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OUDE OPEL?
Nieuwe beurt. Nu v.a. 148,50. Met gratis APK!

Geldig tot bouwjaar 1999.

Oranje / Bevrijdingskrant 2006
In week 16 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdingskrant 2006 van Weekblad Contact.
In de krant besteden we aandacht aan de festiviteiten rond Koninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.

Berichten, Oranjefeestprogramma’s, Bevrijdingsfeesten, advertenties, etc. dienen voor maandag 10 april
binnen te zijn.

De Redaktie van Weekblad Contact.

Hoogtepunt tijdens de jubileum feest-
avond die de historische vereniging
‘Oud Vorden’ zaterdagavond bij hotel
Bakker vierde, was toch wel de uitrei-
king van het boek ‘Bedrijvigheid in
Vorden in de 20e eeuw’. Het boek van
Vordenaren, geschreven door Vorde-
naren. Voorzitter Hennie Reindsen
schetste eerst hoe het boek tot stand is
gekomen en dat de redactie (Hennie
Rossel en Hennie Reindsen zelf) veel
hulp heeft gehad van een paar rasech-
te Vordenaren te weten Henk Wiekart,
Geurt Harmsen, Jaap v.d. Broek, Wim
Wahl en Piet van Asselt. Ook bracht hij
dank aan de dames Gerda Rossel en
Evelien Moorseling voor hun inbreng
op het gebied van de genealogie.
Reindsen vergat daarbij niet het vak-
manschap van Henk Lourens en Eef

Smies te onderstrepen, de beide man-
nen van drukkerij Weevers, die zich
verdienstelijk hebben gemaakt bij het
(technisch) tot stand komen van het
boek.

De Oud-Vorden voorzitter overhandig-
de het eerste exemplaar aan zijn re-
dactiegenoot Hennie Rossel. ‘Het boek
is volgens zijn inzichten samenge-
steld, hij heeft er het meeste werk aan
gedaan. Hij stond met het boek op en
ging ermee naar bed. Hennie Rossel
heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt
voor de Vordense gemeenschap’, aldus
Hennie Reindsen die aan Gerrie Rossel
een boeket bloemen overhandigde. In
zijn openingswoord stond Reindsen
een poos stil bij zijn ‘grote voorganger’
Henk Wullink. ‘ Een grote voorvechter

in de strijd om het mooie dialect in
ere te houden. Dankzij zijn inbreng is
‘Oud Vorden’ geworden tot wat het nu
is’, aldus Hennie Reindsen, die om in
stijl te blijven deze avond alleen maar
in ‘het plat’ sprak!

Het warme buffet dat de koks van Bak-
ker voor het grote gezelschap aanwezi-
gen hadden klaar gemaakt bestond
uit Oudhollandse gerechten zoals
jachtschotel, rolpens, balkenbrij, raas-
donders en koolraap. Na de warme
hap werden de aanwezigen verrast
met enkele optredens van ‘HADIEJAN’
te weten Jan Ottink en Dianne Mars-
man met ‘leedjes oet ’t theater van ’t
leven’. In de pauze droeg Carlo Bosch
het prachtige gedicht ‘De Tied’ voor,
waarmee hij illustreerde hoe hij de
verenigingsjaren bij ‘Oud Vorden’
heeft ervaren. Aan het slot van de
feestavond kregen alle aanwezigen
het allereerste gedrukte ‘Kronyck’ (lijf-
blad van de vereniging) uit 1981 over-
handigd en konden zij tevens het be-
stelde jubileumboek mee naar huis
nemen.

Balkenbrij, rolpens en raasdonders
bij jubileumfeest van 'Oud Vorden'
Voorzitter Hennie Reindsen heette, in een stampvolle zaal van Hotel Bek-
ker, de aanwezigen en met name de oprichters van Oud Vorden van harte
welkom. Een speciaal woord van welkom was er voor de heer Gerrit Koer-
selman die vanuit Bergen op Zoom deze feestavond bijwoonde.

Overhandigen van het boek.

Hennie Rossel toont trots het eerste exem-
plaar van “Bedrijvigheid in Vorden in de
20e eeuw”.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

De twee Vordense meisjes gaan samen
met zo'n 28 jongeren uit heel Neder-
land via World Servants naar Jamaica
om daar te helpen bij het bouwen van
een basisschool. Marieke en Maartje
hebben al verschillende acties gehou-
den. Samen met de verkoop van het
Bouwsteenbrood bij Bakkerij Joop is
de autowasactie hun laatste grote ac-
tie voor de reis deze zomer. 
Ecotrans, aan de Ambachtsweg 18  te
Vorden, stelt zijn terrein en facilitei-
ten beschikbaar voor deze actie. Hier
creëren de jongelui een echte was-
straat met afspuiten, afboenen, sop-
pen, schoonspuiten en droogzemen.
De wasstraat is open van 10.00 - 16.00
uur.  Wilt u ook uw auto laten wassen?
Dat doen de jongelui graag voor € 10,-
per auto, incl. een kop koffie, thee of
limonade terwijl u wacht. Ze zien u
graag in de wasstraat!

Grote World Servants
autowasactie
Op 8 april a.s. gaan Marieke Hoek
en Maartje Bosma van World Ser-
vants Vorden  met andere hulp-
vaardige jongelui auto's wassen!
Zij moeten een totaalbedrag van €
3900,- bij elkaar verdienen om de
reis- en bouwkosten te betalen. Zij
willen hun totaalbedrag graag ver-
hogen door op zaterdag 8 april au-
to's te wassen op het industrieter-
rein bij Ecotrans.

Oranjevereniging 

Vorden
De Oranjevereniging ‘Vorden’
houdt op woensdag 12 april a.s.
in hotel Bakker de jaarvergade-
ring.

Die avond zullen onder mee de fes-
tiviteiten worden besproken voor
het Koninginnefeest op zaterdag
29 april. 

Bij de bestuursverkiezing stelt Mar-
jon Horstman zich herkiesbaar.
Frak Meulenbroek stelt zich niet
herkiesbaar. 

Het bestuur is bezig een nieuwe
kandidaat voor hem te vinden. De
vergadering begint om 20.00 uur.



� 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.

� Donderdag 13 april

10.30 uur, vanaf de poort

van de Wiersse (via N319 bij

km 16,7 of via Wierssealle)

beginnen de donderdag

10.30 tuinrondleidingen, €

6,50, voor individueele be-

zoekers (vooraf aanmelding

niet nodig). Groepen (ook op

andere dagen) reserveren:

0573-451409 Voor indruk

van wat bloeit: zie www.de-

wiersse.nl

� Wil je werken/leren in de

bouw, meubel- & interieurbouw

of timmerindustrie? Kijk dan

op www.OBD-Opleidingen.nl

of bel (0314) 34 51 55.

� 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.

� Bewegen is heel belang-

rijk, maar ook het verande-

ren van uw eetpatroon!

Herbalife helpt u daarbij!

Nieske Pohlmann 06 - 54 32

66 69 / 0314 - 64 13 09.

� Bert van Genderen koopt

en haalt uw boeken en

betaalt à contant. Tel. (0543)

45 13 11.

� Te huur: 5 of 6 pers. Cha-

lets in Belgische Ardennen

(Durbuy) op park met over-

dekt zwembad. Info: (0544)

37 73 78 / 37 58 73 of

www.verhuurchalets.nl 

mei- en zomervak. nog vrij.

� Wil je werken en leren in

de bouw, meubel- & interieur-

bouw of timmerindustrie? Kijk

dan op www.OBD-Opleidin-

gen.nl of bel (0314) 34 51 55.

� Gery Groot Zwaaftink

vertelt/speelt a.s. zaterdag-

avond 8 (20.00 uur) en zon-

dag 9 april (14.30 uur) ‘De

Achemist’ naar het boek van

P. Coelho in landgoed De

Kranenburg, Bergkappeweg 2

in Kranenburg. Inl. + reserv.

(0575) 55 62 16 of 

dekranenburg@planet.nl

� Te huur: 2 kamerapparte-

ment in Hengelo Gld. € 500,-

per maand excl. Tel. (0575)

46 33 25 tot 18.00 uur.

� 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.

� Gebruik jij al pure ALOE

VERA producten? Jannie

Nijkamp, Warnsveld (0575)

52 13 16. Tevens 2 distribu-

teurs gevraagd.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 april 10.00 uur ds. J. Kool.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 april 10.00 uur Mevr. J. Ruiterkamp.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 april 10.00 uur Viering 19.00 uur ds. D. Wester-
neng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 april 10.00 uur ds. Benard-Boertjes, Palmzondag.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 9 april Palmzondag 10.00 uur Woord- en commu-
nieviering.
M.m.v. Kinderkoor.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 8 april 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 9 april 10.00 uur woord- en communieviering, da-
mes/herenkoor.

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

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

Tandarts
8/9 april D. Stolk Ruurlo tel. 0573- 45 24 00.
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

� Wil je werken/leren in de

bouw, meubel- & interieurbouw

of timmerindustrie? Kijk dan

op www.OBD-Opleidingen.nl

of bel (0314) 34 51 55.

� Paashaaskostuums te

huur. DS Design, Molenkolk-

weg 33 te Steenderen, tel.

(0575) 45 20 01.

� Verloren in Vorden:

zilveren bedelarmbandje met

onder andere vlindertje, hartje

en dolfijntje, tel. 55 07 90.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

tel. (0575) 55 29 16, b.g.g. (06)

51 60 15 16.

� RUN2DAY Runners Vor-

den. Beginners 18.30 uur

gevorderden 19.45 uur. Iedere

donderdagavond. Vertrek vanaf

Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Ik zoek nog wat werk in

de huishouding in omgeving

Vorden, tel. (0575) 55 29 86,

na 17.00 uur.

� Te koop gevraagd: inboe-

dels en zolderopruimingen.

Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)

51 98 46.

� Heeft u nog oud ijzer of

metaal en wilt u daar vanaf?

Bel dan 06 - 30042053.

� Te koop: Aardappelen en

eieren. Diverse soorten

groenten en fruit. Sla, an-

dijvie, rode biet, peterselie

en selderijplanten. Rode-,

spits- broccoli- en bloem-

koolplanten. André Snellink

Bekmansdijk 4, Vorden. Tel.

0575-556876.

� Gevraagd: Hulp-huishou-

ding 1 morgen per week. B.V.

van 8.30 13.30. Brieven onder

nummer van dit blad N 5-1

Bureau Contact Postbus 22,

7250 AA Vorden.

� De werkgroep Zwerf-

vuildag Vorden bedankt de

130 vrijwilligers, die weer een

enorme hoeveelheid rommel

hebben opgeruimd, wethou-

der A. Boers en de medewer-

kers van de gemeente

Bronckhorst, de sponsors

Rabobank en Drukkerij Wee-

vers voor hun inzet om deze

dag tot een succes te maken!

Dagmenu’s
5 april t/m 11 april 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 5 april
minestronesoep / bami panga met nasi en groene bonen
en pindasaus, kroepoek

Donderdag 6 april
karbonade gegratineerd met ham, kaas en tomaten, aard-
appelen en groente / tiramisu met slagroom

Vrijdag 7 april
bospaddenstoelen bouillon / Weense vis met aardappelsalade
en groente

Zaterdag 8 april (alleen afhalen)
spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en groente
/ ijs met slagroom

Maandag 10 april
gesloten

Dinsdag 11 april
wiener schnitzel met gebakken aardappelen / 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

€

€

€

Van uw hobby - dieren - muziek
- sport - gereedschap - etc. 

hebben wij een hanger/bedel 
in zilver of goud

Atelier Henk 
Eggersman

Burg. Galleestraat 8 Vorden

tel. (0575) 55 07 25

Openingstijden

wo. t/m za. 10.00-17.00 uur



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

Onze Gerrit

* 20 juni 1963 † 1 april 1996

10 jaar!

En toch als de dag van gisteren.

Fam. Krajenbrink-Boland

Warnsveld

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Op mijn teentjes kijk ik over het randje van de wieg,

dag klein zusje ik vind je lief.  

Djurre

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze

prachtige dochter en mijn zusje

Sterre Amara
Geboren op 27 maart 2006.

Zij weegt 3520 gram en is 51 centimeter lang.

André, Ingrid

en Djurre Karmiggelt

Biesterveld 26

7251 VS  Vorden

Als ik dood ga,

hoop ik dat je naast me zit,

dan hoeft niemand verdrietig te zijn.

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is, geheel onver-

wacht, van ons heengegaan mijn lieve man, onze

zorgzame vader en fantastische opa

Engbert Hendrik Brunnekreeft
Bertie

* Doetinchem, † Vorden, 

10 januari 1946 25 maart 2006

Tiny Brunnekreeft-Rutjes

Sandra en Mark

Hidde, Beau

Daniëlle en Michiel

Jasmijn, Floran

Mispelkampdijk 44

7251 DC  Vorden

De crematieplechtigheid heeft naar wens van Bertie

in besloten kring plaatsgevonden.

Vleeswarenkoopje

Snijworst + Bacon
2x 100 gram € 2.79

Special

Haas op stok 100 gram € 1.95
Maaltijd van de week

Witlof Beenham schotel
500 gram € 4.96

Verse groente aanbieding

flinke Bloemkolen per stuk € 0.98
Keurslagerkoopje

Varkensoesters + Gratis saus

4 stuks € 5.50
Kookidee

Kalkoenschnitzel 
naturel 100 gram € 0.98
Maaltijdidee

Priklapjes 4 stuks € 4.50

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nlA
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“Alle gezondheid op 
een stokje”

Niet klagen, niet vragen

maar dragen met moed.

Dat is wat uw ziele

voor wanklen behoed.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij

ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten ne-

men van onze lieve en zorgzame moeder en oma

Grada Aleida Zweverink-Maalderink
weduwe van Hendrik Jan Zweverink

in de leeftijd van bijna 78 jaar.

Jennie en Hendrik-Jan Dijkman

Edwin †, Sandra

Gerrie en Henk Pasman

Richard, Esther

Theo en Gerlanda Zweverink

Jochem en Sandra

Sabine, Wouter

3 april 2006, Zorgcentrum ”De Bleijke”

Correspondentieadres: 

Heideweversweg 4a, 7255 LV  Hengelo Gld.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

PBB bezorgdienst 
Burg. Langmanweg 14
7021 BK  Zelhem
Tel./fax 0314 - 625159

! ! O P R O E P ! !
Willen alle bezorgers van P.B.B. Bezorgdienst die in
2005 via ons agentschap in het dorp Vorden de
Bronckhorster en in 2006 de Superfolder op zaterdag
hebben bezorgd, zich melden !!!

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-

heid ging, op 3 april 2006 in haar vertrouwde om-

geving, in alle rust van ons heen, onze lieve moe-

der, schoonmoeder en oma

Adriana Maria Turfboer-Augustijn
Weduwe van Albert Turfboer

* Batavia, † Vorden, 

15 augustus 1914 3 april 2006

Ineke en Henk

Matthijs, Marco

Bert en Gonnie

Corr. adres:

B. Turfboer

Joostenkamp 35

7261 PJ  Ruurlo

De begrafenis zal in kleine kring plaatsvinden.

Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon

Timo
Geboren op 1 april 2006.

Hij weegt 2230 gram en is 46 cm lang.

Omdat je zo vroeg bent gekomen,

moet je nog een tijdje in een ander bedje dromen.

We moeten nu geduldig zijn,

maar je thuiskomst zal zeker een feestdag zijn.

De ouders van Timo zijn: Mikkie en Rutger

p/a Biesterveld 31

7251 VR  Vorden

Tel. 06-48469003

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

DRUKWERK

Agentschap 

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

Weeversdrukkerij

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: FELIX TAKKEN-

KAMP, Telefoon 06-48 794 212



Samen groeien.
Op basis van vertrouwen.

Zonder samenwerking komt niets van de grond. Ook niet in de agrarische
sector. Daarom: Rabobank Achterhoek-Noord. Wij spreken uw taal en
maken groei mogelijk. Op basis van vertrouwen. Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

Roomboter
cake

nu

€ 3.25

Rumrozijnen-
bavaroise-

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

Voor het ontbijt op

Palmzondag:

broodhaantjes

Paassloffen
klein 
nu

€ 3.50

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 3 april t/m 8 april.

DE WONERIJ A.S. ZONDAG OPEN

De Wonerij compleet in sfeervol wonen

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo
0573- 45 12 39www.wonerij.nl

REUREI IN RUURLO

DE WONERIJ A.S.

ZONDAG OPEN

van 11.00 tot 17.00 uur

De nieuwe collecties kunt u nu komen
bewonderen in onze showroom. De basis
van ieder interieur een kwestie van de
juiste keuzes. Balans in uw inrichting
vindt z’n oorsprong in de combinatie van
de juiste stoffen, kleuren en materialen.
De Wonerij heeft een enorme collectie
meubelen, Scandinavisch slapen, tapijten
en woonstoffen om uw woonideeën te
realiseren.Wij adviseren u.Tot ziens bij
De Wonerij, de sfeervolle woonwinkel
van de Achterhoek. Zondag a.s. staan wij
en de koffie voor U klaar.

NIEUWE  VOOR-
JAARSCOLLECTIE
BIJ DE WONERIJ

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.

Te koop:

DIVERSE AUTO’S
Autobedrijf René Verheij

Vorden
Tel. (0575) 55 38 02

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

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 

grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

Weeversdrukkerij



We hebben in Nederland ruim
200.000 mantelzorgers. Velen weten
niet eens wat mantelzorg is, terwijl ze
soms al jarenlang deze zorg voor de
medemens verrichten. Omdat het ont-
zettend zwaar werk is dreigen er veel
mantelzorgers ‘onderdoor te gaan’. De
mantelzorg moet de aandacht krijgen
die ze verdient, daarbij is de ‘respijt-
zorg’ een hele belangrijke factor in het
geheel. Ook mantelzorgers willen er
wel eens een keertje uit. Wij hebben
als gemeente een belangrijke rol te
vervullen. Perfect dat dit soort zaken
(steunpunt MantelZorg) ontstaan. Het
WMO loket is er ook al bijna. De ge-
meente zal veel van deze loketten
moeten realiseren’, aldus wethouder
Ab Boers. Met het middels een afstand-
bediening in werking stellen van het
‘rijdend informatiemeubel Mantel-
zorg opende hij officieel het Steun-
punt MantelZorg Vorden.
Tijdens deze bijeenkomst in foyer van
De Wehme, werd duidelijk hoe be-
langrijk mantelzorgers in onze maat-
schappij zijn. Medewerkers van Weg-
Wijzer, het Steunpunt MantelZorg en
de BOS (Bezoek en Oppasservice) Vor-
den gaven een toelichting op de
dienstverlening voor de mantelzorger.
Anja Enzerink sprak namens de ‘Vrij-
willige Intensieve Thuiszorg en Man-
telzorg Oost Gelderland (VIT). ‘ De
Stichting Welzijn Vorden en de VIT
hebben elkaar gevonden, dus een blije
middag. Wij hebben veel te maken
met mantelzorgers en de vrijwilligers.
Er zijn heel veel terreinen waar man-
telzorg een rol speelt. Onze speerpun-
ten zijn ‘respijtzorg en één loket func-
tie’. 

Wij komen heel veel verborgen man-
telzorg tegen. Wij willen daar begrip,
erkenning en herkenning voor heb-
ben. Daarvoor is ook geld nodig. We
blijven er bij de gemeentes op hame-
ren dat gelden die vanuit de overheid
beschikbaar worden gesteld, niet zo-
maar in het ‘potje gemeentefonds’
zullen verdwijnen, maar dat het geld

ten goede komt aan waar het thuis
hoort: de mantelzorg! Mantelzorgers
zijn de bescheidenheid zelf. Je herkent
ze veelal niet. Je ziet bij deze mensen
er aan de buitenkant niet vanaf dat ze
mantelzorger zijn. Zo gaat het groot-
ste gros door het leven’, aldus Anja En-
zerink.

TAAK MANTELZORGER WORDT
ONDERSCHAT
Wim Enzerink, voorzitter van de
Stichting Welzijn Vorden, liet zich on-
geveer in dezelfde bewoordingen uit.
'‘De mantelzorgers hebben een hele
zware taak, dat wordt maar al te vaak
onderschat. Vaak zeggen ze 'dat is toch
gewoon wat wij doen, voor een zieke
of een gehandicapte partner of een
ziek kind zorgen ’. Voor deze mantel-

zorgers een ruggesteuntje dat je op
een professionele organisatie kunt te-
rug vallen. Bij de VIT en de Stichting
Welzijn Vorden is veel deskundigheid
in huis. Zij kunnen u de weg wijzen'’
zo sprak Wim Enzerink die tegelijk
van de gelegenheid gebruik maakte
om het functioneren van ‘zijn’ stich-
ting nader toe te lichten. 

‘Op de uitnodiging voor deze bijeen-
komst staat; ‘Het Steunpunt Mantel-
Zorg Vorden vindt u bij WegWijzer
aan de Nieuwstad 32 in Vorden’. Dit
steunpunt gaat in een duidelijke be-
hoefte voorzien. We kunnen de cliënt
nu nog beter van dienst zijn’, aldus
Wim Enzerink die er en passant bij
vertelde dat de bewoners uit Vorden,
thans voor het uitlenen van hulpmid-

delen ook hier terecht kunnen. Tij-
dens deze bijeenkomst in De Wehme
gaven Ingrid Bos, consulente WegWij-
zer en vanaf 1 april tevens ‘het loket’
voor het Steunpunt MantelZorg en
Louise van Uden, coordinator van Wel-
zijn Ouderen Vorden, waaronder het
BOS valt (Bezoek Oppas Service voor
dementerende ouderen en chronische
zieken) en Karin Hogevonder, consu-
lente Mantelzorg van de VIT, een voor-
beeld op welke wijze Mantelzorg on-
dersteund wordt.

MANTELZORGSALON
Daarbij werd uitvoerig uiteengezet op
welke wijze de mantelzorger, die vaak
dag en nacht in de weer is, een plezie-
rige middag bezorgd kan worden. Om
deze mantelzorgers te ontlasten komt
er een vrijwilliger van de BOS (Bezoek-
en Oppas Service) , de mantelzorger
een middag of avond vervangen. Geen
gemakkelijke opgave, want deze vrij-
williger moet natuurlijk alle in- en
outs van de cliënt weten. Mag hij sui-
ker gebruiken, is hij mobiel, kan hij al-
leen naar het toilet, al dat soort din-
gen. Bij het Steunpunt MantelZorg
wordt het gehele te volgen traject uit
de doeken gedaan.

Karin Hogevonder vertelde over de
‘mantelzorgsalon’ in Zutphen waar
mantelzorgers elkaar kunnen ont-
moeten, waarbij ontspanning centraal
staat. Voor veel mensen even een mid-
dagje-weg. ‘De VIT is momenteel druk
bezig om meer mantelzorgsalons op
te richten. In november wordt in ieder
geval in de gemeente Bronckhorst ook
een dergelijke salon gestart. In mei
start in Bronckhorst ook de cursus ‘De
zorg de baas’. Een cursus die vier
maandagmiddagen in beslag neemt
en waarvoor mantelzorgers zich kun-
nen opgeven. Samen met een cursus-
leidster zoeken mantelzorgers naar
handvaten die hen kunnen helpen
een balans te vinden, grenzen te stel-
len en om te gaan met tegenstrijdige
gevoelens. Deze hulp is gratis’, aldus
Karin Hogevonder.

Steunpunt MantelZorg Vorden 
'Een steuntje in de rug voor alle mantelzorgers'

Wethouder Ab Boers, met onder meer in zijn portefeuille maatschappelij-
ke ontwikkeling ouderenzorg, volksgezondheid e.d. noemde zich donder-
dagmiddag bij de opening van het ‘Steunpunt MantelZorg Vorden’, dat
vanaf 1 april in Sensire de Wehme is gevestigd, een gelukkig mens. ’Dit
past perfect bij mijn portefeuille. Momenteel zijn we als gemeente druk
bezig met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Op weg daar
naar toe is dit steunpunt MantelZorg van grote betekenis voor Vorden. Ik
heb onlangs staatssecretaris Horss nog horen zeggen dat de Mantelzorg
in Oost Gelderland, in vergelijking met andere delen van Nederland, voor-
op loopt.

Wim Enzerink. v.l.n.r. Louise van Uden, Ingrid Bos en Karin Hogevonder

Aandachtig gehoor op voorgrond Ab Boers.

4-0 OVERWINNING DASH 1
De meiden van Dash 1 speelden zater-
dag tegen Orion in Doetinchem. Ze
wisten dat ze  vier punten moesten ha-
len om voor te blijven op Wivoc uit
Winterswijk en dus om de p/d wed-

strijden te halen. Lise Hissink en Berti-
ne Vlogman  uit Dash 2 gingen mee
om de meiden te versterken. Dash 1
begon de set uitstekend en won deze
set gemakkelijk. De tweede set was ei-
genlijk een kopie van de eerste set en

met een zeer goed blok van de dames
uit Dash 2 werd ook deze set gewon-
nen. De dames van Orion konden
Dash niet genoeg onder druk zetten
om de set te pakken en wederom werd
de set door Dash gewonnen. De vier

punten waren nu binnen maar een
vijfde punt was natuurlijk nog beter.
Daarom begon Dash 1 weer erg en-
thousiast aan de laatste set maar deze
keer begon de set met een achter-
stand. Deze wist Dash snel weg te wer-

ken en dit resulteerde in een 4-0 over-
winning! Zaterdag 8 april moet Dash 1
de laatste competitie wedstrijd van
het jaar thuis spelen om 17.00 uur te-
gen Havoc. Supporters zijn zoals altijd
van harte welkom!

Vo l l e y b a l



Bart Hartelman, voorzitter van de
Stichting ‘ Vrienden van de kerk Kra-
nenburg’: ‘ De collecte heeft inder-
daad geld opgebracht, alles bij elkaar
meer dan duizend euro. Ook hebben
nog een aantal mensen via de bank/ gi-
ro geld aan ons over gemaakt ’. Behal-
ve de haan met kruis, zijn nog twee
andere kruizen, die er slecht aan toe
waren, inmiddels weer door smederij
Oldenhave in orde gemaakt. Willem

Oldenhave: ‘ We hebben de kruizen
uit elkaar gehaald, we hebben de roest
verwijderd en onderdelen vernieuwd
en alles weer keurig in elkaar gezet.
De drie kruizen zijn gestraald en ge-
schoppeerd (zink erop gespoten) en
verder behandeld. Verder is er een
roestvrijstalen binnenkruis aange-
bracht. Ook is de haan meer in even-
wicht gebracht, het hing namelijk wat
achterover. Dat hebben we opgelost

door enkele loodproppen aan te bren-
gen. Vervolgens heeft een aanverwant
bedrijf, dat gespecialiseerd is in ‘parel-
stralen’ zich erover ontfermd, dat wil
zeggen de oude verf is eraf gehaald en
is het koperen oppervlak ruw ge-
maakt. 
Daarna heeft de firma Vos hier uit Vor-
den er mixion opgespoten zodat de
haan met bladgoud beplakt kon wor-
den. Mijn dochter Elke is daar acht
uren mee bezig geweest en je ziet het,
het resultaat mag er zijn’, zo zegt Wil-
lem Oldenhave trots. Binnenkort kan
de haan op de Antoniuskerk weer vol-
op victorie kraaien.
Bart Hartelman: ‘ Het ligt in de bedoe-
ling dat de haan weer zo spoedig mo-
gelijk op zijn oude plek wordt terug
geplaatst. Wij proberen het voor Palm-
zondag voor elkaar te krijgen, in ieder
geval voor de Pasen’.

Smederij Oldenhave laat haan
Antoniuskerk weer victorie 'kraaien'

In het najaar 2005 heeft ‘Monumentenwacht’ bij een inspectie van de An-
toniuskerk op de Kranenburg geconstateerd dat het kruis waarop de
haan staat, was doorgeroest. De haan en kruis werden toen met een grote
hijskraan naar beneden getakeld en kreeg smederij Oldenhave vervolgens
de opdracht om het te repareren. Alvorens de haan door Oldenhave werd
opgehaald, stond het ‘edele dier’ een poos achter in de Antoniuskerk met
een kaartje om zijn nek met de tekst: ‘ Een kerk zonder haan, is als een
kip zonder kop. Met Uw hulp kom ik er vast weer bovenop’. Op die manier
werd aan de bezoekers die het museum ‘Voor Heiligenbeelden’ bezochten,
een bijdrage gevraagd.

Willem Oldenhave met de haan

Simavi haalt € 1.210,60 op voor bestrijden
kindersterfte door diarree 
‘Elke 15 seconden sterft een kind
aan diarree’ was de verontrustende
boodschap tijdens de landelijke
collecteweek van Simavi van 19 t/m
25 maart j.l. Ruim 12.000 mensen
gingen in het hele land langs de
deuren, om daar iets aan te doen.
Ook in Vorden. Hier leverde de col-
lecte met een opbrengst van €
1.210,60 een belangrijke bijdrage
aan het goede werk van Simavi. 

Met de opbrengst kan Simavi in 2006
projecten financieren ter verbetering
van de gezondheid van kinderen. Deze
projecten zijn vooral gericht op het

voorkomen van ziektes, door voor
schoon drinkwater, sanitaire voorzie-
ningen en voorlichting te zorgen. Daar
hebben alle bewoners van de gemeen-
schappen profijt van. Daarnaast zorgt
Simavi voor het verbeteren van de ba-
sisgezondheidszorg. Simavi dankt ie-
dereen die een bijdrage in de collecte-
bus heeft gedaan of zich als vrijwilli-
ger voor de collecte heeft ingezet.

Bent u de collectant misgelopen en
wilt u Simavi toch steunen? Uw bijdra-
ge is welkom op giro 300100 ten name
van Simavi in Haarlem. Hartelijk
dank.

Maar dat juist hun voorman Ben Het
blad de Nieuwe Oogst meldde dat
paarden die de weg op gaan een proef
moeten doorstaan. 
Indien deze succesvol verloopt, zou-

den de paarden als bewijs een oor-
merk krijgen. Lichtenberg voldeed
met zijn paard aan de gestelde eisen
en zodoende kon het dier geoormerkt
worden.

LTO-voorman trapt in 
1 april-grap

Hoeveel mensen trappen er in een 1 aprilgrap. Dat was dit jaar natuurlijk
ook weer de vraag binnen de LTO- gelederen.

Lucas-Jan had altijd een eigen mobie-
le groentehandel. "Ik kwam bij de
mensen aan huis, daar verkocht ik
fruit- en groente. Heerlijk, lekker
mijn eigen baas, niemand die je op de
vingers kijkt."

Het leven van Lucas-Jan krijgt een an-
dere wending door een auto-ongeluk
dat hij in '91 krijgt. Door dat ongeluk
ben ik behoorlijk in de war geraakt.
Zo erg zelfs dat ik in '94 bij het RIAGG
terecht kwam. Ik kreeg mijn leven
niet meer op de rit. In '97 bereikte dat
zijn hoogtepunt. 

Ik kon niks meer aan. Ben toen nood-
gedwongen gestopt met mijn bedrijf
en werd opgenomen op de PAAZ-afde-
ling van het ziekenhuis. 

Daarbij kwam dat ik mijn maatje
waar ik veel mee optrok in die tijd uit
het oog verloor en daardoor steeds
eenzamer werd. Ik heb toen zelf con-
tact gezocht met Radar en sindsdien
kom ik twee avonden per week op het
Zutphens Dack."

Lucas-Jan is een actief man binnen
Radar. Hij is secretaris van de centrale
Deelnemersraad en is lid van de be-
zoekersraad van het Zutphens Dack.
Dit zijn de medezeggenschapsorga-

nen waar deelnemer van Radar mee-
denken en meebeslissen over het te
voeren beleid. "Ik leer hier echt din-
gen. Dingen over systematiek en be-
leid, dit kan me straks ook verder hel-
pen. Ik vind het heel nuttig." 

Het is niet zeker of Lucas-Jan weer aan
het werk komt. 'Laatst heb ik het weer
even geprobeerd om voor mijn broer
fruit en groente te verkopen, maar
daarbij verviel ik weer in mijn oude
doen en laten. De druk is te groot. Ar-
beid is echt topsport; dat moet je niet
onderschatten."

Radar heeft locaties in Zutphen, Doe-
tinchem, Warnsveld, Neede, Groenlo,
Silvolde, Winterswijk, Doesburg en
Zevenaar. Radar kent leerroutes,
werkroutes en contactroutes. 

Op donderdag 6 april organiseert Ra-
dar een informatiemiddag voor po-
tentiële deelnemers, verwijzers en an-
dere gelnteresseerden in de regio Zut-
phen/Warnsveld. De informatiemid-
dag is op donderdag 6 april van 14.00
tot 17.00 uur bij RadarWerk, de Sto-
ven 18 (industrieterrein de Stoven in
Zutphen) . Voor meer informatie over
Radar kunt u kijken op www.stich-
ting-radar.nl of bellen met 0900-BEL-
RADAR (0900) 23 57 23 27.

Stichting Radar helpt mensen met psychische problemen op de rit

Arbeid is topsport; 
dat moet je niet onderschatten

"Ik kom 2 keer per week voor een praatje en een bak koffie naar het Zut-
phens Dack, meestal 's avonds. Dan heb ik de meeste behoefte aan gezel-
schap". Aan het woord is Lucas-Jan Horstink. Lucas-Jan is 35 jaar oud. Hij
bezoekt Radar sinds 2 jaar. Radar ondersteunt mensen met psychische
problemen om hun leven weer op de rit te krijgen. Radar doet dit voor,
tijdens of na de behandeling van een professioneel behandelaar.



 

april

Steun voor mantelzorgers
Sinds donderdag 30 maart beschikt Vorden
over een eigen Steunpunt MantelZorg. Het
steunpunt heeft haar plek gekregen bij loket
WegWijZer en is een samenwerking tussen
Stichting Welzijn Vorden en VIT Oost-Gelder-
land. 
Ingrid Bos, de consulente van WegWijZer,
kan de eerste vragen beantwoorden. Is er
meer nodig dan kan de mantelzorgconsulen-
te van de VIT, Karin Hogevonder, worden in-
geschakeld. Het steunpunt is ingericht in de
kamer tegenover loket WegWijZer, locatie
Sensire de Wehme. Er zijn diverse mogelijk-
heid boekjes, gidsen lenen
WegWijZer is geopend van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 - 11.00 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met
WegWijZer (0575) 55 31 59, of VIT Oost-Gel-
derland (0573) 43 84 00.

