
Dinsdag 2 mei 2006

68e jaargang no. 9

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Internet: www.contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:

Fam. Velhorst

Het Wiemelink 11

7251 CW Vorden

Telefoon (0575) 55 16 88

E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden

Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

! nnp

Op 22 april 2006 zijn de schooltui-
nen weer begonnen. Er zijn nog en-
kele tuinen beschikbaar. Er wor-
den onder deskundige leiding op
milieu-vriendelijke wijze diverse
groenten geteeld, zoals raapstelen,
aardappelen, wortelen, uien, slabo-
nen, snijbiet, bieten, andijvie, enz.

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van
de basisscholen kunnen zich aanmel-
den. 

De ingang van de tuinen ligt aan de
verbindingsweg tussen de Hellen-
kamp en de Breegraven. 

Voor inlichtingen en opgave kan men
kontakt opnemen met J. Waanders,
tel. 52 18 36.

Schooltuinen

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

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

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

De Herdenkingsbijeenkomst in de
NH kerk is niet van 18.30-19.20 uur
maar van 19.00 tot 19.40 uur met
ds. B. Neppelenbroek en het Vordens
mannenkoor. 
De Stille Tocht vanaf de NH kerk naar
de Algemene begraafplaats is eens
in de 5 jaar en is vorig jaar geweest.

Doden-
herdenking
In de Feestkrant van Contact ter
gelegenheid van Koninginnedag
en 4 en 5 mei staat de Doden-
herdenking in Vorden foutief
vermeld.

De actie gaat nog door t/m 27 mei. Bij
besteding van 5 euro krijgt u een zegel
(met uitzondering van: slijterij, rook-
waren, krasloten en telefoonkaarten).
Met veertig zegels is uw spaarkaart vol

en krijgt u een setje van tien mooie
perkplanten geheel gratis. De plantjes
kunt u tegen inlevering van een volle
spaarkaart, ophalen op zaterdag 13 en
27 mei. De deelnemende Super de Boer
winkels zijn onder meer: Aalderink
in Steenderen, Rinders in Hengelo en
Grotenhuys in Vorden.

Graag gedaan

Spaar bij Super de Boer voor
gratis perkplanten
U kunt bij Super de Boer nog steeds
sparen voor gratis perkplanten.

Tot nieuwe bestuursleden werden ge-
kozen de heer Jeroen Geubels, hotel
Bakker, voor de horeca en mevrouw
Judith Butter, Sfeer van Josephine,
voor o.a. de pr.

Van de scheidende bestuursleden,
Henk Klaassen, Yvonne van de Burg en
ad interim secretaresse Dagmar van
Rossum werd, met een dankwoord en
een presentje voor hun inzet voor de
VOV, afscheid genomen. In deze zeer

goed bezochte en geanimeerde leden-
vergadering kwamen vele zaken aan
de orde o.a het centrumplan waar
voorop staat: Compact, Compleet en
Comfortabel. Het sponsorbeleid een
van de speerpunten uit het beleids-
plan Samenwerking. Er werd een en-
quete gehouden over de verwijdering
van oud papier bij bedrijven en de sta-
tuten werden aangenomen van de
stichting "Vrienden van Vorden".
Verder werd geevalueerd over de in fe-

bruari gehouden aktie Vorden veegt
schoon waarvoor veel belangstelling
was en zeker een vervolg zal krijgen.
Ook de Kolde Karmis en de eindejaars-
actie staan voor het einde van dit jaar
weer op rol.
Als nieuwe voorzitter staat de heer Le-
ferink een vruchtbare en strak geleide
vergadering voor waarna nadien tijd
voor ontspanning is.
"Ik hoop in de komende drie jaar de
VOV te laten groeien van de ca 80 le-
den nu tot boven de 100, onder het
motto "Eendracht maakt macht", al-
dus de nieuwe voorzitter.

Ledenvergadering VOV

In de ledenvergadering van woensdag 26 april jl. werd tot  nieuwe voorzit-
ter van de VOV gekozen, de heer M.A.S.M. Leferink (Marcel).

De heer Leferink heft het glas.

Uiteraard is Keurslager Vlogman zeer
tevreden met het behaalde totaal van
96 punten. Met het barbecueseizoen
in aantocht is het behalen van Goud-

keur voor dit product een prima start.
Ook is het een goede stimulans om de
kwaliteit van de spare ribs in het oog
te houden en te zien of het product
verbeterd kan worden.

De Vereniging van Keurslagers heeft
570 leden, gevestigd door het hele
land. Elke Keurslager moet voldoen
aan strenge eisen op het gebied van
kwaliteit, versheid, presentatie, assor-
timent, hygiëne en service. 

