureel woordenboek geschre-
ven door Matthijs van Nieuwkerk en
Leo Blokhuis. Dit is slechts een kleine
selectie uit een groot aanbod van boe-
ken over muziek.

De boekenweek duurt tot en met za-
terdag 25 maart.

Boekenweek bij The Read Shop
Woensdag 15 maart a.s. begint in
heel Nederland de Boekenweek.
Het grootste boekenevenement
van het jaar heeft dit keer het the-
ma Boem Boem Paukeslag, Schrij-
vers en Muziek meegekregen.
Naast de gewone leesboeken zijn er
de afgelopen weken ook vele na-
slagwerken over muziek versche-
nen. Deze exemplaren zullen tien
dagen lang maximaal in de belang-
stelling staan, zowel in boekhandel
als bibliotheek.

Zoals gebruikelijk zullen tijdens het
eerste gedeelte van de avond de huis-

houdelijke verenigingszaken worden
behandeld. Van 21.00 tot ongeveer
22.15 uur zal een spreker van het Wa-
terschap Rijn en IJssel een lezing ge-
ven over: 'De veranderende Berkel'. De-
ze lezing over de rivier de Berkel vindt
plaats op een wel heel toepasselijke lo-
catie, te weten op de eerste verdieping
in de bovenbouw van de Vrije School
de Berkel, Weerdslag 14A in Zutphen.

Lezing 'de veranderende Berkel'
tijdens IVN LedenvergaderingOp woensdagavond 15 maart om

20.00 uur houdt de IVN-afdeling
Zutphen/Warnsveld haar Algeme-
ne Ledenvergadering. Iedereen die
gelnteresseerd is in natuur en mi-
lieu in en rondom de gemeente
Zutphen is van harte welkom.

Er doen zo'n  25 kunstenaars - schil-
ders, beeldhouwers, keramisten en fo-
tografen - mee. De tentoonstelling
wordt gehouden in de Bibliotheek,

Kiekebelt 5 en in Galerie Welgelegen,
molenstraat 6 te Warnsveld. De biblio-
theek is open van dinsdag t/m donder-
dag van 14.00 tot 17.30 uur en maan-

dag en vrijdag  van 14.00 tot 20.30 uur
en Galerie Welgelegen is open op de
woensdagmiddagen  22 en 29 maart, 5
en 12 april en de zondagmiddagen 26
maart, 9 en 17 april (2de Paasdag) van
14.00 tot 17.00 uur.De opening is woensdagavond vanaf

19.30 uur in de Bibliotheek.

Boem-Paukeslag

Het WAQ (Warnsvelds artistiek quotum) organiseert samen met de Bibli-

otheek Warnsveld,  Boem - Paukeslag, een expositie in het kader van de

boekenweek.

Winkelcentrum Dreiumme 55 • Warnsveld
(0575) 52 75 79 • warnsveld@readshop.nlDe nieuwe boekenfolder ligt nu voor u klaar

bij ons in de winkel. Maar ook alle boeken uit

andere boekenfolders levert The Read Shop
voor precies dezelfde prijzen.

DE NIEUWE BOEKENFOLDER IS UIT

Donderdag 16 maart 200665e jaargang no. 11
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EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e
De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

Lichtenvoorde

Halle

Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo
Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

SSH huldigt 5 Nederlandse Jeugdkampioenen

‘Deze 5 bikkels zijn de ambassadeurs van Oost Gelre’

ALARMNUMMER: POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER 1 1 2HUISARTSENPOST 0900 - 500 9000

Patronaatsstr. 49, Lichtenvoorde Tel. 0544-372113 
Openingstijden: ma. op afspraak, di. t/m

do. 9.00 tot 18.00, vr. 9.00 tot 21.00  
za. 10.00 tot 16.00

Maria &

bv
René Koopman

interieur specialist

Het echte vakwerk

Actie geldig
t/m 31 maart

10%
materiaalkorting

Allebuitenzonwering

Allebuitenzonwering
10%

materiaalkorting

www.renekoopman.nl

VOOR ELKE KLANT DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde
0544 - 373193, www.nijhofbanden.nl

Nijhof Banden
V.O.F.

* Riool ontstopping, - detectie, -inspectie, -aanleg

* Reinigen allerlei leidingen, drainages enz.
* Magazijn met 4000 artikelen.

Tel. 0544 - 46 40 11www.tevogtrioolreiniging.nl

Plastics

Riool reiniging

Kunststof en houten kozijnenDakkapellen0544-352294

MAART15% KORTING
op

TAPIJT

Patronaatsstraat 1a • 7131 CD LICHTENVOORDE
Tel. 0544 373890 • Fax 0544 374202Markt 9 • 7141 AA  GROENLOTel/fax 0544 840570

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.

Dijkstraat 14 7131 DN Lichtenvoorde 
TT..00554444--337711223377--FF..337744118811 wwwwww..rreeuukkeerrsswwoooonnaaddvviieess..nnll

Trapstofferen met Bonaparte  Esprit tapijt in 16 kleuren incl. lijm+werkl.  € 298,00

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

HandsinaasappelenNavel-late

net 2 kilo 1.69

NORDIC WALKING cursus

Zegendijk 3a, ZieuwentTel. (0544) 482858info@fitcarecentersourcy.nlwww.fitcarecentersourcy.nl

Daarna kunt u beslissen of u wilt deelnemen aan de cursus, die bestaat uit

6 lessen van elk 1,5 uur. De specifieke techniek van het gebruik van de poles

wordt aangeleerd waardoor 90% van de spieren wordt gebruikt. Ten opzichte

van actief wandelen zonder stokken stijgt het energie- en zuurstofverbruik

20-40% en worden tot wel 46% meer calorieën verbrand.

Extra demonstratielessen (€ 5,- incl. pole huur) op 

zaterdag 18 maart 14.00 uur en zondag 2 april 12.00 uur

De Nederlandse Jeugdkampioenen Survival. vlnr. Lotte van Ruitenbeek (meisjes 15-17 jaar), Diede van Ruitenbeek (meisjes 10-12 jaar),

Maikel Sasse (jongens 15-17 jaar), Wendy Sasse (meisjes 13-14 jaar) en Wiebe Hoenderboom (jongens 13-14 jaar).

Wethouder Gerrits feliciteerde de
verse jeugdkampioenen Survival van
Nederland en overhandigde elk een
cadeaubon. De prestaties noemde de
wethouder hét resultaat van mooie
inspanningen in clubverband waar
een goede opvang voor jeugdige spor-
ters, trainingen en de geboden moge-
lijkheden de kansen bieden dergelijke
prestaties te behalen. “Een goed voor-
beeld van burgerzin van hoe ga je met

Zondag 12 maart waren er op het Nederlandse kampioenschap MRC –jeugd-

survival- in Kootertille (Fr.) zes titels te vergeven. Vijf werden er gewonnen

door jeugdleden van SSH. Het waren Diede van Ruitenbeek, Wendy Sasse,

Wiebe Hoenderboom, Lotte van Ruitenbeek en Maikel Sasse die de fel begeer-

de titel van Nederlands Kampioen met bekers en een grote lauwerkrans mee

naar Harreveld namen. De heer Carel Wolters van het jeugdbestuur verwel-

komde de kampioenen in zaal De Boer in Harreveld en noemde de prestaties

‘grandioos, geweldig’. “Een record is het. Waar blijft de rest van Nederland?”elkaar om. Ik ben trots op Harreveld,
want daar gebeurt ten minste wat!
Wethouder Gerrits zei verder trots te
zijn op de vijf bikkels die ‘s morgens in
alle vroegte suvivalend door het
koude water en de natte weilanden
Nederlands Kampioen werden. “Jullie
zijn de ambassadeurs van Oost Gelre.
De prestatie kan alleen nog worden
overtroffen met een zesde titel het vol-
gende jaar.”

De receptie in zaal De Boer werd extra
feestelijk toen harmonie St. Agatha
een serenade bracht aan de kampioe-
nen van Nederland. Na het gespeelde
Wilhelmus en ‘lang zal ze leve’ kregen
de winnaars een staande juichende
ovatie van een volle zaal met fans.
Wendy Sasse, Maikel Sasse prolon-
geerden zondag in Friesland hun
landstitel. 

Radio Gelderlandzaterdag a.s. livevanuit Harreveld
Zaterdag a.s. zal het programma
Achterhoeks Accent uitgezonden
worden vanuit Dorpshuis ’t
Kempken te Harreveld. Tijdens dit
3 uur durende radioprogramma
zullen een 6-tal onderwerpen
besproken worden met mensen uit
het Harreveldse verenigingsleven
en de gemeenschap. Alle inwoners
van Harreveld zijn van harte wel-
kom om bij deze uitzending live
aanwezig te zijn, het is een in- en
uitloopdag dus komt u gerust even
binnenlopen. Na afloop zal het pro-
gramma afgesloten worden met
het wedstrijdelement “zoveel
mogelijk lawaai maken”, en zal
Harreveld tonen hoeveel “power”
het in huis heeft.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus
Nieuwstad 17a - Postbus 557140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28Fax
(0544) 46 59 84E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008
Lid NNP
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER 1 1 2HUISARTSENPOST 0900 - 500 9000

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

HandsinaasappelenNavel-late

net 2 kilo 1.69

Rondweg-Zuid 917102 JD WINTERSWIJKTelefoon 0543 – 51 34 89Henk te Winkel
Innovatief in techniekOuderwets in kwaliteitUw servicepartner voor Groenlo enomgeving Jan ten DolleTelefoon 0544 – 46 44 19
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B etrouwbaarheid, kwaliteit en zekerheid staan bij

ons voorop. E n dat 24 uur per dag. B el ons , en uw

keuze is snel gemaakt.

I n s t a l l a t i e t e c h n i e k

D e be s te k e uz e voor e lk k a r w e i

Zilverschoon 16b 6922 G V Duiven T (0316) 28 50 32 www.voerman-duiven.nl

Marhulzenweg 43 7141 C R G roenlo T (0544) 46 17 75 www.voerman-groenlo.nl

(0544) 46 17 75  www.voerman-groenlo.nl

Kapsalon Figaro tien jaar jong
Audio
Visueel
Witgoed

OnderdelenServicedienstBeltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo
Telefoon: 0544-461695E-mail: e.pierik@chello.nlInternet: www.edwinpierik.nl

lekker spetteren
lekker spetteren

tel. (0544) 466000 • www.marveld.nl

• sfeervol zalencentrum• tennis- en squashbanen • subtropisch recreatiebad • wedstrijdbad • sauna• bowlingbanen • pizzeria• à-la-carte restaurant• grill-restaurant • kapsalon CocoMarveld heeft het!

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

MAART15% KORTING
op

TAPIJT

Patronaatsstraat 1a • 7131 CD LICHTENVOORDE
Tel. 0544 373890 • Fax 0544 374202Markt 9 • 7141 AA  GROENLOTel/fax 0544 840570

Voor alle bouwwerkenVrijblijvende offerte

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.

Kunststof en houten kozijnenDakkapellen0544-352294

NORDIC WALKING cursus

Zegendijk 3a, ZieuwentTel. (0544) 482858info@fitcarecentersourcy.nlwww.fitcarecentersourcy.nl

Daarna kunt u beslissen of u wilt deelnemen aan de cursus, die bestaat uit

6 lessen van elk 1,5 uur. De specifieke techniek van het gebruik van de poles

wordt aangeleerd waardoor 90% van de spieren wordt gebruikt. Ten opzichte

van actief wandelen zonder stokken stijgt het energie- en zuurstofverbruik

20-40% en worden tot wel 46% meer calorieën verbrand.