Welkom in de Mantelzorgsalon
Zorgt u voor een partner, familielid of ken-
nis, zorg dan ook goed voor uzelf.
De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek
voor mantelzorgers. Dé gelegenheid voor u
om lotgenoten te ontmoeten!
Bent u mantelzorger en woont u in Warns-
veld, Zutphen, Vorden, Eefde, Gorssel, Harf-
sen, Joppe, Almen, Vierakker, Wichmond,
Baak….dan bent u van harte welkom in de
mantelzorgsalon.
Adres: in de Mariaschool, Tengnagelshoek 6
te Zutphen.

De mantelzorgsalon is elke eerste dinsdag-
middag van de maand open van 13.30-16.00
uur.
Voor meer informatie: tel. (0573) 43 84 00 of
www.vitoostgelderland.nl.
Het programma voor het voorjaar 2006:
- 4 april Ergotherapie thuis; de ergothera-

peut vertelt over hulpmiddelen
voor dagelijkse handelingen.

- 2 mei Informatie over Jin Shin Jyutsu;
Anja Houwers vertelt over de eigen
kracht waarmee je aan je gezond-
heid kan werken.

- 7 juni Een uitstapje voor mantelzorgers.
Nadere informatie volgt en opgave
is gewenst.

B.O.S. (Bezoek- en Oppasservice)
Bezoek- en Oppasservice is bedoeld voor de-
menterenden of chronisch zieke ouderen.
Vrijwilligers, die hiervoor een basiscursus
hebben gevolgd, nemen gedurende een dag-
deel de zorg over waardoor de mantelzorger
(partner, kind of andere verzorger) even de
handen vrij heeft en tijd krijgt voor ontspan-
ning. Mantelzorgers hebben een zware taak,
die zij graag willen volhouden. Dit volhou-
den zal beter lukken als de mogelijkheid be-
staat zo nu en dan even op adem te komen.
De vrijwilligers van de B.O.S. willen hierbij
graag helpen.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opne-
men met Welzijn Ouderen, tel. 553405. Er
volgt dan een kennismakingsgesprek om na
te gaan hoe in uw situatie de hulp het beste
kan worden ingezet.

Voor deze voorziening Bezoek- en Oppasser-
vice kan Welzijn Ouderen nog vrijwilligers
gebruiken die dit werk willen doen. U kunt
zich hiervoor melden bij de coördinator van
Welzijn Ouderen, mw. Louise van Uden, tel.
55 34 05. U kunt een basiscursus volgen. En
daarna is het mogelijk themamiddagen te
volgen, samen met andere vrijwilligers uit
andere plaatsen in de gemeente Bronck-
horst, georganiseerd door de VIT. 

Maaltijdvoorziening
Woont u in de gemeente Bronckhorst en
kunt u, om wat voor reden dan ook, niet
meer zelf koken dan is er een mogelijkheid
gebruik te maken van de maaltijden via Wel-
zijn Ouderen. De firma Apetito kookt maal-
tijden van verse ingrediënten en vriest ze in.
De maaltijden worden één keer per week (op
dinsdag) bij u thuis bezorgd. 
U hebt een diepvrieskastje nodig om ze te be-
waren en een magnetron om ze te verwar-
men. U krijgt een brochure met duidelijke af-
beeldingen en beschrijvingen van de maaltij-
den en een setje bestelformulieren. Als de
maaltijd wordt afgeleverd, geeft u de nieuwe
bestelling weer mee.
Bent u een keer door omstandigheden niet
thuis, dan worden de maaltijden afgeleverd
bij Welzijn Ouderen en daar in de vriezer be-
waard. U kunt dan in overleg bepalen wan-
neer u ze daar ophaalt.
Hebt u een dieet, dan kan daar rekening mee
gehouden worden.
Wilt u slechts enkele keren per week een
kant-en-klare maaltijd hebben, dan kunt u
ook één keer in de twee weken de maaltijden
laten bezorgen. 
Een doos bevat zeven maaltijden. De prijzen
variëren van € 28,33 (vegetarisch eten),
€32,83 en €34,33. Soepen en toetjes kunnen
apart besteld worden. 

Wat zijn de voordelen van diep-
vriesmaaltijden?
Ze worden op de juiste temperatuur bij u af-
geleverd en zijn daarna ca. drie maanden te
bewaren in de diepvries.
Bent u onverwacht afwezig door bijv. een zie-
kenhuisopname of gaat u op familiebezoek
dan blijven uw maaltijden veilig bewaard.
U bepaalt zelf op welk tijdstip u wilt eten.
Als u gebruik wilt maken van de maaltijden-
dienst, neem dan contact op met Welzijn Ou-
deren. U krijgt dan eerst uitgelegd hoe alles
in zijn werk gaat.
Vervolgens komt iemand bij u op bezoek die
uitleg geeft over het invullen van de bestel-
lijsten en hoe u de maaltijden betaalt. 
Het is ook mogelijk om een maaltijd te probe-
ren door middel van een Introductiepakket
waarin 4 maaltijden, 2 soepen en 2 toetjes
zitten voor een bedrag van €20,49.
Dagelijks een warme maaltijd is erg belang-
rijk voor uw gezondheid.
Voor meer informatie kunt u bellen met Wel-
zijn Ouderen, tel. 553405.
Wilt u informatie over andere mogelijk-
heden van warme maaltijden (weekmenu's
in restaurants, warme maaltijd aan huis,
koelvers), dan kunt u bellen met WegWijZer,
tel. 55 31 59.

Zoekt u ook gezelschap?
Heeft u ook wel eens zin om naar een bios-
coop, theater of concert te gaan?
Gaat u niet omdat u geen gezelschap heb?
U bent hierin niet de enige.
Als u zich aanmeld bij Welzijn Ouderen, dan
kunnen wij misschien een leuk contact tot
stand brengen. 
Ons telefoonnummer is (0575) 55 34 05.

Website vergelijkt verpleeg- en
verzorgingshuizen
Er valt steeds meer te kiezen in de zorg. Uit
heel Nederland kunt u vanaf nu verpleeg- en
verzorgingshuizen vergelijken op basis van
geboden zorg, huisvesting en dienstverle-
ning. De gegevens komen van Arcares. De
website www.KiesBeter.nl biedt u betrouwba-
re informatie en groeit verder op basis van de
vragen die bij ú leven.

De website geeft inzicht in de kwaliteit van
1350 verpleeg- en verzorgingshuizen. De
overige 450 tehuizen hebben nog geen infor-
matie beschikbaar gesteld. Op basis van 180
kenmerken kunt u zoeken naar tehuizen die
aan uw wensen voldoen.
Bekijk bijvoorbeeld ook hoe het gesteld is
met de kwaliteit van de zorg. Van ruim 200
instellingen zijn kwaliteitsgegevens beschik-
baar: het oordeel van bewoners over de zorg.

Heeft al eens op de website www.zorgwij-
zer.nl gekeken? Stichting Welzijn Vorden
staat hier ook op vermeld met beide secties:
Welzijn Ouderen en WegWijZer.

Prik tegen pneumokokken
Baby's die na 1 april 2006 worden geboren,
krijgen een vaccinatie tegen pneumokokken
(een bacterie die onder andere hersenvlies-
ontsteking kan veroorzaken). Deze prik
wordt in het rijksvaccinatieprogramma op-
genomen. De gezondheidswinst die de vacci-
natie oplevert is volgens de Gezondheidsraad
aanzienlijk. Er kunnen jaarlijks 78 sterfgeval-
len, 85 gevallen van hersenvliesontsteking,
308 gevallen van bloedvergiftiging, 1800 ge-
vallen van longontsteking en 52.000 gevallen
van middenoorontsteking worden voorko-
men.

Pneumokokkenmeningitis komt met name
in het eerste levensjaar voor, daarna zie je de
aantallen duidelijk afnemen. Dit is de reden
dat er geen inhaalcampagne komt voor de
kinderen die niet in aanmerking komen voor
een prik vanaf april 2006.
Op de website van VWS www.minvws.nl staat
heldere informatie over de pneumokokken-
vaccinatie.

Identificatieplicht in de zorg:
ook voor kinderen
Ouders die met hun kind naar het zieken-
huis gaan omdat het kind behandeld moet
worden, kunnen niet volstaan met het tonen
van het eigen identiteitsbewijs. Sinds 1 ja-
nuari 2006 zijn volwassenen én kinderen ver-
plicht zich te identificeren als zij naar een
ziekenhuis gaan voor medische zorg.

Een ouder die met zijn of haar kind naar het
ziekenhuis, een polikliniek of een zelfstan-
dig behandelcentrum gaat moet het identi-
teitsbewijs van het kind tonen. Als het kind
staat bijgeschreven in het paspoort van de
ouder, kan het paspoort worden getoond. Dit
geldt ook voor kinderen onder de veertien
jaar.

Het gaat erom dat kan worden vastgesteld
wie het kind is en of het kind de verzekerde
persoon is, niet wie de begeleider is. Als het
ziekenhuis de identiteit niet kan vaststellen,
mogen de kosten van de verleende zorg niet
ten laste van de zorgverzekering worden ge-
bracht. Het is immers dan niet duidelijk of
de zorg is verleend aan iemand die daadwer-
kelijk is verzekerd. De patiënt zal in dat geval
de kosten van de behandeling zelf moeten
betalen. In het geval van een kind zullen de
ouders dus de kosten moeten betalen.

Toestemming van de ouders
Kinderen onder de twaalf jaar hebben voor
een behandeling altijd toestemming van de
ouders nodig. Kinderen tussen de twaalf en
zestien jaar hebben meestal toestemming
van de ouders nodig voor een behandeling.
Kinderen vanaf veertien jaar zijn sowieso ver-
plicht een eigen identiteitsbewijs bij zich te
hebben. Het zou dus kunnen voorkomen dat
kinderen tussen de twaalf en veertien jaar
voor een bepaalde behandeling geen toe-
stemming van de ouders nodig hebben,
maar niet zonder dat de ouders het weten
naar het ziekenhuis kunnen, omdat zij nog
geen eigen identiteitsbewijs hebben. In uit-
zonderlijke gevallen zal het kind aan het zie-
kenhuis duidelijk kunnen maken dat het
niet wil dat ouders weten van de behande-
ling. Het ziekenhuis moet dan een pragmati-
sche oplossing kunnen zoeken, bijvoorbeeld
een schoolpasje accepteren. Overigens heeft
een minderjarige ook (nu al) zijn ver-
zekeringsbewijs nodig bij behandeling in een
ziekenhuis.

Misbruik voorkomen
Het doel van de identificatieplicht in de
Zorgverzekeringswet is het voorkómen van
misbruik van verzekeringspassen bij het in-
roepen van zorg ten laste van de zorgverzeke-
ring. Daarnaast kan door het vaststellen van
de identiteit persoonsverwisseling voorko-
men worden, wat van belang is voor de kwa-
liteit van de zorg. Om deze reden vroeg een
aantal ziekenhuizen al langer om een identi-
teitsbewijs. Ook bij kinderen onder de veer-
tien jaar komt fraude met verzekeringspas-
sen voor. Bovendien is de juistheid van het
medisch dossier ook voor de gezondheid van
kinderen van groot belang. Door fraude met
een zorgpas zou niet alleen die juistheid van
het medisch dossier in gevaar komen, maar
ook zouden de kosten ten onrechte ten laste
van de zorgverzekering komen.

Bron: www.minvws.nl, Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport

De kantoren van Welzijn Ouderen en Weg-
WijZer zijn op Goede Vrijdag 14 april gesloten.

Dit weekend dus een voorproefje op
het terrein van  manege 't Hameland. 

Zowel voor de (groene) pony's als paar-
den werd 's ochtends de dressuur afge-
werkt, voor de meeste combinaties he-
laas in de regen, maar dat nam niet
weg dat er toch goed gepresteerd
werd. Alle klassen waren vertegen-
woordigd, van de B t/m de Z-2. Geluk-

kig klaarde 's middags het weer op zo-
dat de springwedstrijd droog verreden
kon worden. In afwachting van de
prijsuitreiking werd er nog een wed-
strijd verkleed springen voor tweetal-
len gehouden. 

Bij de groene pony's was het Nadja
Droppers met haar pony Juultje dag-
kampioen werd. Bij de gevorderde po-

ny's werd verrassend Sietske Rouwen-
horst met haar pony Sylvia dagkampi-
oen nadat zij zowel bij de dressuur als
bij het springen de eerste prijs in haar
klasse gewonnen had. 

Bij de gevorderde paarden was het Ru-
ben Mol die met zijn jonge paard Ko-
bus naar huis ging als dagkampioen.
Voor Sietske Rouwenhorst kon de dag

niet meer stuk toen bleek dat zij aan
het eind van de dag ook als clubkam-
pioen voorjaar 2006 gehuldigd werd.
Een knappe prestatie. 

De meeste ruiters zullen ook volgende
week op ons eigen buiten concours
aan de start verschijnen. Op zaterdag
de pony's en B-klasse van de paarden
en op zondag de overige paarden.

Onderlinge wedstrijd PC en LR De Graafschap Vorden
Het buitenseizoen is dit weekend
voor de ruiters en amazones van
PC De Graafschap begonnen met
de jaarlijkse onderlinge wedstrijd.
Een uitstekende voorbereiding
voor de officiële start van het bui-
tenseizoen volgende week. Dan
vindt op zaterdag en zondag rond-
om kasteel Vorden het concours
van De Graafschap plaats.



Zowel voor de (groene) pony's als paar-
den werd 's ochtends de dressuur afge-
werkt, voor de meeste combinaties he-
laas in de regen, maar dat nam niet
weg dat er toch goed gepresteerd
werd. Alle klassen waren vertegen-
woordigd, van de B t/m de Z-2. Geluk-
kig klaarde 's middags het weer op zo-
dat de springwedstrijd droog verreden
kon worden. In afwachting van de

prijsuitreiking werd er nog een wed-
strijd verkleed springen voor tweetal-
len gehouden. Bij de groene pony's
was het Nadja Droppers met haar po-
ny Juultje dagkampioen werd. Bij de
gevorderde pony's werd verrassend
Sietske Rouwenhorst met haar pony
Sylvia dagkampioen nadat zij zowel
bij de dressuur als bij het springen de
eerste prijs in haar klasse gewonnen
had. Bij de gevorderde paarden was
het Ruben Mol die met zijn jonge
paard Kobus naar huis ging als dag-
kampioen. Voor Sietske Rouwenhorst
kon de dag niet meer stuk toen bleek
dat zij aan het eind van de dag ook als
clubkampioen voorjaar 2006 gehul-
digd werd. Een knappe prestatie. De
meeste ruiters zullen ook volgende
week op ons eigen buiten concours
aan de start verschijnen. Op zaterdag
de pony's en B-klasse van de paarden
en op zondag de overige paarden.

PC de Graafschap
Het buitenseizoen is dit weekend
voor de ruiters en amazones van PC
De Graafschap begonnen met de
jaarlijkse onderlinge wedstrijd.
Een uitstekende voorbereiding
voor de officiële start van het bui-
tenseizoen volgende week. Dan
vindt op zaterdag en zondag rond-
om kasteel Vorden het concours
van De Graafschap plaats. Dit week-
end dus een voorproefje op het ter-
rein van manege 't Hameland.

Jeroen Bourgonjen, rijdend als nieu-
weling bij RTV Vierakker Wichmond
is dit jaar zijn seizoen goed begonnen.
In de wedstrijden die meetellen voor
de Salland IJsselstreek competitie reed
hij regelmatig van voren en behaalde
mooie uitslagen. 

Dit resulteerde in een tweede plek in
het eindklassement van deze competi-
tie. Hopelijk zet hij deze stijgende lijn
voort en kan hij in de komende criteri-
ums mooie uitslagen rijden en mis-
schien wel strijden om de overwin-
ning.

Goede seizoenstart RTV-er
Jeroen Bourgonjen

Het volleybaltoernooi is een mooie
manier om kennis te maken met de
volleybalsport, of gewoon om met
vrienden, familie, buurt of collega's
gezellig en sportief bezig te zijn. Er
kan worden ingeschreven in twee cate-
gorieën: Recreatief en Prestatief. In de
recreatieve poule mag één competitie

spelende volleyballer worden opge-
steld en is alleen een onderhandse op-
slag toegestaan. In de poule prestatief
mogen maximaal drie competitie spe-
lende volleyballers gelijkertijd opge-
steld staan en is ook de bovenhandse
opslag toegestaan. 
De inschrijving staat open tot 15 april
aanstaande. Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar bij DA drogisterij ten Ka-
te, Zutphenseweg 2 te Vorden en in de
kantine van de sporthal. Teams die in
de afgelopen jaren hebben deelgeno-
men ontvangen een inschrijfformu-
lier per post.

Rabo-Dash Volleybaltoernooi 
voor families, buurten, bedrijven etc.
Van 28 april tot en met 2 juni aan-
staande wordt in sporthal "Het Jeb-
bink" te Vorden voor de 23e keer
het Rabo-Dash volleybaltoernooi
gehouden. Alle wedstrijden wor-
den op vrijdagavond gespeeld.

Eénmaal binnen is er werk aan de win-
kel, want er moeten bijbelse gezegden
verklaard en vragen beantwoord wor-
den over allerlei voorwerpen in de
kerk, of mensen gelnterviewd worden.
Ook de tentoonstelling 'Het kind in de

kerk' in het Heiligenbeeldenmuseum
wordt bezocht door de kinderen. In de
weken rondom Pasen zullen leerlin-
gen uit groep acht van de basisscholen
De Vordering, De Kraanvogel en Het
Hoge dit zogenoemde 'kerkenpad'
gaan volgen. Zij zijn hiervoor uitgeno-
digd door de gezamenlijke kerken.
Via dit kerkenpad willen de kerken
zich op een andere manier openstel-
len naar de samenleving, concreter ge-
zegd: naar de scholen. De kinderen
zullen kennismaken met verschillen-
de aspecten van kerk-zijn. Ze  kunnen
zien  en horen wat er allemaal in de
verschillende kerkgemeenschappen
gebeurt. Voor meer informatie over
het 'kerkenpad' kunt u zich wenden
tot: Anneke Dalvoorde (jongerenwer-
ker, tel. 54 32 81).

Kerkenpad
Zomaar op een doordeweekse dag
kinderstemmen in een kerkge-
bouw, dat horen we niet vaak. Maar
in de maand april zullen maar
liefst vier kerkgebouwen, de katho-
lieke Christus Koning kerk, de her-
vormde en de gereformeerde kerk
in Vorden, en het Heiligenbeelden-
museum in Kranenburg, bezocht
worden door schoolkinderen.Opbrengst 

kledinginzameling
Mensen in Nood

Toen de commissieleden begin dit jaar
weer bij elkaar kwamen, waren de
contouren gelegd. De organisatie
slaagde erin om Henk Broekgaarden
te strikken voor de taak van regisseur.
Een bijltje waarmee de man uit het
naburige buurtschap Delden, al diver-
se keren heeft gehakt. Van het oor-
spronkelijke plan van de ‘brulfte’ werd
afgestapt en krijgt de revue als titel
‘Kniens, köttels en kogels’. In grote lij-
nen gaat het over stropers die blijk-
baar nog in de bossen van Linde rond-
struinen. Verder worden voortdurend
bekende Lindenaren door de paparaz-
zi achtergevolgd. Dit tot groot onge-
noegen van een opa, die er maar met-

een met zijn geweer lustig op los gaat
knallen, zonder dat daar overigens
‘dooien’ bij vallen.

Volgens Jan, Wim en Jenny dolkomi-
sche taferelen. Natuurlijk ontbreken
de liefdes perikelen tussen een boe-
renjongen en een stadse meid even-
min. Ook komen onderwerpen als
stankoverlast, regelgeving en de overi-
ge milieuproblematiek tijdens de re-
vue volop ‘in beeld’. Om maar te zwij-
gen over een stel boerenjongens die er-
gens in de Achterhoek een ‘daverend’
vrijgezellenfeest gaan vieren. En of het
allemaal op waarheid berust? Dat
moet het publiek t.z.t. zelf maar be-

oordelen. De toneelgroep die uit 15
personen bestaat, staat ook onder lei-
ding van Henk Broekgaarden. De
zanggroep, met name bestaande uit
leerlingen van de basisscholen, staat
onder leiding van Herbert Hulstijn. De
dansgroep waaraan zowel jongens en
meisjes in de leeftijd 12-18 jaar mee-
doen is aangevuld met een aantal vol-
wassenen. Deze groep staat onder lei-
ding van Petra Bosch en Renske Lang-
werden. Inclusief de decorbouwers,
mensen van het licht en geluid, grime-
ring e.d. , werken circa 60 personen
aan de revue mee.

De repetities die bij Jan Korengoor
worden gehouden, starten op 1 juni.
De uitvoering van ‘Kniens, köttels en
kogels’ vindt plaats op donderdag 21
september aan de vooravond van het
traditionele volksfeest in Linde. Het
vogelschieten wordt op vrijdag 22 sep-
tember gehouden met aansluitend op
zaterdag 23 september de volksspelen.
Al deze festiviteiten spelen zich af in
en rondom de feesttent bij de histori-
sche molen in het buurtschap Linde.

140 jaar volksfeest Linde 
met revue 'Kniens, köttels en kogels'

De organisatie van het volksfeest in het buurtschap Linde wil het 140-
jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Net als tien jaar
geleden, bij het 130 jarig jubileum is ook thans besloten een revue op te
voeren. Tijdens een gesprek met Jenny Haaring, Jan Bosch en Wim Len-
selink bleek dat het idee voor een revue tijdens een avondje ‘brainstor-
men’ in november vorig jaar is ontstaan. Het uitgangspunt was eerst
om een ‘boerenbrulfte’ in revuevorm te presenteren. De aanwezigen
kregen tijdens de brainstormavond allemaal huiswerk mee. ‘Zet wat
ideeën op papier, het liefst met Lindese gebeurtenissen en mail sugges-
ties naar elkaar toe’, zo luidde de opdracht. Zo gezegd, zo gedaan.

Vanaf links rondom de tafel: Jenny Haaring, Jan Bosch, Wim Lenselink, Henk Sleumer, Herbert Hulstijn en Henk Broekgaarden. 
Op de foto ontbreken: Netty Arfman en Bert Tuinman.

Deze competitie bestaat uit een acht-
tal wedstrijden in de regio. Door het
constante rijden van Makkink resul-
teerde dit in een vijfde plek in het

eindklassement. Frank Schotman uit
Steenderen werd tiende. Junior Rens
te Stroet reed in de B-klasse naar een
twaalfde plek in het eindklassement.
Hij heeft maar aan een wedstrijd deel-
genomen, maar deze wel gewonnen.
De andere wedstrijden van de compe-
titie heeft hij bij de A-klasse (elite en
amateurs) gereden.

RTV-er Makkink vijfde in Salland
Peter Makkink uit Hengelo is vijfde
geworden in het eindklassement
van de Salland IJsselstreek compe-
titie.

Expositie
De traditionele voorjaarsexpositie
in het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker is dit jaar uitgebreider dan
ooit. De amateur-exposanten ko-
men deze keer uit de gehele regio
en zijn benieuwd naar uw reactie
op het werk dat in de afgelopen
wintercursus is gemaakt.

De cursisten van de schilder- en teken-
groep uit Warnsveld die bij cultureel-
centrum de Spil hun lessen volgen en
de cursisten uit Vorden die via de
Stichting Welzijn Ouderen wekelijks
hun creatieve hobby beoefenen, heb-
ben samen met de groep uit Vierakker-
Wichmond de kunstzinnige handen
ineen geslagen en een gezamenlijke
expositie ingericht. Door de diversiteit

aan cursisten (ze komen uit Zutphen,
Warnsveld, Vorden en Vierakker-Wich-
mond) ontstaat er ook een grote ver-
scheidenheid aan onderwerpen en af-
werkingmaterialen. Er zijn landschap-
pen in olieverf, acrylverf en in aquarel,
maar ook portretten en stillevens in
deze verfsoorten.  Tijdens de tentoon-
stelling zijn diverse cursisten aanwe-
zig om tekst en uitleg te geven. 
Dit bonte palet aan onderwerpen,
kleuren en verf wordt aangevuld met
activiteiten van andere personen die
interessante hobby's hebben en ook de
resultaten daarvan graag aan het pu-
bliek willen laten zien.
De tentoonstelling is op zondag 9 april
a.s. in het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker en is geopend van 10.30 uur tot
16.30 uur. De toegang is gratis en er is
voldoende parkeergelegenheid.

Op 18 maart j.l. heeft de Kle-
dingactie Mensen in Nood in
Ruurlo, Vorden en Barchem
een kledinginzamelingsactie ge-
houden.

DE OPBRENGSTEN WAREN
ALS VOLGT:
Ruurlo: 2.350 kg; Vorden: 827 kg;
Barchem: 1.100 kg

In totaal werd er in de regio Twen-
te bijna 90.000 kg kleding ingeza-
meld. Een heel goed resultaat! De
Kledingactie Mensen in Nood wil
iedereen hartelijk bedanken die
hieraan heeft bijgedragen. 

In 2007 organiseren de vrijwilli-
gers van de Kledingactie Mensen in
Nood weer een kledinginzame-
lingsactie. Mocht u eerder uw kle-
ding aan de Kledingactie Mensen
in Nood willen geven, dan kunt u
kijken op www.kledingactie.nl
voor een inzameladres bij u in de
buurt of bellen met 073-6871060.

VEEL BERKELDUIKERS
Afgelopen zaterdag werd in het zwem-
bad van Groenlo de laatste uit een se-
rie van 4 Speedo wedstrijden gezwom-
men met de mogelijkheid zich te
plaatsen voor de Kring Speedo Finales
in Zutphen. Zwemvereniging de Ber-
kelduikers uit Lochem was hierbij do-
minant aanwezig, maar liefst 37% van
de in totaal 248 starts kwam voor hun
rekening ondanks de aanwezigheid
van nog 6 andere verenigingen. Ruim
51% van deze starts eindigden in een
persoonlijke besttijd, een opmerkelijk
resultaat. Aan edelmetaal werd 2x
goud, 4x zilver en 3x brons binnenge-
haald. Opmerkelijke prestaties wer-
den er geleverd door oa. Rick Wassink
(100m vrijeslag), Lotte Eising (50m
vlinderslag), Harmen van Middelkoop

Wa t e r p o l o (100m wisselslag) en Carmen Seesing
(100m rugslag) door hun PR met se-
conden te verbeteren. Teleurstelling
was er bij enkelen bij het vernemen
van hun (onterechte ?) diskwalificatie.
Nu even afwachten of de tijden goed
genoeg zijn voor plaatsing bij de snel-
ste 18 per leeftijd en slag van Gelder-
land en dus deelname aan de finales.

1e  plaatsen waren er voor: Niels
Tjoonk (100m school- en vrijeslag) en
Luuk Nijland (100m wisselslag).

2e  plaatsen waren er voor: Daan Nij-
land (50m vlinder- en 100m school-
slag), Carmen Seesing (100m rugslag)
en Luuk Nijland (100m vrijeslag).

3e plaatsen waren er voor: Rick Haij-
tink (100m schoolslag), Niels Tjoonk
(100m wisselslag) en Milou Tjoonk
(100m schoolslag).
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Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

bij Helmink

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van trappen en couponnen)

Zolang de voorraad strekt:
Bouclétapijt ”Solido”
Kleur geel, 400 breed 

Van 29,95 nu per meter voor  OP=OPPRIJS 25.-
Hoogpooltapijt ”Passat”

In geel of terra, 400 breed,
Van 59,50,- nu per meter voor OP=OPPRIJS 29.95

Velourstapijt ”Master”
Kleur violet, met vilt ondertapijtrug

400 breed. Van 42,50 nu per meter  OP=OPPRIJS 32.50
"Novazon"  Geschikt voor trap, gang,

keuken. 400 breed, in blauw.
Van 54,- nu per meter voor OP=OPPRIJS 39.95

Frisé woonkamertapijt ”Mantova”
400 breed, in blauw of beige

Van 141,- nu per meter voor OP=OPPRIJS 89.-

ZachteZachte 
prijsjesprijsjes!!

www.helminkmeubelen.nl

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

LEGGEN GRATIS!*

2e Paasdag
GEOPEND

Van 11.00 - 17.00 uur

Tegen inlevering
van deze bon

1 westernles
van 1/2 uur

voor 7,50
(bezoek op afspraak)

max. 1 bon p.p.

Geldig tot 31 mei ’06

�

Tel: 06-53362300 of 0575-462892
E-mail heesterhof@hotmail.com  
website www.deheesterhof.nl

VOOR DE VERKOOP VAN EEN MOOIE KWALITEIT
Heesters - Fruit - Buxus - Coniferen - Klimplanten - 

Rozen - Rhododendron - Azalea - Vaste planten - Bomen -
Bos - Haagplantsoen. Wij helpen u graag bij het planten.

Wij bezorgen de planten en bomen gratis.

Openingstijden: ma t/m vr 13.00-17.00 uur
en zaterdag de gehele dag

Feest(je)?
Voor elk evenement is er een partytent!

www.party-service-achterhoek.nl
Verhuur partytenten. Vorden tel: (0575) 559223

Het kacheltje - APRILMAAND 
ACTIE   ACTIE   ACTIE

10% tot 25% korting
op alle nieuw te leveren kachels:

Houtkachels- Gaskachels - Pelletkachels.

Alleen op afspraak. 06-17 23 61 00

Vincent Spiegelenberg, Oude Zutphenseweg  5a, Vorden.
www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw tuin, bomen en fruitbomen.

Het adres voor: � verkoop van nieuwe en gebruikte machines
� onderhoud en reparaties
� service
� een eerlijk advies
� verhuur van o.a. verticuteermachine

Ruurloseweg 65c - 7251 LB Vorden
Tel.: (0575) 55 20 80 - Fax: (0575) 55 51 00
Mobiel: (06) 51 631 878 - E-mail: info@bulten-techniek.nl
www.bulten-techniek.nl

OPEN HUIS 
ZATERDAG 15 EN

MAANDAG 17 APRIL
10.00 – 16.00 UUR

v.o.f.
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Dit jaar lieten weer ruim dertig ver-
schillende groepen met groot enthou-
siasme hun à capella repertoire aan
het publiek en aan elkaar horen. Van
de dertig deelnemende ensembles
werden er 24 door een vakjury beoor-
deeld. Deze kende een vakjuryprijs toe
in de genres lichte en klassieke mu-
ziek.
In het genre lichte muziek behaalde
de groep Mr. Jeff de eerste prijs en in
het genre klassiek behaalde het en-
semble Vocalista uit Lichtenvoorde on-
der leiding van dirigent Dineke de Roo
weer de eerste plek. Vocalista wordt ge-
vormd door: sopranen: Rianne Jansen
(Groenlo) enMarja Wekking (Winters-
wijk); alten: Marijke Otten (Lichten-
voorde) en Gemma Wekking (Lichten-
voorde); tenoren: Henri ten Have (Har-

reveld) en Gerrit Wolsink (Hengelo
Gld); bassen: Jan Hulshof (Marienvel-
de) en Dick te Voortwis (Winterswijk).

De koren werden op de aspecten zui-
verheid, ritmiek, tempo, koorklank,
zangtechniek, uitspraak, dynamiek,
programmakeuze, opvatting en pre-
sentatie beoordeeld. In een volle kapel
bracht Vocalista vier liederen ten ge-
hore, waarvan er drie door de jury be-
oordeeld werden. Vocalista scoorde
met name op het onderdeel koor-
klank hoog en de jury was gechar-
meerd van de spannende uitvoering.
Ook behaalde Vocalista de vierde prijs
bij het publiek. Een erg knappe presta-
tie voor een klassiek koor ten opzichte
van de ‘lichte’ koren.

Het festival beleefde zijn laatste editie
in de huidige vorm. Initiatiefnemer en
organisator Dubbel Zes stopt namelijk
met dit festival en gaat zijn pijlen op
andere zaken richten. Er zijn echter
reeds initiatieven met betrekking tot
een eventuele doorstart door andere
groepen. 

Op woensdag 14 juni 2006 geeft Voca-
lista een concert in Hengelo Gld. Meer
informatie daarover volgt.

Vocalista uit Lichtenvoorde
wint Festival Vocale Ensembles
Op 18 maart werd voor de twintig-
ste keer het (vooralsnog laatste) Ne-
derlands Festival voor Vocale En-
sembles gehouden op kasteel ‘Huis
Bergh’, de daarnaast gelegen Her-
vormde Kerk en het gemeentehuis
van 's-Heerenberg. Sinds 1987 is dit
Festival een jaarlijks trefpunt voor
lichte- en klassieke muziek zingen-
de kleine ensembles van vier tot
zestien zangers en zangeressen.

Na intensief observeren zag Ineke een
kievitsvrouwtje haar nest opzoeken
en inrichten met strootjes en grasjes.
Zij hield goed de richting in het oog
en liep naar het nest en… eraan voor-
bij! Op de terugweg zag ze het nest lig-
gen met daarin twee mooi gevlekte ei-
tjes. Twee dagen ervoor was het land
nog gerold en bemest. 