Regelmatig wordt ook een product-
keuring georganiseerd.

Spare ribs van de vakman...
u proeft het verschil
Tijdens de nationale spare ribs
keuring georganiseerd door de Ver-
eniging van Keurslagers zijn de
spare ribs van Keurslager Kuenen
door een onafhankelijke vakjury
gekeurd. De jury stelde vast dat ui-
terlijk, smaak én samenstelling
van de spare ribs van prima kwali-
teit zijn. Daarom verdienen deze
spare ribs het predikaat Goudkeur.

DE SNOEKBAARS
Tijdens de eerste wedstrijd van de
hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' die gehouden werd in de
vijver van Leesten-oost, vingen de
deelnemers in totaal 16.220 gram. 

De uitslag was als volgt: 1 Jan Groot
Jebbink 2470 gram, 2 M. Dekkers 2440,
3 J.W. Golstein 2330, 4 W. Vreeman
2040, 5 R. Eykelkamp 1450 gram.

V i s s e n

Een dag die al vroeg in de ochtend be-
gon. Onder begeleiding van enkele
vrijwilligers van 'De Zonnebloem' gin-
gen de vier vrouwen met het busje van
garage Klein Brinke naar Harderwijk

om daar een bezoek te brengen aan
het Dolfinarium. Het aantal vrijwilli-
gers was deze dag met nog één extra
persoon vertegenwoordigd. 

De chauffeur van de bus, die eigenlijk
alleen maar behoefde te rijden toonde
zich zeer hulpvaardig en hielp, daar
waar nodig, een handje mee. De bege-
leidende dames waren uiteraard zeer
blij met hem!

Leuke dag Zonnebloem

De afdeling Vorden/Wichmond van
de Zonnebloem, heeft afgelopen
week een viertal dorpsbewoners die
op een rolstoel zijn aangewezen een
leuke dag bezorgd.



Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 mei 10.00 uur Viering.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 mei 10.00 uur en  19.00 uur Viering.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 mei 10.00 uur ds. Horjus, Didam.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 7 mei 10.00 uur Woord/communieviering.
M.m.v. Rouw- en trouwkoor.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 6 mei 17.00 uur Woord- en communieviering
volkszang.
Zondag 7 mei 10.00 uur Eucharistieviering, 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
6/7 mei P. J. Waart Barchem tel 0573- 44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 

Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). 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. 

� KOM ZONDAG 7 MEI

NAAR DE TENTOONSTEL-

LING ANNE FRANK KIN-

DERKUNST IN DE CACTUS

OASE. Informatie: tel. (0573)

451817 of www.cactusoase.nl 

� Ervaar wat pure ALOE

VERA voor je kan doen. ’Niet

tevreden, geld terug garan-

tie’. Jannie Nijkamp, Warns-

veld, (0575) 52 13 16. Ver-

kooppunt gevraagd.

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� cursus NORDIC WAL-

KING waarbij u d.m.v. de

juiste Alpha techniek leert

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: (0575)

46 36 03 www.vitalnowa.nl

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Nog voor de zomer een

paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op eendraf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en

informatie (0575) 46 32 05.

� Kent u de cm-vreters

van herbalife al? In een

mum van tijd kledingmaten

minder. Nieske Pohlmann (06)

54 32 66 69 / (0314) 64 13 09.

� 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.

� 13 mei is het Europese

Wereldwinkeldag! Het thema

van 2006 is: Kinderarbeid en

Voetbal. Wereldwinkel Vorden

trekt de rode kaart tegen

kinderarbeid. Doe mee met

onze actie, want kinderen tot

12 jaar horen NIET te werken,

maar naar school te gaan. De

jeugd van 8 tot 12 jaar kan

meedoen met de Wereld-

winkel Voetbalquiz; formulieren

verkrijgbaar bij o.a. de bieb,

diverse voetbalclubs en nu al

bij ons in de winkel! Hoofd-

prijs: een door FC De Graaf-

schap gesigneerde Fair Trade-

voetbal en T-shirt.

� Ik zoek nog wat werk in

de huishouding. Bellen na

17.00 uur, tel. 55 29 86.

� Romantisch concert

door Ivana Poparich en Irina

Parfenova op 13 mei om

20.15 uur in de Orangerie te

Ruurlo. Kaartverkoop vanaf

19.00 uur aan de zaal.

www.kunstkringruurlo.nl

� Te huur vakantieapp.

voor tijdelijke bewoning of va-

kantie. www.tlebbink.nl, tel.

(0575)55 66 80.