Extra demonstratielessen (€ 5,- incl. pole huur) op 

zaterdag 18 maart 14.00 uur en zondag 2 april 12.00 uur

Riool verstopt

Riool- en drainage-reinigingook voor bronnen
Telefoon

0544-464011
www.tevogtrioolreiniging.nl

Taxi 
WallerboschIndustrieweg 19, 7141 DD Groenlo• TAXI EN ZIEKENVERVOER• TROUWWAGENS  • VOLGWAGENS• LUCHTHAVENVERVOER• ROLSTOELVERVOER• GROEPSVERVOER (T/M 30 PERS)
TEL. 0544 - 461555

“Pastor Theo Escher heeft als buur-
man de salon tien jaar geleden ingeze-
gend. Dat heeft zijn effect niet
gemist”.
Wilfred Kasten lacht als hij vertelt
over de inzegening van zijn kappers-
zaak Figaro aan de Nieuwstad 19a.
Het kappersvak zit de Kastens in de
genen kun je wel zeggen. De opa van
Wilfred was kapper in Lievelde, zijn
vader later in het centrum van
Lichtenvoorde.“Ik heb nooit anders gedacht dan: ik

wil ook kapper worden. Het is een fan-
tastisch beroep, je kunt je er in uitle-
ven.”
Wilfred heeft door de jaren heen zijn
sporen in het kappersvak ruim-
schoots verdiend. Hij deed veel mee
aan wedstrijden, specifieke opleidin-
gen en wist zo de top van het kappers-
vak te bereiken en alle disciplines
onder de knie te krijgen.Dat zijn idee over het kappersvak in

de praktijk aanslaat blijkt wel uit het
feit dat ze inmiddels met in totaal zes
mensen in de salon werken.Hij is in Groenlo gekomen vanwege

connecties hier en zocht toen naar
een geschikt pand. Vele panden kwa-
men voorbij maar het pand
Nieuwstad 19a, dat was het wel vol-
gens Wilfred. Je zit eigenlijk midden
in het centrum, maar toch heb je het
idee dat je vrij zit, met zicht op het
prachtige voormalige klooster, het
mooie weidse uitzicht over de gracht,
de prachtige kerk. Nee, Wilfred wil
daar niet weg.En hij heeft zijn salon in kunnen rich-

ten volgens zijn eigen ideeën. Het
ademt een fantastische sfeer uit, dat
moet gezegd.

Hij houdt ook wel van symboliek. In
de zaak staat nog steeds een fles whis-
ky. Die kreeg hij van zijn eerste klant
Jos Wolters voor de opening van de
zaak. Wolters moest naar familie in
Zwitserland maar het weer was te
slecht. En Wilfred kreeg toen die fles
whisky die eigenlijk voor Zwitserland
bestemd was. Die fles staat er nog
steeds.
Aanstaande zondag is de open zondag
en dat is precies de dag dat hij tien
jaar geleden begon. Hij is een trendy kapper zou je kun-

nen zeggen die snel de nieuwe trends
overneemt. En zijn enthousiaste
medewerksters doen dat ook. Het zijn
allemaal dames. Heren die dit beroep
uitoefenen zijn schaarser.Het is zowel een dames - als een heren-

salon. Op mijn suggestie dat je met de
heren wat eenvoudiger uit bent zegt
hij dat het knippen van mannen
moeilijker is dan vrouwen. Maar dames hebben natuurlijk meer

wensen; bij de mannen is het in het
algemeen niet zo’n hoge belevingswe-
reld.

En iedereen die nog niet bij Wilfred
Kasten is geweest kan daar natuurlijk
naar toe. De komende week zijn er in
verband met het tienjarige bestaan
ook tal van aanbiedingen. Zie daar-
voor de advertentie.En Wilfred blijft zitten waar hij zit.

“Het is een prachtig pand, de salon is
ingericht zoals ik dat in gedachten
had en het zijn gezellige mensen
hier”.
As Lechvoordsen zal hij daar toch heel
specifiek naar hebben gekeken!

V.l.n.r. Marleen, Lotte, Wilfred, Ellen, 
Ruth en Judith

NUMMER 1 2005

Zondag 20 maart 2005 t/m zondag 23 april 2005

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Reurei is een grote en feestelijke
paas- en eierenmarkt, die ieder jaar
op Palmzondag in Ruurlo wordt ge-
houden. Het is één van de grotere
jaarlijks terugkerende evenemen-
ten in Ruurlo.

Tijdens Reurei staat (bijna) alles in het
centrum van Ruurlo in het teken van
het ei. In de drie horecabedrijven mid-
denin Ruurlo zijn eiversierders bezig
en tonen ze hun meest kunstzinnige
en creatieve eiversieringen.De eiversierders gebruiken niet alleen

kippeneieren, maar ook legsels van bij-
voorbeeld ganzen, zwanen en struisvo-
gels. Met de meest uiteenlopende tech-
nieken worden de eieren bewerkt; de
paasdecoraties voeren daarbij in deze
tijd van het jaar een belangrijke rol. Je
komt op Reurei in de echte paassfeer.
Er zijn op Palmpasen ruim 35 eiversier-
ders in Ruurlo. Voornamelijk uit Ne-
derland, maar ook een paar uit Duits-
land.
Op Reurei 2005 zijn nieuw: de geboor-
te-eieren van mevrouw Winters, de
heer Verweij laat iconen zien, me-
vrouw De Smit toont herinneringseie-
ren en mevrouw Van Wijk heeft een
collectie opengewerkte eieren.De deelnemers passen diverse technie-

ken toe om van een op het oog eenvou-
dig ei een prachtig en indrukwekkend
kunstwerk te maken. Juist deze varia-
ties en veelzijdigheden maken Reurei
zo interessant.
Reurei geeft bovendien informatie
over paasgebruiken en paasfolklore.
Het creatieve element speelt daarnaast
een belangrijke rol. Niet alleen bij de
eiversierders. Er wordt ook getoond

wat er met natuurlijke materialen als
bijvoorbeeld bloemen, mos en wilgen-
tenen gedaan kan worden. Met deze
materialen kunnen mooie paasdecora-
ties worden gemaakt.

Op Reurei 2005 veel aandacht voor de
kip, het ei en de vogels. Medewerking
aan dit soort items verlenen het IVN,
de weidevogelwerkgroep, vogelbe-
scherming en de roofvogelopvang Ach-
terhoek.

Reurei 2005Ruurlo in de sfeer van Pasen

Hanzestad haalt alles uit de kastZutphen showt mooiste zondagse jas
Hanzestad Zutphen toont 24 uur
per dag dat er veel verrassends,
moois en onvergetelijks te ontdek-
ken is. De hele Achterhoek is overi-
gens spannend omdat er op iedere
hoek en na elke boom weer iets
onverwachts gloort. Dat maakt de
Achterhoek zo interessant. Zut-
phen is daarvan in stedelijk op-
zicht een bewijs.

De stad ligt heel schilderachtig aan
de IJssel. Grote herenhuizen langs de
kade horen bij die karakteristieke Gel-
derse rivier en bewijzen, dat Zutphen
ook in vroeger tijden een stad van be-
lang was. Als Hanzestad was Zutphen
internationaal bekend. De stad aan
de IJssel heeft een grote bloeitijd ge-
kend en die rijkdom van weleer
straalt de stad nu nog volop uit.Mooi ‘antieke’ straten en steegjes, sta-

tige oude gebouwen, opvallende en

‘rijke’ kerkgebouwen en tal van ande-
re historische elementen zijn op een
waardige manier passend gemaakt
voor onze tijd.
Alle dagen van het jaar heeft Zutphen
‘open dag’, maar op zondag 10 april
stelt de Hanzestad zich op een bijzon-
dere wijze open voor het publiek. Het
is op 10 april voor de twintigste keer
dat Zutphen zich op zondag op een
speciale wijze aan het publiek presen-
teert. Voor deze dag heeft Zutphen al-
les uit de kast gehaald en dat levert
een bruisende dag op, boordevol his-
torie en cultuur.
Deze ‘open zondag’ wordt om 11.30
uur feestelijk geopend op het podium
in het centrum van de stad. Trompet-
ters van de muziekschool blazen de
reveille en kondigen daarmee tevens
wethouder Marieke Schriks aan. De
wethouder reikt de jaarlijkse Palts-
prijs uit. De gemeente Zutphen kent

deze prijs jaarlijks toe aaniemand, die zijn (histori-sche) pand meer allureheeft gegeven.
Zutphen op Zondag valtsamen met het national-museumweekend. Heelveel historische gebou-wen in Zutphen en de ker-ken zijn dan ook geopend.Er zijn rondleidingendoor de stad en kunste-naars stellen hun ateliersen galerieën open. In di-verse historische gebou-wen en op de podia in hetcentrum zijn muziek- en dansuitvoe-

ringen.
Wie de stad Zutphen eens op een an-
dere manier wil bekijken moet de
fluisterboot nemen. Of de paarden-
tram. Maar ook per koets kan de stad
bekeken worden.

Op het terrein van de historische ha-
ven zijn allerlei activiteiten. Er is tij-
dens Zutphen op Zondag van alles te
doen en te beleven in deze historische
Hanzestad. Naast de diverse culturele
instellingen zijn ook tal van winkels
tijdens Zutphen op Zondag geopend.

Pop op Pasen heerlijke traditieDriedaags festival met fijne bandsPaasPop te Zieuwent is een tradi-
tie van vele jaren. Het popfestival
is uitgegroeid tot een volwaardig
muziekspektakel van meerdere
dagen. Aarzelend begonnen en nu
uitgegroeid tot iets groots.

Meer dan 150 vrijwilligers zijn al een
aantal maanden druk bezig om het
festival te organiseren en om alles
gladjes te laten verlopen. Goede mu-
ziek, maar ook een fijne en gezellige
sfeer zijn de belangrijkste elementen
van PaasPop. Het festival is volledig
overdekt. Er zijn meerdere grote en
verwarmde festivaltenten met podia.
Daarnaast is er een servicetent.Dit jaar treden er maar liefst acht

bands per avond op. Vorig jaar waren
er dat nog maar zes. Om dit te kun-
nen bewerkstelligen heeft de organi-
satie de indeling van de grote festival-
tenten aangepast.Er wordt weer gewerkt met drie po-

dia; podium één en twee zijn echter
niet meer naast elkaar. Dit levert de
mogelijkheid om een non-stop pro-
gramma af te handelen. Dat betekent
dus, dat er op PaasPop doorlopend
van muziek te genieten valt. En dat
een heel paasweekeinde lang.Op zaterdagavond 26 maart wordt

PaasPop geopend met de Beltrumse
funkrockband Elister. Deze formatie

is winnaar van de Slag om Paaspop
en mag daarom het festival openen.
Verder op deze eerste avond van Paas-
Pop onder meer de groepen Autumn,
Band Zonder Banaan, Out of Many,
Barrelhouse, Jovink en de Voederbie-
tels, The Galaxy Gipsy en de Noord-
Ierse rockformatie Therapy?, bekend
van de hit ‘Diana’.Op de avond van Eerste Paasdag

opent de Lichtenvoordse boyband
Lebber het programma. Verder op de-
ze avond League of XO Gentlemen,
The Sheer, De Hardheid, The Apers,
Heideroosjes, The Veldman Brothers
en niet te vergeten Intwine.

De programmering van de paas-
maandag heeft een heel ander karak-
ter. PaasPop staat dan in het teken
van frühshoppen. Dat betekent niet
alleen, dat het programma ‘s mid-
dags om twaalf uur al begint. Daarnaast is de muziek wat breder.