De vindster, Ineke van Doorn, is voor
het derde jaar lid van Weidevogel-
groep Hengelo, Vorden en Zelhem. Vo-
gelbescherming is meer dan een hob-
by: het is haar passie. “Dit is het derde
jaar dat ik zoek”, vertelt Ineke in het
bijzijn van haar man Jan, wethouder
André Baars, grondeigenaar Jan Slot-
boom en coördinator van de Weidevo-
gelbescherming Bronckhorst, Pieter
Vegter. De aanwezigen staan rondom
het nest dat gemarkeerd wordt. In het
eerste jaar heeft Ineke onder leiding
van Pieter Vegter meegelopen. “Het is
een koorts hoor!”, zegt ze als Ineke te-
vreden naar de eitjes kijkt. “Je wordt
er helemaal bezeten van en zeker als
je het eerste eitje hebt gevonden. Dan
wil je verder. Het is gewoon een versla-
ving, maar het is hartstikke leuk”, ver-
telt ze enthousiast. Ze wijst na achte-
ren waar ook zeker drie nesten liggen.
Daar moet ze ook nog naartoe. 
Ineke meldde haar vondst aan de coör-
dinator van de groep Bronckhorst, die
meteen de gemeente belde. Wethou-
der Baars, die de burgermeester ver-
ving, ging meteen kijken. 
Grondeigenaar Jan Slotboom weet dat
hier ieder jaar veel kieviten zitten. Dit
gebied schijnt in trek te zijn. “Als ik
een nest vind, zet ik er ook altijd een
markeerpaaltje bij. De boeren kunnen
dat dan zien bij het maaien en gaan er
omheen”. Vroeger had Slotboom meer
tijd en raapte hij de kievitseieren. Die

werden dan naar baron Van Heecke-
ren in Ruurlo gebracht. “Daar kreeg je
één gulden voor en als je heel vroeg
was, zelfs twéé gulden. Dat was toch
een groot bedrag voor die tijd”, weet
Slotboom zich te herinneren. 
Wethouder Baars vindt het een goede
doelstelling van de Weidevogelvereni-
ging om de nesten te markeren. “De
Weidevogels staan onder druk. Op de-
ze manier kunnen een groot aantal ei-
eren uitkomen”. Baars heeft vroeger
zelf ook veel naar eieren gezocht. Als
jochie trok hij erop uit in zijn dorp. 
“Het was een soort wedstrijd om als
eerste het ei te vinden. Dat werd dan

aangeboden aan de burgermeester
van Steenderen of aan de huisarts”. 

Pieter Vegter is met zijn ‘club’ al jaren
actief om de weidevogels te bescher-
men en op pijl te houden. Vegter:
“Weidevogels hebben het toch al
moeilijk. Dit is mede het gevolg van
vooral de veranderingen in de agrari-
sche bedrijfsvoering, terwijl daarnaast
diverse andere vogels en zoogdieren
graag een ei of een vogel lusten”. Meer
dan dertig vrijwilligers van de Organi-
satie voor Vrijwillige Weidevogelbe-
scherming Bronckhorst, helpen de vo-
gels hun jongen groot te krijgen. Dat
gebeurt in goede samenwerking met
de boeren die bijna allemaal meewer-
ken. Het zijn er zoveel dat er een te-
kort dreigt aan vrijwilligers. Er is dus
dringend behoefte aan aanvulling.
Aanmelden kan bij Pieter Vegter, tele-
foon: 06-48393239.

Eerste kievitsei in Bronckhorst laat
in seizoen

Het eerste kievitsei van de gemeente Bronckhorst is gevonden door Ineke
van Doorn uit Hengelo. Afgelopen donderdag vond zij het nestje met twee
eieren in een weiland van de familie Slotboom aan de Kieftendorp bij het
buurtschap Varssel in Hengelo. Het eerste kievitsei werd door de vindster
‘symbolisch’ aangeboden aan wethouder André Baars van de gemeente
Bronckhorst.

Ineke van Doorn (rechts onder) uit Hengelo vond op donderdag 30 maart het eerste kievitsei van Bronckhorst.
De nesten worden gemarkeerd door de Vrijwillige Weidevogelbescherming Bronckhorst.

Tijdens dit concert komen alle muzi-
kale onderdelen van de vereniging
aan bod.

Het leerlingenorkest laat horen wat je
zoal in ruim twee maanden kunt in-
studeren. Voor de malletband is dit
het eerste optreden onder leiding van
haar nieuwe instructeur Jan Hilferink.
Van de zes stukken zijn er drie door
Hilferink zelf gearrangeerd. Het har-
monieorkest wil graag laten horen
waarom vorig jaar op 12 november

een eerste prijs op het concertcon-
cours in IJsselstein werd behaald. Zo-
wel het inspeelwerk ‘Song of Adorati-
on’ als het nummer ‘Oregon’ staan
ook tijdens het concert op het pro-
gramma. In het stuk ‘Mah na mah na’
is een hoofdrol weggelegd voor de ba-
ritonsax. Dat muzikanten ook over vo-
cale kwaliteiten kunnen beschikken
wordt bewezen met de song ‘Like the
way I do’ van Melissa Etheridge. Ten-
slotte wordt met ‘Generations Fanfare’
en de ‘Mars der Medici’ ook aandacht
besteed aan de meer traditionele
blaasmuziek.

Uiteraard is de sporthal weer ‘ver-
bouwd’ tot concertzaal. Donateurs
hebben vrij toegang.

Voorjaarsconcert Crescendo
Op zaterdag 8 april geeft muziek-
vereniging Crescendo weer haar
jaarlijkse voorjaarsconcert in
sporthal “de Kamp” in Hengelo. De
aanvang is om 20.00 uur.

Zelhem
Stationsplein 2. Spreekuur dinsdag
woensdag donderdag 09.00 - 10.00 uur,
tel. (0314) 62 21 51.

Vorden
Het Wiemelink, Het Wiemelink 40,

7251CZ Vorden. Spreekuur dinsdag
donderdag vrijdag 09.00 - 10.00 uur,
tel. (0314) 35 72 46. Woensdag 09.00 -
10.00 uur, tel. (0314) 35 67 00.

Hummelo
Gezondheidscentrum Hoog Keppel,

Burg. van Panhuysbrink 1. Inloop-
spreekuur maandag donderdag vrij-
dag 09.00 - 10.00 uur. Telefonisch
maandag t/m vrijdag, tel. (0314) 35 64
03.

Steenderen
Het Anker, J.F. Oltmansstraat 7, 7221
NA Steenderenwoensdag 09.00 - 10.00
uur, tel. (0575) 45 16 59.

Hengelo(Gld)
Sarinkkamp 5a, spreekuur maandag

t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur, tel. (0314)
35 67 00.

Sociaal Raadsliedenwerk
Sarinkkamp 5a, Hengelo(Gld), maan-
dag 14.00 - 15.00 uur inloopspreekuur,
tel. (0314) 35 77 23.

Spreekuren algemeen maatschappelijk werk in gemeente Bronckhorst

Met de WMO wil de overheid bereiken
dat mensen zolang mogelijk zelfstan-
dig blijven functioneren. De nadruk
wordt daarbij gelegd op de eigen ver-
antwoordelijkheid van mensen. Dit
betekent dat ouderen als ze zorg no-
dig hebben dit eerst moeten zoeken in
hun eigen omgeving. Veelal blijken
vrouwen degenen die zich hiervoor
verantwoordelijk stellen. Als deze
hulp niet voldoende geboden kan wor-
den, moet men vanaf 1 januari 2007

bij de gemeente terecht, onder andere
voor aanvraag huishoudelijke hulp.
De gemeente Bronckhorst mag eigen
beleid vaststellen en bepalen hoe het
geld verdeeld gaat worden. Burgers
worden nadrukkelijk gevraagd mee te
praten over de uitvoering van de
WMO. Naast het geven van informatie
door de GPVO (Gelderse Plattelands
Vrouwen Organisatie) en Enzovoort,
innovatie in emancipatie over de
WMO is ook een gemeentelijke be-
leidsmaker uitgenodigd om het beleid
nader toe te lichten, vragen te beant-
woorden en met de aanwezigen in ge-
sprek te gaan. Wie van de gemeente
op deze avond zal komen is nog niet
bekend, aangezien de gemeente
Bronckhorst ook voor andere vereni-
gingen en groepen voorlichting over
de WMO geeft. 
De avond begint om 19.30 uur en
duurt tot ca. 22.00 uur. Ook vrouwelij-
ke niet-leden zijn welkom. Entree is
gratis, maar consumpties zijn voor ei-
gen rekening.

ZijActief Olburgen/Rha dinsdag 11 april 2006

Infoavond Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning, WMO
Misschien hebt u er al eens over ge-
hoord, over de WMO. Het is een
nieuwe wet, die vanaf 1 januari
2007 in werking treedt. Op uitnodi-
ging van ZijActief Olburgen/Rha
verzorgen de GPVO en Enzovoort,
innovatie in emancipatie op dins-
dag 11 april 2006 een bijeenkomst
bij De Seven Steenen in Steenderen
voor vrouwen van ZijActief, Passa-
ge en NBvP Vrouwen van Nu en alle
andere vrouwen, leden en niet-le-
den, uit de gemeente Bronckhorst.
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10% KORTING
OP ALLE BEITSVERVEN

ZOALS

WIJZONOL, 

TOUWEN
EN PEHALIN
MONOVIT

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren ook 30 soorten ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken vanaf € 5,00

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

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

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

ZONDAG 30 APRIL 2006

RENÉ FROGER & FRIENDS
LIVE IN CONCERT

Met in het voorprogramma

MAUD, EBONIQUE en BLUES BROTHERS DEDICATION REVUE

Van 14.00 tot 18.00 uur

Bel of bezoek Ticket Service® via 0900 300 1250 (45 cpm.),

de 151 grotere postkantoren, de 100 grotere Free Record Shops,
de 33 GWK-Travelex stationskantoren, de 11 grotere VVV kantoren,

www.ticketservice.nl en de Bekende Voorverkoop Adressen

PAARDENSPORTCENTRUM
L I C H T E N VO O R D E
WEIJENBORGERDIJK 34 • VRAGENDER

www.psc-lichtenvoorde.nl

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

allround woning/projekt

stoffeerder
voor ± 24.00 uur per week

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:

8 APRIL
FRAGMENT

ROCKSTAKE:
DIRK DIGGLER

15 APRIL
DJ JEAN

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Ruitersport Sueters
Spalstraat 23, Hengelo G. – Telefoon (0575) 46 37 56

Anky: sprankelend, modieus
Equiline: temperamentvol, Italiaans
PK: kleurrijk, fris
Pikeur: elegant, sportief
Toggi: verrassend, veelzijdig
Stapp Horse: kwaliteit kniekous.

Dit is een kleine greep uit onze nieuwe collectie.

De nieuwe 
lente / zomer 

collectie

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

SERREBOUW
Duurzaam, exclusief en onderhoudsarm

Officieel miniflat dealer
KUNSTSTOF KOZIJNEN

Duits topfabrikaat voor Nederlandse markt

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE
www.gzgeveltechniek.nl

voor betaalbaar vakmanschap

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415 / 06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
� 0544 - 377008

BORCULO
� 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06 - 18976218

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

José la Croix 
Verpleegkundig Overgangs-

consulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak/Zutphen/Doetinchem/Brummen/Ruurlo/Groenlo

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

BOMEN & PLANTEN
DIRECT VAN DE KWEKER

Elke zaterdag open
van 9.00 tot 17.00 uur

Verkoop van o.a. lei- en vorm-bo-
men, beuken, haagbeuken, ligus-

ter, taxus en buxus.

BOOMKWEKERIJ
BRANDENBARG

Larikslaan, Barchem
Tel. 06-53944231

www.darteltrampolines.nl

In april gratis afdekhoes bij 
de Pro-line trampolines. 

Kom naar dé speciaalzaak
in buitentrampolines

Broekstraat 22, D’chem 
Welkom: di. & wo.: 10.00-17.30 uur

za.: 10.00-16.00 uur,
of op afspraak (0314 39 16 99)
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John Stainer (1840-1901) was in zijn
tijd één van de Engelse organisten, die
er uitsprong qua capaciteiten en com-
positorisch vermogen. Op zeventien-
jarige leeftijd begonnen als organist in
Tenbury, eindigde hij zijn muzikale
loopbaan in de St. Pauls Cathedral van
Londen als Sir John Stainer.
‘Crucifixion’ is een werk voor de Stille
Week en behandelt de geschiedenis
van de kruisiging van Christus. Het is
Stainer’s laatste compositie, ge-
schreven in 1887, kort voor hij blind
werd en hij zijn post als organist moest
opgeven. Het geldt nog steeds als één
der meest uitgevoerde koor-werken uit
de zogenaamde Victoriaanse periode. 
Het bijbelverhaal wordt vanaf de
gevangenneming van Jezus in de Hof
van Gethsemané gevolgd, tot aan de

dood aan het kruis op Golgotha. De
tekst is van de Engelse predikant Rev.
J.Sparrow Simpson en bedoeld als
Passiedienst. De koralen, die door de
gemeente (en in de uitvoering te
Drempt door de aanwezigen plús de
zangers en zangeressen) worden mee-
gezongen, dragen de kenmerken van
die echt Engelse zangwijzen: ingeto-
gen en gemakkelijk mee te zingen in
soms prachtig meerstemmige zettin-
gen.
Het concert begint om 15.30 uur en
kent geen pauze. Vanaf 15.00 uur is de
kerk open en de toegang bedraagt
€ 10,00 p.p. incl. consumptie.
Donateurs krijgen € 2,00 korting.
Bij de foto: Het dubbelkwartet Oct-o-
pus voor een optreden in Doorn. Op
palmzondag te horen in Drempt.

Toonbeeld Drempt brengt ‘Crucifixion’ 
op Palmzondag

In de serie concerten die de Stichting ‘Toonbeeld Drempt’ dit jaar organiseert,
wordt op Palmzondag 9 april de kathedrale compositie ‘Crucifixion’ van John
Stainer uitgevoerd. ‘De kruisiging’ is een liturgisch koorwerk en wordt gezien
als een Engels romantische tegenhanger van de barokke passiemuziek, die in
Duitsland, Oostenrijk en Italië voor de 40-dagentijd geschreven is. Het werk
wordt in Drempt uitgevoerd door acht beroeps- en semi-beroepszangers en
zangeressen, die samen het Dubbelkwartet ‘Octopus’ vormen, begeleid op
kistorgel en onder leiding van Noortje van de Welle. Deze sopraan voltooide
haar opleiding Koordirectie en Kerkmuziek bij het SNK te Utrecht en volgde de
Kurt Thomascursus in Den Haag. Zij zong zelf in het Utrechts Barok Consort
o.l.v. Jos van Veldhoven (Ned.Bach Ver.), is repetitor van het Schützkoor in
Doorn en  treedt zowel in binnen- als buitenland op als soliste.

Kuikens, paashaantjes, speelgoed, wafels,
honing en gezelligheid

Paastentoonstelling in 
’t Kerkje te Laag-Keppel

Traditioneel wordt op Palmzondag en de drie
dagen ervoor een paastentoonstelling gehou-
den in hobbycentrum ’t Kerkje in Laag-Keppel.
Dit jaar van 6 tot en met 9 april.

Het voormalige neogotische godshuis aan de weg
tussen Laag-Keppel en Hummelo geeft al jaren-
lang onderdak aan een galerie en een hobbycen-
trum. Tijdens de paas- en kersttentoonstellingen
maakt kunsthandel ‘Galerie 1880’ plaats voor de
Stichting Mensen zonder Werk, zodat zij nage-
noeg het hele gebouw kan gebruiken voor de ten-
toonstellingen.
Er worden allerlei spelmaterialen en gebruiks-
voorwerpen getoond die door de hobbyisten zelf
zijn gemaakt. Deze vrijwilligers worden op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur begeleid
door coördinator Joop Bosvelt. Zij vullen hun
vrije tijd, ontstaan door het bereiken van de VUT-
of pensioenleeftijd, door werkloosheid of door
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, op een
plezierige en ongedwongen wijze met het ver-
vaardigen van stokpaardjes tot poppenhuizen.
Met de verkoop van deze, voornamelijk houten,
artikelen kunnen weer nieuwe materialen en ge-
reedschappen worden aangeschaft.
Naast natuurlijk de diverse paasartikelen zijn er
tijdens deze openstelling nog veel meer dingen te
zien en zelfs te doen. Zo worden er haantjes ge-
bakken voor de palmpasenstokken. Tevens zullen
er kuikentjes zijn in een grote bak onder een
warmtelamp. Zij zullen zich graag door u laten
verwennen.
Als gasten zijn deze keer enkele imkers van een
vereniging uitgenodigd. Deze bijenhouders kun-
nen u informeren over onder andere het maken
van honing en zullen u de gelegenheid bieden
om een en ander te proeven en te kopen.
Met de verloting zijn, dankzij sponsoren, vele
leuke prijzen te winnen. Jong en oud kan zich
ook vermaken met de diverse opgestelde spellen.
Tijdens het verblijf ruikt u ongetwijfeld de bak-
lucht van de verse wafels en zult u ook niet eer-
der kunnen vertrekken dan dat u eerst hiervan,
samen met een kopje koffie of thee, hebt zitten
smullen in de koffiekamer.
U bent van harte welkom op donderdag en vrij-
dag ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur en ’s mid-
dags tussen 13.00 en 17.00 uur, op zaterdag
tussen 10.00 en 17.00 uur en op zondag tussen
11.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

€ 1358,47 voor bestrijden 
kindersterfte door diarree

‘Elke 15 seconden sterft een kind aan diarree’
was de verontrustende boodschap tijdens de
landelijke collecteweek van Simavi van 19 t/m
25 maart. Ruim 12.000 mensen gingen in het
hele land langs de deuren, om daar iets aan te
doen. Ook in Zelhem/Halle. Hier leverde de col-
lecte met een opbrengst van € 1358,47, waarvan
€ 346,09 in Halle een belangrijke bijdrage aan
het goede werk van Simavi.

Met de opbrengst kan Simavi in 2006 projecten
financieren ter verbetering van de gezondheid
van kinderen. Deze projecten zijn vooral gericht
op het voorkomen van ziektes, door voor schoon
drinkwater, sanitaire voorzieningen en voor-
lichting te zorgen. Daar hebben alle bewoners
van de gemeenschappen profijt van. Daarnaast
zorgt Simavi voor het verbeteren van de basisge-
zondheidszorg.
Simavi dankt iedereen die een bijdrage in de col-
lectebus heeft gedaan of zich als vrijwilliger voor
de collecte heeft ingezet. Bent u de collectant
misgelo-pen en wilt u Simavi toch steunen? Uw
bijdrage is welkom op giro 300100 ten name van
Simavi in Haarlem. Hartelijk dank. 
Wilt u nadere informatie over het werk van
Simavi kijk dan op de website www.simavi.org.
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KLIMPLANTEN ZORGEN VOOR
HOOGTE
Net als bomen en grote heesters accen-
tueren klimplanten de derde dimen-
sie in een tuin. Waar ze over hoeken
en randen heen mogen groeien, ver-
doezelen ze strakke lijnen, waardoor
de tuinruimte groter gaat lijken. Saaie
muren en schuttingen worden opeens
levende panelen en met lange ranken
aan pergola's vormen ze groene en
bloeiende lijnen in de lucht. Bijna ie-
dereen die aan klimplanten denkt,
denkt eerst aan de altijdgroene klim-
op, maar meteen daarna aan Clema-
tis, waarvan de echte bosrank (Clema-
tis vitalba) zelfs bij ons inheems is.
Ook uit Europa komt de zeer winter-
harde Clematis alpina die al in april-
mei bloeit: 'Frances Rivis' heeft grote
donkerblauwe bloemen, 'Pamela Jack-
man' lichtblauwe, 'Ruby' rozerode,
'Willy' helderroze en 'White Moth' zui-
verwitte. Clematis armandii uit China
vormt grote trossen roomwitte bloe-

men (april-mei) die verrukkelijk geu-
ren; bij 'Apple Blossom' zijn ze zacht-
roze. Clematis macropetala heeft diep
ingesneden bladeren, is ijzersterk
(komt uit Noord-China en Siberië) en
bloeit ongelooflijk rijk met schitteren-
de, knikkende bloemen die bij 'Purple
Spider' paarsviolet zijn, bij 'Markham's
Pink' roze en bij 'Maidwell's Hall' laven-
delblauw. 
De absoluut populairste kleinbloemi-
ge clematis is Clematis montana uit
de Himalaja. De soort is tijdens de
bloei helemaal overdekt met witte
bloemen, bij de vorm grandiflora zijn
ze groter (tot 8 cm) en bij de variëteit
rubens roze. Bij de laatste kunt u kie-
zen uit 'Fragrant Spring' (verrukkelijke
geur), 'Mayleen' (zilverig roze), 'New
Dawn' (donkerroze) en 'Pink Perfecti-
on' die ook 'Elizabeth' wordt genoemd.
Dit zijn allemaal planten die meters
hoog kunnen worden. Clematis 'Pixie'
is een klein groenblijvend buitenbeen-
tje (tot 100 cm) met witte bloemen

(vanaf maart). Natuurlijk zijn er veel
meer soorten klimplanten, zoals de
prachtige Akebia quinata met zijn
naar vanille geurende, paarsrode bloe-
men (april-mei). 
U kunt ook kiezen voor heesters die
zich plat tegen een muur laten leiden,
zoals de prachtig blauw bloeiende
Amerikaanse sering (Ceanothus), heel
mooi zijn 'Blue Mound' en Ceanothus
thyrsiflorus var. repens. Maar ook de
Japanse sierkwee (Chaenomeles) met
zijn vaak rode bloemen is een echte
blikvanger. Namen als 'Fascination' en
'Fire Dance' zeggen genoeg. 

VERZORGING
Zorg voor een goede klimsteun. Verbe-
ter de grond in het plantgat. Houd de
wortels in de schaduw (plant een laag
heestertje aan de voet). Clematis 10 cm
dieper planten dan hij in de pot stond.

TUINTIPS VOOR APRIL
Heesters die straks bloeien aan scheu-
ten die nog moeten worden gevormd,
kunnen nu worden gesnoeid. Wacht
met snoeien bij andere heesters tot na
de bloei. Het is een prima maand om
groenblijvende heesters te verplanten.
Eventueel het gazon verticuteren of
een opknapbeurt geven. Buxus knip-
pen. Zet steunen bij vaste planten die
hoog opgroeien . Nog meer tuintips
vindt u op www.tuinweb.nl

Het bloeit en groeit tegen de muren op
In april komt de natuur pas echt op gang. Veel bomen en heesters schui-
ven nu hun jonge blad naar buiten. Bolgewassen, vroegbloeiende heesters
en vaste planten zorgen voor vrolijke kleur, maar ook muren, schuttingen
en pergola's worden overschilderd met fris groen en bloemen. Prachtige
klim- en leiplanten zijn er volop voor iedere plek. Klimplanten hebben
het grote voordeel dat ze weinig bodemruimte vragen, maar daarboven
een enorme natuurlijke weelde tentoonspreiden. Als ze zich maar ergens
aan vast kunnen houden om naar de zon te klimmen. Prachtig in grote
tuinen, maar absoluut onmisbaar in kleine, waar u moet woekeren met
de leefruimte maar toch veel groen wilt zien.

Klimplanten (foto: Clematis alpina) vragen weinig bodemruimte en bieden veel groen en
bloemen

Evenals alle voorgaande jaren zal ook
dit jaar "Reurei"  worden gehouden op
Palmzondag 9 april. In de drie horeca-
bedrijven in het centrum van Ruurlo
zullen ei-kunstenaars hun mooiste
werken tonen aan het publiek. Naast
duiven, kippen, ganzen, zwanen,
struisvogel en andere eieren, bewerkt
in de meest uiteenlopende technie-
ken, zullen er diverse Paas-decoraties
te zien zijn.

Een aantal ondernemers onder de
vlag van de ROV hebben in samen-
spraak met de organisatoren van "Reu-
rei" gemeend dit evenement dit jaar
uit te breiden met verschillende activi-

teiten en attracties in het dorp. Zo
vindt er een kleurwedstrijd plaats on-
der de Ruurlose kinderen die allen via
school, peuterspeelzaal en/of de kin-
deropvang een kleurplaat uitgereikt
hebben gekregen. 
Verder zijn er in het dorp diverse at-
tracties zoals springkussens, mini-bi-
kes, een skelterbaan, live muziek,
touwtje trek, levende standbeelden,
laser quest en nog vele andere moge-
lijkheden om u te vermaken. Er is ook
een zogenaamde pallet-verkoop geor-
ganiseerd: elke winkelier heeft een
pallet voor zijn zaak staan met leuke
koopwaar.  Net als andere jaren is er
een Palmpasen-optocht en een eier-
zoekwedstrijd waaraan alle kinderen
kunnen deelnemen. 
Kortom voor een leuke zondag uit
voor het hele gezin, dus kom 9 april
naar Ruurlo!

Palletverkoop tijdens Reurei te
Ruurlo
De paas/eiermarkt "Reurei" is niet
meer weg te denken van de lijst van
jaarlijks terugkerende evenemen-
ten in Ruurlo.

De dag begint om 10 uur en 's avonds
om 20 uur wordt samen met het koor
de Petite Messe solennelle van Gio-
achino Rossini uitgevoerd, met vier so-
listen en begeleid door twee vleugels
en harmonium. 

De Messe is de laatste grote compositie
van Rossini, die vooral bekend werd
door zijn opera's. De mis is rijk van
kleur en gevarieerd: twee grote fuga's,
energiek en swingend, daartegenover
een Christe op bijna Palestrina-achtige
wijze. Dat wordt dus genieten voor de
liefhebbers. De solisten hebben hun
sporen verdiend en dirigent Hans de
Wilde staat borg voor een vakkundige
en inspirerende leiding. Voor audio
oefenmateriaal kan worden gezorgd.
Aanmelding is mogelijk tot 15 april,
via www.sanclust.nl .

From scratch  met Rossini
Meezingen met Rossini

Meezingconcert Zutphen

Meezingdagen (from scratch) zijn
bekend en populair bij amateur-
zangers. Gemengd koor Sanclust
uit de Achterhoekse gemeente
Bronckhorst organiseert op zater-
dag 10 juni een meezingdag voor
iedere belangstellende zangama-
teur.

Onveiliger voor anderen
Uit ongevallenanalyses blijkt dat als
een grote terreinwagen (ook wel be-
kend als 4x4 of SUV) botst op een  an-
dere auto, er onder de tegenpartij van
die terreinwagen drie maal zo veel do-
den en ernstig gewonden vallen als
onder de tegenpartij van gewone per-
sonenauto's. En vergelijk je het aantal
slachtoffers in de terreinwagen zèlf
met het aantal slachtoffers in de auto
waarmee hij botst dan vallen in die
aangereden auto bijna acht keer zo-
veel ernstig gewonden als onder de in-
zittenden van die terreinwagen. Dat
'botsonvriendelijke' karakter van ter-
reinwagens zit hem in hun omvang,

hun gewicht en in hun stijve construc-
tie.

Onveiliger voor de inzittenden
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat
er met terreinwagens zelf vaker dode-
lijke ongevallen plaatsvinden dan met
gewone auto's. Het gaat dan vooral om
ongevallen waarbij geen andere ver-
keersdeelnemer betrokken is. Zo blijkt
dat terreinwagens twee keer zo vaak
kantelen of over de kop slaan als gewo-
ne auto's. Dat heeft te maken met hun
hogere bouw en hoger zwaartepunt. 

Wat te doen?
Hoe veilig een voertuig is wordt per

saldo altijd nog bepaald door wie er
achter het stuur zit. Opmerkelijk is,
dat veel mensen een terreinwagen ko-
pen vanwege de veiligheid. Die veilig-
heid is dus puur gevoelsmatig, en
wordt door de statistieken ondubbel-
zinnig gelogenstraft. De bestuurder
van een terreinwagen moet zich er
dus van bewust zijn dat zijn veilige ge-
voel bedrieglijke schijn is. 

De wetenschap dat de tegenpartij bij
een botsing buitengewoon kwetsbaar
is zou hem nog eens extra op zijn qui-
vive moeten laten zijn.

Terreinwagens voelen veiliger maar
zíjn het niet

Conserto betekent verstrengeling en
dat is een treffende benaming voor de
manier waarop hun stemmen samen
klinken. Elk heeft een prachtige ge-
voelvolle en flexibele stem en hun
stemmen klinken samen zeer warm
en buitengewoon harmonieus. Ook in
2005 vertolkten deze musici Het Sta-
bat Mater in de Nederland hervormde
kerk op uitnodiging van de Kunst-
Kring Ruurlo. Een prachtig initiatief
waardoor deze schitterende muziek,
die hoort bij de week voor Pasen, toe-
gankelijk is voor iedereen die van mu-
ziek houdt en rond de Pasen iets bij-
zonders wil horen en ook naar de kerk
wil gaan. Het Stabat Mater is van oor-
sprong een gedicht dat bij de ere-
dienst in de kerk werd voorgedragen.

Het ontstond in de Middeleeuwen in
de marge van de officiële kerkelijke li-
turgische gezangen. Het gedicht is tal-
loze malen vertaald in alle talen van
Europa. De tekst van de hymne be-
schrijft het leed van Maria bij de kruis-
dood van Jezus. Daarna werd het als
beeldenreeks blijvend in het Romeins
missaal geschreven en werd het daar-
mee een erkend onderdeel van de ker-
kelijke liturgie. Al snel kreeg dit ge-
dicht een Gregoriaanse toonzetting.
De oorspronkelijke schrijver is onbe-
kend. Meestal wordt Jacopone da Todi
(1228-1306) als auteur genoemd.
Sinds Josquin Des Préz in 1440 deze
klaagzang componeerde, hebben vele
opvolgende generaties componisten
zich door dit thema van de bedroefde

moeder laten inspireren. Inmiddels
zijn er meer dan vierhonderd compo-
nisten die het Stabat Mater op muziek
hebben gezet. Naast de befaamde com-
ponisten als Pergolesi, Palestrina, Ros-
sini, Verdi en Haydn staan Scarlatti, Vi-
valdi, Schubert en Liszt op het lijstje
van beroemde componisten die een
Stabat Mater componeerden.
Het feit dat ook in de 20e eeuw veel
componisten, zoals Poulenc en Szy-
manowski het Stabat Mater op mu-
ziek hebben gezet, geeft aan dat het
Stabat Mater nog altijd een prachtige
inspiratiebron vormt en in wezen van
alle tijden is. Rond Pasen wordt het in
enkele kerken in Nederland uitge-
voerd.
In Ruurlo begint de uitvoering om
20.30 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar
bij Alex Schoenwinkel en Bloemenma-
gazijn Groot Jebbink in de Dorpsstraat
in Ruurlo en vanaf 19.30 uur in de
kerk.

Uitvoering van het Stabat Mater van
Pergolesi in de Dorpskerk te Ruurlo
Op vrijdagavond 14 april zingen Janine Pas, mezzosopraan en Irma ten
Brinke, sopraan het Stabat Mater van de Italiaanse componist G.B. Pergo-
lesi. Op het orgel worden zij begeleid door Gerard Wesselink. Sinds 1 jaar
vormen de twee opera zangeressen een duo met de naam 'Conserto'.

SOCII
Dat de uit wedstrijd na Zutphania
voor Socii een moeilijke klus zou wor-
den stond van te voren al vast. Zonder
de geblesseerde Roland Wolbrink en
Bert Kranenbarg plus alle andere af-
wezigen was het voor trainer Jan Stef-
fens een hele klus een team op de
been te brengen. 
Voor Socii is deze wedstrijd van min-
der belang dan over een week tegen de
directe concurrentie maar elk punt is
uiteraard mooi mee genomen. Van-
daag zat dat er voor Socii niet in een
paar veel betere voetballers die elkaar

gemakkelijk vonden was er geen kruit
tegen gewassen en wonnen de gasthe-
ren verdiend met 6-0 Donderdag 6
april gaan we het opnieuw proberen
tegen AZC uit.

Uitslagen 1/2 april
SBC B1 - Gorssel B1: 5-0, Rheden C2 -
SBC  C1: 1-7, Eefde C2 - SBC C2: 0-3, SBC
D1 - Warnsveld  D2: 5-1, Groessen  D2 -
SBC D2: 4-0, SBC D3 - Doetinchem D4:
1-10, SBC E1 - VIOD E3: 8-1, SBC E2 -
RKPC E3: 3-5, Doetinchem E5 - SBC E3:
1-4, Doesburg F1 - SBC F1: 3-1, SBC F2 -
Doesburg  F3: 1-1, SBC F3 - WHCZ F9: 1-
5, Socii 2 - AZC 3: 1-0, Socii 3 - HC 03 5:
3-2, De Hoven 3 - Socii 4: 8-4, Zutpha-
nia 4 - Socii 5: 5-1

Vo e t b a l

Programma 8/9 april
Deo B1 - SBC B1; SBC C1 - Concordia W
C2; SBC C2 - Loenenmarkt C2; Loo D1 -
SBC D1; SBC D2 - AWW "66  D5; SBC D3
- Dinxperlo D2; Zelos E2 - SBC  E1; Con-
cordia W E3 - SBC E2; SBC E3 - Groes-
sen E8; Westenvoort F2 - SBC F1; SBC
F2 - Westenvoort F8; Steenderen F3 -
SBC F3; Socii - Steenderen; V en K 3 - So-
cii 2; Steenderen 3 - Socii 3; Socii 4 -
Warnsveldse B4

Op Goede Vrijdag 14 april zal in de Hervormde Kerk te Wich-
mond het Vordens Mannenkoor medewerking verlenen aan
de dienst. De aanvang van de dienst is 19.30 uur. Voorganger
is deze avond dhr K. Benard.

Vordens mannenkoor
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De LR & PC de Graafschap organiseert
in het komende weekend een groots
opgezet concours hippique, dat zich
afspeelt op de feestweide met Kasteel
Vorden als achtergrond. De vele vrij-
willigers zijn al maanden in touw om

de ruiters en amazones uit de verre
omtrek te ontvangen. 

Zaterdag 8 april staat in het teken van
de pony's en B-springen paarden, zon-
dag  9 april zullen de paarden om de
eer gaan strijden. In totaal zijn voor
deze wedstrijden 10 dressuurringen
en 1 springring uitgezet, waar ook het
publiek beide dagen van harte wel-
kom is. Toegang gratis.

Concours Hippique te Vorden
Binnen de gemeente Bronckhorst
is Vorden een van de gebieden
waar paardensport sterk in de be-
langstelling staat.

ROUTINE KWIJT
Wat een feestelijk voorjaarsweekend
voor alle motorrijders zou moeten zijn
betekent elk jaar een drama voor som-
mige van hen. Zes, zeven gedode mo-
torrijders gedurende het eerste week-
end met mooi weer is geen uitzonde-
ring. Belangrijke oorzaak is dat de mo-
torrijder na enkele maanden niet te
hebben gereden zijn routine kwijt is,
en zich dat onvoldoende realiseert. Bo-
vendien is het zo verleidelijk om juist
zo'n eerste keer dat je weer buiten in
de zon op je motor zit eens lekker
door te trekken en een paar mooie
bochtjes op te zoeken. Voor 'mooie'
lees: 'scherpe, met bomen' en dus: 'ge-
vaarlijke'. Een ander probleem is dat
automobilisten niet meer verdacht
zijn op motoren op 'hun' weg.

WAT TE DOEN, MOTORRIJDERS
Controleer uw motor zorgvuldig. Let
daarbij vooral op de bandenspanning
en op goede werking van de remmen.
Rij dan rustig weg en neem de tijd om
de motor weer te leren aanvoelen. 

Dat is beter voor uw motor. En voor u.
Denk er om dat andere verkeersdeel-
nemers een half jaar lang vrijwel geen
motor zijn tegengekomen en dus niet
op u verdacht zijn. Reken er daarom
nog minder dan anders op dat ze u
wel gezien hebben.

WAT TE DOEN, OVERIG VERKEER
Andere verkeersdeelnemers zijn een
half jaar lang vrijwel geen motor te-
gengekomen. En plotseling zijn die er
weer. Let u er dus extra op. Niet alleen
op bij motorrijders zo geliefde bochti-
ge landweggetjes, maar ook op de
snelweg, ook in de file. Een motor
mag tussen (vrijwel) stilstaande files
doorrijden. Dat had u ook in geen half
jaar meegemaakt. Nu zijn ze er weer!

Voorjaar dodelijk voor
motorrijders
Elk jaar is het weer raak. In het eer-
ste weekend met mooi weer gaan
motorrijders massaal weer op pad.
En elk jaar weer vallen er zo'n eer-
ste weekend meerdere doden.

Het bijzondere is dat hij als enige
van zijn familie de oorlog heeft
overleefd. Hij was in de gelukkige
omstandigheid dat hij kon onder-
duiken. Alle andere leden uit zijn

familie zijn in de concentratie-
kampen om het leven gekomen.
De heer Noach zal ook originele
kleding met Jodenster en andere
bijzondere voorwerpen uit de oor-
log meebrengen.

Iedereen die enige interesse in de
tweede wereldoorlog heeft is wel-
kom. Aanvang om 20.00 uur. Dona-
teurs van het Achterhoeks Muse-
um 40-45 hebben gratis toegang.

Lezing over de tweede
wereldoorlog door
ooggetuige
De heer Helmut Noach uit Gen-
dringen zal op donderdag 6
april a.s. een lezing verzorgen in
Partycentrum Langeler Spal-
straat 5 te Hengelo gld. Hij gaat
op een boeiende wijze het ver-
loop van de oorlog schetsen.

Wilco maakt al enkele jaren deel uit
van het bestuur van buurtvereniging
De Noabers, vandaar ook dat Wilco en

Ilse door de overige bestuursleden
werden uitgezwaaid en op een ludieke
wijze begeleid wijze naar hun nieuwe

woning. Onderweg was er nog een tol-
stop met de verplichte borrel. Ze wer-
den vervoerd in een biggenverblijf dat
door De Noabers omgebouwd was tot
heuse transportwagen.

Buurteplicht

Onlangs verhuisde Wilco Harmsen van de Tolweg in Hengelo samen met
zijn vriendin Ilse Vrieze naar hun nieuwe adres in Kranenburg.

Deze drie leden zijn al vanaf de op-
richting in 1946 lid van de Partij van
de Arbeid. De heer Hulshoff was bo-
vendien meer dan twintig jaar raads-
lid voor de PvdA in Hengelo. Uit de ver-
halen van de drie jubilarissen bleek
dat het lidmaatschap van de PvdA in

de begintijd nog niet zo makkelijk
was: “Die Rooie werden we genoemd
en kinderen uit de buurt mochten dik-
wijls niet met onze kinderen spelen”. 
Bestuursvoorzitter Marijke Melsert en
fractievoorzitter Antoon Peppelman
speldden de drie jubilarissen ter gele-
genheid van hun 60-jarig lidmaat-
schap een mooie rode speld op. Daar-
naast kregen de jubilarissen een bos
rode tulpen en felicitaties van de ove-
rige leden.

Zestig jaar lid van de PvdA

De heer en mevrouw Hulshoff en
mevrouw Boerman uit Hengelo
zijn afgelopen woensdag tijdens de
jaarvergadering van de PvdA
Bronckhorst in het zonnetje gezet.

Er werd met vloerbedekking gesjouwd
en met stoelen gesleept. Laat op de
avond stonden er ruim driehonderd
stoelen klaar. Voor de koren Reborn
uit Wichmond en Inspiration uit Vor-
den werd een plaats naast het podium
gecreëerd. Het muziekcorps Tempel-
team uit Gelselaar, had eveneens een
plek vooraan gekregen.
Op zondagmorgen kwamen de bezoe-
kers langzaam aan binnen stromen.
Kinderen die meekwamen, hadden al
snel de teken-knutsel en speelhoek ge-
vonden, waar ze zich prima vermaak-
ten. De begeleiders hadden hun han-
den vol aan de twintig kinderen. Toen
de dienst begon, waren de stoelen gro-
tendeels bezet en de koren zongen
voor de dienst enkele liederen, zodat
men al gezellig binnen kwam.

Na het welkomstwoord van de organi-
satie, begon de dienst. Afwisselend
zongen de koren en de gemeente.
Truus van Coevorden deed getuigenis
van haar geloof. Haar boodschap was:
treed in de voetsporen van Jezus en
probeer te zijn zoals hij, dan word je
gelukkig.

Daarna zong ze een paar van haar lie-
deren. Het duurde niet lang of de be-
zoekers zongen of klapten mee.

Henk Dijkman maakte met de aanwe-
zigen een wandeling door de bijbel.
Op heel veel plaatsen in de bijbel staat
de vraag van God om met hem door
het leven te gaan.
Het leven is te zwaar om alleen te

gaan. God is je steun en toeverlaat
daarin. Jezus heeft immers onze last al
gedragen aan het kruis. Hij ging weg
maar stuurde een trooster. Wij mogen
met God door het leven. Na de uitleg
was er muziek, van Truus van Coevor-
den en de koren. De gemeente zong
ook de liederen mee. 

Na afloop was er gelegenheid om kof-
fie te drinken. Veel mensen daarvan
gebruik. Het was een geslaagde dienst,
die overigens niet tot stand had kun-
nen komen zonder de sponsoren.

Grote belangstelling bijzondere 
kerkdienst in sporthal De Veldhoek

Voor de organisatoren van de kerkdienst, op zondag 26 maart, in sporthal
De Veldhoek was het erg spannend. Zaterdags ervoor is met man en
macht gewerkt om de sporthal om te toveren tot een heuse kerk.

Zondag 9 april wordt voor de der-
tigste keer de trekharmonicamid-
dag gehouden in Sport- en Cultu-
reelcentrum Oosseld in Doetin-
chem. De zaal is open vanaf 13.00
uur en het duurt tot 17.30 uur. Er is

vrij spelen voor harmonica’s. Ge-
vorderde harmonicaspelers kun-
nen terecht in de culturele zaal. De
Oostenrijkse Steierspelers spelen
in de kleine zaal. 
Beginners voor de nieuwe cursus
harmonicaspelen (medio april)
kunnen zich opgeven bij: Jos Go-
res, telefoon: 0314-335025. Voor
meer informatie: kijk op www.har-
monica-oost.nl

Trekharmonicamiddag
voor de dertigste keer
Op de vorige trekharmonica-
middag in Doetinchem deden
38 spelers mee. Ook was er veel
publieke belangstelling.
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Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
29 maart 2006 door Van der Poel Consult een
melding op grond van de Wet bodembescherming
ingediend.

Van der Poel Consult heeft gemeld dat de bodem op
de Het Schapenmeer 5a in Vorden, gemeente
Bronckhorst verontreinigd is. Ook heeft Van der
Poel Consult een saneringsplan ingediend, waarin
staat hoe men deze verontreiniging gaat aanpakken.

Voor het vaststellen van deze besluiten volgen wij de
zogenaamde "verkorte" procedure. Dit betekent dat
het besluit op grond van de melding niet gedurende
zes weken ter inzage zal worden gelegd. Wel heeft
iedereen de gelegenheid om te reageren op de
melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift toe van onze
besluiten zodra deze zijn genomen.

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

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

Arnhem, 7 april 2006 - 
nr. 2006-008303

Bodemverontreiniging Het Schapenmeer 5a in
Vorden, gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

OPEN HUIS op
KINDERBOERDERIJ FELTSIGT

Voor kinderen is er van alles te doen, 
zoals konijnen knuffelen, ezels aaien, 
met zand en hooi spelen, etc.

Koffie en limonade staan klaar.

Bekveldseweg 5 • Bekveld (gemeente Bronckhorst)
tel. (0575) 46 28 28

17
april

2e paasdag
10.00-18.00 u

G e z o c h t !
Zwembad medewerker

20 uur per week

Ervaring met:

Zwem ABC.
Doelgroepen zwemmen.
Toezicht houden.

Reacties naar 

Sport en recreatiecentrum de Beemd B.V.

Zutphenseweg 110
7241 SG Lochem

• Verkoop

• Taxatie

• Aankoop

• Deeldiensten

Telefoon: 0575- 55 55 82
e-mail: info@dirkvanderhouwen.nl
internet: www.dirkvanderhouwen.nl

Dirk van der Houwen
Makelaardij

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575) 55 73 11
E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:
www.hegemankoudetechniek.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s
Softwareontwikkeling Systeembeheer
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PRESENTEERT:PRESENTEERT:

IN DE BALUSTRADE ZAAL:IN DE BALUSTRADE ZAAL:

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

ENTREE 5,00 -
ZAAL OPEN 22:00 UUR - 04:00 UUR

ENTREE 5,00 -   
ZAAL OPEN 22:00 UUR - 04:00 UUR

DJ PAVODJ PAVO

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi, 
gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar
assortiment in sierbestrating. Geef uw
eigen kleur aan de tuin, het terras, 
de oprit, de carport, etc. Profiteer van
de vakkundige en praktische adviezen. 
Wij leveren ook alle hulpmaterialen
zoals, straatkolken, riolering, vulzand,
grind en betonbanden. 

TREND:
Natuursteen als sierbestrating.
Bekijk bij ons de mogelijkheden.

• tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm
• metselstenen

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN 

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

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

Samen leren.
Op basis van vertrouwen.

Studeren kost veel tijd, soms moeite, maar altijd geld. Bij Rabobank
Achterhoek-Noord hebben wij al ons huiswerk gedaan om jou maxi-
maal te ondersteunen. Op basis van vertrouwen. Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:

• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten 

en -stoffen

• Beiersbont

• Grote collectie haak- en

handwerkboeken

• Brei- en haakgarens

• Viltpakketten 

“De Witte Engel”

• Fournituren

Handwerken

uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

• lichte bouwvergunning

• reguliere bouwvergunning

• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23 Telefonisch bereikbaar:
7261 XW Ruurlo ma. t/m vrij. na 19.00 u.ATel. (0573) 45 12 76 za. - zo. de gehele dag.

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

Wanneer: zaterdag 8 april 
10 – 16 uur 

Waar: Ecotrans 
Ambachtsweg18
(industrieterrein)

 Vorden 

Kosten: € 10,00  per auto 
+ gratis kopje koffie/thee/limonade 

UW AUTO BLINKEND SCHOON 
VOOR DE PAASDAGEN!  

€

Mueslibroodjes 6 halen 5 betalen

Vordense kruidkoek nu € 2,00

Vrijdag en zaterdag 
Mini paasstol € 3,25

Rijkelijk gevuld en met echte amandelspijs.

De paasbestellijsten liggen voor u klaar.

Elke maandag 4 broden voor € 5,20
Wit, tarwe of volkoren (gesneden)
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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

De uitleg over de Wmo leverde veel
vragen en opmerkingen op. Mantel-
zorg is één van de onderwerpen
waarover veel vragen kwamen. Eén
van de aanwezige mantelzorgers gaf
aan dat je niet bewust mantelzorger
wordt, maar dat het je overkomt.
Omdat een partner of kind bijvoor-
beeld ernstig ziek wordt. Veel men-
sen weten vaak niet eens dat ze
mantelzorger zijn. Vaak neemt 
geleidelijk aan de zorgdruk toe en
daarbij is ook de emotionele belas-
ting groot. Zo kan het gebeuren dat
het op een gegeven moment alle-
maal (even) teveel wordt voor de
mantelzorger. Onderwerp in de 
uitvoering van de Wmo is dan ook de
respijtzorg, ofwel een tijdelijke hulp
die even de zorg kan overnemen van

de mantelzorger. Ook de opmerking
dat huishoudelijke hulp niet zomaar
iemand van een schoonmaakbedrijf
moet zijn, werd gemaakt. Het gaat
om het welzijn van de mens die die
hulp nodig heeft. De hulp moet zich
goed kunnen inleven en zich bewust
zijn van de situatie. 

Kwaliteit moet hoog zijn
Wethouder Boers gaf aan dat de
raad een aantal uitgangspunten
heeft neergezet. Eén daarvan is dat
de kwaliteit van de hulp en zorg
hoog moet zijn. De gemeente is 
verplicht om met meerdere zor-
gaanbieders te gaan praten en de
zorg Europees aan te besteden. De
raad stelde ook dat het budget dat
de gemeente krijgt voor de Wmo,

geheel ter beschikking komt voor 
de Wmo. Het college moet ervoor
zorgen dat dit ook gebeurt. 

Ook de indicatiestelling leverde
vragen op. Moet je straks aan het
loket aantonen of en hoe je zelf al
geprobeerd hebt om aan hulp te
komen? Schrijnende situaties
waarbij (te) weinig hulp is, werden
ook als voorbeeld genoemd. Eén
van de aanwezigen, met een meer-
voudig gehandicapt kind, wees ook
op het belang van snelle procedu-
res. “Vijf maanden wachten op een
rolstoel is voor een kind heel erg
lang”. Ook andere aanwezigen 
onderschreven dat belang. Wat als
je het niet eens bent met een indi-
catiebeslissing? Een bezwaar 
indienen kost weken of maanden.
Daar kun je vaak niet op wachten.
De gemeente heeft al deze punten
genoteerd. Ab Boers gaf aan dat 
b en w verantwoording moet afleg-
gen, niet alleen naar de overheid,
maar ook naar burgers, cliënten 
en organisaties. Verder moet de 
gemeente een klanttevredenheids-
onderzoek uit laten voeren.

De betrokkenheid was groot. Er
werd goed gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om tips, reacties en
suggesties in de ideeënbus te depo-
neren. De avonden verliepen rustig,
wel was duidelijk dat de onzekerheid
bij burgers groot te noemen is. De
gemeente is zich hiervan bewust en
probeert zoveel mogelijk de aange-
leverde suggesties in te bouwen in
het Wmo-beleid. 

Tijdens de participatiebijeenkom-
sten, die in april gepland zijn, komen
bovenstaande en andere zaken wat
betreft huishoudelijke verzorging 
en het loket uitgebreid aan de orde. 
Organisaties die de doelgroepen
vertegenwoordigen zijn daarvoor
uitgenodigd. Ook meldden zich 
tijdens de informatiebijeenkomsten
nog enkele organisaties aan.

De inspraakprocedure is gepland in
juni/juli. Voor veel mensen zijn dit
vakantiemaanden. De beleidsnota
komt ook op de website van de 
gemeente. Zo hoopt de gemeente
toch zoveel mogelijk burgers te 
informeren.

Wmo: van informeren naar participeren

Ruim zestig belangstellenden bezochten afgelopen week één van de twee
informatiebijeenkomsten over de Wmo. Na de inleiding van wethouder Ab
Boers legde projectleider Karin de Boer uit waar we nu staan met de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning). Onder deze wet vallen straks de
WvG (Wet voorzieningen gehandicapten) en de lichtere zorg van de Awbz.
De overheid geeft met de wet, die naar verwachting 1 januari 2007 ingaat, 
de kaders aan. De Wmo is geen zorgwet, het motto is ‘meedoen’. De Wmo
betekent voor burgers een groter beroep op het zelf oplossen van proble-
men en de eigen draagkracht. De ondersteuning van mantelzorgers (buren,
vrienden, familiehulp) is dan ook een nadrukkelijk onderdeel van de Wmo.
De invulling van de Wmo kan per gemeente verschillen. De overheid ver-
plicht gemeenten om burgers en belanghebbende organisaties te betrek-
ken bij het opstellen van het beleid en de uitvoering ervan. Deze informatie-
bijeenkomsten zijn een eerste stap en krijgen een vervolg in kleinere parti-
cipatiebijeenkomsten, waarin zaken als het loket en huishoudelijke zorg
verder worden uitgewerkt. 

Bestemmingsplan
Buitengebied
Hengelo/Vorden 
Het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Hengelo/Vorden heeft
vanaf 21 november 2005 zes weken
ter inzage gelegen. Er zijn 150 ziens-
wijzen ingediend. De afgelopen 
periode zijn al deze zienswijzen 
beoordeeld. Een aantal indieners
van zienswijzen is uitgenodigd om
hun zienswijzen mondeling toe te
lichten. Daar waar de zienswijzen
voldoende duidelijk waren, is hier-
van afgezien. B en w stellen de raad
voor de zienswijzen deels wel en
deels niet te honoreren. Een tweetal
zienswijzen is te laat ingediend. Als
gevolg van het honoreren van ziens-
wijzen wordt het bestemmingsplan
op onderdelen aangepast.

Een grote wijziging in het plan die
niet samenhangt met zienswijzen, 
is de regeling voor nevenfuncties 
en vervolgfuncties bij (voormalige) 
agrarische bedrijven. Het provincia-
le Streekplan dat vorig jaar juni is
vastgesteld, biedt hiervoor moge-
lijkheden. Dit is vertaald in het ont-
werpbestemmingsplan. De gemeen-
ten van de Regio Achterhoek hebben
van de provincie de ruimte gekregen
een alternatief voor deze regeling te
bedenken, die meer aansluit bij de
ideeën die in het gebied leven. Aan
de raad wordt voorgesteld deze 
regeling direct te vertalen in dit 
bestemmingsplan.

De vaststelling van het bestem-
mingsplan en de beoordeling van 
de zienswijzen komen aan de orde 
in de vergadering van de commissie
Beleidsontwikkeling op 13 april en in
de raadsvergadering van  27 april
2006. De hierop betrekking hebben-
de stukken zijn via de website
www.bronckhorst.nl onder plannen
en projecten/buitengebied 
Bronckhorst te raadplegen. 

Nieuwbouw brede
school Hummelo 
De voorbereidingen voor de nieuw-
bouw van de brede school in Hum-
melo zijn in volle gang. Zo is de 
architect gestart met het maken
van een schetsontwerp. Verder 
besloten b en w dat de nieuwe
school die aan de Hessenweg komt
direct 12 permanente lokalen
krijgt. In eerste instantie was het
op basis van de leerlingenprogno-
ses 2006-2026 de bedoeling tien
permanente lokalen te bouwen en
twee tijdelijke. Maar het bleek
goedkoper om in één keer een
school met 12 permanente lokalen
te bouwen. In de nieuwe school aan
de Hessenweg komen basisscho-
len De Woordhof (Hummelo) en 
De Bongerd (Hoog-Keppel). 
Daarnaast gaat het gebouw plaats
bieden aan een peuterspeelzaal 
en buitenschoolse opvang. Ook is
er ruimte voor verenigingen.

Wegens scholing
gesloten
Wegens (bij)scholing zijn de vol-
gende afdelingen van de gemeen-
te voor publiek gesloten op:
• woensdagmiddag 5 april 2006:

Openbare Orde en veiligheid
(openbare orde en veiligheid,
rampenbestrijding, politie- en
brandweerzaken en gebruik-,
horeca- en APV-vergunningen) 

• maandagmiddag 10 april 2006:
Publiekzaken (geboorte, over-
lijden, erkenning, rijbewijs,
reisdocumenten, verhuizing/
vestiging, uittreksels burger-
lijke stand, huwelijk/partner-
schap)

De afvalinformatielijn voor al uw vragen
over afval
Op de afvalkalender staat dat u de
afvalinformatielijn kunt bellen voor
het aan huis laten ophalen van oude
huisraad en nog bruikbare spullen
door de kringloopbedrijven. Ook is
het nummer bereikbaar voor repa-
raties aan containers en overige af-
valinformatie. Als u het nummer van
de afvalinformatielijn (0575) 75 03 10
belt, krijgt u een keuzemenu te ho-
ren. Met de gekozen optie wordt u
automatisch doorverbonden met
een medewerker van één van de
twee kringloopbedrijven waar de 

gemeente mee werkt of een mede-
werker van de afdeling milieu van de 
gemeente. Het kan zijn dat het keu-
zemenu bij bepaalde telefoontoe-
stellen niet werkt. U krijgt dan geen
reactie op de door u ingetoetste keu-
ze. In dat geval wordt u automatisch
doorverbonden met een medewer-
ker van de gemeente. Hier kunt u 
terecht met al uw vragen over afval
en containers. De afvalinformatielijn
is ma. t/m do. van 08.30 tot 17.00 uur
bereikbaar en op vr. van 08.30 tot
12.30 uur.



Cliëntenraden benoemd; nieuwe leden zijn nog welkom

Nieuw benoemde leden cliëntenraad Wvg

Namen: Woonplaats: Op titel: 
Mevr. M. Derksen Zelhem St. Gehandicaptenraad Zelhem
Mevr. G. Klein Bluemink Halle St. Gehandicaptenraad Zelhem
Dhr. G. Luimes Velswijk St. Gehandicaptenraad Zelhem
Mevr. J. Wijkamp Halle St. Gehandicaptenraad Zelhem
Mevr. J.G.M. Roelofs Vorden Cliëntenraad Vorden
T.J. Beeftink Steenderen Cliëntenraad Sensire ‘De Berkel’
Dhr. J. Bobbink Vorden PCOB afdeling Vorden
Mevr. C. Hissink Baak Persoonlijk
Mevr. H. Tiemersma-Hofstede Keijenborg Persoonlijk
Mevr. J. Tuinman Vorden Loket Wegwijzer Vorden
Mevr. I. Bos Vorden Loket Wegwijzer Vorden
Mevr. E. Beunk-v Dongen Keijenborg Seniorenconvent Bronckhorst
Mevr. J. Eykelkamp Keijenborg Seniorenconvent Bronckhorst
Mevr. L. Meijerink Vorden Persoonlijk
Mevr. M. Sunninghausen Hengelo Gld. Persoonlijk
Mevr. T. Harmsen-Teunissen Zelhem Persoonlijk
Mevr. J. Brouwer Drempt Persoonlijk
Dhr. R. Boerman Hengelo Gld. Persoonlijk
Mevr. G. Boerman Hengelo Gld. Persoonlijk
Dhr. R. Langerhuizen Hengelo Gld. Persoonlijk
Mevr. H.B. Langerhuizen Hengelo Gld. Persoonlijk
H.H. Wanders Keijenborg Persoonlijk

Nieuw benoemde leden cliëntenraad WWB

Namen:                              Woonplaats:   Op titel: 
Dhr. W.C.H.R. Wichers Vorden Seniorenconvent Bronckhorst
Dhr. H. van Zuilekom Zelhem Seniorenconvent Bronckhorst
Dhr. G. Peppelman Zelhem Bouw- en Houtbond FNV
Dhr. A.J.G. Jolink Hengelo Gld. Bouw- en Houtbond FNV
Dhr. D.J. Huinink Zelhem Kerk Vergadering der Gelovigen

TRAP Zelhem
In de komende maanden houden wij
u op de hoogte van de ontwikkelin-
gen binnen het TRAP Zelhem. TRAP
staat voor ‘Toeristisch Recreatief
Archeologisch Project’. Voor het
TRAP Zelhem zijn drie fietsroutes in
voorbereiding. Deze worden in een
boekje uitgebracht en zijn eind 2006
bij de VVV-kantoren in de gemeente
Bronckhorst verkrijgbaar.

De TRAP-routes zijn een concept van
de Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek (ROB). De doel-
stelling is om een landelijk netwerk
van routes te ontwikkelen. De routes
leiden langs bijzondere archeologi-
sche, cultuurhistorische en land-
schappelijke elementen. Tijdens de
fietsroutes in en rond Zelhem kunt u
op verschillende plekken afstappen
om te voet een aantal zaken te bekij-
ken. In het TRAP Zelhem werken 
diverse groepen en organisaties 

samen, om een zo goed mogelijk 
resultaat te bereiken. Onder meer
het ROB, Landschapsbeheer Gelder-
land en de gemeente Bronckhorst
zijn als professionele organisaties bij
het project betrokken. Van groot 
belang binnen dit project is de inzet
van verschillende vrijwilligersgroe-
pen. Dankzij hen is al een aantal za-
ken binnen het project gerealiseerd.
Ook in de komende maanden wordt
er hard gewerkt om het project in
2006 gereed te krijgen.

Voor het TRAP Zelhem vindt er on-
der meer archeologisch onderzoek
plaatst op de Totenbult, zijn er nieu-
we wandel/fietspaden in ontwikke-
ling, is er een observatiehut ge-
plaatst en wordt er gebouwd aan het
Ludgerkerkje. Op diverse plekken
langs de routes zullen panelen met
informatie worden geplaatst en kunt
u kunstwerken bekijken die in rela-
tie staan tot de locatie. Deze en 
andere ontwikkelingen maken het
TRAP Zelhem tot een heel bijzonder
project. 

Wanneer u vragen heeft over het
TRAP Zelhem kunt u contact 
opnemen met Ingrid Oonk, afdeling
Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling, tel. (0575) 75 03 64.

Winkeltijdenwet
In artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet is onder meer bepaald dat 
het verboden is een winkel voor publiek geopend te hebben ná 19.00 uur 
op Goede Vrijdag (14 april 2006) en donderdag 4 mei 2006.

Geslaagde (j)opknapactie!

Op 26 maart jl. hebben jongeren uit
Steenderen en Hengelo Gld. samen
met Tonnie Kelderman van de ge-
meente Bronckhorst hun hangplek
(jongerenontmoetingsplaats oftewel
jop) weer opgeknapt. In Steenderen
hebben tien jongeren met plezier
hun huisje geverfd en het vele zwerf-
vuil (± 60 kilo) wat in de wijde omtrek
te vinden was in no-time opgeruimd.
“Dat was natuurlijk niet allemaal van
ons, maar goed nu we toch bezig zijn,
maken we het ook maar meteen
goed schoon!”, aldus één van de 
jongeren. In Hengelo hebben zes
jongeren de rommel opgeruimd en
ook hun huisje is inmiddels weer
klaar voor het komende ‘ontmoe-
tingsseizoen’. De sfeer op beide

plekken was erg goed. Ook wijk-
agenten Hans de Voer (Steenderen)
en Jacques Witmarsum (Hengelo),
die hebben meegeholpen met de ac-
tie, leverden hieraan hun bijdrage.
De jongeren merkten dat de wijk-
agenten naast de taak van het hand-
haven ook gewoon belangstelling
voor jongeren hebben. Soms is het
een lastige combinatie maar door dit
soort acties ontstaat meer begrip
voor elkaar. Jongerenopbouwwerker
Jore Bron die namens IJsselkring
voor de gemeente Bronckhorst
werkt, is tevreden en trots op het 
opknapwerk dat de jongeren hebben
verricht. “Zij hebben ook opgeruimd
voor vele anderen die van de plekken
gebruik maken. Het beeld dat ‘hang-
jongeren’ alleen maar overlast ver-
oorzaken, blijkt zo zeker niet altijd
terecht. Als je praat en vooral luis-
tert naar wat jongeren te melden
hebben, dan merk je al snel genoeg
dat jongeren graag willen kwebbelen
over wat ze bezighoudt”, zegt Jore
Bron. Nu is het zaak met elkaar de
ontmoetingsplaatsen schoon te 
houden. De eerste stap is in ieder
geval stevig gezet. Met de gemeente
Bronckhorst is de afspraak gemaakt
dat de jongerenontmoetingsplekken
wekelijks onderhouden worden.

Nieuwe digitale gemeentegids 
Sinds eind maart heeft de gemeente
een nieuwe digitale gemeentegids
op www.bronckhorst.nl. Nieuw in de
digitale gids is de zoekfunctie, die
werkt als het Google systeem. Ook
zijn de adressen, die u ook kunt 
vinden in www.detelefoongids.nl,
opgenomen in de gids. Dit betekent
dat, buiten instellingen, ook bedrij-
ven nu te vinden zijn via deze 
digitale gids.  

Burgemeester Aalderink komt naar 
de kernen
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 tot 16.00 uur: kennis

maken met de belangenorganisa-
ties. 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 

contact opnemen met het directie-
secretariaat, 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.

Gemeentegids ontvangen?
Heeft u de papieren gemeentegids van 2006 niet ontvangen en wilt u alsnog
graag een gids? De gidsen zijn gratis af te halen bij het gemeentekantoor
en -huis. Ook bij de bibliotheken is een aantal exemplaren te verkrijgen. 
Is het voor u moeilijk om een gids op te halen? Belt u dan even met het 
algemene nummer van de gemeente, tel. (0575) 75 02 50. Wij sturen u de
gids dan alsnog per post toe.

Uitbreiding golf-
baan Keppel
De Stichting Golfsport Keppel heeft
eind 2002 bij de gemeente het ver-
zoek ingediend om de Keppelse
golfbaan uit te breiden van 9 naar 
18 holes. In de voormalige gemeente
Hummelo en Keppel zijn de proce-
dures tot herziening van het be-
stemmingsplan al gestart. Onder
meer na overleg met een klankbord-
groep (waarin belangenorganisa-
ties, openbare instanties en enkele
omwonenden zitting hadden) en de
Commissie voor de milieueffectrap-
portage, alsmede een uitgebreide
inspraakprocedure is het voorgeno-
men bestemmingplan aangepast. 
Zo komt er geen driving range 
(oefenbaan) in een bosperceel en
komt het clubhuis op een andere
plek. Verder zijn er nog enkele wijzi-
gingen in de toelichting van het plan
en de bestemmingsplankaart. 
B en w besloot afgelopen week het 
plan aan de raad voor te stellen ter 
vaststelling. De raadscommissie be-
spreekt de uitbreiding op 13 april.
Op 27 april beslist de raad over het
voorstel.

Via twee cliëntenraden wil de 
gemeente burgers rechtstreeks
raadplegen over het sociaal- en ge-
handicaptenbeleid. De cliëntenraad
WWB heeft als taak om gevraagd of
ongevraagd te adviseren over de
(kwaliteit van) de dienstverlening en
producten van de gemeente die ver-
band houden met de Wet werk en
bijstand. De cliëntenraad Wvg advi-
seert de gemeente gevraagd of on-
gevraagd om de mogelijkheden van
mensen met een functiebeperking
of chronische aandoening aan deel-
name in de maatschappij te verbete-
ren. Dat kan dus op allerlei gebied
zijn, van gehandicaptenbeleid tot
huisvesting.

Cliëntenraden bestaan uit leden. Dit
kunnen zijn: uitkeringsgerechtig-

den, personen die gebruik maken
van een Wvg-voorziening en/of ver-
tegenwoordigers vanuit relevante
belangenorganisaties. Leden van
een cliëntenraad worden voor een
periode van vier jaar benoemd. 
De gemeente heeft inwoners en 
instanties opgeroepen zich op te 
geven voor één van de twee nieuwe
cliëntenraden. Op 28 maart jl. heb-
ben b en w de eerste leden van 
zowel de cliëntenraad Wet werk en
bijstand (WWB) als de cliëntenraad
integraal gemeentelijk gehandicap-
tenbeleid (Wvg) officieel benoemd.
Maar er is plaats voor nog meer le-
den. Heeft u interesse in of ervaring
met het sociaal- dan wel integrale
gehandicaptenbeleid en wilt u daar
binnen onze gemeente over mee-
praten, meldt u zich dan ook aan als

lid voor één van de cliëntenraden.
Dit kan telefonisch via 
(0575) 75 05 16 of via e-mail 
h.dolleman@bronckhorst.nl. 
Twijfelt u echter (nog) of u zich als
lid wilt aanmelden, dan kan wellicht
een bezoekje aan een vergadering
van een cliëntenraad u enthousiast
maken en u ‘over de streep 
trekken’.