Voor het hele gezin, want wat bijvoor-
beeld te denken van het dweilorkest
Dokter’s Swingende Infuustoeters. Of
Otto Orgel? Maar ook de Gebroeders
Ko, Wipneus en Pim en Lesley Willi-
ams zijn de moeite waard. Grote pu-
bliekstrekker van deze laatste Paas-
Pop-dag is waarschijnlijk Gerard Jo-
ling.

Informeer ook naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van

advertenties in onze

weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en 

Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN

IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant

wordt gratis verspreid via 400

afhaalpunten in de Achterhoek

zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken

en verschijnt 9x in de periode

van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?

achterhoekvakantiekrant

@weevers.nl

R a d a r  h e l p t  j e  o p  d e  r i t

Het zit je allemaal niet mee. Mensen die je in de steek laten. 
Of je bent verslaafd geweest. Je hebt geen eetlust meer of bent lusteloos
en moe. Het liefst kruip je weg in een hoek. Je bent depressief en weet
niet meer hoe het verder moet. Je bent je huis, je relatie of je baan kwijt. 
Kortom: je voelt je klote. Als dat zo is, bel dan naar Radar. Surfen kan ook:
www.ikvoelmeklote.nl. Radar helpt je om de draad van je leven weer op
te pakken. Telefoon: 0900 - BELRADAR (0900 - 23 57 23 27, lokaal tarief
op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur).

Radar is een organisatie die mensen met psychische problemen verder helpt met de actieve 
invulling van het leven. Dat doen we voor, tijdens en na de behandeling door een deskundige
psycholoog, psychiater of andere hulpverlener. Radar behandelt niet, maar helpt je om je leven
weer op de rit te krijgen. 

Ik voel me

klote



Een kijkje in de keuken

Open dag Zorgcentrum Hyndendael

Heropening gasthuis Sravana

Bezoekers van de open dag werden
hartelijk ontvangen en getrakteerd
op koffie/thee met gebak, en eventu-
eel een broodje kroket. Ook aan jeug-
dige bezoekers was gedacht: speciaal
voor hen was er een clown. De geïn-
teresseerden konden ervaren dat het

ook mogelijk is om spelletjes te spe-
len als je fysieke beperkingen hebt.
Zo was er een speciale sjoelbak waar-
bij de stenen gerold moesten worden
in plaats van geschoven. Ook zonder
krachtsinspanning van de armen is
het dan mogelijk om te sjoelen.

Agnes Kant trapt af
voor

de SP in Bronckhorst!

Op zaterdag 1 april a.s. zal de
Socialistische Partij officieel  in actie
komen in de gemeente Bronckhorst.
Op deze dag zal de SP-werkgroep
Bronckhorst in gezelschap van 2e
kamerlid Agnes Kant en de
Doesburgse SP-wethouder Willem
Bouman haar intocht maken in het
kleinste stadje van Nederland. Om
13.30 uur zal deze delegatie met de
pont het stadje Bronkhorst aandoen.
Na het officiële gedeelte zal Agnes
Kant de eerste inwoners van de
gemeente bezoeken en enquêteren.
Vervolgens zullen Bronckhorster

SP’ers in Steenderen verder gaan
met het bezoeken en enquêteren
van de inwoners van de gemeente. 
De Socialistische Partij is de partij
van de tomaat, Agnes Kant en Jan
Marijnissen. De SP is de laatste jaren
uitgegroeid tot de vierde partij van
Nederland en daarmee de snelst
groeiende partij in het land. 
De basis van de partij ligt op het
lokale vlak. De SP heeft zitting in de
raden van 96 gemeenten, maar nog
niet in die van Bronckhorst. Voor
SP’ers in Bronckhorst is dit eind
vorig jaar de reden geweest een
werkgroep op te richten. Inmiddels
wordt er actief gewerkt aan het neer-
zetten van de partij in Bronckhorst
en in het scholen van de leden. De SP
wil actie voeren om daarmee mis-

standen op lokaal niveau te bestrij-
den. 
Daarom wil de SP-werkgroep
Bronckhorst die zaken, die in de ver-
schillende kernen van onze gemeen-
te tot ongenoegen van de inwoners
leiden, in kaart gaan brengen. Om
dit te realiseren zullen alle inwoners
in de loop van dit jaar bezocht en
geënquêteerd worden door leden
van de SP. 

Mocht u nu al contact willen opne-
men met de SP-werkgroep Bronck-
horst, dan kan dit via de contactper-
soon Thijs Willemsen op tel. 0313-
475269 of via Bronckhorst@sp.nl.  
U kunt ook op www.sp.nl kijken voor
informatie over de partij.

Medewerkers van Hyndendael ver-
zorgden rondleidingen door het
gebouw. Eén van de bewoners had
haar kamer voor bezichtiging open-
gesteld.
Het restaurant oogstte veel lof onder
de bezoekers. Het straalt gezellig-
heid uit en is een echte ontmoe-
tingsplek geworden. Een vooruit-
gang is ook dat de bewoners iedere
dag zelf hun menu kunnen samen-
stellen.

Met een druk op de bel van de voor-
deur heropende de heer Cornielje
het gasthuis. Voorafgaand aan de
openingshandeling richtte hij in
het aangrenzende verpleeghuis Den
Ooiman het woord tot een grote
groep genodigden. Cornielje com-
plimenteerde Sravana met de gewel-
dige inzet van de vrijwilligers.
De voorzitter van Sravana, Hans
Schripsema, was eveneens zeer
enthousiast over wat bij Sravana is
bereikt. In de zes jaar van zijn
bestaan is het gasthuis een begrip
geworden in de regio. 
De grote belangstelling voor de her-
opening geeft een extra impuls om
verder te gaan op de ingeslagen weg.
Schripsema noemde de diverse in-
stellingen die het belang van stich-
ting Sravana met geldelijke midde-
len hebben ondersteund, zoals het
Oranje Fonds, Stichting Nuts Ohra,

Vereniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land, Stichting Sensire, het Slinge-
land Ziekenhuis, het VSBfonds en
het Fortis Fonds. 
De feestelijke heropening werd
luister bijgezet door Marinus van
den Berg, pastor van verpleeghuis
Antonius IJsselmonde in Rotterdam
en schrijver van overdenkingen over
verlieservaringen en rouwverwer-
king. 
Hij hield een indrukwekkende inlei-
ding. Ook Willem Romijn, directeur
van De Drie Beken, onderdeel van
Sensire, sprak lovende woorden:
“Sravana is een voorbeeld van hoe
een grote instelling op het gebied
van zorg kan samenwerken met een
vrijwilligersorganisatie. 
Eigenlijk worden de goede dingen
van twee werelden gecombineerd.
Beter een goede buur dan een verre
vriend.”

Op zaterdag 18 maart werd er een landelijke ‘Open dag van de Zorg’ geor-
ganiseerd. Ook Zorgcentrum Hyndendael in Hummelo, één van de zes
verzorgingshuizen van stichting Markenheem, deed aan deze actie mee. 

Onlangs is het aantal kamers van gasthuis Sravana uitgebreid van drie
naar vijf. Stichting Sravana biedt zorg aan mensen die in de laatste fase
van hun leven zijn gekomen. Er wordt palliatieve terminale zorg in het
gasthuis en in de thuissituatie geboden. Op vrijdag 17 maart werd gast-
huis Sravana officieel heropend door C.G.A. Cornielje, Commissaris van
de Koningin in Gelderland.

Twee jaar geleden besloten vier ervaren musici, onder wie twee leden
van het Koninklijk Concertgebouworkest, hun krachten en passie voor
kamermuziek te bundelen tot het Uriël Ensemble. Zondag 26 maart
treedt het inmiddels succesvolle ensemble op in Theater De Brink in
Zelhem, met werken van onder anderen Wolfgang Amadeus Mozart.
Van de Oostenrijkse componist wordt in 2006 wereldwijd zijn 250e
geboortejaar gevierd.
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Pieter van Vollenhoven woont opening bij

Monument voor
overleden politiemensen

Uriël Ensemble speelt Mozart en Beethoven

Topconcert in Theater De Brink

PPoolliittiiee  NNeeddeerrllaanndd  kkrriijjggtt  oopp  2211  mmaaaarrtt
eeeenn  mmoonnuummeenntt  vvoooorr  ppoolliittiieemmeennsseenn
ddiiee  ttiijjddeennss  hheett  wweerrkk  oomm  hheett  lleevveenn
zziijjnn  ggeekkoommeenn..  DDee  ooppeenniinngg  wwoorrddtt  bbiijj--
ggeewwoooonndd  ddoooorr  pprrooff..  mmrr..  PPiieetteerr  vvaann
VVoolllleennhhoovveenn  eenn  rruuiimm  ddrriieehhoonnddeerrdd
nnaabbeessttaaaannddeenn..  HHeett  mmoonnuummeenntt  hheeeett
ddee  ‘‘TTuuiinn  vvaann  BBeezziinnnniinngg’’  eenn  iiss  ggeerreeaa--
lliisseeeerrdd  bbiijj  ddee  vveessttiiggiinngg  vvaann  ddee
PPoolliittiieeaaccaaddeemmiiee  HHuuiiss  ‘‘tt  VVeellddee  iinn
WWaarrnnssvveelldd..  HHeett  wwoorrddtt  eeeenn  pplleekk
wwaaaarr  ddee  nnaammeenn  vvaann  ttiijjddeennss  ddee
ddiieennssttuuiittooeeffeenniinngg  oovveerrlleeddeenn  ppoolliittiiee--
mmeennsseenn  ttee  lleezzeenn  zziijjnn  éénn  eeeenn  ppllaaaattss
ddiiee  rruuiimmttee  bbiieeddtt  vvoooorr  rreefflleeccttiiee  oopp  ddee
ffuunnddaammeenntteellee  wwaaaarrddeenn  vvaann  hheett  ppoollii--
ttiieewweerrkk..  

De tuin is ontworpen in de vorm van
een Acanthusblad, een symbool dat
door architect Marot veel gebruikt is
in de haardschouwen van Huis ‘t

Velde, maar bijvoorbeeld ook in
kasteel Het Loo in Apeldoorn. In de
nerven van het blad komen paden
met opstaande randen, waarin nu
de namen van 140 overleden colle-
ga’s zijn gegraveerd. Deze namen
zijn gevonden na een intensieve
speurtocht door de archieven van de
Rijkspolitie,
Gemeentepolitiekorpsen, vakbon-
den en ministeries. Het gaat om
overleden collega’s vanaf 1 januari
1946. Dat is een keuze geweest die
ook te maken heeft met de
Rijkspolitie die in november 1945
ontstond, het nog in leven zijn van
nabestaanden en het feit dat de
Tweede Wereldoorlog eigen monu-
menten heeft. 
Meer informatie is beschikbaar via
de websites www.tuinvanbezin-
ning.nl en www.politie.nl  

Wijziging
Dierenbescherming

In het kader van de gemeentelijke
herindelingheeft ook de Dieren-
bescherming haar grenzen aange-
past. De gemeente Bronckhorst
daarbij in z’n geheel onder dieren-

bescherming Zutphen. De bereik-
baarheid van de Dierenbescherming
is ook in de rubriek ‘weekend-
diensten’ aangepast, zodat u weke-
lijks kunt lezen waar u moet zijn
voor hulp van de dierenbescher-
ming.