De cliëntenraad bepaalt zelf hoe
vaak er vergaderd wordt, maar 
minimaal 2x per jaar. De benodigde
faciliteiten, zoals vergaderruimte 
of reiskosten, worden in overleg 
met de gemeente vastgesteld. 
De vergaderingen van de cliënten-
raden zijn openbaar en dus toe-
gankelijk voor iedere inwoner van 
de gemeente



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, 21 mei 2006 van 13.30 tot 16.00 uur, Schooldijk-Dollemansstraat-Bakermarksedijk-

Largedijk, verkeersmaatregel
• Bronckhorst, 26 mei 2006 van 12.00 tot 20.00 uur, huifkartocht met trekker, Boterstraat in

Oude IJsselstreek naar Groenloseweg in Berkelland
• Hengelo Gld., Zelhem en Vorden, 4 april t/m 17 april 2006, tijdelijke reclame t.b.v. Paaspop

Zieuwent
• Diverse plaatsen in de gemeente, 26 augustus 2006, 13e Ruurlo Triatlon (recreatief)
• Hengelo Gld., 1 mei t/m 12 juli 2006, verloting, Eendracht maakt Macht
• Bronckhorst, 3 en 4 november 2006, Dorcas Hulp, voedselactie
• Bronkhorst, 22 april 2006, Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazen, Kerkplein
• Zelhem en Bronckhorst, 10 juni 2006, rit voor oude motoren op diverse wegen in Bronckhorst,

start en finish bij ZAMC-clubhuis, Korenweg 4
• Hoog-Keppel, 25 mei 2006 van 09.00 tot 16.00 uur, kunst-, antiek- en rommelmarkt op diverse

straten en wegen in de bebouwde kom
• Hummelo, 17 april 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, kleine rommelmarkt
• Hengelo Gld., 10 juni 2006 van 07.00 tot 22.00 uur, brandweer, Iekink 13, ontheffing geluid, 

tijdelijke verkeersmaatregel afsluiten Iekink gedeelte weg Spalstraat tot Leliestraat van 
08.00 tot 17.00 uur, gebruiksvergunning

• Wichmond, 4 juli 2006 van 13.00 tot 18.00 uur, SV Socii, tijdelijke gebruiksvergunning
• Hummelo, 29 april 2006 van 10.00 tot 20.00 uur, Oranjefeest, ontheffing geluid, tijdelijke 

gebruiksvergunning, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35, tijdelijke verkeersmaatregel 
Greffelinkallee

• Vorden, 24 juni 2006, buurtfeest De Stroet 10 t/m 26, tijdelijke verkeersmaatregel van 23 juni
18.00 uur tot 25 juni 2006 10.00 uur, overkapping feest

• Zelhem, 12 en 13 mei 2006, zangver. Con Amore, venten met planten en bloemen
• Wichmond, 22 en 23 september 2006 van 08.00 tot 13.00 uur, zending werelddiakonie, verkoop

bloemen aan de Dorpsstraat voor bakkerij Besselink
• Voormalige gemeente Hummelo en Keppel, 20 mei 2006, volleybalver. Focus, venten met 

krentenbollen
• Vorden, 16 april t/m 22 april 2006, volleybalver. Dash, venten met chocolade in de bebouwde

kom
• Bronckhorst, 1 oktober 2006, Dierenbescherming, aanvraag doorlopende collectevergunning
• Zelhem, 23 t/m 25 juni 2006, Heidenhoeks buurtfeest in feesttent op perceel Heidenhoek 9
• Zelhem, 17 juni 2006 van 14.00 tot 21.00 uur, straatfeest, tijdelijke verkeersmaatregel afsluiten

H. Memelingstraat
• Zelhem, 26 en 27 mei 2006, feest t.b.v. het 100-jarig bestaan van De Hoop, Hummeloseweg 85,

26 mei van 14.00 tot 22.00 uur en 27 mei van 16.00 tot 24.00 uur, ontheffing geluid, tijdelijke
verkeersmaatregel, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35

Bouwvergunningen
• Drempt, Zomerweg 28, gedeeltelijk veranderen/vergroten café, zaal en restaurant 
• Halle, Meuweg 1, bouwen garage/berging
• Hengelo Gld., Berkendijk 2, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., de Heurne 3, vernieuwen buitenberging 
• Laag-Keppel, Rijksweg 67, plaatsen bijgebouw/kapschuur
• Steenderen, Bronkhorsterweg 24, gedeeltelijk plaatsen overkapping 
• Vorden, het Hoge 9, plaatsen twee raamkozijnen
• Vorden, het Wiemelink ongenummerd, tijdelijk plaatsen huurunits t.b.v. schoollokalen de

Dorpsschool Vorden voor een periode van 2,5 jaar 
• Vorden, Mispelkampdijk 12, plaatsen terrasoverkapping
• Vorden, Nieuwstad 49, gedeeltelijk vergroten tuinbouwkas
• Vorden, Oude Zutphenseweg 1, bouwen woning 
• Vorden, Ruurloseweg 56, gedeeltelijk vergroten woning 
• Wichmond, Hackforterweg 1, oprichten stallings- en opslagruimte
• Zelhem, Aaltenseweg 11, op bestaande veranda afdak maken van plastic golfplaten, 

vakantiehuisje Camping De Betteld
• Zelhem, Baaksekampweg 8, vernieuwen bergruimte/carport 
• Zelhem, Boeninksteeg 4, oprichten biggenstal en zeugenstal 
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 9, plaatsen prefab zwembad 

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Lindeseweg 28, voor het vergroten van een bijgebouw, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 6, lid 7 sub d van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan ‘Buitengebied 1982’

Het bouwplan ligt van 6 t/m 19 april 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., 1e Berkendijk 3, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1984’ 
• Bronkhorst, Molenstraat 1, voor het plaatsen van woonunits, geldend bestemmingsplan

‘Bronkhorst 2004’

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Oude Zutphenseweg 8, kadastraal bekend, gemeente Vorden, sectie B, nr. 1628, ten

behoeve van een uitbreiding van de woning, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Vorden
1982’

De ontwerpbesluiten liggen van 6 april t/m 17 mei 2006 tijdens openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de 
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 370. 

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Hengeloseweg 12a, voor het gedeeltelijk vergroten van een woning, het betreft een

vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Zelhem, komplan fase III,
IV en V’ 

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 6 april t/m 17 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 mede-
werkers 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. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu. 

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 27 maart 2006:
• Vorden, Prins Bernhardweg 3, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan,  

geldend bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’ 

Mogelijkheden voor beroep

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

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 22 maart 2006:
• Halle, 16 april 2006, Bielemansdijk 15, paasvuur
• Velswijk, 9 april 2006, palmpasenoptocht start 11.15 uur buurtschap D’n Dreajer, muzikaal 

begeleid
Verzonden 23 maart 2006:
• Vorden, 19 en 20 augustus 2006, jeugdvoetbaltoernooi, tijdelijke reclame van 18 augustus t/m

21 augustus 2006, wegbewijzeringsborden, wegafsluiting Oude Zutphenseweg, parkeerverbod
• Zelhem, 28 maart t/m 10 april 2006, Peuterspeelzaal Ikke ook, verkoop van paaseitjes
• Zelhem, 8 april 2006, ouderraad Nutsbasisschool Wolfersveen, huis-aan-huis verkoop van 

eieren
Verzonden 24 maart 2006:
• Keijenborg, 8 april 2006, Keijenburgse Boys, loterij d.m.v. huis-aan-huis verkoop van loten
• Wichmond, 31 maart 2006 van 09.00 tot 11.00 uur, basisschool De Garve, sponsorloop om de

school
• Zelhem, 7 en 8 april 2006 van 19.30 tot 24.00 uur, toneelvereniging Wees een Zegen, ’t Brink-

huus, uitvoering en  loterij
• Zelhem, 8 april en 7 oktober 2006 tussen 09.00 en 17.00 uur, Chr. Harmonie Prinses Juliana,

slaatjesactie
Verzonden 27 maart 2006:
• Hengelo Gld., 8 juli 2006, Hengelsfeest, weiland Oude Varsselseweg 8
• Hengelo Gld., 25 mei 2006, Zelhemseweg 44, broodlevering
• Hengelo Gld., 29 april 2006 van 16.00 tot 00.30 uur van de daaropvolgende dag, Scharfdijk 2- 2a,

Oranje Power Festival, 30 april 2006 van 16.00 tot 24.00 uur plaatsen van een feesttent
Verzonden 28 maart 2006:
• Hengelo Gld., 29 april 2006 autocross, 30 april 2006 trekkertrek, Scharfdijk 8A, tijdelijke 

verkeersmaatregel, tijdelijke reclame van 15 maart tot 30 april 2006
• Hengelo Gld., Chr. Muziekver. Crescendo, 22 maart 2006, voorjaarsuitvoering in sporthal De

Kamp om 20.00 uur, ventvergunning, 10 juni 2006 van 10.30 tot 14.00 uur rommelmarkt op 
parkeerterrein rondom sporthal De Kamp 

Verzonden 29 maart 2006:
• Baak, 23 april 2006 van 10.00 tot 13.00 uur, Pastoriestraat, trimloop
• Hengelo Gld., 22 april 2006 van 07.00 tot 15.00 uur, paarden- en ponymarkt en kleine markt

biologische producten in de Spalstraat, dweilorkest, tijdelijke gebruiksvergunning, tijdelijke
verkeersmaatregel, vergunning markt, vergunning kansspel t.b.v. instandhouding paarden-
markt

• Hengelo Gld., Zelhem, Vorden, van 4 t/m 17 april 2006, tijdelijke reclame t.b.v. Paaspop 
Zieuwent

• Vorden, 16 april 2006 van 19.30 tot 02.30 uur de dag daaropvolgend, Eikenlaan/Bergkappeweg,
live muziek, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35

Verzonden 30 maart 2006:
• Steenderen, De Seven Steenden, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten
• Steenderen, Café Heezen, aanwezigheidsvergunning voor 1 kansspelautomaat
• Hengelo Gld., 9 april 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, Hartelman Motoren, ontheffing winkel-

tijdenwet

Kennisgeving
• Baak, 16 april 2006 van 21.00 tot 01.30 uur de daaropvolgende dag, dansmuziek in zaal Herfkens

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 27 maart 2006:
• Hengelo Gld., Vloed 28, gedeeltelijk vergroten woning
• Olburgen, Roggeland 21, plaatsen dakkapel



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 29 maart 2006:
• Drempt, Roomstraat 25, gedeeltelijk vergroten garage
• Steenderen, Bronkhorsterweg 24, gedeeltelijk plaatsen overkapping
• Vorden, het Gulik, gedeeltelijk veranderen voorgevel woning
• Vorden, Zuivelhof 17, bouwen terrasoverkapping
Verzonden op 30 maart 2006: 
• Hengelo Gld., Broekweg 14a, oprichten dierennachtverblijf, verleend met toepassing van 

artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan 
Achterhoek en Liemers en met toepassing van artikel 52, lid 2 van de Woningwet 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 maart 2006:
• Laag-Keppel, Rijksweg 100, intern vergroten en veranderen woning, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing van artikel
4.11, lid 1 van het Bouwbesluit wegens een kleinere vrije doorgangshoogte van de nieuwe
deurkozijnen dan 230 cm. Ontheffing verleend op grond van artikel 1.11., lid 2 van het Bouwbe-
sluit wegens gewenste aansluiting op de maatvoering van de bestaande woning tot een vrije
doorgangshoogte van minimaal 200 cm

Verzonden op 29 maart 2006: 
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 1, gedeeltelijk veranderen westgevel woning, realiseren 

badkamer
• Hengelo Gld., Molenenk 5a, vernieuwen bedrijfshal
• Vorden, het Jebbink 5, vergroten basisschool
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, plaatsen kantoorunit met een instandhoudingtermijn van

maximaal 5 jaar van 27 maart 2006 t/m 27 maart 2011 
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 1, gedeeltelijk veranderen winkel en woning 
Verzonden op 30 maart 2006: 
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 45, gedeeltelijk veranderen woning
Verzonden op 31 maart 2006: 
• Hengelo Gld., Schoolstraat 13, tijdelijk plaatsen van noodlokalen voor een periode van 5 jaar tot

29 maart 2011

Sloopvergunningen 
Verzonden op 29 maart 2006:
• Vorden, Warkenseweg 4, slopen van een mestopslag, geheel; een rijwielberging aan de linker-

zijgevel, geheel; een berging aan de linkerzijgevel, geheel; alle mestkelders binnen en buiten,
geheel; de betonvloer van de jongveestal; een bijkeuken, geheel; bestaande hildes met balken,
geheel; bestaande slierten (balklaag), geheel; alle buitenkozijnen, ramen en deuren van de
schuur

• Vorden, Weidemanweg 2, slopen aanbouw van 2 schuren en de daken van 2 bijgebouwen, komt
asbesthoudend afval vrij

Wegenverkeerswet
• Hengelo Gld., op 22 april 2006 houdt de Marktvereninging Hengelo Gld. een paarden- een 

ponymarkt en een kleine markt voor biologische produkten. Hiervoor wordt de Spalstraat 
vanaf de kruising Kastanjelaan/Zuivelweg tot St. Michielsstraat op 22 april 2006 van 7.00 tot
15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo Gld., Stichting Autosport Oost Nederland houdt op 29 april een autocross en op 
30 april 2006 trekkertrekwedstrijden. Hierdoor is de Scharfdijk van 29 april 8.00 uur t/m
30 april 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer en geldt een parkeerverbod op de Ruurloseweg
tussen de de Tentendijk en de Zelledijk

• Zelhem, ontheffing verleend aan mevrouw S. Klein Holte, Kampweg 8, van het verbod om met
een voertuig van meer dan twee wielen gebruik te maken van de tunnel aan de Kampweg

• Zelhem, op 14 oktober 2006 treedt de Josti Band op in sporthal ‘De Pol’. In verband hiermee is
de parkeerplaats van de sporthal aan de Vincent van Goghstraat 72 afgesloten voor het verkeer
vanaf 07.00 tot 00.00 uur    

• Baak, op 16 april is er op de Bontekoeweg een paasvuur op de paasweide. In verband hiermee
is van 17.00 tot 24.00 uur de Bontekoeweg van de Zutphen-Emmerikseweg tot direct na het 
terrein afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van het bestemmingsverkeer. Verder
geldt een inhaalverbod en een snelheidsbeperking op de Zutphen-Emmerikseweg vanaf de 
bebouwde kom tot de Broekweg van 17.00 tot 02.00 uur

• Zelhem, in verband met een demonstratie groenbemesting op het perceel naast de Aaltense-
weg 7 geldt op 12 april van 11.00 tot 18.30 uur een parkeerverbod op de Aaltenseweg tussen de
Ruurloseweg en Baakseweg aan beide zijden van de weg 

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen
• Hummelo, Veldhof 5, gehandicaptenparkeerplaats mevrouw A. Smeitink
• Zelhem, twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de 

Magnoliaweg ten behoeve van de winkels gevestigd in het pand Magnoliaweg 1

Laad- en los plaats vrachtvoertuigen
• Zelhem, een laad- en losplaats voor vrachtvoertuigen op de parkeerplaatsen aan de zuid-oost-

zijde van de Magnoliaweg ten behoeve van de winkels gevestigd in het pand Magnoliaweg 1, 
gedurende ma. t/m do. van 07.00 tot 12.00 uur

Kapvergunningen
Verzonden op 27 maart 2006:
• Hengelo Gld., hoek Reerinkweg/Blekweg, voor het vellen van een singel, herplantplicht
• Zelhem, Garvelinkweg 2, voor het vellen van één kastanje, herplantplicht
• Zelhem, Zandvoortweg 14, voor het vellen van twee beuken en één douglas, geen herplant-

plicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5,
art.  5.5.1)
Verzonden op 5 april 2006:
• Baak, Torenstraat 16, voor verbrandig nabij de Toverstraat
• Halle Heisterboomsdijk 24, voor verbranding nabij de Heisterboomsdijk
• Halle, Halsedijk 3, voor verbranding nabij de Halsedijk
• Halle, Klaverdijk 7, voor verbranding nabij de Klaverdijk
• Halle, Zieuwentweg 5, voor verbranding nabij de Zieuwentweg
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 10, voor verbranding nabij de Hazenhutweg
• Hummelo, Korte Broekstraat 1, voor verbranding nabij de Korte Broekstraat
• Hummelo, Zelhemseweg 19, voor verbranding nabij de Zelhemseweg
• Keijenborg, Kerkstraat 6a, voor verbranding nabij de Kerkstraat
• Keijenborg, Uilenesterstraat 4, voor verbranding nabij de Uilenesterstraat
• Keijenborg, Uilenesterstraat 4, voor verbranding nabij het Baaksevoetpad
• Olburgen, Dierenseweg 4, voor verbranding nabij de Dierenseweg
• Steenderen, J.F.Oltmansstraat 22, voor verbranding nabij de J.F.Oltmansstraat
• Vorden, Almenseweg 47, voor verbranding nabij de Almenseweg

• Vorden, Lindeseweg 14, voor verbranding nabij de Lindeseweg
• Vorden, Onsteinseweg 11, voor verbranding nabij de Onsteinseweg
• Zelhem, Aaltenseweg 1a, voor verbranding nabij de Aaltenseweg
• Zelhem, Boeninksteeg 4, voor verbranding nabij de Boeninksteeg
• Zelhem, Doetinchemseweg 86, voor verbranding nabij de Doetinchemseweg
• Zelhem, Eckhorsterstraat 5a, voor verbranding nabij de Eckhorsterstraat
• Zelhem, Eeltinkweg 3a, voor verbranding nabij de Eeltinkweg 
• Zelhem, Hummeloseweg 63, voor verbranding nabij de Hummeloseweg
• Zelhem, Hummeloseweg 76, voor verbranding nabij de Hummeloseweg
• Zelhem, Nieuwsteeg 1, voor verbranding nabij de Nieuwsteeg
• Zelhem, Nijmansedijk 16a, voor verbranding nabij de Nijmansedijk
• Zelhem, Schooltinkweg 6, voor verbranding nabij de Schooltinkweg
• Zelhem, Varsselsestraat 1a, voor verbranding nabij de Varsselsestraat

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 (kapvergunnin-
gen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (Wegenverkeerswet, gehandicaptenparkeer-
plaatsen en laad- en losplaatsen). 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 
• Laag-Keppel, vanaf 3 april t/m 30 mei vinden werkzaamheden plaats aan de Wehlsedijk en

Keppelseweg (N814).  De weg wordt ter hoogte van de Oude IJsselburg en Broekhuizerstraat
(N813) afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo 2004 Remmelinkdijk
5a/Jebbinkweg 4’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo 2004 Remmelinkdijk 5a/Jebbinkweg 4’ en
de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 6 april t/m 17 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 omzetting van de agrarische bestemming van het perceel 
Remmelinkdijk 5a in Hengelo Gld. in de bestemming ‘Verblijfsrecreatie’.

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.

Aanvullende beleidsregels voor het tijdelijk bewonen van niet voor
bewoning bestemde gebouwen
B en w hebben op 21 maart jl. aanvullende beleidsregels vastgesteld voor het tijdelijk bewonen
van niet voor bewoning bestemde gebouwen.

De beleidsregels met de bijbehorende stukken liggen tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Wet milieubeheer 
Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 6 april t/m 17 mei 2006
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Klaverdijk 14, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

veehouderij
• Hengelo Gld., Broekweg 14a, voor een uitbreidingsvergunning voor een veehouderij
• Zelhem, Eckhorsterstraat 5, voor een wijzigingsvergunning voor een veehouderij

Strekking van de besluiten:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. belanghebbenden die tegen één van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
b. belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van

de eerdere ontwerpbesluiten
c. 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 18 mei 2006.



De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

PPAASAKTIEAASAKTIE
vvan zateran zaterdadag 8 april t/m zaterg 8 april t/m zaterdadag 22 aprilg 22 april

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

Voorraad: ±40.000 m
2

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

15% KORTING
op het gehele

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

Openbare bekendmakingen - vervolg

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 een 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.

Jaarverslag 2005 afdeling Bouwen en milieu
B en w hebben op 21 maart jl. het jaarverslag 2005 van de afdeling Bouwen en milieu vastgesteld.
Het jaarverslag geeft inzicht in de vergunningverlening, procedures op dat gebied en handhaving
door de afdeling Bouwen en milieu.

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

Verordeningen
Legesverordening Bronckhorst
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 23 maart jl. de Legesverorde-
ning Bronckhorst vastgesteld.

De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Financiën en belastingen in
het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordening treedt in
werking op 5 april 2006. 

Delegatiebesluit
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 23 maart jl. het Delegatiebesluit
vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van het Delegatiebesluit dat op 3 januari 2005 werd
vastgesteld. Het op 23 maart 2006 vastgestelde Delegatiebesluit treedt één dag na deze 
bekendmaking in werking.

Het besluit ligt bij de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning in het gemeentekantoor
ter inzage en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

� Ruim 3000 m2 showroom!
� Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!
Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg. (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam). tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.slaapspecialistdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

Maandag open van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag/woensdag 9.00 tot 18.00 uur, 
donderdag 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 9.00 tot 17.00 uur.
GRATIS: montage, bezorgen door heel Nederland, opslag voor latere levering.

d e a l e r  v a n :  A k v a ,  S v e d e x ,  A v e k ,  P u l l m a n ,  A u p i n g ,  E a s t b o r n ,  U b i c a ,  L a t t o f l e x ,  J e n s e n ,  T e m p u r

HEERLIJK UITRUSTEN...

DOOR DREMPT

Hooikoorts, Voorjaarskoorts,
't Is Voorjaar en 

wij hebben de kolder in de kop

Do 6 en 13 april, Vrij 7 en 14 april en Za 8 en 15 april

Zes dolle dagen.

Eieren zoeken met kortingen van 5%, 10%, 15 % en 20% 
(geldig op de hele collectie incl. accessoires)

Kunnen we er allemaal, 16 en 17 april, op zijn paasbest uitzien. 

Maak een heel mooi werkstuk voor ons, 
m.b.t.  Pasen maak bv een ei of een 

paashaaas i.d. krijg je van ons 
een keigave tas voor het nieuwe 

zwemseizoen. 
(zolang de voorraad strekt.)

Zutphenseweg 1a, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

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



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

TE HUUR:
* Stacaravans aan de Rijn 

op camping Boppard 
in Dld. 

* Tourcaravans aan de 
Moezel op camping 
Pommern bij Cochem. 

* Tourcaravans in de Belg. 
Ardennen op 5-sterren 
camping bij St. Vith. 

Caravanverhuur Lovink,
Zelhem, tel. (0314) 62 15 48.

Anne Mar ie  Gr i f f ioen  & Walter  Krabben

Leharstraat 9, 7132 AS Lichtenvoorde
T 0544 377308  -  F 0544 377661
E info@krabbenost.nl  -  www.krabbenost.nl

Bronckhorst
OPENINGSTIJDEN 

vanaf 3 april t/m 30 september 2006

� VESTIGING HENGELO • Korenbloemstraat 17

maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

� VESTIGING VORDEN • Kerkstraat 1a

maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur

zaterdag van 9.30 tot 15.00 uur

juli en augustus zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur

� VESTIGING ZELHEM • Stationsplein 10

maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Kom naar de 
boerderijwinkel

voor uw 
dagverse scharreleieren 

van eigen bedrijf 
10 voor € 1,00
90 voor € 8,50

Openingstijden
ma. t/m do. 13.30 - 19.00 uur

vr. 10.00 - 12.00 uur   13.00 - 19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Sla + Komkommer samen 0.99
Elstar of grote Elise appelen 3 kilo 1.50

Kiwi kilo bak à 0.99
Bintje of Surprise aardappelen 10 kilo 1.99

En volop diverse Pootaardappelen
Sla-kool-perk-planten 

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.

ORANJE POWER FESTIVALORANJE POWER FESTIVAL

ZA. 29 APRIL - aanvang 11.00 uur

‘S AVONDS IN DE TENT 

ZO. 30 APRIL - aanvang 10.00 uur

AUTOCROSS 

TREKKERTREK TREKKERTREK 

AAN DE SCHARFDIJK TE HENGELO GLD

Za: Henk Wijngaard, Arne Janssen, Hanny,

Frank van Etten, De Havenzangers, Imca Marina

Zo: Kasbendjen, Crystal Dream, The Heinoos

Voor informatie: www.oranjepowerfestival.nl

KAARTVERKOOP DE VIERJAARGETIJDEN HENGELO gldSPALSTRAAT 1

VOL IS VOL

HET HELE WEEKEND KINDERAKTIVITEITEN

Autocross € 7,50
Trekkertrek € 5,00

Avondkaarten  € 10,00 
p.avond  beide dagen

Avond passe-partout     € 17,50
Weekend passe-partout € 27,50

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van úw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

oogstrelend . . .

AGENTSCHAPPEN

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

Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij
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HOE EERDER JE KOMT
HOE HOGER DE KORTING

Op zaterdag 8 april krijgt u bij besteding
van 20,- of meer vroege vogel korting op
het héle assortiment. Met uitzondering van
de lopende acties (dus ook folderaanbiedin-
gen van deze week), uurlonen van klus- en
montagediensten, cadeaubonnen, verhuur-
artikelen en aankopen op rekening.

*Zie voorwaarden in de bouwmarkt. 

EXTRA
KORTING
op het hele assortiment*

VROEGE VOGEL
KORTING

R

voor routebeschrijvingen,

openingstijden of meer info

www.multimate.nl

Alléén op zaterdag 8 april 

van 7 tot 8 uur

20%
van 8 tot 9 uur

15%
Leestenseweg 10 - Zutphen -Tel. (0575) 52 17 96



Dan ben je bijna geneigd om 24 uur
non-stop sporten te bestempelen als
‘gekkenwerk’. Robbert-Jan en de twee-
ling Thijs en Aad (19 jaar) denken daar
duidelijk anders over. ‘We leggen de
lat inderdaad hoog, maar dat doen we
meer om ons zelf te motiveren. We
hebben er het volste vertrouwen in dat
het ons lukt’, zo zegt de 37-jarige Rob-
bert-Jan van Heeckeren (van beroep
voedingsdeskundige). 

De tweelingbroers luisteren ademloos
toe en knikken instemmend bij de
woorden van de initiatiefnemer van
deze ‘ Langste Work Out’. In een ge-
sprek met het sportieve drietal wordt
de pers het ‘waarom’ van deze record
poging uitgelegd en wordt er uitge-
breid ‘verhaald’ over de stand van za-
ken (lees training en lichamelijke con-
ditie) tot nu toe.

Aan het gesprek wordt ook deelgeno-
men door de 25-jarige Peter Bartelds
(logboek coördinator) en de 20-jarig
Dennis Eykelkamp de PR man van het
drietal. Bovendien fungeren Peter en
Dennis als trainingsmaatjes, eigenlijk
meer om hun sportvrienden moreel te
ondersteunen. Coach Leon Averdijk en
fysiotherapeut Melle Sterenga comple-
teren het begeleidingsteam rondom
de drie sporters. Robbert-Jan en Thijs
en Aad hebben elkaar bij de sport-
school leren kennen. Fitness en body
building zijn hun favoriete sporten.
Robbert-Jan van Heeckeren vatte het
plan op om deze takken van sport
eens flink in de spotlights te zetten.
‘We trainden tot nu toe altijd individu-
eel. Bij fitness en body building ken-
nen ze geen records.

SYMPATHIE BETUIGINGEN
Het leek mij een gigantische uitda-
ging om zelf iets te ontwikkelen, bij-
voorbeeld om met zijn drieën 24 uur

aaneengesloten te sporten. We hebben
bij de ‘Nederlandse Body Building Fe-
deratie (NBBF) en bij de ‘Europese
Body Building Federatie (EBBF) een
verzoek ingediend om deze recordpo-
ging te mogen doen. Deze bonden wa-
ren meteen enthousiast en gaven di-
rect ‘groen licht’. Met name Liona
Bergman en Juliette Bergman (oud
Mis Olympia) hebben hierbij een posi-
tieve rol gespeeld. 

We hebben tevens één en ander op in-
ternet gezet. Intussen hebben we uit
de gehele wereld (Australië, Amerika,
Rusland, Canada) sympathiebetuigin-
gen ontvangen. Ook bijvoorbeeld van
Markus Rühl, de Duitse oud- wereld-
kampioen body building’, zo zegt Rob-
bert-Jan van Heeckeren.

De recordpoging houdt in fitness,
body building en cardio opdrachten
uitvoeren op Panatta toestellen die
door Strada Sports ter beschikking
worden gesteld. De poging wordt on-
dernomen op vrije apparatuur met
losse gewichten. Robbert-Jan: ‘De be-
doeling is dat wij per uur twee spier-
groepen trainen, bijvoorbeeld eerst de
borst triceps en de rugbiceps. Na de
vijf minuten rust worden vervolgens
andere spiergroepen getraind. In to-
taal hebben we vijf blokken van één
uur. Na ieder blok beginnen we van vo-
ren af aan. In één blok wordt het gehe-
le lichaam getraind’, zo zegt Robbert-
Jan.

Tijdens de recordpoging zijn er elk
uur twee volwassen getuigen aanwe-
zig die het logboek moeten onderteke-
nen. Zij controleren het niveau van de
recordpoging. Verder is er een afge-
vaardigde van de NBBF die op zijn
beurt de getuigen controleert. Dan is
er voorts nog een controlerende taak
voor de notaris, die er op toeziet dat al-

les volgens de regels verloopt. Volgens
Robbert- Jan, Thijs en Aad een water-
dicht systeem. Overigens weet Rob-
bert-Jan uit hoofde van zijn beroep
precies wat sporters voor een te leve-
ren prestatie aan voeding nodig heb-
ben.

SPECIAAL VOEDINGSSYSTEEM
Hij heeft speciaal voor deze recordpo-
ging, waar dus al maanden vijf keer in
de week voor wordt getraind, een voe-
dingssysteem opgesteld. Een dieet dat
veel koolhydraten bevat. Robbert-Jan:
‘We eten zes à zeven keer per dag. Dat
begint 's morgens na het opstaan met
eiwitshake met brood en vitaminen;
2,5 uur later pannenkoeken naturel
en weer 2,5 uur later pannenkoeken
banaan of ananas. 

De vierde maaltijd wederom eiwitsha-
ke. Inmiddels is het dan zo rond de
klok van 19.00 uur en staat er ‘ Extar-
go’ op de menulijst (koolhydraten in
poedervorm). Tenslotte tegen half ne-
gen s’ avonds een normale maaltijd,
dat wil zeggen ‘wat de pot schaft’.

Thijs en Aad breken al pratende een
lans voor hun moeder Anneke. ‘Zij is
heel erg lief, niets is haar teveel, ze
vindt het gewoon leuk om deze speci-
ale voeding voor ons klaar te maken
en bovendien is zij onze grootste fan’,
zo prijst de tweeling hun moeder! Het
drietal sporters ligt qua recordpoging
precies op schema. Ze hebben inmid-
dels al enkele stages (5 uur achtereen
sporten) achter de rug. 

De conditie is beregoed. Het trio ge-
looft er naarmate de datum van het
moeten presteren steeds dichterbij
komt, heilig in dat de poging zal sla-
gen. Mocht er onverhoopt één tussen-
tijds de pijp aan Maarten geven, dan
gaan de andere twee als duo verder,
want ‘Panatta’s Langste Work Out'
ooit, moet gerealiseerd worden.

Mochten er mensen geïnteresseerd
zijn in een ‘partnership’ met genoemd
drietal, dan kunnen ze e-mailen goku-
althof@hotmail.com. ‘Tevens het e-
mail adres voor meisjes die ons succes
willen toewensen’, zo zeggen Thijs en
Aad Althof met een schalkse blik!

Het begint te kriebelen bij Robbert-Jan van Heeckeren en de tweeling Thijs en Aad Althof

Van zaterdag 6 mei op zondag 7 mei:
24 uur aaneengesloten sporten!

Ze hebben nog vijf weken te gaan en dan moet het gebeuren, dan zal er za-
terdag 6 mei om 12.00 uur in de sportschool van Strada Sports een record
poging worden ingezet die, zo hoopt het drietal Robbert-Jan, Thijs en Aad
op zondagmiddag 7 mei om 12.00 uur zal eindigen, (of het liefst nog een
uurtje later) onder het motto ‘Panatta’s Langste Work Out’ ooit. Dat wil
zeggen gezamenlijk 24 uur non- stop sporten met om het uur een rust-
pauze van slechts vijf minuten! Bij sporten als skeeleren, marathon-
schaatsen, wielrennen hoor je sporters dikwijls na een lange krachtsin-
spanning zeggen dat de benen op gegeven moment ‘verzuren’.

Staand: Peter en Dennis, zittend: Thijs, Robbert-Jan en Aad

KLEIN DOCHTEREN 1 – RATTI 1
Zondag 2 april stond voor Ratti de der-
by in en tegen ‘buurman’ Klein Doch-
teren op het programma. Ratti, dat de
laatste weken in goede doen is, stond
voor de schone taak om een goed re-
sultaat neer te zetten tegen de nage-
noeg onbedreigde koploper uit de Zes-
de Klasse D. De in grote getale aanwe-
zige toeschouwers zagen dat Klein
Dochteren, gesteund door een flinke
rugwind, de eerste helft het heft in
handen nam. 

De heren van Ratti hadden in de be-
ginfase moeite om de organisatie goed
neer te zetten, waardoor Klein Dochte-
ren een aantal mogelijkheden kreeg
om de score te openen. De streekderby
wilde echter nauwelijks op gang ko-
men en dat was grotendeels te danken
aan de uitermate zwak leidende
scheidsrechter. Klein Dochteren en
Ratti vochten harde maar eerlijke du-
els uit, maar tot irritatie van de spelers
floot de scheidsrechter voor elk wisse-
wasje, waarna hij vervolgens ook nog
eens voortdurend met spelers in dis-
cussie ging. 

Na een half uur spelen was het Klein
Dochteren dat gezien het spelbeeld
verdiend op voorsprong kwam. Een
hoekschop werd door de Ratti-defen-
sie verkeerd beoordeeld en verdween,
geholpen door de wind, rechtstreeks
het doel in. 

Tot grote ontzetting van Ratti besloot
de scheidsrechter kort na de openings-
treffer Klein Dochteren maar weer
eens de helpende hand toe te steken.
Volledig onterecht kende de leidsman
Klein Dochteren een penalty toe. Deze
penalty werd door Klein Dochteren be-
nut, waarmee Ratti met een 2-0 ach-
terstand kon gaan rusten.

Na rust opende Klein Dochteren we-
derom goed en was het Ratti-doelman
Sander Roelvink die Ratti in die fase
behoedde voor een verdere achter-
stand. Met de wind in de zeilen wist
Ratti de tweede helft langzaam maar
zeker het heft in handen te nemen. 

Klein Dochteren kwam steeds minder
van de eigen goal af en Ratti drong
aan op zoek naar de aansluitingstref-
fer. Na een aantal goede mogelijkhe-
den te hebben gehad was het tien mi-
nuten voor tijd invaller Michiel Gudde
die namens Ratti wist te scoren. 

Ratti-aanvoerder Mario Roelvink, die
al een aantal zeer gevaarlijk vrije trap-
pen had afgeleverd, wist uit een vrije
trap de bal feilloos bij Michiel Gudde
op het hoofd te leggen. Michiel Gudde
kopte de bal uitstekend langs de doel-
man van Klein Dochteren. 

Met veel drang naar voren ging Ratti
de laatste tien minuten op zoek naar
de gelijkmaker. Binnen de verdediging
van Klein Dochteren was het in de
slotfase chaos troef. Ratti-spits Antoi-
ne Peters wist daar bijna van te profi-
teren. Hij kopte de bal hard op de lat. 

Mario Roelvink kwam net te kort om
de rebound te benutten. In de laatste
minuut van de officiële speeltijd
kreeg Ratti alsnog wat het op basis van
de goede tweede helft verdiende. 

Een prima vrije trap van Mario Roel-
vink werd onderweg licht getou-
cheerd door een speler van Klein
Dochteren en verdween tot grote
vreugde van de Ratti-aanhang on-
houdbaar in het doel van Klein Doch-
teren. Niet lang na de gelijkmaker van
Ratti floot de scheidsrechter voor het
eindsignaal en ging Ratti met één
punt als morele winnaar van het veld.

Vo e t b a l

VORDEN - RKZVC 1-2
Vorden incasseerde zondag de 4e ne-
derlaag op rij. Het speelde in de eerste
helft aller belubbert, om zich in de
tweede helft weer wat te herstellen. Er
wordt vanuit de verdediging niet opge-
bouwd en veel te veel de lange bal ge-
hanteerd, hoewel het ook slecht ge-
steld is met de balaanname van de spit-
sen. RKZVC scoorde een minuut voor
de tijd de winnende treffer en waren
daar gelet op de positie op de ranglijst
dolgelukkig mee. Vanaf de aftrap nam
RKZVC het initiatief. Het was veel
agressiever dan Vorden en gaven direct
te kennen voor punten naar Vorden te
zijn gekomen. Het creëerde zich diver-
se kansen, maar had in de afronding
geen geluk. In de 30e minuut was het
raak. Een voorzet werd onvoldoende
weggewerkt en de spits had geen moei-
te met dit buitenkansje. De Vordense
spitsen waren onbereikbaar. Sommige
spelers kwamen helemaal niet in het
spel voor. Vorden mocht dan ook van
geluk spreken, dat het met 0-1 achter-
stand de rust haalde. In de tweede
helft een compleet ander spelbeeld.
Vorden speelde wat fanatieker en het
creëerde zich ook een aantal kansen.
In de 65e minuut scoorde Arnold Nor-
de de gelijkmaker uit een corner. Even
later had dezelfde speler de bal voor
het intikken om Vorden op voorsprong
te zetten, maar hij raakte de bal volko-
men verkeerd. Vorden kreeg nog een
aantal mogelijkheden, maar soms lijkt
alles mis te gaan. RKZVC daarentegen
had het geluk aan zijn kant toen een
afstandsschot over de keeper tegen de
lat belandde en een meegekomen spe-
ler de bal voor het intikken had. Door
deze nederlaag zakt Vorden terug naar
de 5e plaats op de ranglijst en heeft het
de aansluiting met de kop van het klas-
sement verloren. 

UITSLAGEN ZATERDAG 1 APRIL
Vorden A1 - Ruurlo A1 0 - 1; Witkam-
pers B1 - Vorden B1 1 - 1; Vorden B2 -
Warnsveldse Boys B2 6 - 1; Holten C1 -
Vorden C1 1 - 1; Vorden C2 - Kon. UD
C3 1 - 6; RDC C2 - Vorden C3 2 - 1; Vor-
den D1 - Gendringen D1 3 - 4; Vorden
D2 - Concordia-W D2 4 - 1; Peeske 't D2
- Vorden D3 7 - 3; DZC '68 E2 - Vorden
E1 1 - 4; RKPSC E1 - Vorden E2 5 - 2; Vor-
den E3 - Groessen E2 4 - 4; Groessen E4
- Vorden E4 8 - 3; Vorden E5 - AZC E3 6
- 2; Doetinchem E4 - Vorden E6 2 - 5;
Vorden F1 - MvR F1 4 - 1; Pax F5 - Vor-
den F2 2 - 5; Vorden F3 - HC '03 F2 2 - 4;
Angerlo Vooruit F4 - Vorden F4 3 - 1;
Hoven de F4 - Vorden F5 0 - 7.

UITSLAGEN ZONDAG 2 APRIL
Vorden 1 - RKZVC 1: 1 - 2
Vorden 2 - HSC '21/Brein 3: 0 - 2
Vorden 3 - Be Quick Z. 5: 2 - 1

PROGRAMMA WOENSDAG 5 APRIL
DVOV B1 - Vorden B1; Vorden E1 - Ga-
zelle Nieuwland E1; Vorden E3 - Steen-
deren E1; Vorden E4 - GSV '38 E2; Vor-
den E6 - Steenderen E3.

PROGRAMMA ZATERDAG 8 APRIL
SKVW A1 - Vorden A1; Vorden B1 -
Warnsveldse Boys B1; SCS B1 - Vorden
B2; Vorden C1 - AZC C1; Brummen C2
- Vorden C2; Vorden C3 - Teuge SP C2;
VIOD D2 - Vorden D1; DVOV D1 - Vor-
den D2; Vorden D3 - Hoven de D2; Vor-
den E1 - Keijenburg. Boys E1; Vorden
E2 - AVW '66 E2; Westervoort E2 - Vor-
den E30; Vorden E4 - AZC E2; Wolfers-
veen E2 - Vorden E5 09.30; Vorden E6 -
VIOD E6; DVV F4 - Vorden F1; Vorden
F2 - Concordia-W F3; Vorden F3 - Pax
F3; Dierense Boys F2 - Vorden F4; Kil-
der F4 - Vorden F5.

PROGRAMMA ZONDAG 9 APRIL
Concordia-Wehl 1 - Vorden 1; Silvolde 2
- Vorden 2; Reunie 3 - Vorden 3; Vorden
4 - Be Quick 6; Vorden 5 - Brummen 6.

Vo e t b a l

Deze oriëntatierit telt tevens mee voor
de ONONOK competitie. Voor de deel-
nemers in de A en B-klasse staan er die
dag twee ritten op het programma. De

start van het eerste gedeelte van de rit
is om 10.00 uur bij "De Herberg" aan
de Dorpsstraat in Vorden. De tweede
rit start net als de deelnemers in de C-
klasse om 13.30 uur. 

Erik Kleinreesink en Wim Visschers
hebben deze voorjaarsrit uitgezet.

Voorjaarsrit 'De Graafschaprijders'
De Vordense auto- en motorclub
‘De Graafschaprijders’ organiseert
zondag 9 april de Voorjaarsrit.



Het squashcentrum in Vorden
heeft maarliefst 10 squashteams
die meespelen in de Euregio
squashcompetitie. 5 van de 10
teams zijn dit jaar kampioen ge-
worden. 

Afgelopen zondag is ook het eerste
team kampioen geworden. Het was
nog een spannende strijd tegen

Apeldoorn en Nijkerk, maar het
vlaggenschip van Vorden heeft toch
ook de titel binnen weten te halen.
Het 3e, 5e, 6e en 10e team konden
reeds niet meer ingehaald worden
en zijn dus ook kampioen. 5 teams
kampioen is natuurlijk een geweldi-
ge prestatie en is volgens manager
Edo van Someren uniek voor Vor-
den en zelfs voor de Euregio compe-

titie. Uiteraard werd het een groot
feest op het squashcentrum aan de
Overweg met de nodige drankjes en
hapjes. 

Wethouder Glasbergen van de ge-
meente Bronckhorst was aanwezig
bij de huldiging en complimenteer-
de de Vordense squashers met de
prachtige prestatie.

Vordense squashers kampioen
SV RATTI
Uitslagen 1/2 april
Zaterdag
Ratti 4 - Zelos 6: 3-1
Ratti C1 - Voorst C1: 5-0
Ratti E1 - DZC '68 E6: 2-7
Cupa B1 - Ratti B1: 4-0
Colmschate D4 - Ratti D1: 4-0
AVW '66 E7 - Ratti E2: 3-2
Warnsveldse Boys F3 - Ratti F1: 5-0

Zondag
Ratti 2 - MEC 5: 2-2
Ratti 3 - Pax 7: 2-3
Ratti DA1 - Witkampers DA1: 3-1
Klein dochteren 1 - Ratti 1: 2-2

Programma 8/9 april
Zaterdag
Ratti B1 - Eefde SP B1; Ratti D1 - Voor-
waarts T D3; Ratti E2 - Zelhem E2; Rat-
ti F1 - Keijenburg. Boys F1; AZSV 12 -
Ratti 4; Steenderen C2 - Ratti C1; VIOD
E5 - Ratti E1

Zondag
Ratti 1 - Meddo SC 1; SVBV 4 - Ratti 2;
Ruurlo 5 - Ratti 3; WWNA DA1 - Ratti
DA1

Vo e t b a l

RATTI DAMES
Ratti 1 - Witkampers 1
Afgelopen zondag kwamen de dames
van Witkampers op bezoek bij Ratti.
De dames van Ratti waren vooraf aan
de wedstrijd goed gewaarschuwd door
coach Antoon Peters om alert en ge-
concentreerd aan de wedstrijd te be-
ginnen. Alsof de duvel er mee speelde
had dit echter niet de juiste uitwer-
king op de dames. Binnen vijf minu-
ten was het Witkampers dat de verde-
diging van Ratti wist te passeren en
werd Ratti verrast met een tegendoel-
punt. 0-1. Witkampers dacht even de
betere partij te zijn, maar Ratti wist de
eerste helft naar zich toe te trekken
door veel kansen te creëren. Witkam-
pers kwam nauwelijks meer aan com-
bineren toe en ook het hoge tempo
viel ze zwaar. De gehele eerste helft
zeer aanvallend spel van Ratti, maar
zonder resultaat op het scorebord.
Veel schoten vanuit de tweede lijn
zorgde voor veel gevaar. 

De tweede helft moest Ratti zien het
tempo hoog te houden en de kansen
af te maken. Na vijftien minuten zorg-
de specialist Gerrie Brummelman er-
voor dat ze de cornerbal zo nam dat
deze prachtig in het net draaide 1-1.
Het zelfvertrouwen van Ratti groeide
en Witkampers zakte steeds meer te-
rug. Een snelle spelhervatting zorgde
voor de verdiende voorsprong. Een in-
gooi van Rowena Peters op Gerrie
Brummelman zorgde ervoor dat zij de
bal op snelheid kon meegeven met
Wencke Olthuis. Wencke Olthuis
sprintte op het doel af en wist be-
heerst een hoek te kiezen en te scoren
2-1. Ratti bleef druk zetten en gaf de
wedstrijd niet meer uit handen. Een
kwartier voor rust gooide Ratti de
wedstrijd definitief op slot. 

Een corner van Gerrie Brummelman
werd resoluut ingekopt door Marielle
Peters 3-1. Aanstaande zondag een be-
langrijke wedstrijd uit tegen de num-
mer twee WWNA.

BERKELDUIKERS NAAR
GELDERSEKAMPIOENSCHAPPEN
De zwemmers van de Berkelduikers
gingen in Doetinchem op jacht naar
de limiet tijden voor de Gelderse A of
B kampioenschappen, en met succes.
De A-limiet (2.50,00) werd ruim-
schoots binnen gehaald door Berjan
Ebbekink op de 200m. wisselslag, hier-
bij verbeterde hij zijn persoonlijke re-
cord met ruim 4,5 seconde tot 2.48,86
(was 2.53.32). 

Op de 100m vrijeslag werd de B-limiet
(1.11.00) gezwommen door Carmen
Degenaars (1.10.73) en op de 100m.
schoolslag (limiet 1.54.00) door Luuk
Nijland (1.52.07). 
Ondanks dat niet iedereen de limiet
tijd zwom werden vele persoonlijke re-
cords (totaal 10 van de 21 starts) scher-
per gesteld. Een compliment meer
dan waard.

Wa t e r p o l o

Judoschool Leo Buitink opent in
Vorden nieuwe vestiging.

Dinsdagmiddag 4 april starten de eer-
ste lessen in Sporthal 'T Jebbink. Om
15.45 start de groep 5 t/m 8 jarige en
om 16.45 tot 17.45 start de groep 8 tm/
11 /12 jarige. Basisschool de Vordering
heeft afgelopen dinsdag al een clinic
gehad. De O.B.S staat op 30 maart op
het programma en Het Hoge krijgt
dinsdagochtend 4 april de clinic. 

Doelstelling van leraar Buitink is judo-
ka's uit de omliggende plaatsen met el-
kaar en soms tegen elkaar op recreatie
en competitie niveau tegen elkaar uit
te laten komen. Daarvoor heeft de
Ruurlose beroepsleraar judo een judo
en spelcompetitie opgezet in plaatsen
waar de judoschool een vestiging heeft
zoals Ruurlo, Hengelo gld, Zelhem,Lo-
chem,Markelo en nu ook Vorden. 

De andere lijn omvat in de plaatsen
Borculo, Neede, Eibergen, Groenlo,
Lichtenvoorde en Varsseveld. Een sti-
muleringsconcept is dat zowel de jon-
ge recreatie judoka's als ook de oudere
wedstrijdjudoka's in alle plaatsen gra-
tis naar binnen kunnen stappen en in
de groep mee trainen. 

Hierdoor kunnen jonge kinderen hun
enthousiasme ontplooien en verkrij-
gen daardoor meer zelfvertrouwen.
De spelvormen en judotechnieken
hebben in alle plaatsen dezelfde struc-
tuur zodat een intergratie soepel ver-
loopt.

Als een judoclub te klein is zijn vooral
deze judoka's de dupe en dat is jam-
mer want juist deze leeftijd heeft een
doel nodig. Door judo te beiden in ver-
schillende plaatsen met een duidelij-
ke structuur en formule stijgt ook het
niveau van de judoka's getuige de
jongste prestaties van 2006.

INDIVIDUEEL: 
-20 jaar 1x Nederlands kampioene Da-
mes; -17 jaar 1x 2e plaats NK Heren; -17
jaar 1x 3e plaats NK Dames

TEAMVERBAND OOST
NEDERLAND: 
Dames Jeugd t/m 12 jaar 1e en 2e
plaats; Heren Jeugd t/m 12 jaar 2e
plaats; Dames Junioren t/m 18 jaar 2e
plaats; Heren Junioren  t/m 18 jaar 2e
plaats; Dames en Heren Senioren 18
jaar en ouder 3e plaats.

J u d o

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 27 maart:

Groep A: 1 Dhr. D. Wijers / Dhr. E. Tha-
len 57,8%; 2 Mw. G. Hulleman / Mw. H.
van Druten 52,6%; 2 Mw. D. Hoftijzer /
Dhr. G. Hoftijzer 52,6%

Groep B: 1 Mw. A. Wortel / Dhr. L.
Spreij 72,9%; 2 Mw. N. Warringa / Mw.
G. Rossel 59,9%; 3 Mw. I. van Alphen /
Mw. W. Warnaar 58,3%

Groep C: 1 Mw. J. Oldenhave / Dhr. G.
Oldenhave 60,8%; 2 Mw. J. Vreeman /
Dhr. G. Vreeman 59,3%; 3 Mw. G. Pe-
ters / Dhr. B. Klein Gunnewiek 57,1%

WOENSDAG 29 MAART:
Groep A: 
1 Mw. R. Thalen / Dhr. E. Thalen
64,58%; 2 Mw. T. Simonis / Mw. R. Web-
bink 64,06%; 3 Mw. D. Hoftijzer / Mw.
K. Vruggink 60,42%

Groep B: 
1 Dhr J. Holtslag / Dhr. H. Wagenvoor-
de 67,92%; 2 Mw. C. v.d. Stouwe / Mw. T.
Velde 62,08%; 3 Mw. T. Hooyveld / Mw.
G. ter Schegget 60,42%

B r i d g e n

Er is door iedereen lang op een hy-
pe gewacht, maar dat hoeft nu niet
meer. Want ongetwijfeld zal de iZ,
een interactieve DJ van fabrikant
Zizzle, de grote hit van 2006 wor-
den. Hier is geen glazen bol voor
nodig: wie het apparaat ziet en
hoort, kan niet anders conclude-
ren.

ONGELOOFLIJK VEEL FUNCTIES
De iZ laat zich het beste omschrijven
als een interactieve DJ, die zelf zijn DJ-
kunsten kan vertonen, maar waar
men ook zelf muziek mee kan maken
en dat ook nog kan mixen. In de iZ zit-
ten verschillende sensoren, waar mu-
ziek mee 'gemaakt' kan worden. In de
buiksensor zitten verschillende beats
geprogrammeerd, die je weer kunt
combineren met ritmes en melodie-
en, die toegevoegd worden door aan
z'n oren te draaien. Ook kan muziek
langzamer of sneller gespeeld worden
en kan je eigen mix opgeslagen wor-
den in het geheugen. Naast de 'play'-
en 'DJ'-functie bezit het apparaat ook
een radiofunctie op WZIZ-FM. In deze
functie denkt iZ dat hij een radio is
(maar het is geen echte radio). Door
aan zijn oren te draaien ga je naar de
verschillende iZ-radiostations. Ook
kun je je Ipod of MP3-speler op iZ aan-
sluiten. Dan functioneert iZ als spea-
ker. Wel is hij dane rg eigenwijs en
geeft tussen de muziek door regelma-
tig commentaar in zijn eigen taal. Nog
erger is een scheet of een boer. Nu te
koop bij kadoshop Sueters.

Spectron
De hype voor 2006 is er!

Zaterdag 1 april Uitslagen:
DOC STAP ORION D2 - Dash D1 0-4;
Blok '71 D1 - Dash D2 1-3; DOC STAP
ORION MB1 - Dash MB1 0-4; WIK D2 -
Dash D3 1-3; Dash MB2 - Harfsen MB1
1-3; Dash D6 - BVC '73 D3 0-4; Dash H2
- DVO H3 1-3; Dash H3 - DVO H4 1-3;
Dash D4 - Grol D1 3-1; Dash D5 - Rivo
Rietmolen D5 3-2; Dash H1 -
Grol H1 1-3.

Donderdag 6 april
21.00 Terborg Vollverijs H2 - Dash H1.

Zaterdag 8 april
13.15 Warnsveld Dijkman/WSV D3 -
Dash  D4, de Kei; 14.00 Bredevoort Bre-
volk D2 - Dash  D, Ons Huis; 14.00 Nee-
de Dynamo Neede H3 - Dash H2, 't Spil-
broek; 15.00 Warnsveld Dijkman/WSV
D4 - Dash  D6, de Kei; 16.30 Meddo, ME-
VO H1 - Dash H3, 't Kempken; 13.15
Dash JC1 - Labyellov JC2; 13.15 Dash
MC1 - Harfsen MC1; 15.00 Dash D2 -
Verhoeve/Focus D1; 15.00 Dash MB1 -
DVO MB1; 17.00 Dash  D1 - Havoc D2;
17.00 Dash D3 - Tornax D1.

Vo l l e y b a l

De vakantiebus stond klaar bij Café
Restaurant Den Bremer in Toldijk. Een
speciale, extra lange bus, die ruimer is
en gedeeltelijk voorzien van plaatsen
zonder vaste stoelen. Hier kunnen de
passagiers met rolstoelen staan. De
rolstoelen werden met de lift tot in-

staphoogte gebracht, waarna ze een
plaats bij het raam kregen. 
Op het programma staan een bezoek
aan de dierentuin in Emmen en de
traditionele bonte avond. Zaterdag-
middag 1 april komen de gasten weer
thuis.

In totaal gingen 25 gasten op 27 maart 2006 met de bus naar een fijne
vakantiebestemming. De Zonnebloem organiseerde dit jaar een reis naar
Ommen. In ‘Het Laarhuis’ worden de gasten bijgestaan door in totaal
27 vrijwilligers.

Gasten met een rolstoel werden met de lift tot instaphoogte gebracht, waarna ze een plaats
bij het raam kregen.

Nationale Vereniging De Zonnebloem regio IJsselstreek

Vakantieweek met 
De Zonnebloem

De landelijke collecte van het Reu-
mafonds, die in de week van 12 t/m
18 maart jl. is gehouden, heeft in
Vorden een bedrag opgebracht van
€ 1.128,65.

Het Reumafonds dankt de leden van
het plaatselijke comite, de collectan-
ten en iedereen die door middel van

een financiele bijdrage zorgt dat het
Reumafonds de strijd tegen reuma
kan blijven voortzetten.

Mocht u de collecte gemist hebben,
dan kunt u alsnog uw bijdrage storten
op giro 324 of banknummer
357674812 ten name van het Reuma-
fonds te Amsterdam.

Opbrengst collecte Reumafonds 2006
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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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
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
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Mensen worden veelal doorverwezen
naar een orthopedisch schoentechni-
cus door een revalidatiearts, orthope-
disch chirurg, reumatoloog en inci-
denteel door internist of dermatoloog.
Deze zal kijken wat de beste oplossing
is voor het probleem. „Vaak zijn deze
mensen aangewezen op het openbaar
vervoer of alternatieven zoals taxi of
regiovervoer als zij naar de locatie
moeten voor deze aanpassingen. Wij
hebben ervoor gekozen om de zoveel
mogelijk op huisbezoek te gaan om-
dat je dan een veel beter inzicht krijgt
in de behoeften van de cliënt. We zien
dan de thuissituatie en kunnen dan
ook gerichter werken aan functione-
ler schoeisel”, aldus Walter. „Het is
voor ons belangrijk om de medisch
noodzakelijke aanpassingen zodanig
te maken dat het gebruiksgemak en
de functionaliteit zo optimaal moge-
lijk is. Verder proberen we ook deze zo

fraai en modieus mogelijk te maken.
We zorgen ook voor de papieren af-
handeling met de zorgverzekeraars en
geven een zo duidelijk mogelijk beeld
in de financiële gevolgen voor de
cliënt”.

SCHOEISEL
Er is een beeld van vroegere tijden dat
orthopedische schoenen lomp en le-
lijk is. Dit werd mede veroorzaakt
doordat bijvoorbeeld klompvoeten
zeer extreme vormen hadden, waar-
door het schoeisel deze vorm ook had.
Gelukkig komen dit soort voetafwij-
kingen door de moderne operatietech-
nieken bijna niet meer voor. De plek
van deze cliënten wordt in toenemen-
de mate ingenomen door bijvoorbeeld
reuma en diabetes. Het werk van een
orthopedisch schoentechnicus bestaat
niet alleen uit het maken van steunzo-
len en inlays en dergelijke; zij maken

zelfs complete orthopedische schoe-
nen.
Bij kleine afwijkingen kun je een con-
fectie schoen zodanig aanpassen dat
de probleemplekken ontlast zijn (or-
thopedische voorzieningen aan con-

fectieschoeisel zgn. OVAC, red.). Voor
meer structurele voetafwijkingen
kunnen door de branche gekeurde/ge-
stempelde schoenen aangepast wor-
den. (semi orthopedische schoenen)
Deze worden, mits voorgeschreven

door bovenstaande artsen, vergoed
door de zorgverzekering. Voor de
cliënt die onvoldoende opgevangen
wordt in bovenstaand schoeisel kan
geheel individueel naar de (afwijken-
de) voetvorm schoeisel gemaakt wor-
den. (orthopedische schoeisel)

Walter en Anne Marie gaan ook sa-
menwerken met andere disciplines:
„We hebben goede contacten met po-
dotherapeute Hanenberg en zo kun-
nen we mensen doorverwijzen naar
diegene die het beste voor hen is. In
schoenatelier Gelria menen we dat we
een goede partner hebben gevonden;
zij hebben behalve veel kennis in huis
ook goede modieuze en sportieve
schoenen die echt niet alleen voor ou-
dere mensen geschikt zijn. De laatste
jaren wordt er steeds meer gedaan
met aanpassingen aan confectieschoe-
nen en samen kunnen we zorgen voor
goed en toch mooi passend schoeisel”.

BEREIKBAARHEID
Wie door een arts doorverwezen
wordt naar een orthopedische schoen-
technicus kan dus vanaf nu bij Krab-
ben Orthopedische Schoentechniek
terecht. U kunt het schoenmakers
echtpaar het beste telefonisch berei-
ken om een afspraak te maken. Zie
voor meer informatie de advertentie
elders in deze krant.

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

Krabben orthopedische schoentechniek
start in Lichtenvoorde
Sinds april zijn Walter Krabben en Anne Marie Griffioen begonnen met
hun eigen bedrijf: Krabben Orthopedische Schoentechniek. Zij werken
van hun huis aan de Leharstraat 9 in Lichtenvoorde uit, waar ze een werk-
plaats hebben ingericht. Beiden zijn volledig opgeleide orthopedisch
schoentechnicus en zijn van alle markten thuis. Door de cliënten thuis te
bezoeken zien ze behalve de beperkingen ook de mogelijkheden van de
cliënten zodat ze snel in kunnen schatten weke behoeften en voorzienin-
gen zij nodig hebbenen zij daar direct op in kunnen springen met gerich-
ter en functioneler schoeisel, aangepast aan hu persoonlijke behoefte. Dit
geldt natuurlijk ook voor mensen die in woonvormen wonen zoals ver-
pleeg/verzorgingshuizen, aanleunwoningen enz.

Walter Krabben en Anne Marie Griffioen tonen waarmee ze bezig zijn.

De voorzitter van het CDA, Henk Maal-
derink, opende de bijeenkomst met
een welkom aan de vele aanwezigen
waaronder in het bijzonder staatsse-
cretaris Clèmence Ross. Maalderink
hield een korte inleiding en ging in op
de bedoeling van de avond. “Het lijkt
wel of de enige zekerheid op het ge-
bied van de sociale wetgeving, de on-
zekerheid is. Want na de nieuwe zorg-
verzekering staat er weer een nieuwe
wet aan te komen en wel de WMO”.

Wethouder Ab Boers ging in op de ge-
volgen van de WMO voor de gemeente
en haar burgers. “Ik sta hier vanavond
als CDA wethouder. Morgen ben ik
weer de wethouder van de gemeente
Bronckhorst”, liet hij vooraf weten.
Boers ging met name in op het doel

van de WMO en hoe de gemeente daar
vorm aan kan geven. “De inhoud van
de WMO wordt door de staatssecreta-
ris uiteengezet”. De wethouder had
een duidelijk verhaal dat ondersteund
werd met veel voorbeelden uit de
praktijk. Hij heeft er alle vertrouwen
in dat de gemeente maatwerk kan le-
veren voor een zorgzame samenle-
ving. “De gemeente weet goed wat ze
nodig heeft voor de burgers en weet
daar ook vorm aan te geven”. 

De WMO verplicht de gemeente om de
burgers erbij te betrekken. De rol van
de gemeente is daarbij beleid te for-
muleren en te toetsen aan de burgers.
Er worden informatiebijeenkomsten
gehouden en verschillende klankbord-
groepen ingesteld. Er wordt een be-

roep gedaan op de draagkracht van de
burger. Daar waar nodig wordt de bur-
ger ondersteund door de gemeente.
Maar voor de burger wordt ook een ac-
tieve rol verwacht als vrijwilliger of
mantelzorger. 
De gemeente moet zich verantwoor-
den naar de burger. Er wordt een
klanttevredenheidsonderzoek inge-
steld, er komt een jaarverslag, één lo-
ketfunctie maar ook een eigen bijdra-
ge van de inwoner zelf zal niet achter-
blijven. 
“Er wordt een beleidsplan gemaakt
voor vier jaar waarin een samenhan-
gend beleid moet worden ontwikkeld.
De gemeente Bronckhorst formuleert
het beleid binnen de kaders van de
nieuwe WMO. In dat kader is voldoen-
de ruimte om maatwerk te leveren”. 

Wethouder Boers gaf met veel voor-
beelden aan hoe dit gerealiseerd kan
worden. “Op dit moment zitten we in
het voortraject. Zo zal er door één lo-
ket de informatiestroom goed moeten
verlopen voor Bronckhorst”. 

Staatssecretaris Ross hield een helder
betoog en ging uitvoerig in op de
WMO. De hoofddoelstelling is dat alle
mensen actief aan de samenleving
kunnen meedoen. Daarbij gaat het
dan niet alleen over zorgbehoevende
ouderen of mensen met verstandelijke
of lichamelijke beperkingen, maar
ook over mensen die om wat voor re-
den danook zichzelf niet helemaal
goed kunnen redden of door andere
oorzaken buiten de maatschappij drei-
gen te vallen. 

De WMO wordt een grote operatie,
waarbij de gemeenten een grotere rol
krijgen en onder andere de Wet Wel-
zijn, de Wet Voorziening Gehandicap-
ten en de functie van huishoudelijke
verzorging vanuit de AWBZ opgaan in
de nieuwe WMO die volgend jaar in-
gaat. (In de volgende editie van week-
blad Contact een uitgebreid interview
met staatssecretaris Ross over de het
doel en opzet van de WMO). 

Na de pauze werd onder leiding van
Henk van Dijk de schriftelijk ingedien-
de vragen van uit de zaal naar tevre-
denheid beantwoord door staatssecre-
taris Ross en wethouder Boers. De ge-
slaagde informatieavond werd afgeslo-
ten door CDA-voorzitter Henk Maalde-
rink.

Veel belangstelling informatiebijeenkomst

Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet vooral anders
Veel belangstelling van verschillende organisaties en instellingen, maar
ook politieke bestuurders van de gemeente Bronckhorst waren aanwezig
op de bijeenkomst vorige week maandag. In zaal Leemreis werd door het
CDA Bronckhorst een informatiebijeenkomst gehouden over de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Clèmence Ross in gesprek met CDA-voorzitter Henk Maalderink. Veel belangstelling voor de informatiebijeenkomst.

Werken voor en met cliënten



Kunstwandelroute in Hummelo

Nieuwe shirts FC D’n Draejer

Ook in de Lambertikerk kunt u opstappen

Intercity
bestemming Pasen

rondom het Koetshuis op het land-
goed. Irma Nijhoff (van firma Irma),
Kees Weitkamp (viool) en Alice de
Vries (beeldend)  zullen dan een
levendige afspiegeling vertonen van
de ge-schiedenis en het lot van ‘Het
Witte Wief’.
Op zondag 23 april is er van 11.00 tot
17.00 uur een kunstmarkt met zo’n
20 kramen op de parkeerplaats bij
Het Hart van Hummelo. Hier vindt u
het werk van diverse kunstuitingen:
schilderijen, beelden en ruimtelijk
werk, prenten, fotografie, textiele
werkvormen, emailles en keramiek. 
De kunstwandelroute is een echte
‘buitenkunst-route’. De werken zijn
kunstobjecten of installaties van tij-
delijke aard, speciaal gemaakt voor
bepaalde locaties langs de ongeveer
vier kilometer lange route op het
landgoed Enghuizen.
De 29 deelnemende kunstenaars zijn
overwegend kunstenaars van de
Stichting Het Web, maar daarnaast
doet een aantal beroepsmatig wer-
kende kunstenaars van buiten de
Stichting mee, waaronder drie Duitse
kunstenaars. 
Onder leiding van een landschaps-
deskundige en een kunstenaar kun-
nen voor groepen van circa tien per-
sonen excursies langs de route
gehouden worden, met uitleg over
het landgoed en over de kunstobjec-
ten. Informatie hierover is in te win-
nen bij Riet van Schie, tel. 0313-
473704,  riet-vanschie@mac.com.
De kunstwandelroute wordt gefinan-
cierd via een subsidie van de gemeen-
te Bronckhorst en bijdragen van een
groot aantal sponsoren. De organisa-
tie wordt gevormd door  Kunstenaars-
netwerk ‘Het Web’, De Veentjes 35 te
Doetinchem. Openingstijden daar
zijn op donderdag t/m zondag van
14.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van
11.00 uur tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.webartsight.nl
Op de foto ziet u de ‘Bosnimf’ van
Ineke Post tijdens de Kunst-wandel-
route 2005.

De Kunstwandelroute in Hummelo wordt dit jaar voor de zevende keer
georganiseerd door stichting Het Web, Kunstenaarsnetwerk uit
Doetinchem. De manifestatie wordt van 13 april tot en met 5 juni gehou-
den op het landgoed Enghuizen. Het startpunt is bij restaurant Het Hart
van Hummelo, waar ook de routebeschrijving verkrijgbaar is voor € 2,50.
De routebeschrijving is ook te koop bij de galerie/winkel van Het Web en
de beide winkels voor kunstenaarsbenodigdheden: Van Deun en Ribo te
Doetinchem. 

Het landgoed is van zonsopkomst
tot zonsondergang vrij toegankelijk.
De eigenaar, graaf Van Rechteren
Limpurg, stemt van harte in met dit
evenement. De officiële opening
wordt op donderdag 13 april om
14.00 uur in het Hart van Hummelo
verricht door wethouder Peter
Glasbergen van de gemeente

Bronckhorst. Aansluitend is er een
rondleiding langs de objecten met
uitleg door de deelnemende kunste-
naars en een performance bij het
Koetshuis rond ‘Ophelia’s weerspie-
gelingen’.
Op de zondagen 23 april en 7 mei
zullen tussen 14.00 en 16.00 uur
diverse performances plaats-vinden ‘Intercity bestemming Pasen’ is een

initiatief van de Raad van Kerken
en wordt ondersteund door acht
kerkgenootschappen, te weten de
Protestantse Kerk Nederland, de
Rooms-Katholieke  Kerk, de Vrijzin-
nige Geloofsgemeenschap NPB, het
Leger des Heils, de Bond van
Evangelische Gemeenten, de Alge-
mene Doopsgezinde Sociëteit, de
Basisbeweging en de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland. 