Het Uriël Ensemble brengt topwer-
ken uit de kamermuziek op hoog
niveau ten gehore, samengebald in
zeer gevarieerde programma’s.
Tijdens een concert kan het publiek
genieten van verscheidene combina-
ties, zoals duo’s (sonates), trio’s en
kwartetten, maar ook solostukken.
Op zondag 26 maart staan werken
van Mozart, Beethoven en Brahms
op het programma.
Het Uriël Ensemble bestaat uit
Tomoko Kurita (eerste violiste van
het Koninklijk Concertgebouwor-
kest), Yke Viersen (cellist van het Ko-
ninklijk Concertgebouworkest),
Rick Huls (eerste klarinettist van het
Nederlands Philharmonisch Orkest)
en Mitsuko Saruwatari (concert-
pianiste).
Tomoko Kurita kreeg haar eerste
vioollessen op 3-jarige leeftijd. In
1990 kwam zij naar Nederland om
te studeren bij Herman Krebbers
aan het Amsterdamse Sweelinck
Conservatorium.
Rick Huls studeerde in 1998 af aan
het Sweelinck Conservatorium
Amsterdam bij George Pieterson. 

Tot zijn aanstelling als cellist in het
Residentie Orkest, op 19-jarige leef-
tijd, had Yke Viersen les van Piet
Veenstra in Den Haag. Sinds 1971 is
hij lid van het Koninklijk Concert-
gebouworkest.
Mitsuko Saruwatari begon haar pia-
nolessen toen zij vier was. Ze geeft
regelmatig pianorecitals en kamer-
muziekconcerten in Nederland en
in Japan.
Kunst in de Kamer is al enige sei-
zoenen hét evenement voor kamer-
muziek in Zelhem en omstreken.
Dat blijkt uit het aantal excellente
klassieke muzikanten, kunstenaars
van naam en faam alsmede aanstor-
mende talenten, die in De Brink
komen optreden. Bovendien maken
steeds meer liefhebbers van (kamer-
)muziek in het Zelhemse theater
kennis met de kwalitatief hoog-
staande en sfeerrijke muziekuitvoe-
ringen.
Het concert begint om 20.00 uur.
Toegangskaarten kosten € 10,--. Voor
nadere inlichtingen en reserverin-
gen kunt u contact opnemen met
De Brink, tel. 0314-622 140. 



Nutsbasisschool Wolfersveen
viert 75-jarig bestaan

De geschiedenis van de school in ’t
Wolfersveen is van het begin tot het
eind bijzonder. Dat is te lezen in het
prachtige overzichtsboek van jubi-
leumcommissielid Wim Eenink
heeft samengesteld. Hij dook de
geschiedenis is en schetste een pret-
tig leesbaar tijdsbeeld van de school
als kloppend hart van het Wolfers-
veen.
Het ontstaan van de school in 1931
hing al een zijden draad, want de
gemeente opteerde voor een christe-
lijke school, terwijl de ‘notabelen’
van het Wolfersveen een openbare
school wilden. De hulp van ’t Nut
werd ingeroepen om toch een school
te kunnen stichten en het bestuur
was daarmee de ge-meente een stap
voor. Ook de christelijke school
kwam er, een stukje verderop in de
Meene, maar een groot deel van het
Wolfersveen kon dichtbij naar de
Nutsschool.
Als eerste ‘Hoofd der School’ werd
dhr. Baljet uit Gameren benoemd.
Met paard en wagen werd hij over de
slechte zandweg naar ’t Wolfersveen
ge-bracht. Hij bleek speciaal naar die
functie gesolliciteerd te hebben om
de strijd die de buurt gevoerd had en
wilde graag werken aan een school
die zo van de ouders was.
Wellicht is die opmerking van dhr.
Baljet wel de rode draad door de
geschiedenis van de school. Door de
wisselwerking is de school door
goede en slechte tijden overeind

gebleven.
Bij het 50-jarig bestaan leek het er
niet na dat de school nog een vol-
gend jubileum zou gaan meema-
ken, want het leerlingaantal was
naar een dieptepunt gezakt en de
norm voor bestaansrecht werd ver-
der omhoog geschroefd. In 1976 was
de school een éénmansschool gewor-
den en het toenmalige hoofd, dhr.
Vellenga zag dat niet zitten en gaf er
de brui aan. Wouter Landeweerd,
toen werkzaam op de Jan Ligthart-
school, werd op voorspraak van
mevr. Laman Trip, gevraagd om 10
dagen voor het begin van de zomer-
vakantie de school over te nemen
om zo te voorkomen dat de school
per zomervakantie zal moeten slui-
ten. En de keuze had waarschijnlijk
niet beter kunnen zijn, want onder
de bezielende leiding van dhr.
Landeweerd, kreeg de buurt er ook
weer vertrouwen in en groeide het
leerlingaantal van 23 naar 34 in
1981.
De volgende bedreiging was de
komst van de basis-school, waarbij
kleuteronderwijs en ‘lagere’ school
werden gekoppeld. De Wolfersveen-
school had geen kleuterschool. De
minister werd geschreven. Wouter
Landeweerd ging zelfs met de ouder-
commissie naar ‘Den Haag’ om het
voor elkaar te krijgen alsnog een
kleuterschool op te richten en het
lukte.
Het enthousiasme van dhr. Lande-

weerd werkt zo aanstekelijk dat het
leerlingaantal, mede door de kleu-
terschool, groeit tot 75. Zelfs uit de
bebouwde kom van Zelhem meld-
den zich leerlingen aan. De klein-
schaligheid, in een tijd dat alles gro-
ter en groter moet, blijkt de kracht
van de school. Een kindvriendelijke
omgeving, direct in de buurt waar
het kind opgroeit, waar geen discre-
pantie bestaat tussen thuis- en
schoolsituatie.
En de kracht van de school, maar
ook van de buurtschap is de onder-
linge verbondenheid, de beïnvloe-
ding over en weer en het respect dat
iedereen binnen de school en de
gemeenschap geniet. Tel daarbij nog
de wijze waarop de betrokkenheid
van de ouders bij de school op pijl
wordt gehouden met acties als de
‘paaseieren’, het oud papier opha-
len, rommelmarkten, etc.
Onlangs nam dhr. Landeweerd
afscheid van ‘zijn’ school, maar als
lid van de jubileumcommissie is hij
nog nauw betrokken bij de school.
Bij het 50-jarig en het 60-jarig
bestaan werd steeds de hoop uitge-
sproken dat de school mocht blijven
bestaan, maar met nu 60 leerlingen
blijft de school ver boven de ophef-
fingsnorm en wordt het voortbe-
staan niet bedreigd. Vooral ook
omdat de school door samenwer-
king in de regio problemen van per-
sonele aard goed kan oplossen. Het
wordt dus een vrolijk feest op 1
april, maar niet een genoegzaam
achteroverleunen, want een school
als deze Nutsbasisschool zal altijd
alert moeten blijven op veranderin-
gen in de maatschappij en zal altijd
moeten blijven zoeken naar manie-
ren om de verbondenheid met
ouders en omgeving op pijl te hou-
den.

Kerk en Radio
Aan het interkerkelijke programma
‘de Muzikale Ontmoeting’ bij Radio
Ideaal wordt op maandag 7 meege-
werkt door mevr. Annie Alberink. De
week erop, maandag 3 april, wordt
er een gesprek uitgezonden met
mevr. Gerrie Snelder over de ope-
ning van de gerestaureerde H.
Martinuskerk in Baak.
Zondag 26 maart zal er via de fre-
quenties van Radio Ideaal vanaf
10.00 uur een kerkdienst worden uit-
gezonden, die wordt gehouden door
de Protestantse Gemeente Hum-
melo. Ds. S. Hiemstra zal in die
dienst voorgaan.
Het programma ‘de Muzikale
Ontmoeting’ wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Van 20.00 tot
20.30 uur kunnen muzikale verzoek-
jes voor het programma worden aan-
gevraagd via tel. 0314-624002.

Op 1 april bestaat de Nutsbasisschool Wolfersveen 75 jaar, een feest dat
de gehele buurtschap niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. In totaal
hebben in die 75 jaar meer dan 600 kinderen uit Wolfersveen en omge-
ving de basis van het onderwijs genoten. Het overgrote deel van hen
heeft inmiddels aan de jubileumcommissie laten weten op zaterdag 1
april naar de jubileumviering te komen en daar wordt zelfs een reis van
Canada naar Wolfersveen voor gemaakt. De dag ervoor verzorgt de jubi-
leumcommissie, samen met de leerkrachten en de ouders, een groots
feest voor de huidige leerlingen. Onder het thema ‘Geschiedenis’ wordt
een gezellig kinderfeest gevierd.

Nationale collecteweek ZOA-Vluchtelingenzorg

20.000 collectanten  voor 
vluchtelingen in Afrika en Azië

Jubilarissen bij 
dansgroep Wi’j eren ’t Olde

Van 26 maart tot en met 1 april 2006
houdt ZOA-Vluchtelingenzorg haar
nationale collecteweek. Zo'n 20.000
vrijwilligers zullen collecteren. Het
thema van de collecteweek is ‘Water
maar ook een kraan, wij blijven’.
Daarmee wil ZOA aangeven dat
zowel noodhulp als wederopbouw
de basis vormen van haar werk in
diverse landen in Afrika en Azië.
Noodhulp is belangrijk, maar zicht
op een nieuwe toekomst ook. Met
die toekomst helpt ZOA door bij-
voorbeeld op Sri Lanka gezond-
heidstrainingen te geven.
Jeyachitra (18) woont op Sri Lanka.
Jarenlang zag haar leven er grauw
uit. De burgeroorlog die decennia-
lang op Sri Lanka woedde, heeft
haar persoonlijk geraakt. “Ik moest
met mijn familie vaak vluchten voor
het  geweld. Met mijn eigen ogen
heb ik gezien dat mensen werden
vermoord. Zoiets blijft je altijd bij.
Ook mijn vader en broer zijn
gedood”.
De vreselijke jeugd van Jeyachitra is
doortrokken van geweld en vluch-
ten. Nu is er een fragiele wapenstil-
stand in het land en Jeyachitra kan
zich meer richten op de toekomst.
Als ze haar school heeft af-gemaakt,
wil ze graag een baan waarmee ze
mensen kan helpen die het moeilijk
hebben.
“ZOA helpt me hier nu al mee. Met
een aantal ande-re meisjes volg ik

een gezondheidscursus. We leren
hoe we ziektes kunnen voorkomen
door goed op de hygiëne te letten.
Veel mensen gebruiken geen toilet
omdat er weinig water is. Dat ver-
oorzaakt veel onnodige ziektes
waardoor mensen kunnen sterven.
Ook leren we zwangere vrouwen te
helpen en kunnen we kinderen
inenten”.
Wanneer de cursus is afgelopen,
gaan de meisjes in hun eigen dorp
dit vrijwilligerswerk in de praktijk
brengen. Door het financieren van
deze gezondheidscursus verbetert
ZOA de gezondheid onder vluchte-
lingen op Sri Lanka. Tevens biedt de
cursus voor Jeyachitra hoop op een
betere toekomst. ZOA wil trouw blij-
ven aan vluchtelingen en blijft tot-
dat de mensen weer in staat zijn om
zelfstandig hun leven op te pakken.
Vluchtelingen en ontheemden kun-
nen blijvend rekenen op deze hulp.
Om dit werk goed uit te voeren
hoopt ZOA op veel steun tijdens de
nationale collecteweek.
ZOA-Vluchtelingenzorg is een
christelijke humanitaire hulpverle-
ningsorganisatie voor internationa-
le vluchtelingenhulp. De organisatie
voert programma’s uit in Afrika en
Azië. Van noodhulp tot en met
wederopbouw. Voor vluchtelingen,
ontheemden en slachtoffers van
rampen. Voor meer informatie:
www.zoa.nl

13-jarige scholiere 
ernstig

gewond bij ongeval

Een 13 jarig meisje uit Drempt is
maandagmiddag 13 maart ernstig
gewond geraakt bij een verkeers-
ongeval op de Houtmolenstraat in
Doetinchem. Het ongeval vond
omstreeks 15.20 uur plaats toen het
meisje vanaf het schoolplein van
het ‘Brewinc’ de straat opfietste en
daarbij werd aangereden door een
bedrijfsbusje dat vanuit de richting
van de Gutstraat kwam aangereden.
Het bedrijfsbusje werd bestuurd
door een 57-jarige man uit Zelhem.
Het meisje is per ambulance overge-
bracht naar het Slingelandzie-ken-
huis in Doetinchem en kort daarop
naar het Rad-boutziekenhuis in

Nijmegen.