Deze actie is erop gericht belangstel-
lenden kennis te laten maken met
wat er nu eigenlijk in een kerk te
beleven valt. Gekozen is voor de
Goede Week, de week voor Pasen,
waarin de kerk op haar 'paasbest' is
Wat er binnen de muren van de kerk
gebeurt is al-lang niet meer voor
iedereen vanzelfsprekend of be-
kend. maar mocht u er nieuwsgierig
naar zijn, dan is de week van 9 tot
en met 16 april de beste tijd om
(weer eens) uw licht op te steken.
Want in deze week vertelt de kerk
haar beste verhaal. De gebeurtenis-
sen rond lijden, sterven en opstan-
ding van Je-zus zijn te volgen als sta-
tions op een treinreis: Palmzondag,
Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
Stil-le Zaterdag en Paaszondag. Bij
de reis is een uitgebreide reisgids:
‘Intercity bestemming Pasen’ be-
schikbaar (96 pagina’s in full color
druk). Dit boek-je is voor € 5,-- euro
verkrijgbaar in de Lamberti-kerk of
bij ds. Job Stein (zolang de voorraad
strekt). Het kan trouwens ook
geraadpleegd worden op de website
www.intercitypasen.nl. Een website
met nog heel veel andere inhoude-
lijke en praktische (achtergrond)
informatie.
In de Lambertikerkgemeente zijn er
twee sporen naar Pasen. Beiden
beginnen op Palmzondag, 9 april
(9.00 en 10.30 uur) waarin ds. A.J.
Stein voorgaat en komen uit op de
feestelijke Paasmorgendienst op 16
april (ook om 09.00 & 10.30 uur)
waarin ds. G.J. de Jong-Baerends
voorganger is. 
Het 'intercity bestemming Pasen tra-
ject' volgt de route van de avond-

diensten via Witte Donderdag, 13
april,  vesperviering om 19.00 uur
met viering van de maaltijd van de
Heer, Goede Vrijdag, 14 april, vesper-
viering om 19.00 uur. Lezing van het
lijdens-evangelie afgewisseld met
koor- en samenzang. Voorganger ds
Job Stein, muzikale leiding: Wilbert
Berendsen, Stille Zaterdag, 15 april,
paaswake om 22.00 uur waarin de
paaskaars binnengebracht wordt en
de kerk zich de grote daden Gods te
binnen brengt van de schepping tot
en met nu aan de hand van een aan-
tal sleutelverhalen uit de bijbel. Ook
aan deze dienst werkt de Lamberti-
cantorij mee o.l.v. Wilbert Berndsen.
Voorganger is ds. Job Stein.
Een ander traject dat gevolgd kan
worden is Palm-zondag , Goede
Vrijdag, 14 april, kerkdienst om
10,00 uur met viering van het Heilig
Avondmaal, voorganger ds. C. van
Dorp, Paaszondag.
Alle diensten vinden plaats in de
Lambertikerk, Markt 2, te Zelhem.
Iedereen is welkom om de hele reis
mee te maken, maar geen mens ver-
biedt om slechts een paar stations
aan te doen of onderweg uit te stap-
pen. Er is ook geen conducteur die
de kaartjes controleert. Wel zijn er
medereizigers, ervaren en onerva-
ren op deze tocht, die bereid zijn om
een helpende hand toe te steken.
Daarvoor, en voor reizigersinforma-
tie, kan ook contact opgenomen
worden met één van de pre-dikan-
ten: ds. van Dorp, ds. de Jong -
Baerends of ds. Stein.

PPaassssiieeccoonncceerrtt  HHaallllee

Op 9 april palmzondag, wordt er in 
de Grote Kerk te Halle een Passie-
concert gehouden. Het concert be-
gint om 19.30 uur en er wordt mee-
gewerkt door Kleinkoor Sentire
onder leiding van Annemarie Hil-
ferink, organist dhr. E.O. Boer en ds.
W. de Jong. 
Tevens is er een expositie van ver-
beeldingen van bijbelverhalen uit
Kameroen. Vanaf 19.00 uur staat de
koffie/thee klaar.

Paasstukje maken

Op donderdag 13 april verzorgt het
ouderenwerk in Zelhem in de
Oranjehof een activiteit in het
teken van Pasen. De activiteit
begint om 19.30 uur en duurt tot
22.00 uur. Onder leiding van Eef
Oosterink, geassisteerd door enke-
le vrijwilligers/sters, maakt iedere
deelnemer een Paasstukje. Voor
mate-rialen zoals oasis en takjes
wordt gezorgd.

Als u zelf een schaal meebrengt met
een doorsnede van ongeveer 30 cen-
timeter bedragen de kosten € 11,50.
Heeft u geen schaal, dan zijn de
kosten € 14,--. Deze bedragen zijn
inclusief koffie en thee.
U kunt zich schriftelijk opgeven bij
mevr. Fien Berendsen door een brief-
je met naam en adres inclusief het
verschuldigde bedrag in de brieven-
bus op het adres Oranje Nassau-
straat 21 te deponeren. 
Telefonische informatie kunt u ook
bij mevr. Fien Berendsen verkrijgen.
Haar telefoonnummer is 0314-
621130.

Paasvuurtraditie
Ruurlo blijft levend

Van oudsher branden met Pasen de

paasvuren in het noorden en
oosten van Nederland. Met de paas-
dagen trekken graag geziene rook-
wolken over de velden en verlicht
een vuurgloed of vonkenregen de
landerijen. Er komen duizenden
mensen op af, want paasvuren trek-
ken sinds mensenheugenis altijd
veel volk. 

Het paasvuur geldt als lentevuur,
dat de zon moest aanmoedigen en
dat de vruchtbaarheid van de vel-
den bevorderde.

Waar de rook en vuurgloed de lan-
derijen bestreek, moest het goed
gaan. Zo wordt het althans verteld.
Het opstoken na de winter van oud
of kapot gerei op de boerderij zal
ook mooi van pas gekomen zijn. Het
verklaart het oude gebruik om bij
voorkeur op een hoge plek een paas-
vuur te bouwen. Zo kwamen veldna-
men als Paasheuvel, Paasberg of
‘Osterberg’ in de wereld.

Paasvuren worden ‘tegen twee-
duuster’ aangestoken. Al eeuwen-
lang. Trotse paasvuurbouwers en
trotse dorpen laten de wereld ‘hun’
paasvuur zien! Het oude gebruik
blijft leven! Ook in Ruurlo wordt op
Eer-ste Paasdag weer het traditione-
le paasvuur van Buurtvereniging de
Bruil e.o. aan de Zelhemseweg ont-
stoken.

Om ongeveer 20.30 uur wordt de
grote berg hout aangestoken door
Wim Weenk, Gerard Koenders en
Theo Lageschaar, drie aftredende
bestuursleden van de buurtvereni-
ging.

Voorjaarsconcert 
De Eendracht

Op zaterdag 8 april zal muziekvere-
niging De Eendracht haar jaarlijkse
voorjaarsconcert geven in zaal De
Gouden Karper te Hummelo. Het
concert begint om 19.30 uur. Dona-
teurs hebben gratis toegang. 
Het concert staat volledig in het te-
ken van dansmuziek. 
Zowel het jeugdorkest, de mallet-
band als het fanfareorkest zullen

muzieknummers ten gehore bren-
gen die een tweetal dansparen bege-
leiden. Allerlei dansvormen zullen
de revue passeren, van ‘wals’ tot
‘rock and roll’. Ook is er een boeren-
dansgroep en danst een groep kinde-
ren op muziek van K3.

Collecte Stichting 
Zelhem & Oranje

Evenals voorgaande jaren wordt er

in de maand april een collecte
gehouden voor de Stichting Zelhem
& Oranje om met de opbrengst ervan
de activiteiten rondom Koninginn-
dag te kunnen organiseren.
In de week 9 t/m 15 april gaan de
leden van scouting Hertog van Gelde
met de collectebus op pad door het
Zelhemse dorp om uw bijdrage op te
halen.
Mede door uw bijdrage kan
Koninginnedag elk jaar weer een
feestdag, speciaal voor de kinderen,
worden.

KNVB-verband actief te zijn geweest
in de zaalvoetbalcompetitie speelt
het team nu voor het 3e jaar met
veel plezier in de recreantencompe-
titie in Wichmond. Afwisselend op
de maandag- en vrijdagavond wordt
er met veel plezier gespeeld, waarbij
kenmerkend is dat ze zonder
scheidsrechter plaatsvinden. Dit
heeft echter zeker geen nadelige
gevolgen voor de sportiviteit. Onder
het genot van een biertje worden de
wedstrijden altijd zorgvuldig geana-
lyseerd. 

Het team bestaat uit een mix van
jong en oud, De jongste speler is 21
jaar en de oudste 58 jaar.
Op de foto van links naar rechts en
van boven naar beneden het team
bestaande uit Freddie van Ditshuizen
(vestigingsleider GIBO Vorden), Vin-
cent Herman, keeper (nieuw), Jos
Boerstal, André Heinen, Sander Ko-
nink, Raymond Limbeek en Martin
Scheffer.
Op de foto ontbreken de sterren Wim
Goossens, Hubert Ankersmit en de
nestor Teun Schotsman.

Onlangs mocht het recreatieve
team van zaalvoetbalvereniging FC
D'n Draejer uit de Velswijk nieuwe

shirts in ontvangst nemen van
sponsor GIBO Accountants en
Adviseurs te Vorden. Na jaren in
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Vervroegde start 
groot onderhoud aan de N814

Finale ‘Ik hou van lekker’ show

Door de onderhoudswerkzaamhe-
den te combineren met de automati-
seringswerkzaamheden aan de
ophaalbrug over de Oude IJssel in

Laag-Keppel door het waterschap
Rijn en IJssel, wordt getracht de ver-
keersoverlast zoveel mogelijk te
beperken. 

Het groot onderhoud beslaat het
wegvak vanaf de brug over de Oude
IJssel tot de aansluiting op de Broek-
huizerstraat bij Wehl. Tijdens de
onderhoudswerkzaamheden wordt
de provinciale weg ook heringericht
als ‘60 km’ weg. 
Gedurende de werkzaamheden
wordt de provinciale weg afgesloten
voor het doorgaande verkeer.

Dagelijks lieten luisteraars hun
recepten proeven en een jury wees
dag- en weekwinnaars aan. De vier
weekwinnaars werden uitgenodigd
om naar de Open Zondag van
Scheffer Keukens te komen om daar
in de finale een compleet menu van
voor- en hoofdgerecht samen te stel-
len aan de hand van een aantal
ingrediënten. Daarbij waren er
ingrediënten die niet dagelijks in de
gemiddelde keuken te vinden zijn.
Een vak- en een publieksjury moes-
ten vervolgens de gerechten jure-
ren. Daarbij werd naast smaak ook
op presentatie en creativiteit gelet. 
Na een superspannende finalestrijd,
live vanuit de demonstratiekeuken
bij Scheffer Keukens in Zelhem, kon
de winnares Shirley Tousain uit ’s
Heerenberg worden gefeliciteerd. Ze
won, volgens de jury, met een nipte
voorsprong op de andere finalisten
en mocht daarmee de keukenche-
que t.w.v. € 10.000,-- in ontvangst
nemen uit handen van dhr. Tonny
Jansen, directeur van Scheffer
Keukens. De overige finalisten gin-
gen niet met lege handen naar huis.
Zij kregen een kookboek en een
schitterende Boretti Outdoor-kit-
chen overhandigd. 

De provincie heeft besloten het voor dit najaar geplande groot onder-
houd aan de N814 tussen Laag-Keppel en Wehl te vervroegen. Op 3 april
zijn de werkzaamheden gestart en deze duren tot eind juni. 

Tijdens de open zondag werd bij Scheffer Keukens de zinderende finale
gespeeld van het spel dat in de afgelopen vier weken was gespeeld in
samenwerking met de regionale zender Optimaal FM. In die vier weken
werden de luisteraars dagelijks uitgenodigd om hun kookkunsten ten
toon te spreiden en de resultaten door een jury te laten beoordelen, met
als grote lokker dat de uiteindelijke winnaar van de finale een waarde-
cheque ter waarde van € 10.000,-- zou winnen bij Scheffer Keukens in
Zelhem.
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Geslaagd voorjaarsconcert 
Chr. Mannenkoor Zelhem

Workshop 
‘Spelen met je gezicht’ 

Op zaterdag 8 april wordt er van
9.30 uur tot 13.00 uur weer een the-
maworkshop volgens de methode
feldenkrais gegeven door Inge
Neijenhuis. Het thema is ‘Spelen
met je gezicht’. Aangezichtspijnen,
holtes die vaak verstopt zitten of
juist kaakpijnen of klachten van nek
en halsgebied…! Wat doet je gezicht
allemaal als je lacht? En kun je ook
je neus bewegen? Wat doen je oren
tijdens kauwen of als je de wenk-
brauwen optrekt? Zou dit dan het
middel zijn voor verjonging en een
stralend uiterlijk? Kom ervaren hoe
je gezicht verzacht en daardoor het
hele lichaam weet te beïnvloeden. 
Voor nadere informatie en/of opgave
kunt u Inge Neijenhuis bereiken via
www.bewust-bewegen.nl of via tel:
0314-365168.

Homocafé SHAns

Vrijdagavond 7 april is café SHAns,
het café van St. Homoseksualiteit
Achterhoek en de enige homo/lesbo-
kroeg in de Achterhoek, weer geo-
pend.
Iedere ‘holebi’, van man tot vrouw,
van jong tot oud,  is vanaf 21.00 uur
welkom in het bruine café van
Party- & Congrescentrum ‘Hart van
Doetinchem’ Rozengaardseweg 3 te
Doetinchem.
Voor nadere informatie over St.
Homoseksualiteit Achterhoek kunt
u de website www.zodoende.nl be-
zoeken.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
‘de Muzikale Ontmoeting’ bij Radio
Ideaal kunt u op maandag 10 april
een vraaggesprek beluisteren met

de werkgroep ‘Liturgisch Bloem-
schikken’ van de Protestante
Gemeente Zelhem. Het gesprek
heeft betrekking op de nieuwe tuin
rondom de Lambertikerk. Op maan-
dag 17 april, 2e Paasdag, zal een
overdenking van Ds. C. van Dorp te
horen zijn. Mieke Hebbink uit
Zelhem zal meewerken aan de uit-
zending van maandag 24 april.
Radio Ideaal zal op 1e Paasdag, zon-
dag 16 april, vanaf 10.00 uur een
kerkdienst uitzenden, die ge-hou-
den wordt bij de Herv. Gemeente
Wichmond. De dienst zal in het
teken staan van hun jubileumjaar,
150 jaar NH Kerk Wichmond. Ds.
Marianne Bernard-Boertjes zal voor-
gaan in de dienst.
Het programma ‘de Muzikale
Ontmoeting’ wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Van 20.00 tot
20.30 uur kunnen muzikale ver-
zoekjes voor het programma wor-
den aangevraagd via tel. 0314-
624002.

Bijeenkomst Salehem

Woensdag 12 april komen de leden
van Oudheidkundige Vereniging
‘Salehem’ vanaf 2000 uur bij-een in
de zaal van Het Witte Paard. Onder
de titel ‘Moffen, mieren en Todden’
zal dhr.  D. Schlüter vertellen over
mobiliteit. Mobiliteit is een begrip
dat niet alleen van toepassing is op
onze huidige tijd.
Ook in het verleden waren onze
voorouders lang niet altijd rond de
kerktoren te vinden. Vanaf de 17e
eeuw trokken grote aantallen men-
sen uit Duitsland naar Holland.
Vóór de pauze zal dhr. Schlüter
ingaan op hetgeen historisch onder-
zoek tot nu toe over trekarbeid en
mobiliteit heeft opgeleverd.
Na de pauze zal hij zijn verhaal met
dia's illustreren en ook ingaan op de
reislust van de huidige generaties.Ex-vriend steekt vrouw

met mes in haar rug

De politie heeft vrijdagavond 31
maart een 26-jarige man uit Doetin-
chem aangehouden nadat hij op de
galerij van een flat aan de
Leerinkstraat in Doetinchem een 26-
jarige vrouw had mishandeld en
met een mes in haar rug had gesto-
ken. De vrouw werd door buren naar
het ziekenhuis vervoerd en ze ver-
keert niet in levensgevaar.
Het incident deed zich kort na 20.30
uur voor. De verdachte, de ex-vriend
van de vrouw, kwam bij haar aan de
deur en zocht in de woning kort
naar enkele eigendommen van hem.
Bij het verlaten van de woning greep
hij de vrouw vast en mishandelde
haar op de galerij, waarbij hij haar
met een mes in haar rug stak.

De man meldde kort daarna het
incident telefonisch bij de politie.
Hij werd daarop in zijn eigen
woning in Doetinchem aangehou-
den.

Spreuk van de Week
Blief maor gewoon, dan bun i-j
bezunder.

Plaggen Hendrik.

Nieuwe voorzitter 
Staring Instituut

De Stichting Staring Instituut, cen-
trum voor het streekeigene in
Achterhoek en Liemers, heeft na het
vertrek van Jan Fonhof in oktober
2005 een nieuwe voorzitter. De in

Almen geboren oud-gedeputeerde
Henk Aalderink, nu burgemeester
van de gemeente Bronckhorst, heeft
zich bereid verklaard deze functie te
vervullen. De raad van toezicht
heeft zijn benoeming onlangs
bekrachtigd.

Opbrengst collecte

De landelijk gehouden collecte voor
het Reumafonds heeft in de week
van 12 t/m 18 maart in Halle
€ 1170,68 opgebracht.
Het Reumafonds dankt het plaatse-
lijk comité, de collectanten en de
gulle gevers voor hun bijdrage aan
het welslagen van de collecte. Mocht
u de collectant gemist hebben en
alsnog een bijdrage willen storten
dan kan dat op banknummer
35.76.74.812 ten name van het
Reumafonds Amsterdam.

“We hebben genoten van het prach-
tige concert” schreven burge-
meester Aalderink en zijn vrouw in
het gastenboek op de website van
het Chr. Mannenkoor Zelhem
(www.mannenkoorzelhem.nl). En
niet alleen zij waren enthousiast
over het voorjaarsconcert van het
Zelhems Mannenkoor. Ook de vele
bezoekers gaven met hun gulle
applaus te kennen waardering te
hebben voor de mooie uitvoering
van het Mannenkoor en het gast-
koor Con Brio. 

Het mannenkoor, onder leiding van
hun enthousiaste dirigent Henk
Peppelman, opende het concert met
de opvoering van twee liederen uit
de ‘Deutsche Messe’ van Franz
Schubert en vervolgden met de ver-
tolking van drie negrospiritu-als die
betrekking hebben op de paastijd.
Hun openingsblok werd afgesloten
met het welluidende ‘Thanks be to

God’. 
Het vrouwenkoor Con Brio, onder
leiding van Nick Moritz verzorgde
het middengedeelte van het concert
op een uitstekende wijze. Zij hadden
voor hun gastoptreden gekozen
voor een mooie mix van klassieke
en moderne liederen en dat werd
gewaardeerd door het publiek. 
De Zelhemse mannen namen het
slotgedeelte van het concert voor
hun rekening met een repertoire-
keuze, passend bij het (naderende)
voorjaar. Vrolijke nummers als het
‘Jägerchor’ van Karl Maria von
Weber en ‘Quattro Cavai Che Trotta-
no’ van Otto Uhlmann werden afge-
wisseld met Amerikaanse volkslied-
jes, het stemmige “Fest-gesang an
die Künstler” van Bartholdy en een
muzikale ode aan Beethoven.
Het Chr. Mannenkoor Zelhem heeft
met dit concert op een uitstekende
wijze de lente aangekondigd.
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Te koop gevraagd:

Ouderwetse
wandkoffiemolen,

oude/antieke tegeltjes 

voor wand/vloer

Mob. 06-55143833

OPEN HUIS

op 8 april ’06

van 14-17 uur

Massagepraktijk

Organic Move

Raadhuisstraat 6

te Vorden 

Lid VNT, 32 zorgverzekeraars

vergoeden consult

Marlies Aartsen (0575) 55 62 17

Op onze nieuwste 
mengmachine kunnen 

wij iedere gewenste 
kleur mengen!

Zelhemseweg 21
7255 PS  Hengelo
Tel. 0575 - 46 40 00

Op de woonadviesdag zullen er schilder-
en behangworkshops plaatsvinden. 
We laten dan bijvoorbeeld zien dat het
plakken van vliesbehang een koud kunst-
je is. Vliesbehang is namelijk makkelijk
en snel te verwerken zonder behangtafel. 
Daarnaast geeft een professional work-
shops over alles wat met verf te maken
heeft. Zo komen ook de nieuwe Histor
muurverven 3D, Shades en Metallics 
aan bod.

De koffie staat voor u klaar!

WOONADVIESDAG
op zaterdag 8 april van 09.00 tot 16.00 uur 

een sterk team voor al uw schilderwerk             www.harmsenvakschilders.nl

VERF

BEHANG

GLAS

ZONWERING

GORDIJNSTOFFEN

VLOERBEDEKKING

� Professionele
demonstraties: 
- Speciale muurverven

Sigma en Histor
- Behangen

� Dubbele punten
op de klantenpas
Bij iedere aankoop krijgt 
u dubbele punten 
op uw klantenpas. 
(niet i.c.m. met andere acties en 
op arbeidsloon)

� Diverse 
aanbiedingen
op verschillende producten

Workshops schilderen 
en behangen

Elsinghorst, alles onder één dak...
De sfeer van een badkamer wordt voor een groot deel bepaald door de vloer- en wandtegel.

Daarom hebben wij naast ons assortiment badkamers en sanitair ook een veelzijdig aanbod

in tegels. Van modern tot klassiek, zowel keramisch als natuursteen. Omdat we alle verwerkings-

mogelijkheden kennen, kunnen we u een gedegen advies geven. Indien gewenst wordt alles 

keurig geplaatst.

Elsinghorst Tegels & Sanitair  Europark 1  7102 AN Winterswijk   
Telefoon 0543 52 07 81   www.elsinghorst-tegels.nl

            "In één middag
  hadden we alles uitgezocht, 
        zelfs bijpass  ende tegels"

STAJA is een dynamische en groeiende onderneming met een
internationaal afzetgebied. Zowel halffabrikaten als complete
eindprodukten vinden hun bestemming naar uiteenlopende
branches.

De STAJA-groep telt 3 werkmaatschappijen met in totaal 90 werknemers.

- STAJA Machinebouw, gevestigd te Zevenaar.
Ontwikkeling en produktie van Kaweco Landbouwmachines waaronder mest- en transporttanken, 
bemesters in diverse uitvoeringen, silagewagens, schuifwagens en kippers.

- STAJA Constructie, gevestigd te Hengelo Gld.
Ontwikkeling en produktie van zandzuigers en speciale voertuigen.
Staalconstructies, stalen mallen en ankerwerk cq lasplaten t.b.v. de betonindustrie en
serie-laswerkzaamheden.

- STAJA Wapening, gevestigd te Hengelo Gld.
Ontwikkeling en produktie van prefab wapening t.b.v. de betonindustrie, utiliteitsbouw, 
woningbouw en weg- en waterbouw.
Aanneming en uitvoering vlechtwerken, knippen en buigen betonstaal.

Voor STAJA Constructie te Hengelo Gld. zijn wij op zoek naar:

- Montagemedewerkers
Tot zijn taak zal behoren het plaatsen en monteren van complete staalconstructies,
hekwerken, trappen enz.

- Opleiding LTS-constructie-bankwerker/MTS-werktuigbouwkunde.
- Goede contactuele eigenschappen.
- Zelfstandig en accuraat kunnen werken.

- Zelfstandig werkende constructiebankwerkers
Mig/Mag lassers in het bezit van lasdiploma's nivo 2 of hoger.

- Zelfstandig en accuraat kunnen werken van tekening.
- Opleiding VMBO, MBO of gelijkwaardig.

- Constructiebankwerker/plaatwerker
Tot zijn taak zal behoren het bedienen van onze CNC gestuurde kantbank,  
profiel- en platenwals alsmede de platenschaar.

- Ervaring met deze besturing en machines is een vereiste.
- Zelfstandig en accuraat van tekening kunnen werken.
- Opleiding VMBO/MBO of gelijkwaardig.

Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met
dhr. C. te Stroet, tel.nr. 0575-461815.

Voor STAJA Wapening te Hengelo Gld. zijn wij op zoek naar:

- Werkvoorbereider
Functieomschrijving:
- maken van buigstaten/calculaties;
- opstellen productieplanningen;
- voortgangscontrole werkzaamheden;
- contacten onderhouden met klanten en leveranciers;
- implementatie/ontwikkeling Autocad applicaties.

Vereisten:
- MTS/HTS opleiding bouwkunde;
- ervaring met Autocad, Microsoft Office, ERP software;
- goede contactuele eigenschappen;
- verantwoordelijkheidsgevoel;
- woonachtig in de regio of bereid zich daar te vestigen.

Voor informatie over bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met
dhr. J. Roenhorst, tel.nr. 0575-461815.

Wat wij u bieden:
- Interessante full-time baan.
- Een bij de functie passend salaris.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Een prettige werksfeer in een groeiend bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde functies en voldoet u aan de gestelde eisen,
richt dan uw sollicitatie aan:

STAJA Management BV
T.a.v. dhr. T.G.M. Stapelbroek
Postbus 91
7255 ZH  HENGELO GLD.

Spreekt het bovenstaande je aan, 
reageer dan binnen 10 dagen en schrijf naar:

Zutphenseweg 8

7251 DK  Vorden

fashion-corner@planet.nl

is een winkel met een

uitgebreid assortiment

in vrijetijdskleding.

Wij voeren o.a.

de volgende merken:

■ G-star

■ Pall Mall

■ Only

■ Dept

■ Relakz

■ Pepe

Onze winkels zijn

gevestigd in Vorden

en Zelhem.

Fashion Corner is een winkel in vrijetijdskleding in het mid-

den/hoog segment, waar bekende merken op het gebied

van dames-heren en jeans verkocht worden. 

Fashion Corner onderscheidt zich door steeds wisselende col-

lecties en waar service hoog in het vaandel staat.

Wij vragen op korte termijn voor ons filiaal in Zelhem
een

verkoopmedewerker m/v
voor ca. 34 uur per week

De persoon die wij zoeken:

Is bekend met het modevak.

Kan zelfstandig werken.

Is enthousiast en bereid de handen uit de mouwen te
steken.

Is flexibel en commercieel ingesteld.



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 Vel-
de, maar bijvoorbeeld ook in kasteel
Het Loo in Apeldoorn. In de nerven
van het blad zijn paden met open-
staande randen, waarin de namen van
141 overleden collega’s zijn gegra-
veerd. 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 ont-
stond, het nog in leven zijn van nabe-
staanden en het feit dat de Tweede
Wereldoorlog eigen monumenten
heeft.

Commissaris Anita Hazenberg, direc-
teur van de School voor Politie Leider-
schap (SPL) van de Politieacademie is
de initiatiefnemer van de Tuin van Be-
zinning.
“Sommige dingen zijn zo logisch, dat
je je verbaast dat ze er niet zijn”. Anita
Hazenberg was vorig jaar bij de Politie-
academie van Schotland en zag daar
in de tuin een monument voor politie-
mensen die ‘in the line of duty’ het le-
ven lieten. “Ik ben daar een paar keer

gaan kijken en vroeg me af, waarom
wij dat niet hebben”. In de diverse po-
litiebureaus in Nederland zijn wel
plekken waar collega’s worden her-
dacht, maar een nationaal monument
ontbreekt. “In een periode waar de po-
litie in Nederland steeds meer samen
gaat doen, is er geen plek waar we her-
denken dat politiemensen hun leven
gaven voor de samenleving in de uitoe-
fening van ons prachtige vak”.

Bij de opening van het monument wa-
ren aanwezig de eregasten: Prof. Mr.
Pieter van Vollenhoven. Mr. J.W. Rem-
kes, minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Mr. M.J. Cohen,
voorzitter van de Raad van Korpsbe-
heerders en burgemeester van de ge-
meente Amsterdam. Kolonel Mr. J.L.
Hovens, vertegenwoordiger van de na-
bestaanden. Mr. H.N. Brouwer, voorzit-
ter College Procureurs-generaal. Luite-
nant-generaal M.A. Beuving, Comman-
dant van het Wapen der Koninklijke
Marechaussee. C.G.A. Cornielje, Com-
missaris van de Koningin in de provin-
cie Gelderland. Mevrouw ir. J.M. Leem-
huis-Stout, voorzitter Raad van Toe-
zicht Politieacademie. J.A. Gerritsen,

burgemeester van de gemeente Zut-
phen. Mevrouw S. Hinrichs, student
aan de Politieacademie.

Na het welkomstwoord door gast-
vrouw, hoofdcommissaris mevrouw
J.G. Stam, voorzitter College van Be-
stuur Politieacademie, werd het
woord gevoerd door diverse sprekers.
Minister J.W. Remkes (over de beteke-
nis van de politiefunctie in de samen-
leving). Burgemeester Mr. M.J. Cohen,
voorzitter Korpsbeheerdersberaad
(over het belang en de betekenis van
gedenken). B.R. Visser MPA, voorzitter
Raad van Hoofdcommissarissen (over
het vak en de offers die dit kan vra-
gen). S. Hinrichs, student Politieacade-
mie (waarden en normen en de bete-
kenis van de tuin voor de nieuwe gene-
ratie).

(Toespraak minister Remkes uitge-
sproken 21 maart 2006 tijdens de ope-
ning Tuin van bezinning).
Het ambt van politieman of –vrouw is,
onvergelijkbaar met elke andere posi-
tie in het openbaar bestuur. Politie-
mensen hebben de taak de veiligheid
en rechtsorde van de gehele samenle-
ving te beschermen. Daarvoor is het
hen – en alleen aan hen – toegestaan
dwang en zelfs geweld te gebruiken.
Die unieke functie van de politieman-
nen en – vrouwen houdt in dat ze
soms risico’s moeten nemen die we
van geen ander zouden mogen vra-
gen. Zij begeven zich in gevaar zodat
anderen voor dat gevaar worden be-
schermd. Daarmee zijn zij het anker
van de rechtsstaat.

De bereidheid om risico’s te nemen
heeft soms ernstige persoonlijke con-
sequenties; consequenties niet alleen
voor de betrokken politiemensen en
hun organisatie, maar misschien nog
wel het meest voor de families en
vrienden van de politiemensen waar
het om gaat. Nabestaanden worden
niet betrokken bij de beslissing om
een risico te nemen maar zijn wel
rechtsreeks betrokken bij de gevolgen
daarvan. De sterke arm van de politie
kan gewelddadige reacties oproepen
waarvan de politiemensen niet zelden
het slachtoffer worden. De risico’s die
genomen moeten worden kunnen lei-
den tot ernstige ongelukken. We kun-
nen de risico’s niet wegnemen maar
we zullen alles proberen om ongeval-
len te voorkomen. We zullen er ook al-
les aan doen om het – helaas toene-
mend - geweld tegen de politie te be-
perken. Nog meer dan vroeger nemen
we een ‘tot hier en niet verder’ positie
in. Samen met Justitie en het Open-
baar Ministerie zullen we de geweld-

plegers aanpakken. We zullen hen, en
de samenleving als geheel, duidelijk
maken dat geweld tegen de politie ab-
soluut onaanvaardbaar is.

We zullen ook het publiek aanspreken
op hun verantwoordelijkheid. Ook zij
moeten – samen met de politie - actief
zijn bij de bescherming van mensen
en eigendommen; een alliantie tegen
geweld en criminaliteit.

Alle geweld tegen politiemensen leidt
tot een persoonlijk drama. Maar soms
gebeurt er iets dat nooit meer te helen
valt; dat nooit meer goed gemaakt
kan worden en dat groot en blijvend
leed te weeg breng bij de nabestaan-
den.

Dat lijden moet niet verstopt worden.
Het verdient open en invoelende aan-
dacht. De zin: “dat hoort er nu een-
maal bij” is daarbij volstrekt ongepast.
Geweld hoort nóóit ergens vanzelf-
sprekend bij, en als er toch slachtof-
fers vallen dan is het onze plicht hen
te gedenken en hun naasten bij te
staan.

U, die als nabestaande hier aanwezig
bent, ziet om u heen een groot aantal
mensen die belangrijke posities bekle-
den op het gebied van veiligheid en
politie. Die zijn niet gekomen om hun
gezicht te laten zien; niet om – om het
maar zo te zeggen: de show te stelen.
Het tegendeel is waar. We zijn geko-
men omdat we de behoefte hadden
eer te bewijzen aan hen die hun leven
gaven voor de veiligheid van anderen.
We zijn gekomen om u te bewijzen dat
wij uw geliefden niet kunnen en wil-
len vergeten.

De Tuin van Bezinning is een monu-
ment van de politie om hun gevallen
collega’s te herdenken. Collega’s die
omkwamen door geweld of door fata-
le ongelukken tijdens de uitoefening
van hun dienst. Deze tuin is een plek
voor bezinning op zowel de gevaren
als op de grote maatschappelijke bete-
kenis van het werk van de politie.
Maar bovenal: deze tuin is een plek
waar de nabestaanden stil kunnen
staan en herinneren, wetend dat het
offer van hun geliefden niet vergeten
wordt door de andere politiemensen,
niet door de overheid en niet door de
maatschappij die hen dankbaar is.

Na de indrukwekkende toespraken
gingen de aanwezigen naar de Tuin
waar het Politieorkest passende mu-
ziek speelde. Rondom de Tuin namen
de honderden genodigden plaats.
Drums and Pipes van de Regiopolitie

Limburg-Zuid, kwamen spelend
(‘going home’) de Tuin in. Over de pa-
den marcheerden ze vervolgens naar
de uitgang.

Minister Remkes en de heer Hovens
legden een krans namens de Neder-
landse regering en de nabestaanden.
Bloemstukken waren er van de ge-
meente Zutphen, provincie Gelder-
land, de Nederlandse Politie en van de
Politievakbonden. Na de kranslegging
volgde er één minuut stilte. Aanslui-
tend werd door het Politieorkest Het
Wilhelmus gespeeld.

Hierna werden prof. mr. Pieter van
Vollenhoven en de heer Hovens uitge-
nodigd als eerste de Tuin in gebruik te
nemen en werd de fontein in werking
gesteld. Na afloop van de ceremonie
begaven de aanwezigen zich in de
Tuin. Voor velen was dit een emotio-
neel moment: Een Tuin van Bezin-
ning. Maar het zal ook voor velen een
Tuin van Eer zijn. Een plaats waar he-
den en verleden samen komen en
waar de omgekomen politiemensen
respectvol en waardig kunnen worden
herdacht.

De aanwezigen waren vol lof over het
initiatief en het resultaat van de aan-
gelegde Tuin. Luitenant-generaal M.
Beuving, commandant van de Konink-
lijke Marechaussee: “Ik vind het op de
eerste plaats dat het heel mooi is ge-
worden. Dat de politie stilstaat bij
mensen, die tijdens hun dienst zijn
omgekomen, vind ik een heel mooi
initiatief. Het verdient alleen maar
lof”, aldus Beuving. “Ik zal hier op de-
ze plek regelmatig terug komen. Ik
woon hier ook nog geen kwartier van-
daan”.