Open Dag
Modelspoorclubs

Zondag 26 maart is er landelijk een
Open Dag voor modelspoorclubs.
Ook modelspoorclub ‘de Achter-
hoek’ opent dan haar deuren om
modelspoorenthousiastelingen te
laten zien waartoe een dergelijke
vereniging in staat is. Van 11.00 tot
16.00 uur bent u van harte welkom
in het clubgebouw aan de Was-sink-
brinkweg 6 Doetinchem (grens
Doetinchem – Zelhem). 
De route zal door pijlen staan aan-
gegeven vanaf de hoofdwegen. De
entree bedraagt € 1,--. Kinderen heb-
ben gratis entree.

Vendeliers, muzikanten en het
bestuur van de folkloristische
dansgroep ‘Wi’j eren ’t olde’ gingen
op bezoek bij de leden Hanneke
Berendsen en Lammert Eenink om
ze eens flink in het zonnetje te zet-
ten. Hanneke, één van de opricht-
sters van de groep, omdat ze 75
jaar werd en Lammert omdat hij 35
jaar lid is van de dansgroep en ook
omdat hij 80 jaar werd.

Bij deze gelegenheden wordt dan
traditioneel het vaandel gezwaaid.

Op de foto ziet u de beide jubilaris-
sen geflankeerd door de vendeliers
Fokke van Gennep en Jan Wassink,
de drie muzikanten Bennie Ban-
nink, Henk Weenk en Jan Saalmink
en bestuurslid Gerrie Luesink.
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VORDENSE BRIDGE CLUB
Maandag 13 maart:
Groep A:
1 Mw. D. Hoftijzer / Dhr. G. Hoftijzer
69,3%; 2 Mw. A. van Burk / Mw. N. Hen-
driks 62,5%; 3 Mw. K. Vruggink / Dhr.
A. Vruggink 59,4%

Groep B:
1 Mw. S. de Vries / Mw. L. Lamers 66,2%;
2 Mw. L. Meijerink / Dhr. T. Meijerink
60,4%; 3 Mw. J. Oldenhave / Dhr. G. Ol-
denhave 55,7%

Groep C:
1 Mw. G. Peters / Dhr. B. Klein Gunne-
wiek 56,3%; 2 Mw. D. Hartelman / Mw.
K. Notten 55,6%; 3 Mw. B. Groot Bra-
mel / Dhr. H. Groot Bramel 54,2%

Woensdag 15 maart:
Groep A:
1 Mw. D. Hoftijzer / Mw. K. Vruggink
58,33%; 2 Mw. T. Simonis / Mw. R. Web-
bink 56,25%; 3 Mw. M. Koekkoek / Dhr
J. Koekkoek 55,00%

Groep B:
1 Dhr. J. Wegchelaer / Dhr. G. Gille
65,31%; 2 Mw. H. Stertefeld / Dhr. F.
Stertefeld 58,33%; 3 Mw. G. Nulden /
Mw. R. de Bruin 55,00%

B r i d g e n

Ratti Heren
RATTI 1 – RIETMOLEN 1 
Na opnieuw een tweetal afgelastingen
mochten de heren van Ratti 1 op zon-

Uitslagen zaterdag 18 maart
Witkampers A1 - Vorden A1: 1-0
Be Quick Z. B1 - Vorden B1: 2-1
Vorden B2 - WHCZ B3: 1-5
Vorden C1 - Warnsveldse Boys C1: 3-3
Vorden C2 - V en L C1: 1-3
Vorden C3 - Voorwaarts T C4: 0-2
DZSV D1 - Vorden D1: 3-0
Vorden D3 - DZC '68 D7: afg.
Vorden E1 - Gazelle Nieuwland E1: afg.
Sprinkhanen E1 - Vorden E2: 4-5
Doetinchem E2 - Vorden E3: 2-0
Vorden E4 - GSV '38 E2: afg.
Steenderen E3 - Vorden E5: 5-8
GSV '38 E4 - Vorden E6: 5-0
Vorden F1 - DVC '26 F2: 1-1
Vorden F3 - DZC '68 F4: 2-3
Vorden F5 - Zelhem F2: uitg.

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

Zaterdag 25 maart
Vorden B1 - WHCZ B2; Steenderen B2 -
Vorden B2; WHCZ C2 - Vorden C1;
Warnsveldse Boys C3 - Vorden C2;
Warnsveldse Boys D3 - Vorden D2; Vor-
den D3 - AVW '66 D6; Zelos E1 - Vorden
E1; Vorden E2 - OBW E2; DZC '68 E3 -
Vorden E3; Vorden E4 - RKPSC E3; Con-
cordia-Wehl E4 - Vorden E5; Vorden E6
- DZC '68 E9; RKPSC F1 - Vorden F1; Vor-
den F2 - Hoven de F2; Dierense Boys F1
- Vorden F3; Vorden F4 - Erica '76 F2;
Vorden F5 - Ruurlo F8

Zondag 26 maart
Dinxperlo 1 - Vorden 1
Bon Boys 2 - Vorden 2

dag 19 maart weer eens de wei in.
Dtmaal om het op te nemen tegen
Rietmolen 1. De uitwedstrijd tegen
Rietmolen werd met 4-0 verloren,
maar Ratti-trainer Rein Kattenbelt
had voor de eerste maal dit seizoen
een volledig fitte en voltallig aanwezi-
ge selectie tot zijn beschikking. Dat
gaf mogelijkheden genoeg om een be-
ter resultaat neer te kunnen zetten.
Rietmolen begon met meer strijd en
inzet aan de wedstrijd en poogde Rat-
ti  van meet af aan onder druk te zet-
ten. Hierdoor kwamen de achterhoe-
de en het middenveld van Ratti niet
toe aan verzorgd voetbal. Ratti kon op
het middenveld geen vrije man vin-
den en was genoodzaakt om veelal de
lange bal te hanteren. De potige verde-
digers van Rietmolen hadden daar
geen moeite mee. Rietmolen had voor-
namelijk op basis van inzet een duide-
lijk veldoverwicht de eerste helft,
maar wist nauwelijks grote kansen te
creëren. Tien minuten voor rust was
het toch Rietmolen dat uit een dood
spelmoment verdiend op voorsprong
kwam. De heren van Ratti traden bij
een corner van Rietmolen niet reso-
luut op, waardoor het voor een inlo-
pende Rietmolen-speler een koud
kunstje was om de bal achter doelman
Sander Roelvink te koppen.
Met een 1-0 achterstond begon Ratti
aan de tweede helft. Het was duidelijk
dat Ratti uit een ander vaatje moest
gaan tappen om de achterstand nog
om te kunnen buigen. Rietmolen
hinkte in de beginfase van de tweede
helft op twee gedachten. De blauw-
witten wisten niet goed of ze hun
voorsprong wilden uitbouwen of con-
solideren, waardoor Ratti meer gele-
genheid kreeg om met verzorgd voet-
bal het doel van de tegenstander te be-
reiken. Ratti leverde in de tweede helft
bovendien veel meer strijd en zat veel
korter op de tegenstander. Rietmolen
werd aanvallend steeds onmachtiger
en Ratti rook kansen. Twintig minu-
ten voor tijd werd het betere spel van
Ratti beloond. Middenvelder Erwin
Weenk zette goed door op de rechter-
flank en legde de bal uitstekend af op
de inlopende Jan Groot Jebbink. Deze
wist de bal met zijn linkervoet schitte-
rend langs de doelman van Rietmolen
te krullen.
Na de Kranenburgse gelijkmaker ont-
spon zich een spannende slotfase. Bei-
de  ploegen gingen voor de overwin-
ning waardoor het spel op en neer
golfde. Vooral Ratti had nog een aan-
tal goede kansen op een voorsprong.
Invaller Michiel Gudde wist de keeper
van Rietmolen te omspelen, maar zag
zijn inzet verdwijnen in het zijnet.
Ook spits Jeroen Fleming was dichtbij
de winnende treffer, maar vergat van-
uit een moeilijke hoek de bal terug te
leggen op een inlopende medespeler.
Omdat geen van beide ploegen het net
nog wist te vinden, moest Ratti voor
de tweede maal in successie genoegen
nemen met een puntendeling. Gezien
de kansen in de tweede helft was een
winstpartij mogelijk geweest, maar op
basis van het spelbeeld over de gehele
wedstrijd was winst voor geen van bei-
de ploegen verdiend geweest.

Dash
UITSLAGEN
Zaterdag 18 maart
DOC STAP ORION MB1 - Dash MB2 4-0;
DVO MB1 - Dash MB1 1-3; Dijkman
WSV D2 - Dash D3 2-3; Wevoc D1 - Dash
D2 0-4; Boemerang D2 - Dash D1 3-2;
Dash 1 - Harfsen 3-1; Dash JC1 - GUV
GR Bovo JC2 4-0; Dash D6 - Brevolk D1
0-4; Dash MC1 - DOC St. ORION MC1 0-
4; Dash H2 - Marvo'76 H2 Verzet 28-3;
Dash H3 - DOC St ORION H7 3-2; Dash
D4 - KSV D3 4-0; Dash D5 - Dijkman
WSV D5 1-3; Dash H1 - Halley H2 3-1.

Donderdag 23 maart
20.30, Harfsen, Harfsen D3 - Dash D6
Hoeflo.
Zaterdag 25 maart
12.00, Varsseveld, VCV MB1 - Dash
MB1, Van Pallandthal; 12.30, Lochem,
Avanti H3 - Dash H2, de Beemd; 14.00,

Vo l l e y b a l

Zevenaar, Labyellov, H - Dash H1, Len-
temorgen; 14.30, Lochem, Avanti D2 -
Dash D4, de Beemd; 16.30, Lochem,
Avanti H2 - Dash H3, de Beemd; 17.30,
Velswijk, ASV D1 - Dash D5, d'n Drae-
jer; 11.30, Dash 1 - Willems Gemini;
11.30, Dash 2 - Tornado; 13.15 Dash
MC1 - Willems Gemini MC1; 15.00
Dash D2 - WIK D1; 17.00, Dash D3 -
DVO D4; 17.00 Dash D1 - Longa '59 D3.

BOEMERANG D2 - DASH D1
Afgelopen zaterdag moest het eerste
dames team naar Eibergen om tegen
het tweede team van Boemerang te
spelen. Dis was een belangrijke wed-
strijd voor Dash, want alle punten tel-
len nu mee om niet direct te degrade-
ren.
In de eerste twee sets speelde Dash
voorzichtig. Er was te weinig service-
druk en ook met de aanval werd te
weinig druk bij Boemerang gelegd. Dit
resulteerde in beide sets tot verlies
voor Dash (25-20, 25-19).

In de derde set kreeg Dash de op-
dracht om meer druk bij Boemerang
te leggen. Er kwam meer servicedruk
en ook in de aanval kwam veel wisse-
ling. Er werd gescoord met een aanval,
maar ook met meerdere prikballen.
Dit ging ook zo door in de vierde set.
Beide sets werden ook gewonnen door
Dash (21-25, 23-25).
Het stond nu 2-2, dus er moest nog een
vijfde set gespeeld worden. Tot de
stand 8-8 ging het gelijk op, maar me-
de door een beslissing van de scheids-
rechter en een goede service van Boe-
merang, wonnen zij deze set met 15-
12.  Door de winst van Boemerang in
de vijfde set verloren de dames uit Vor-
den deze wedstrijd met 3-2.
Volgende week speelt Dash om 17.00
in Sporthal 't Jebbink te Vorden tegen
Longa d3 uit Lichtenvoorde. Dit is een
belangrijke wedstrijd, omdat Longa d3
de hekkensluiter is, hier moeten dus
punten gepakt worden. Publiek is dus
altijd welkom.

Door het heersende griepvirus was
een creatieve geest nodig om toch
overal voldoende zwemmers te plaat-
sen. Aan het begin van de wedstrijd
werd nog even de stand tot nu toe me-
de gedeeld: een derde plaats voor de
Berkelduikers. Iedereen beloofde dan
ook 200% inzet, en zo gebeurde het: 51
persoonlijke starts waarvan 22 PR's.
Zeer opmerkelijke prestaties werden
geleverd door Joëlle Boers, verbetering
van haar PR's met vele seconden op zo-
wel de 50m. schoolslag als op de
200m. vrijeslag en door Daan Brinke-
rink op de 100m. wisselslag. Taco
Braakhekke moest door een verschui-
ving in het programma maar liefst 4x
zwemmen in een half uur tijd. 3x be-
naderde hij zijn besttijd en in de laat-
ste afstand zwom hij zijn dikverdiende
PR. De overige zwemmers die geen PR
zwommen zaten er wel dicht bij, dus

ook van hen een geweldige prestatie.
De estafetteploegen presteerden ook
prima met 1 maal een 1e plaats en 2
maal een 3e plaats.

1e plaatsen waren er voor:
Daan Nijland (100m vrije- en school-
slag), Elsemieke Lever (200m vrije
slag), Han Nijland (50m rugslag) en de
estafette ploeg dames.

2e plaatsen waren er voor:
Carmen Degenaars (50m rugslag,
100m vlinder- en wisselslag), Elsemie-
ke Lever (50m schoolslag), Monique
Eggink (100m wisselslag), Han Nijland
(100m vlinderslag), Bart Kers (100m
schoolslag) en Laura Holterman (50m
rugslag).

3e plaatsen waren er voor:
Bart Kers (100m vrije slag), Berjan Eb-
bekink (50m rugslag), Frederiek Groot
Roessink (100m wisselslag), Laura Hol-
terman (100m vlinderslag), Taco
Braakhekke (100m schoolslag), estafet-
te ploeg meisjes en de estafetteploeg
jongens.

Creatief succes voor Berkelduikers
Afgelopen zaterdag was de 4e  ron-
de van de Verenigingscompetitie
in het zwembad te Losser. Het zat
de Berkelduikers met de bezetting
niet echt mee.

Op zondag 26 maart wordt er in de
Hoeksteen (voorheen Geref. Kerk) Beu-
kenlaan 20 in Barchem een zang-
dienst georganiseerd door de Protes-
tantse gemeente Ruurlo/Barchem. De
dienst begint om 19.00uur. U bent al-

len van harte welkom en zing een uur-
tje mee met bekende en minder be-
kende liederen. Soms zijn het liederen
met een bijzondere herinnering, een
lied dat je raakt of gewoon omdat het
mooi is. www.pknruurlobarchem.nl

Zangdienst Barchem

TRADITIE
Het is in Vorden een traditie geworden
dat op de zaterdagavond voor de Ko-
ninginnedag de Oranjeavond wordt
georganiseerd. Dit is een avond voor
zowel leden als niet leden. Het pro-
gramma kent een culturele invulling.
Zo zijn er al veel toneelstukken opge-
voerd, is er veel muziek ten gehore ge-
bracht. Dit jaar wordt er met één tradi-
tie gebroken. De Oranjeavond is dit
jaar namelijk op vrijdag in plaats van
zaterdag en wel op 21 april, wel ge-
woon in het dorpscentrum in Vorden.
Dit jaar zal "De Battumse Revue" hun
programma over het voetlicht bren-
gen. Een traditionele revue zoals we
dat van vroeger nog kennen met to-
neel, zang en dans. Wie kent niet
meer de Wierdense Revue, veel lach-
wekkende situatie's op professionele
wijze gebracht. De Battumse Revue is
één van de weinige revue gezelschap-

pen die ook op dit niveau opereert. Op
de tv zie je ze niet (meer). In de profes-
sionele theaterwereld ook niet. Reden:
veel te duur. Het zijn alleen nog de en-
thousiaste amateur-gezelschappen die
het voor elkaar krijgen dergelijke pro-
ducties te presenteren. Omdat voor
hen niet het geld maar het applaus de
belangrijkste beloning is voor de vele
inspanningen die zijn verricht. In to-
taal doen zo'n 60 mensen mee aan de-
ze productie.

BESCHUUT MET MUUSKES
Humor en show voeren al jarenlang
de boventoon in de vele revues die het
gezelschap "De Battumse Revue" op de
planken heeft gebracht. In deze nieu-
we productie zal dat niet anders zijn.
Op erve "de Windbuul"  ontstaat met-
een al een flinke verwarring wanneer
blijkt dat het buurmeisje plotseling
iets in de kinderwagen heeft. Daar
moeten Geertje en Aaltje het fijne van
weten. Ze starten een buurtonderzoek
waarbij de achterdocht niet van de
lucht is. 
Het nieuwe tuinhuisje geeft weer heel
andere problemen. Bouwkundig blijkt
er nogal wat mis te zijn. De deftige
High Tea valt dan ook grotendeels in
het water. Toch zorgt een klein diertje
op het laatst een onverwachte wen-
ding.

KONTRAST
De liedjes in de revue worden net als
de schetsjes in het dialect vertolkt.
Veelal vrolijk van aard zoals het lied
over de perikelen rond de Twee Zolt-
streujers. Maar ook een moment van
bezinning wordt niet uit de weg ge-
gaan. In "Een kring van vrinden" komt
naast het gevoel van vriendschap en
verwantschap ook de angst voor het
onbekende naar voren. 

BETOVERING
Fleurige balletnummers zorgen er-
voor dat ook het showelement uitbun-
dig voor het voetlicht komt. Een won-
derlijke tocht door het sprookjesland
van Oz combineert mooie muziek met
prachtige kostuums en sfeervolle de-
cors. Herkenning voor oudere jonge-
ren, ontdekking voor de jeugd; dat
kan verwacht worden bij een eigen-
tijdse bewerking van "Ja zuster, nee
zuster" Alle belangrijke figuren uit de
beroemde serie zullen de revue passe-
ren. 

KAARTEN
Kaarten zijn vanaf maandag 10 april
verkrijgbaar bij Het Dorpscentrum in
Vorden. Leden van de Oranjevereni-
ging kunnen de toegangskaarten op
vertoon van hun lidmaatschapskaart
gratis afhalen.

Vrijdag 21 april 2006, Oranje Avond in Dorpcentrum

De Battumse Revue treedt op met nieuw
programma
Vrijdag 21 april organiseert de
Oranjevereniging Vorden weer de
traditionele Oranjeavond. Dit jaar
komt "De Battumse Revue" naar
Vorden . Een compleet nieuw pro-
gramma vol vrolijke sketches, klin-
kende liedjes en een kleurrijk bal-
let wordt dan opgevoerd in de gro-
te zaal van het Dorpscentrum in
Vorden.

VORDEN - SILVOLDE 1-2
Silvolde steekt er in de 4e klasse C met
kop en schouders boven uit. Silvolde is
niet alleen koploper, maar heeft ook
de meeste doelpunten gescoord en de
minste tegen doelpunten. Het lijkt
daarmee rechtstreeks op het kampi-
oenschap af te stevenen en heeft al-
leen nog wat te duchten van Concor-
dia Wehl. Vorden heeft daarin zondag
geen verandering kunnen brengen,
hoewel het zeker niet onverdienstelijk
heeft gespeeld. Het had in de tweede
helft een aantal unieke mogelijkhe-
den op een gelijke stand. Bij Vorden
debuteerde jeugdspeler Stefan Eggink
en deed dat zeker niet onverdienste-
lijk. 
In de 5e minuut zette Silvolde een
mooie aanval op en deze werd door de
spits met een snoekduik onhoudbaar
voor Rik Bargeman binnengekopt. Dat
was voor Vorden wel even slikken om
zo snel op achterstand te komen. Sil-
volde speelde met drie spitsen en gaf
de verdediging van Vorden nauwelijks
kans het spel op te bouwen, waardoor
het noodgedwongen de lange bal
moest hanteren. Overigens ook weer
niet zonder gevaar, want zowel Hugo
van Ditshuizen als Ronald Visser was
de verdedigers meermalen te snel af,
echter door de snelheid van het spel
was er onvoldoende aansluiting van-
uit de tweede lijn.
In de 45e minuut kreeg Silvolde een
vrije trap op de rand van de zestien
meter en de inzet verdween onhoud-
baar in de kruising. 0-2 Opnieuw een
tegenvaller voor Vorden om op slag
van rust met een 0-2 achterstand de
kleedkamers in te gaan. Dat gebeurde
overigens ook niet want in de blessure-
tijd van de eerste helft tekende Erik Ol-
denhave de 1-2 aan, eveneens uit een
vrije trap. De tweede helft was een
open wedstrijd, waarbij Silvolde wat
sterker was, maar Vorden creëerde
zich de beste kansen. Ronald Visser
zag tot twee keer toe een inzet  door
doelman Marco Olthuis schier onmo-
gelijk uit het doel gewerkt, die daar-
mee zijn ploeg op voorsprong hield.
De beste kans kreeg Hugo van Ditshui-
zen, die vrij voor de keeper te onbe-
heerst uithaalde en de bal naast het
doel zag verdwijnen. In het laatste
kwartier werd door beide ploegen ge-
knokt voor iedere bal, maar helaas
voor Vorden kon het geen doelpunt
forceren.

Vo e t b a l

Ratti dames
STEENDEREN 1 - RATTI 1
Afgelopen zondag zijn de dames van
Ratti de strijd aangegaan met de da-
mes van Steenderen. De eerste twintig
minuten van de wedstrijd verliepen
chaotisch en Steenderen wist de bal
vaak te onderscheppen. Achterin werd
er flink geruimd bij Steenderen. Door
het ongecontroleerde spel kwam Ratti
moeilijk in de wedstrijd en liepen de
combinaties niet. Het was Ratti dat
het spel probeerde te maken. Echter
Steenderen zorgde een kwartier voor
rust voor het openingsdoelpunt. Vanaf
grote afstand wist een speelster van
Steenderen de bal met een prachtig
zondagsschot in het doel te krullen. 1-
0. De rust werd bereikt en Ratti keek
tegen een onverdiende achterstand
aan. 
Na de rust bleef Ratti druk zetten. Een
kwartier na rust was het Wencke Olt-
huis die voor een verrassing zorgde.
Een genomen corner wist zij prachtig
in het net te krullen en de speelsters
van Steenderen hadden het nakijken.
1-1. Ratti ging hierna op zoek naar de
winst en bleef druk zetten. Steenderen
hield echter voet bij stuk en hield zich

achterin staande. De eindstand bleef
1-1. Ratti heeft hier belangrijke pun-
ten laten liggen voor het kampioen-
schap. Aanstaande zondag thuis tegen
Voorwaarts.
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Heiligen beelden, Mariabeelden, mo-
derne beelden, kruizen, rozenkran-
sen, sieraden, sleutelhangers, medail-
lons, wierook, kaarsen, kandelaars,
kruislampjes, wijwaterbakjes, mis-
wijn, kaarten, speelgoed, boeken en
nog veel meer geschenken. Van elk ar-
tikel zijn verschillende modellen aan-
wezig, of passend bij verschillende ge-
legenheden, zoals huwelijk, geboorte,
doop, communie en vormsel. Binnen-
kort komen er artikelen met betrek-
king tot de paasdagen bij, zoals paas-
kaarsen. En in december zullen de
kerststallen en andere kerstartikelen
worden getoond.