Burgemeester J. Gerritsen van Zut-
phen was, evenals de vele andere aan-
wezigen, enthousiast over het monu-
ment. Hij vond de Tuin heel bijzonder
en mooi. “Er zit vooral symboliek in”.
Volgens Gerritsen geeft het daarom
ook dubbele emoties. “Er zitten veel
herinneringen aan voor degene die
zijn omgekomen. Aan de andere kant
zit er ook iets vreugdevols in op de ma-
nier zoals we hier nu samen zijn en de
manier hoe dit initiatief gerealiseerd
is”. De burgemeester vond de inge-
bruikneming heel indrukwekkend.
“Dat geeft ook weer hoop voor de jon-
ge politiemensen die hierbij betrok-
ken zijn. Het geeft de realiteit nog
eens weer, dat dit kan gebeuren hoe-
zeer dit is te betreuren. Anderzijds is
het nog steeds zo, dat jongeren voor
het politievak kiezen en daar hun toe-
komst in zien”.

Opening ' Tuin van Bezinning' indrukwekkend

Monument voor overleden politiemensen

Politie Nederland heeft sinds 21 maart een monument voor politiemen-
sen die tijdens het werk om het leven zijn gekomen. De opening werd bij-
gewoond door prof. mr. Pieter van Vollenhoven en ruim driehonderd na-
bestaanden. Het monument heet de ‘Tuin van Bezinning’ en is gereali-
seerd bij de vestiging van de Politieacademie Huis ’t Velde in Warnsveld.
Het is een plek waar de namen van tijdens de dienstuitoefening overleden
politiemensen te lezen zijn én een plaats die ruimte biedt voor reflectie
op de fundamentele waarden van het politiewerk.

Professor Mr. Pieter van Vollenhoven wordt ontvangen door burgemeester J. Gerritsen van
de gemeente Zutphen (links) en C. Cornielje, Commissaris van de Koningin in Gelderland.



Fielt (27) houdt zich vooral bezig met
het beletteren van auto’s, reclamebor-
den en lichtbakken. Het bedrukken
van textiel behoort eveneens tot zijn
kerntaken. Daarnaast ontwerpt de jon-
ge ondernemer huisstijlen zoals logo’s,
briefpapier, folders, visitekaartjes en
dergelijke. Naast zijn eigen werk in de
reclame, werkt Fielt enkele dagen in de
week bij Autobedrijf Herwers in Henge-
lo. “Daar werk ik al zo’n tien jaar. Dat
blijf ik voorlopig ook aanhouden. Ik
doe daar allerlei voorkomende werk-
zaamheden”, vertelt Robbin. Na de
vierjarige Cibap-opleiding in Zwolle,
richting reclame en decoratieschilder,
heeft hij enige jaren werkervaring op-
gedaan bij een reclamebureau. Zoals
bij velen, begon het ook bij Robbin te
kriebelen om voor zichzelf te begin-
nen. “Ik zie dit ook als een uitdaging”,
omschrijft hij de reden om voor zich-
zelf aan de slag te gaan. Fielt werkt van-
uit zijn (ouderlijk) huis. De zolder is
zijn werkplek waar hij allerlei creatie-
ve ideeën uitwerkt op een computer.
Alles wat hij nodig heeft, is binnen
handbereik op zijn knusse kantoortje.
De ruimte is niet groot. “Dat hoeft ook
niet”, zegt hij. “Ik ga voor de ‘uitvoe-

ring’ toch vaak naar de klanten toe.
Voor het ontwerpen op de computer is
deze ruimte meer dan voldoende”. Ge-
dreven praat Robbin Fielt over zijn re-
clamewerk. Al het werk vindt hij leuk
om te doen. “Het hele proces, van ac-
quisitie tot aan het eindproduct, is
heel uitdagend en spannend om te
doen. En als mensen tevreden zijn, dan
ben ik ook tevreden. Dan geef je dat
toch een kick!” Zijn klantenbestand is
heel divers. Van bouwbedrijven tot res-
taurants en van kleine winkels tot par-
ticulieren. De laatste groep zijn vooral
jongeren die textiel bedrukt willen
hebben. Fielt: “Vaak zijn dat vrienden-
groepen die t-shirts bedrukt willen
hebben met leuke, ludieke teksten
voor de vakantie bijvoorbeeld. De tekst
is afhankelijk van de vraag. In principe
is alles mogelijk”. Eenmaal op de praat-
stoel is Fielt bijna niet meer te stoppen.
Tussendoor laat hij toch ontvallen dat
zijn meeste interesse uitgaat naar het
ontwerpen en ontwikkelen van huis-
stijlen. “Maar het mooiste van mijn
werk is, dat het heel afwisselend is. Ei-
genlijk vind ik toch alles wel leuk”, her-
haald Fielt voor alle zekerheid nog
maar eens. Y-Sign Reclame is gevestigd

aan de Ouweleen 2, in Hengelo Gld. 
Tel. (06) 51 51 88 64. 
E-mail: info@y-sign.nl www.y-sign.nl

"Ik zie dit als een uitdaging"

Robbin Fielt van Y-Sign Reclame is
graag creatief bezig

Robbin Fielt werkt drie dagen voor zijn eigen bedrijf Y-Sign Reclame. Maar
de Hengeloër ziet voldoende perspectief om in de toekomst zich volledig
bezig te houden met zijn bedrijf. Vorig jaar juli is hij aan huis, aan de Ou-
weleen in Hengelo, begonnen met zijn reclamebedrijf.

Het beletteren van auto's is één van de bezigheden van Robbin Fielt

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

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

gave bij de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur. Info en opgave bij Welzijn
Ouderen Vorden.

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

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

APRIL:
5 NBvP 55 jarig jubileumfeest in de

Herberg
5 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
5 Welfare Rode Kruis Voorjaarscon-

tactmiddag in de Wehme
5 HVG Linde Paasliturgie
5 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
6 Bejaardenkring Dorpscentrum Pa-

sen
6 NBvP ringavond Bronckhorst in de

Gouden Karper
8 HSV de Snoekbaars Paaseierenwed-

strijd
8 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd

Paaseieren
10 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
11 NBvP dagje Deventer met stadswan-

deling
12 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
19 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
19 Welfare Rode Kruis Handwerkmid-

dag en kraamverkoop in de Wehme
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
20 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70+ in de Wehme
22 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
24 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
25 Chr. Vrouwenbeweging Passage le-

zing Staringinstituut
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO/PCOB Optreden Capriccio in

het Dorpscentrum
27 NBvP PR dag agr. commissie Veluwe

met excursies

De generale repetitie die zondagmid-
dag werd gehouden, verliep allesbe-
halve vlekkeloos. Lieneke van Ruller
(contactpersoon): ‘Het liep echt niet,
iedereen hield zijn hart vast voor de
avondvoorstelling. Gelukkig verliep de
uitvoering zondagavond voortreffelijk.
Je kunt je voorstellen dat het gehele
team na afloop opgelucht reageerde’.
De musical werd door ongeveer 125 be-
zoekers bijgewoond die werden ‘mee
gevoerd’ naar de tijd dat het joodse
volk in slavernij in Egypte leefde. On-
der leiding van Mirjam en Mozes
slaagde het volk er in zich te bevrijden.
Dat ging niet zonder slag of stoot, het
werd voor de joden een hele beproe-
ving. Onder leiding van Ron Bastiaan
Net kond het publiek in de kerk genie-
ten van ‘Met Mirjam en Mozes mee’.
Voor de mensen van de techniek was
daarbij een belangrijke rol weggelegd.
Wanneer alles volgens planning ver-
loopt, wil de commissie Vorming en
Toerusting in het najaar beginnen met
de repetities voor een grotere musical.

Musical 'Met Mirjam en Mozes mee'

De medewerkers aan de musical ‘Met Mirjam en Mozes mee’ betraden zon-
dagavond toch wel schoorvoetend en een tikkeltje nerveus de Nederlands
Hervormde dorpskerk.
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Vlaai v/d week 

Advocaatvlaai
6-8 pers. € 5,95

Donderdag = Brooddag 

3 fijn volkoren bus broden € 4,00

Palm Pasen-knallers 

Broodhaantjes 4 stuks € 1,99

Paasrol € 5,95

Opgerolde cake rijkelijk gevuld 

met overheerlijke tiramisubavaroise

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

Palm, palm Pasen, ei-Koerei...

RUURLO

Spoorstraat 28

0573 - 452 000

NIEUWSTE 

KEUKENMODELLEN 

EXCLUSIEVE WAND- EN

VLOERTEGELCOLLECTIE

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30 - 17.30 u. di. t/m vrij. 09.00 - 17.30 u.

Koopavond op afspraak. Zat. 09.00 - 13.00 u. Tussen de middag eten wij even.

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

Café - Restaurant - Zalen

“De Keizerskroon” Ruurlo

gewoon weg, een goed adres.

Geert & Ilse van Tuil

Dorpsstraat 15 tel. 0573-451416

Kans op flinke kortingen tijdens Reurei
bij In & Out Sports Ruurlo
Sinds vorig jaar augustus is ieder-
een van harte welkom bij sport-
winkel In & Out Sports van Theo
en Karin Brugman. Bij In & Out
Sports Ruurlo worden zowel
sport-, wandelschoenen, kleding,
en specifieke benodigdheden
voor diverse regionale buiten-
sporten aangeboden- variërend
van voetbal tot tennis, running
en Nordic Walking- als ook de
zaalsporters.

Tijdens Reurei, zondag 9 april, biedt
In & Out Sports fantastische kortin-
gen aan. Met één dartpijl bepaalt
men namelijk zelf haar of zijn kor-
ting. Die varieert van één tot maar
liefst vijftig procent. Want gooit
men de pijl midden in de roos van
het dartbord dan geven Theo en Ka-
rin vijftig procent korting op alle op
die dag aangekochte artikelen. In &
Out Sports beschikt inmiddels over
een groot assortiment Nordic Wal-
king benodigdheden en artikelen.
De Ruurlose Gymnastiekvereniging,
Gerlande’s Aerobic en Total Fitt zijn
zelfs op dit gebied een samenwer-
kingsverband met In & Out Sport
aangegaan. In & Out Sports is dit

jaar voor het eerst hoofdsponsor van
het Regionale Jeugd Tennis Circuit
onder de naam ‘In & Out Sports
Open Jeugdtoernooi’. Het toernooi
bestaat uit diverse toernooien die in
de Achterhoek en Liemers plaatsvin-
den. Tijdens deze toernooien spelen
kinderen om ranglijstpunten. Naast
de verkoop van tennis- en badmin-
tonrackets kunt u bij In & Out Sports

ook terecht voor zowel het testen
maar ook het aanbrengen van een
nieuwe bespanning. Hiervoor maakt
men gebruik van de Pacific 600, een
machine die ook gebruikt wordt tij-
dens de DavisCup wedstrijden van
de KNLTB. In & Out Sports vindt u
aan de Dorpsstraat 1 in Ruurlo, tele-
foon 0573 451990. Zie ook: www.ine-
noutsports.nl

Dorpsstraat 3 - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 13 86

brood- en

banket-

bakkerij

Haasje repje tijdens 
Reurei 2006 langs Bakkerij

Hartman, want wij bakken ze
weer die overheerlijke 

oooo llll iiii eeee bbbb oooo llll llll eeee nnnn
0.60 per stuk of 
11 voor 6.00 "eiro"!

van de warme bakker van Ruurlo

ROV aktief ook tijdens Reurei



Samen leven.
Op basis van vertrouwen.

Het leven is te mooi om altijd met twee benen op de grond te blijven.
Daarom kiest u voor Rabobank Achterhoek-Noord. Want als u wilt genieten,
geven wij u ruim baan. Op basis van vertrouwen. Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.
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tweewielers

verkoopservice

Van Slingerland
Ruurlo - Lochem

Dorpsstraat 64, 7261 AX Ruurlo, tel: 0573-450460

Julianaweg 9, 7241 BM Lochem, tel: 0573-257361

www.vanslingerland-zn.nl

REUREI AANBIEDINGEN:

10 tot 50% 
o.a. op tassen, fietscomputers,

kleding, kinderaccessoires.

DORPSSTRAAT 8 - RUURLO • TELEFOON (0573) 45 15 52

Voorjaars aktie
Maak NU kennis met de nieuwste voorjaarskapsels

en/of kleuren. Bijpassend natuurlijk 
een make-up advies of touch-up

Tegen inlevering van deze bon

Krijgt u bij besteding van minimaal € 20,- een verzorgingsprodukt gratis.
De heren krijgen een korting van 10% op een knip behandeling 

of bij aankoop van een produkt.
Aktie loopt vanaf heden t/m 15 april 2006.

Kapsalon Swift Hairfashion wenst u fijne paasdagen

Palletaanbieding

Fruitkaarzen
40% korting

kleurrijke zomertassen 
van € 15,- voor € 10,-

Beleef het ultieme paasgevoel: BEZOEK REUREI !



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

Het is een rit in de omgeving van Baak
en Wichmond. Zoals gewoonlijk zul-
len er weer verwarrende borden han-
gen om te proberen de deelnemers te
misleiden. De heer H. Cortumme uit
Toldijk heeft de route uitgezet. Hij
voor bekenden met puzzelritten een

zeer ervaren routeplanner met zo z’n
eigen wijze van het maken van de rou-
tes.

Aanvang inschrijving zal zijn om
19.30 uur. De start zal om 20.00 uur
plaatsvinden vanuit de kantine van de
Baakse Boys. Voordat iedereen van
start gaat, zal er eerst een uitleg gege-
ven worden hoe de verschillende bor-
den en regels moeten worden uitge-
voerd. Na afloop wordt de route nog
nabesproken.

8 april 2006

Autopuzzelrit Baakse Boys
Op zaterdag 8 april 2006 organi-
seert de activiteitencommissie van
de Baakse Boys een autopuzzelrit.
De route is door de heer H. Cortum-
me uit Toldijk uitgezet.

Voorzitter Jan Menkveld van de Stich-
ting Hulpdienst en coördinator Ria
Rijpkema van de vrijwilligers, zetten
de jubilarissen in het zonnetje. De ju-
bilarissen die vanaf de oprichting en
dus tien jaar vrijwilliger zijn van de
BOSO, zijn: Agnes Hakvoort, Mineke
Jansen, Henny Lubbers, Diny Rondeel,
Mientje Verbeek, Ria Rijpkema en Jan-
ny Rexwinkel.

Ria Rijpkema was ook tien jaar coördi-
nator. Zij werd door Menkveld toege-
sproken en bedankt voor de inzet en
het vele werk voor de BOSO.

“Je stopt dan wel als coördinator, maar
gelukkig voor de BOSO blijf je wel
doorgaan als vrijwilliger”, aldus de
voorzitter van de Stichting Hulpdienst
Hengelo en Keijenborg.

BOSO huldigt vrijwilligers
Tijdens de bijeenkomst van het tienjarig bestaan van Bezoek en Oppas
Service Ouderen (BOSO) zijn een aantal vrijwilligers gehuldigd. De BOSO
is als zelfstandig project ondergebracht bij de Stichting Hulpdienst Hen-
gelo en Keijenborg.

De vrijwilligers die tien jaar actief zijn voor de BOSO. Janny Rexwinkel ontbreekt op de foto.

Coördinator Ria Rijpkema wordt door voorzitter Jan Menkveld in het zonnetje gezet.

In de diverse dierenweitjes zijn, lam-
metjes en geitjes etc. In de schuur zit-
ten kippen en konijnen en jonge big-
getjes. In het knuffelweitje kunnen
kinderen de dieren naar hartelust aai-
en en in het speeltuintje is speelgoed
wat bij de boerderij hoort, zoals zand
en kindertrekkers en dergelijke. En
speelhooi in de schuur.

In Nederland is het weer niet altijd
hetzelfde en daarom is er ook een ge-
zelschapsruimte gerealiseerd. Deze
ruime ‘Zitschure’ is van alle gemak-
ken voorzien. Zo is er een toiletruimte
aanwezig, met ook een wc en wastafel
op kindermaat en er kunnen baby’s
worden verschoond op de commode.
Er is in de ‘Zitschure’ van alles te doen.

Kinderen kunnen er knutselen, er is
een leeshoek en er kan wat worden ge-
dronken. 

Deze open dag wordt gebruikt om
kennis te maken en daarom worden
rondleidingen georganiseerd. Uitleg
wordt gegeven over koeien, varkens,
geiten en oude landbouwwerktuigen.
Er zijn bijvoorbeeld meerdere koeien-
en geitensoorten te zien. Ook zijn er
een aantal oude landbouwmachines,
gereedschappen en dergelijke, waar
verhalen bij horen over het werken op
het land zoals het vroeger ging. 

Op kinderboerderij Feltsigt zijn bij el-
ke wei informatiebordjes die zowel in
het Nederlands als in het plaatselijke

dialect te lezen zijn. De Achterhoekse
streektaal komt uit het Nedersaksisch.
Streektalen hebben moeite zich staan-
de te houden, maar door de heden-
daagse popmuziek in streektaal komt
het wel weer dichter bij de mensen.
Kinderboerderij Feltsigt hoopt zo ook
een steentje bij te dragen.

Openingstijden zijn van Pasen tot en
met de herfstvakantie op woensdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag van
13.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-
18.00 uur. Tijdens de vakanties is de
kinderboerderij te bezoeken van dins-
dag tot en met zaterdag van 10.00-
18.00 uur.
Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5 in Bekveld (gemeente Bronck-
horst). Telefoon/fax (0575) 46 28 28, e-
mail info@feltsigt.nl. Er is ook een in-
ternetsite: www.feltsigt.nl.

Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Open dag Kinderboerderij Feltsigt

Op tweede paasdag, 17 april 2006, wordt de nieuwe Kinderboerderij Felt-
sigt geopend in Bekveld, een buurtschap vlakbij Hengelo Gld. Het wordt
een feestelijke open dag die voor iedereen gratis toegankelijk is. Kinder-
boerderij Feltsigt is open van 10.00 – 18.00 uur en om kennis te maken
worden op die dag rondleidingen gegeven.

Everlien Janssen bij de geitenwei van Kinderboerderij Feltsigt, waar de kinderen via een klaphekje naar binnen kunnen.

Haal de kleurplaat op in de winkel en

lever deze tijdens de speciale koopjes-
avond van 5 april (van 18.00 tot 21.00
uur) in bij de paashaas. Alle ingelever-
de kleurplaten worden beloond met
een lekkere traktatie en je maakt te-
vens kans op leuke prijzen.

Paaskleurplaatactie Welkoop
In samenwerking met Kids for
Animals en de Nederlandse Kinder-
boerderijen houdt BoerenBond en
Welkoop een grote Paaskleuractie.

Tweede-kamerlid Agnes Kant en de SP-
wethouder van Doesburg Willem Bou-
man kwamen met de pont de gemeen-
te binnenvaren. Op de wal werden zij
verwelkomt door de SP- werkgroep, de
plaatselijke pers, SP- leden en belang-
stellenden. “Ik ben heel blij dat de wit-
te vlek tussen de gemeentes Zutphen
en Doesburg nu ingevuld gaat worden
door een SP- werkgroep in de gemeen-
te Bronckhorst”, aldus Agnes Kant.De
wethouder benadrukte verheugd te
zijn met de komst van, met name, de
afgevaardigden van de andere politie-
ke partijen uit de gemeente. Na dit
welkom ging het gezelschap richting
Bronkhorst. Met het doorknippen van
een lint, verrichtte Agnes Kant de offi-
ciële aftrap voor de SP in de gemeente
Bronckhorst. Hierna volgde een pers-
conferentie in de Gouden Leeuw waar-
bij ook de vertegenwoordigers van an-
dere partijen van het gemeentebe-
stuur de gelegenheid kregen met de
gasten te spreken. Na de koffie ging de
SP-werkgroep tot actie over. Samen
met Agnes Kant en Willem Bouman

werden de eerste enquêtes in Bronk-
horst afgenomen. De SP-werkgroep
Bronckhorst wil de komende tijd alle
inwoners van de kernen van de ge-
meente enquêteren om inzicht te krij-
gen in wat er onder de mensen leeft.
Nadat de SP- kopstukken uitgezwaaid
waren, ging de werkgroep aan het
werk in Steenderen. Een aanzienlijk
deel van de inwoners van Steenderen
werd die dag geënquêteerd. Bij het
evalueren van deze eerste enquêtes
vielen de volgende punten op: 
veel ouderen wensen een uitbreiding
van het openbaar vervoervelen vinden
de gemeentelijke faciliteiten moeilijk
bereikbaarhet slechte onderhoud van
de trottoirs en de groenvoorzieningen
zijn een doorn in het oog van menig
inwonerer is een behoefte aan meer
bankjes in het dorpde inwoners willen
graag een centrum voor culturele en
sociale activiteitenmen vreest voor
verdere terugloop van de midden-
stand er is een nijpend gebrek aan wo-
ningen voor, met name, de startersDe
SP- werkgroep gaat de komende we-
ken verder met het bezoeken van de
inwoners van de gemeente Bronck-
horst. De SP- werkgroep zal de uit-
komst van de enquêtes voorleggen aan
het huidige gemeentebestuur. 
Opmerkingen en meningen kunt u
richten aan bronckhorst@sp.nl

SP steekt van wal
Afgelopen zaterdag 1 april was een
belangrijke dag voor de SP- werk-
groep Bronckhorst. De werkgroep,
opgericht in december 2005, ging
die dag officieel van start in de ge-
meente.



Bronckhorst eten
Lekker uit eten, gewoon even een snelle hap, heerlijk zitten nagenieten, een ouderwets

avondje uit. Zomaar een greep uit de  mogelijkheden binnen onze eigen gemeente grenzen.

En dan hebben we het nog niet eens over de service die ze buiten hun eigen bedrijf kunnen

verlenen. Laat je blik eens over deze advertenties gaan en ga vast zitten watertanden bij de

gedachte aan al dat heerlijke eten. Deze pagina’s, handig om eens te bewaren, laten zien waar

je in de gemeente Bronckhorst terecht kunt. 

MAAK KENNIS MET HET VERNIEUWDE

De BEACH – EETCAFE
Wij bieden U

25% korting
op Uw gehele besteding bij inlevering van

deze advertentie.

I n  A P R I L  –  M E I   -  J U N I
Te gebruiken op vrijdag, 

zaterdag en zondag
Alleen op reservering.

De BEACH – EETCAFE
Camping Dorado Beach

Pipeluurseweg 8-10, 7225 ND Olburgen
Tel. 0575 451429, www.doradobeach.nl

�

�

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

Plaza Vorden, een moderne fast-food cafetaria en pe-

tit-restaurant volgens Amerikaanse stijl in Italiaans

kleurdesign. In 2003 heeft Plaza Vorden een complete

metamorfose ondergaan. Plaza Vorden heeft de be-

schikking over 150  zitplaatsen, verdeeld over de cafe-

taria, het petit-restaurant, de kleine zaal en de 2 ter-

rassen. Voor de kids is er keuze uit de diverse kidsme-

nu’s en is er voor hen een leuke kinderspeelhoek.

Deze cafetaria staat in de top 100 van de beste cafetaria’s van 

Nederland 2004 en 2005 (officieel erkend door Kon.Horeca Nederland)

Ambiance pur sang. Dat is
Eetcafé “De Groes” in het hartje van Zel-

hem. Met de gemarmerde pilaren, de houten
vloer, de fraaie halfronde spiegel achter de bar, een

authentieke kloostertafel, fraaie wandschilderingen en circa
70 zitplaatsen creëren wij een sfeer die zeldzaam is. Deze sfeer
vind je terug op het gezellige terras, die op zeer originele

wijze is ingericht en waar onze gasten optimaal kunnen
genieten. Zeker wanneer het weer het toelaat is ons terras

het bruisende middelpunt van Zelhem.

Eetcafé “De Groes” is eveneens een zeer geschikte
lokatie voor het vieren van familie- of bedrijfsfeesten

en het houden van een receptie voor kleine(re)
gezelschappen. Wij denken graag met u mee over

de in- en aankleding van het diner en/of het
dranken- en hapjesassortiment.

Want alles bij “De Groes” staat in het teken van ge-
zelligheid, gastvrijheid en kwaliteit.

Regelmatig organiseert
Eetcafé “De Groes” activiteiten om

haar gasten een zo gevarieerd mogelijke
vrijetijdsbesteding/ontspanning aan te kunnen
bieden. Live-muziek en ludieke evenementen

behoren tot het gevarieerde programma.

Op catering-gebied zijn wij ook zeer actief.
Wij verzorgen al uw feesten, partijen, jubilea en andere

festiviteiten op locatie. Of het nu gaat om een klein
hapje/drankje of compleet verzorgde feestavonden;

wij zijn gespecialiseerd in het samenstellen van maatwerk
ten einde uw dag tot een groot succes te maken!

Kortom, met haar gevarieerde menukaart, uit-
stekende keuken en vakkundige medewerkers

is Eetcafé “De Groes” voor jong en oud
AAmmbbiiaannccee  ppuurr  ssaanngg!!

STATIONSSTRAAT 2 7021 CK ZELHEM  T (0314) 62 20 44WWW.DEGROES.NL

vvoooorr  jjoonngg  eenn  oouudd

Ambiance pur sangAmbiance pur sang

Bistro de Rotonde
is beide Paasdagen geopend!

Bistro de Rotonde
is beide Paasdagen geopend!

1e Paasdag
van 11.30 tot 22.00 uur

2e Paasdag
van 10.00 tot 22.00 uur

Wij serveren onze vertrouwde
koffie-, lunch- en dinerkaart
met extra

Paas aanbiedingen
en verrassingen!

Tevens hebben wij een extra
3-gangen keuze

Paasmenu
voor € 24,50

p.p.
met voor ieder wel wat wils...

Tot ziens in Bistro de Rotonde en
anders voor iedereen een vrolijk
Pasen gewenst,

Bistro de Rotonde-team

Voor info: www.bistroderotonde.nl
Kerkstraat 3 • Vorden • tel. (0575) 55 15 19

lifest
yle

Café-Restaurant

Ruurloseweg 114 - 7251 LZ  Vorden
Tel. 0575 - 55 66 34  Fax 0575 - 55 63 75

Tegen inlevering van deze advertentie 

een pannenkoek naar keuze gratis!!!
Geldig van 6 april tot en met 15 april 2006

Voor info en reserveringen belt u 0575 - 46 26 16
Spalstraat 1, 7255 AA  Hengelo (G)

6 dagen in de week

onbeperkt
spare-ribs eten

voor slechts € 9.50 
p.p.

“De vierjaargetijden”  Wij doen het graag voor u!

Heeft u geen zin 
om te koken?



Bronckhorst etenlifest
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• Ruime parkeergelegenheid

• Groot terras

• Hollandse keuken

• Uitgebreide menukaart

• Keuken geopend van 12.00-21.30 uur

• Maandags gesloten

Familie Verkerke
Varsselstraat 11, 7021 MV Zelhem
Tel. (0314) 62 87 50, www.oldeschot.nl

(Buiten) gewoon lekker eten

Wij zijn weer geopend met de ijssalon

Met verschillende soorten 
ambachtelijk bereid ijs 

AANBIEDING maand APRIL 2006
Coupe De Seven Steenen 

€ 3,50

Graag tot ziens
Mario, Jeannine en medewerksters

J.F. Oltmanstraat 6
7221 NA Steenderen
tel. 0575 45 29 96

CAFÉ • RESTAURANT • ZAAL

Paasmenu
Gerookte zalm met roerei

***
Lamskoteletjes met honingsaus

***
IJskoffie

€ 19.50

Wat verzorgen wij nog meer. Diverse seizoensgerechten. 

(asperges, wild, stamppot en mosselen)

In en uit huis warme- en koude buffetten. Barbeque e.d. 

Vanaf vrijdag t/m woensdag eten wat de pot schaft € 7,- .
Voor meer informatie bel (0575) 55 22 43 of kom even langs.

www.deherbergvorden.nl

HERFKENS
Cafe-Zaal-Hotel

Zutphen Emmerikseweg  64  Baak
(0575) 44 12 52

Voor al uw feesten en partijen of gewoon lekker eten
in een ongedwongen sfeer!!

7 dagen per week geopend

   Het adres voor:

 Bleekstraat 3, 7255 XZ Hengelo (Gld.)

Café - Bar - Zaal 

Bedrijfsfeesten, partijen en bruiloften
  Diners
  Warme en koude buffetten

Vergaderingen
 Verzorging van uw catering
2 Biljarts

 Jan en Leny Wolbrink
    en medewerkers 

‘s maandags gesloten 

verder iedere dag geopend 
v.a. 12.00 u. tot 24.00 u. 

Spalstraat 3 - Hengelo (G) - tel. 0575 - 46 38 64

op 1e en 2e paasdag genieten van een ????

heerlijke Paasbrunch € 19.50 p.p.
zondag 16 en maandag 17 april 

ontvangst 12.00-12.30 uur aanvang brunch 12.00 uur
Uitsluitend op reservering.

Voor kinderen speciaal tarief.
Speelgelegenheid aanwezig

Partycentrum Langeler Hengelo
Spalstraat 5, Hengelo (Gld.) 
0575 - 46 12 12

Net effe gezelliger

Bruin café 

Flitsende 
discotheek

Grieks-Romeins 
terras

Spalstraat 3 - Hengelo Gld.
Telefoon 0575-46 24 88

Al 60 jaar uw gastheer

Uw adres voor:

- Al uw familiebijeenkomsten

- Bruiloften 

- Trouwkoetsen

- Bruidssuites

- Conferenties

- Catering

- Feesten en partijen

En natuurlijk lekker eten.

Dorpsstraat 24

7251 BB  Vorden

Tel. (0575) 55 13 12

info@bakker.nl

www.bakker.nl

Net even anders
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HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

1e Paasdag 12.00 uur

Paasbrunch met Dickens rondleiding

€ 29,50 kinderen € 17,50

2e Paasdag 15.00 uur

Paas High Tea € 24,50
Paasdiner

Tijdens de Paasdagen serveren wij een speciaal
4-gangen Paasmenu voor € 39,50

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten en partijen

Chinees-Indisch Restaurant

FAN SHENG

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

uitgebreid en heerlijk 

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

Cateringservice
Voor uw gasten in uw bedrijf of bij u thuis verzorgen
wij uw exclusieve diner. Laat u verrassen door onze 
cateringservice. Ook uw feesten worden door ons 

verzorgd. En dat alles voor een aantrekkelijke prijs.

Dorpsstraat 28 Vorden
Tel. (0575) 55 19 05

EETCAFÉ Wij zijn 

beide Paasdagen geopend.

Tevens serveren wij 
naast onze kaart 

één 3 gangen Paasmenu
€ 23.00 p.p.

reserveren gewenst.Varsselseweg 55
7255 NR Veldhoek Hengelo Gld.
Tel. 0573 - 46 10 61 
Fax 0573 - 46 10 41

Wilt u goed eten in een gezellig en 
sfeervol restaurant? Kom dan eens
bij ‘t Olde Lettink langs.

We hebben een uitgebreide kaart
voor lunch en diner, maar ook
voor een kop koffie bent u bij
ons van harte welkom.

Beide paasdagen geopend.

Geopend van 10.00 - 22.00 uur, 
op maandag gesloten.

Almenseweg 35a  7251 HN Vorden  0575 - 55 40 01  www.olde lettink.nl

keukenveiling
       BIJ SCHEFFER KEUKENS

Bekijk de keukens op 
www.schefferkeukens.nl

Maandag  10.00 - 18.00 uur 
Di t/m do  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag      09.00 - 21.00 uur  
Zaterdag   08.30 - 16.00 uur

T.E.A.B.

TOT EN MET 
15 APRIL A.S.

NIEUWE KEUKENS 
T.E.A.B!

GILDENWEG 1 ZELHEM TEL. 0314 62 36 58

Openingstijden:

SCHEFFER VEILT KEUKENS: Dat een goede keu-
ken niet duur hoeft te zijn bewijst Scheffer Keukens. 
Daarom houden wij ook dit jaar weer een veiling van 
showroomkeukens. En dat is zeker leuk voor u. 

VEILINGPRIJZEN! Kom kijken naar de diverse top-
klassekeukens en profiteer van veilingprijzen. U bent 
van harte welkom tijdens onze veilingactie met tot 
15 april keukens tegen elk aannemelijk bod. 

HOE WERKT ONZE VEILING? Breng in onze show-
room een schriftelijk bod uit op de door u gewenste 
keuken. Zaterdag 15 april a.s. om 15.00 uur bepaalt 
de veilingmeester het hoogste bod op de betreffende 
keuken. De vraagprijs die is afgebeeld op de te veilen 
keukens is de minimumprijs. 



Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,

zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa

Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

14/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 april 2006

Grote Hollandse
bloemkool
Per stuk

0.99

Varkensschnitzels
Gepaneerd of naturel
Kilo                                      ELDERS 11.98

6.98

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

1.49

Mona
Schepijs of yoghurtschepijs
Diverse smaken.
Beker 650 ml
ELDERS 2.55-2.65

1.99

PLUS
Luxe amandelstol
met noten
Doos  ca. 1100 gram
NORMAAL 6.98

4.99

Smiths
Hamka’s 
of Wokkels
Zak 110-120 gram
ELDERS 0.83-0.85

0.69

PLUS
Huiswijn
Uit Zuid-Afrika, 
Chili, Argentinië 
of Australië.
3 flessen à 1 liter naar keuze 
NORMAAL 11.67
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

10.00
3 flessen

HOUD UW BRIEVENBUS IN DE GATEN VOOR SPECTACULAIR VOORDEEL!

“Ja lieve 
mensen,

ze zijn 
er weer
hoor!” U kunt weer sparen voor perkplantjes! 2.99

50 zegels +

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
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vraagt enkele

bezorgers (m/v)
voor het gebied
Vierakker.

Ideaal voor vutters, huisvrouwen,
W.A.O.-ers, enz.
Per bezorgdag enkele uurtjes werk.

Belangstelling?

Bel dan met MetroPost
(0575) 51 37 19

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

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

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers

� Losse Componenten

� Onderhoud en Reparatie

� Netwerken

� Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Ben jij op zoek naar
werk voor de zaterdag

en in de vakanties??

En lijkt het werken in 
een winkel jou ook zo leuk?

Solliciteer dan bij:

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
Tel.nr. 0575 - 551321
Vragen naar Hetty of Dick Vlogman.