Benno en Joke Rosema hebben al een
aantal jaren met veel succes de web-
winkel www.religieuzeart.nl. Daar-
naast hadden zij een ‘winkel aan huis’.
Zij zijn bijzonder tevreden met deze
verhuizing naar een showroom met
magazijn. “We hebben nu ons huis
weer terug,” vertelt een trotse Benno
Rosema. “Alles wat in deze showroom
te zien is, stond namelijk bij ons thuis.
In de gang stond permanent de vitrine
met diverse artikelen en aan de muur
hingen de kruisjes. Op zolder stond de
voorraad. Drie keer per week bouwden
we de huiskamer om tot winkel waar

de klanten konden rondkijken.” Ze de-
den het met plezier, maar nu is die
tijd toch voorbij.

Benno Rosema studeerde theologie,
maar ging werken in de zorgsector. Na
verloop van tijd gaf dit werk hem geen
voldoening meer en hij nam ontslag.
Een buurvrouw vroeg hem eens om
raad in haar zoektocht naar een religi-
eus artikel. Toen hij erin slaagde dit te
vinden was het idee voor een eigen be-
drijf geboren. Zo begon hij, samen met
zijn vrouw Joke, thuis en op kleine
schaal, religieuze artikelen te verko-
pen.

Het bedrijf groeide en een inschrijving
bij de Kamer van Koophandel voor ar-
tikelen en boeken kon niet uitblijven.
Op 4 april 2004 lanceerde Benno Rose-
ma de internetsite. Om consumenten
en bedrijven die op het Internet surfen
te laten zien dat online kopen veilig
en betrouwbaar is, ontwikkelde de
Stichting MKB en Internet een keur-
merk: het mkbOK Website Keurmerk.
Uiteraard worden behalve aan de web-
site ook eisen gesteld aan de manier
van zakendoen van de onderneming
en de eigenaar. De website www.religi-
euzeart.nl van Benno en Joke Rosema

kreeg op 24 oktober 2005 dit keur-
merk uitgereikt en werd hiermee het
eerste bedrijf die het mbkOK Website
Keurmerk in Nederland mocht voe-
ren!

De Catalogus Kerkelijk Assortiment
wordt door de kerken gebruikt. Voor
de kerken in de regio geld extra ser-
vice. Deze krijgen hun bestelling gra-
tis bezorgd wanneer het ze uitkomt,
bijvoorbeeld als de koster in de kerk is.
Dat kan dus betekenen dat dit buiten
de kantoortijden valt. “Op een keer
was de miswijn op,” vertelt Joke Rose-
ma. “Die hebben we op zondagoch-
tend nog snel een fles gebracht.”

“Als we het niet hebben, kunnen we er
wel aankomen!” zo zegt Benno Rose-
ma. “Er was bijvoorbeeld een verpleeg-
huis dat al zeer lange tijd zocht naar
een bijzonder houten Mariabeeld. Ze
waren er zelfs voor naar het buiten-
land geweest. Wíj konden uiteindelijk
het beeld leveren!” vult Joke Rosema
aan. Ze zijn trots op hun contacten in
binnen- en buitenland.

De showroom van ‘Benno Rosema Re-
ligieuze artikelen & geschenken’ aan
de Gildeweg 46, 6996 AV Drempt is
woensdag- en vrijdagochtend geopend
van 8.45-12.00 uur. Ook is het mogelijk
een telefonische afspraak te maken op
(0313) 47 11 01 of via info@religieuze-
art.nl. De website is www.religieuze-
art.nl.

Nieuw in Drempt

Showroom Religieuze artikelen &
Geschenken

Aan de Gildeweg 46 in Voor-Drempt werd recentelijk de laatste hand ge-
legd aan de inrichting van een prachtige showroom. ‘Benno Rosema Reli-
gieuze artikelen & geschenken’ is uniek in deze omgeving. Het assorti-
ment is zeer breed en de artikelen die te koop zijn hebben allemaal een
raakvlak met religie. Particulieren maken er hun keuze, maar ook is een
complete Catalogus Kerkelijk Assortiment aanwezig.

Hij hoopt dit jaar ook een aantal maal
binnen de top tien te rijden maar
moeilijk zal het zeker worden.De con-
curentie in de superbike klasse waarin
Martens uitkomt is groot. Bob Withag,
Arie Vos, Arno Visscher en de Austra-
lier David Johnson zijn enkele namen
van mannen  die het hem moeilijk
gaan maken.Het aantal inschrijvingen
in de superbike categorie is dan ook
zeer groot. Afgelopen week is Andre in
Ledenon (Zuid Frankrijk) geweest om
te trainen. De eerste twee dagen werd
er onder zeer koude omstandigheden
getraind. De rest van de week was aan-
genaam warm. De trainingsweek
stond in het teken van een goede af-
stelling en het racegevoel weer terug
te krijgen na deze lange winter. Mar-

tens reed aan het eind van de week dik
2,5 seconden sneller rond dan vorig
jaar op het zelfde circuit. Helaas was
er op de laatste dag nog wat tegenslag
te verwerken. De achterschokbreker
had het begeven en een nieuwe was
niet voorradig. Eenmaal thuis aange-
komen is er een nieuwe geinstaleerd
voor de eerste wedstrijd van dit sei-
zoen. Martens Racing zal aan alle 10
wedstrijden voor het ONK superbike
meedoen. Als de financien het toela-
ten wil Andre ook graag meedoen aan
de drie landen cup wedstrijden in
Hengelo, Oostende en Frohburg. Het
ONK wordt op verschillende circuits
gereden zoals Assen, Nurburgring,
Spa, Eemshaven en op de Varsselring
in Hengelo. Op 1 en2 april is de eerste
ONK wedstrijd op het TT circuit in As-
sen. 

Hans Smees, Nederlands kampioen
250 cc, zal aankomend weekend mee-
doen aan de Grand Prix van Spanje die
gereden wordt op het circuit van Jerez.
Hij heeft voor deze wedstrijd een wild-
card ontvangen en zal het als training
voor zijn Europese avontuur zien.

Martens Racing wil in de
top vijftien

Voor Andre Martens (zie foto) mag
het wegrace seizoen nu al begin-
nen.De ZX10R Kawasaki coureur
wil dit seizoen in de top vijftien
van het ONK wegrace belanden.Vo-
rig jaar tijdens de laatste wedstrij-
den kwam Andre prima voor de
dag met enkele resultaten in de top
tien.

Vooral Strike First uit Arnhem tim-
mert de laatste tijd flink aan de weg.
Niet voor niets heeft de band voor het
komende jaar al meer dan tien optre-
dens staan waaronder één in Barcelo-
na en één samen met de Amerikanen

van The Banner en Death by Stereo op
de Hardcore Meeting in de eigen stad
Arnhem. Eerder werden al verschillen-
de demo's opgenomen, de band is nu
bezig een volledige eigen cd op de
markt te brengen. 
New Morality wist vorig jaar te verras-
sen met hun album "No Future", die
tot in Amerika aandacht kreeg in de
pers. De band heeft typische Ameri-
kaanse New York Hardocrebands als
Crown Of Thornz, Killing Time, No
Warning en Breakdown als grote in-
vloed en dat is te horen in hun mu-
ziek! Een avondje tophardcore in de
Rockstake, gaat dat zien!

Strike first en New morality
in de Rockstake
Aanstaande zaterdag hardcore in
de Rockstake! Niet de gabbervari-
ant die in de jaren '90 populair
werd, maar de oudere punkvari-
ant. Strike First en New Morality
komen langs om in de traditie van
Amerikaanse bands als Sick of it
All en Biohazard keiharde hardco-
re te brengen.

Deze wet heeft als hoofddoelstelling
dat alle mensen actief aan de samenle-
ving kunnen meedoen. Hierbij gaat
het dan niet alleen over zorgbehoefti-
ge ouderen of mensen met verstande-
lijke of lichamelijke beperkingen,
maar ook over mensen die om wat
voor reden dan ook zichzelf niet hele-
maal goed kunnen redden of door an-
dere oorzaken buiten de maatschappij
dreigen te vallen.
Een grote operatie, waarbij de ge-
meenten een grotere rol krijgen en
o.a. de Wet Welzijn, de Wet Voorzie-
ning Gehandicapten en de functie van

huishoudelijke verzorging vanuit de
AWBZ opgaan in deze nieuwe WMO.
Door de complexiteit is de ingangsda-
tum al verschoven van 1 juli dit jaar
naar 1 januari volgend jaar, maar nog
steeds kampen vele betrokkenen en
belangstellenden met vragen als: wat
is de bedoeling van de wet, wat is de
rol van de gemeente en haar bestuur,
is het weer een verkapte bezuinigings-
operatie? Daarom nodigt het CDA
Bronckhorst u allen, dus ook niet-le-
den, uit voor een bijeenkomst met als
onderwerp:

DE WET MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING (WMO)
met als spreker, staatssecretaris
mevrouw Clémence Ross-van Dorp
Zij werd op 22 juli 2002 benoemd tot
staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport in het Eerste Kabinet-
Balkenende, welke functie zij vanaf 27

mei 2003 in het Tweede Kabinet-Balke-
nende opnieuw bekleedt. De avond zal
beginnen met een inleiding van wet-
houder Ab Boers, die zijn visie over de
gevolgen van deze wet voor de ge-
meente en haar burgers zal geven. 
Daarna krijgt mevrouw Ross het
woord, waarna onder leiding van de
heer Henk Dijk, u in de gelegenheid
wordt gesteld om vragen te stellen en
om uw mening kenbaar te maken. 
Kortom, dé gelegenheid voor u als bur-
ger, maar ook u als vertegenwoordiger
van een organisatie, die bij voorbeeld
betrokken is bij zorg, om met één van
onze vertegenwoordigers in Den Haag
in contact te komen.
U bent van harte welkom op maan-

dag 27 maart a.s. in zaal Leemreis,
Spalstraat 40 in Hengelo, telefoon
0575-461274. De avond begint om
20:00 uur en vanaf 19:45 uur staat de
koffie klaar.

Staatssecretaris Clémence Ross komt maandag 27 maart
a.s. naar Bronckhorst om met u te praten over de WMO
Het lijkt wel of de enige zekerheid
op het gebied van de sociale wetge-
ving, de onzekerheid is. Want na de
nieuwe zorgverzekering staat er
weer een nieuwe wet aan te komen
en wel de WMO (Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning).
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Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

nieuwe zomercollectie is binnen:

Jassen, capri-broeken, t-shirts, 

fleecejassen ect. ect. 

Van o.a. Bjornson, Life Line, Kjelvik,
Bram’s Paris.

Ook enkele dames en heren zomerjassen 

met  25% KORTING
Kom kijken bij:

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Eerste Paasdag 
Brunchbuffet 

van 11.00-14.00 uur € 13,50 p.p.

Kinderen t/m 8 jaar € 6,50 p.p. 

Gaarne reserveren.

***

Eerste en tweede Paasdag 

kip- en schnitzelfarm en restaurant 

het Achterhuus geopend vanaf 15.00 uur 

voor plate en à la carte.

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

Wij gaan voor kwaliteit!!!
Aanbiedingen deze week

Sla + Komkommer samen 0.99
Elstar appelen 3 kilo 1.50

Bintjes of Surprise aardapplen 10 kilo 1.99
En volop Pootaardappelen

Sla-kool, perkplanten 
verse tulpen

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

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

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

EEN KEUKEN KIES JE MET ZORG, JE WILT ER IMMERS JAREN PLEZIER VAN

HEBBEN. WIJ BEGRIJPEN DIT ALS GEEN ANDER. IN ONZE SHOWROOM

VINDT U EEN RUIME VARIATIE IN STIJLEN EN PRIJSKLASSEN. 

ONZE ADVISEURS MAKEN GRAAG EEN PERFECT PASSEND ONTWERP NAAR UW

WENSEN. ONZE MONTEURS ZORGEN VOOR HET VAKKUNDIG PLAATSEN

EN...NATUURLIJK WERKEN WIJ ZONDER AANBETALING!

... metsmaak
ingericht!

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

Gespecialiseerd in : snelle levering van kozijnen 

• nieuwbouw • verbouw • onderhoud

Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor uw bouwplannen.

www.haggeman.nl

Hengelosestraat 61 • 7256 AB Keijenborg
Telefoon (0575) 46 15 15 / 06-51 220 150

Amsterdam
020-4923531
info@shieldgroup.nl

Lichtenvoorde
0544-397276
www.shieldsecurity.nl

Zie ook onze stand op de FD Vakbeurs 
in de IJsselhallen te Zwolle op 28, 29 en 30 maart

Zoekt voor haar vestiging in Oost Nederland

GEDIPLOMEERDE 
BEVEILIGERS
die op oproepbasis willen werken
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Harmonie is het sleutelwoord in een mooie tuin.
Alles is goed in balans en het geheel sluit aan op
uw woning. Bij het leggen van sierbestrating let u
daar dus op. Bij BouwCenter HCI kunt u precies
de juiste keus maken uit een ruim en gevarieerd
aanbod bestratingsmateriaal, natuursteen en
tuinafscheidingen. Met onze sierbestrating is uw
tuin helemaal af.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

bestaan nog!bestaan nog!
Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

Tuinwonderen...Tuinwonderen...

� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0316 52 32 01
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0315 69 62 00

P a a s k r a n tP a a s k r a n t  
weekblad Contactweekblad Contact
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.

Advertenties en berichtenAdvertenties en berichten

gaarne inleveren voor

vrijdag 31 maartvrijdag 31 maart a.s. aan

Drukkerij Weevers, Drukkerij Weevers, 

Nieuwstad 30, Postbus 22, Nieuwstad 30, Postbus 22, 

7250 AA Vorden 7250 AA Vorden 

of info@contact.nlinfo@contact.nl

De Redactie



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

12/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 maart 2006

PLUS
Filet Americain
Diverse smaken.
Bakje 150 gram 
NORMAAL 1.79-1.99

1.29

PLUS
IJs
Diverse smaken.
Bak 1 liter
NORMAAL 1.49-1.99

1.39

Grote bloemkool
Per stuk

1.49

Heineken
Pils*
Krat 24 pijpjes à 30 cl. 
ELDERS 9.99

7.69

Aviko
Fridéale
Pommes frites.
Zak 600 gram
ELDERS 1.39

0.99

Tierra Buena
Merlot, 
Cabernet 
sauvignon, 
Chardonnay 
of rosé* 
Sterwijnen uit Argentinië. 
3 flessen à 75 cl. naar keuze 
ELDERS 13.47
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

10.00
3 flessen
naar keuze

Ribkarbonade
Kilo                          ELDERS 7.69

5.49

“Ja lieve 
mensen,

ze zijn 
er weer
hoor!” U kunt weer sparen voor perkplantjes!

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

De leeftijdsgroep 65-74 jaar spring eruit
(totaal 191 personen). De categorie 75-84
jaar telt 126 leden. Er zijn 26 leden vanaf
84 jaar en ouder en 24 in de groep 55-64
jaar. Van de in totaal 367 leden zijn er 163
alleenstaand. Uit het jaarverslag van se-
cretaris J. Brandenburg blijkt dat de rijbe-
wijskeuringen voor 70 plussers een schot
in de roos is. Deze maandelijkse rijbewijs-
keuring dateert al uit 2003. Ook vermel-
denswaardig de hulp die de Anbo samen
met andere seniorenorganisaties geeft bij
het invullen van een belastingbiljet en/of

andere formulieren. Aan het wekelijkse
klootschieten wordt gedurende het hele
jaar door 25-30 personen deelgenomen.
Ook een flinke deelname aan de fiets-
tochten die in de periode mei t/m oktober
worden georganiseerd. In het jaarverslag
wordt eveneens aandacht geschonken
aan het seniorenconvent ‘ Bronckhorst’
dat in 2005 werd opgericht. Het Senioren-
convent is een samenwerkingsverband
dat tot doel heeft om te fungeren als ge-
sprekspartner van de nieuwe gemeente.
Anbo Vorden heeft haar leden het afgelo-
pen jaar uitvoerig gelnformeerd over de
werking van het nieuwe zorgverzeke-
ringsstelsel en de daaruit voortvloeiende
veranderingen. 

Momenteel bestaat het bestuur van de af-
deling Vorden uit de volgende personen:
J.A. Swart, J. Brandenburg, C. van de Pol,
N. Aernds, E. Meurs, T. van der Laag- He-
melman en C.J. Bosman- Groot Roessink.

ANBO Vorden verheugd
over toename leden
Het bestuur van de Anbo- afdeling
Vorden is verheugd dat het aantal le-
den de laatste jaren gestadig toe-
neemt. Het afgelopen haar zijn er
maar liefst 62 nieuwe leden bijgeko-
men. Thans telt de afdeling 367 leden
en behoort zij daarbij tot één van de
grootste verenigingen in Vorden.

Sinds een maand heeft het sociaal raads-
liedenwerk een inloopspreekuur in de ge-
meente Bronckhorst. Het spreekuur is er
elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.00
uur in een gedeelte van sporthal De
Kamp, Sarinkkamp 5a in Hengelo (Gld.).
Inwoners van de gemeente Bronckhorst
kunnen hier gratis terecht. Een afspraak
maken is niet nodig. “Inwoners van de ge-
meente Bronckhorst kunnen in feite met
alle vragen of problemen terecht bij het
inloopspreekuur”, zegt sociaal raadsman
Patrick Visser die iedere maandag aanwe-
zig is. Mensen die op het spreekuur ko-
men, hebben verschillende vragen. Van
wonen, werken en uitkeringen tot perso-
nen -en familierecht. Wie vragen heeft
over belastingen kan er ook terecht.
“Maar ik doe niet de aangiften”, vertelt
Visser lachend. Eenvoudige vragen en het
invullen van formulieren worden ter
plekke afgehandeld. Voor complexe za-
ken neemt sociaal raadsman Patrick Vis-
ser de gegevens op en wordt er een ver-
volgafspraak gemaakt. 

De sociaal raadsman informeert over wet-
ten, bijvoorbeeld wat de rechten zijn als
burger. Hij geeft vervolgens advies over
het aanpakken van een bepaald pro-
bleem. Er wordt niet alleen geadviseerd,
maar men wordt ook geholpen met bij-
voorbeeld het schrijven van een brief, het
invullen van formulieren of het opstellen
van een bezwaarschrift. Zonodig kan de
sociaal raadsman bemiddelen tussen in-
stanties waar problemen mee zijn. Het so-
ciaal raadsliedenwerk is eigenlijk al heel
lang bekend in Nederland. Het is een
voortvloeisel vanuit het maatschappelijk
werk en richt zich meer op concrete indi-
viduele dienstverlening. In de gemeente
Bronckhorst biedt Sensire het maatschap-
pelijk werk en het sociaal raadslieden-
werk aan. 

Sociaal raadsman Visser heeft naast een
inloopspreekuur in Hengelo ook spreek-
uren in Zutphen en Lochem. Volgens Vis-
ser is er zeker een behoefte aan in Bronck-
horst. “Het is nu nog in de aanloopperio-
de. Gemiddeld komen er vier personen
op het inloopspreekuur”. Verder zijn er
ook een aantal mensen die Visser telefo-
nisch benaderen met vragen. Die mensen
vinden het probleem te groot voor het
spreekuur. “Dat kan natuurlijk ook”. 

De sociaal raadsman merkt dat er heel
veel gelijksoortige vragen zijn op de plaat-
sen waar hij inloopspreekuur heeft. Veel
voorkomende vragen gaan op dit mo-
ment over het nieuwe zorgstelsel. “Men-
sen worstelen daarmee van wat moeten
we doen. Voor welke verzekering moeten
we kiezen of moeten we overstappen naar
een andere verzekering. Kunnen we bij de
huidige verzekeraar blijven”, zijn vaak ge-
stelde vragen. “Daarnaast komen er veel
vragen over de wet werk en bijstand, de
vroegere algemene bijstandswet. Die vra-
gen gaan meestal over de huurtoeslag, de
zorgtoeslag die uitgekeerd wordt en over
de heffingskorting. 

Het is een heel breed terrein waarna ge-
vraagd wordt. Dit soort vragen komen bij-
na allemaal terug op de spreekuren. De
sociaal raadsman bemiddeld en geeft ook
advies wanneer iemand een probleem
heeft met een bepaalde instantie. Maar in
de eerste plaats kijkt Visser wat de cliënt
er zelf aan kan doen. “Mocht het pro-
bleem te ingewikkeld zijn, dan kan ik
vanuit mijn organisatie contact opne-
men met de desbetreffende instantie en
proberen het conflict op te lossen”.
Voor meer informatie kan men bellen
met de algemene informatielijn. Tele-
foon: 0314-357723 of kijken op de website
www.sensire.nl

Sociaal raadsman houdt
inloopspreekuur
Als mensen problemen hebben met betrekking tot bijvoorbeeld uitkeringen,
belastingen, huursubsidie, erfrecht, naturalisatie, studiefinanciering of echt-
scheiding, dan kunnen ze terecht bij het sociaal raadsliedenwerk.

Help dieren zoals Donkey, 
help Stichting AAP!

Kijk voor meer 
informatie over deze 
acties op onze website 

 www.aap.nl 
of bel 0800-1118

U kunt Stichting AAP ook 
steunen zonder dat het u 
geld kost door:

� het sparen van Air Miles

� het inzamelen van 
lege inktpatronen en 
cartridges

� uw oude mobieltje in te 
leveren

De jonge chimpansee Donkey
werd aangetroffen op een auto-
sloop in Portugal. Hij zat daar 
acht jaar vastgeklonken aan een 
ketting van 80 cm, in zijn eigen 
vuil en naast een open riool.
Gelukkig voor Donkey kon hij 
worden opgehaald door Stich-
ting AAP.
Helaas is Donkey niet de enige 
die na een ellendig leven bij 
Stichting AAP terecht komt.

Wilt u stichting AAP helpen 
om Donkey en al die andere 
dieren een beter leven te be-
zorgen? Word dan donateur 
voor 15 euro per jaar of help 
met een gift.

�

�

�

giro 2777530  (almere)