� Hebt u nog bruikbare

spulletjes voor de rommel-

markt van muziekver. Cres-

cendo uit Hengelo op 10 juni

a.s.? Bel dan: (0575) 46 17

82 (Waarlo) De aangeboden

spulletjes dienen door 1 per-

soon te hanteren te zijn. bvd.

In de omtrek tot ±10 km

wordt opgehaald.

� Te koop: Komkommer-,

tomaten-, courgette- en pa-

prikaplanten. Sla-, andijvie-,

rode biet-, peterselie- en sel-

derijplanten. Broccoli-, spits-

en bloemkoolplanten. Aard-

appelen en eieren. Diverse

soorten groenten en fruit. An-

dré Snellink, Bekmansdijk 4,

Vorden. Tel. (0575) 55 68 76.

� Gevraagd: Hulp- huis-

houding 1 morgen per week

b.v. van 8.30 - 13.30 Brieven

onder nr. N-5-1 aan Bureau

Contact, Postbus 22, 7250

AA  Vorden.

Dagmenu’s
3 mei t/m 9 mei 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 3 mei
Champignonsoep / Hollandse biefstuk, kruidenboter, aard-
appelen en groente

Donderdag 4 mei
Kipsaté met pindasaus, bami, groente en kroepoek / tiramisu
met slagroom

Vrijdag 5 mei 
Minestronensoep / Zalmfilet met dillensaus, aardappelen
en rauwkostsalade

Zaterdag 6 mei (alleen afhalen)
Italiaanse Cordonbleu (ham/kaas overbakken), frieten en
groente / ijs met slagroom

Maandag 8 mei 
Gesloten

Dinsdag 9 mei 
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
ijs met slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

Frisse voorjaarsaanbiedingen

Vlaai v/d week

Caramelvlaai

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren broden 
€ 4,00

Weekendaanbiedingen:

Witte bollen 
10 stuks € 2,50

Weekendcake  
met tropische vruchten

€ 3,50

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

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

Iedere week kijkt men

uit naar 

de kerkdiensten en

doktersdienst in 

weekblad Contact.



Gevoelens kun je niet verwoorden zodra je je kind-

je in je armen houdt. Je kun slechts blij en dank-

baar zijn dat zoiets moois je wordt toevertrouwd.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze

dochter en ons zusje

Yvette Corine
Yvette is geboren op 25 april 2006.

Dinand en Bianca

Schuurman-Halfman

Renske en Margot

Dorpsstraat 8

7234 SN  Wichmond

tel.: (0575) 44 11 20

Wij rusten van 12.30 tot 14.30 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

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Anouk
Zij is geboren op 1 mei 2006 om 01.15 uur, 

weegt 3300 gram en is 48,5 cm lang.

Marcel Vruggink en Gerdien Ligterink

Hamminkweg 9

7251 PZ  Vorden

tel: 0575 - 55 31 27

60 jarig huwelijksfeest!

Op woensdag 10 mei 2006 zijn onze ouders

Herman Jansen en
Jo Jansen-Brinkerink

60 jaar getrouwd.

We nodigen u uit om dit met ons te vieren op hun

receptie: op 10 mei a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur

bij Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden.

Bea en Jan

Jan

Zuivelhof 21

7251 EH Vorden

Kadotip:

Een gift voor de kankerbestrijding in de collectebus

ter plekke, vinden pa en ma méér dan genoeg.

De pijn,

het gemis,

de lege plek

zal altijd blijven.

Maar uw blijk van medeleven in welke vorm dan

ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn

lieve man, onze vader, opa en opi

Henk Groot Roessink

heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons,

maar ook voor anderen veel heeft betekend. Het

was voor ons een grote steun en zal een dankbare

herinnering blijven.

Wij betuigen u daarvoor onze oprechte dank.

Dine Groot Roessink–Willems

Kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkind

Ruurlo, mei 2006

Met droefheid, omdat ik haar moet missen, maar

met veel bewondering en respect voor de wijze

waarop zij haar ziekte heeft gedragen, geef ik u

hierbij kennis, dat na een welbesteed leven met

veel liefde en zorg, is overleden mijn dierbare echt-

genote

Willy Uiterweerd-Seegers
Wilhelmina Hendrika Johanna

* Drempt † Hengelo Gld.

27 februari 1933 29 april 2006 

Johan Uiterweerd

Iekink 7

7255 XR Hengelo Gld.

De avondwake zal worden gehouden op woensdag

3 mei om 19.00 uur in de St. Willibrordus Kerk te

Hengelo Gld., waarna gelegenheid is tot afscheid

nemen en condoleren in de Aula ,,Ons Huis”, in-

gang Bleekstraat.

De plechtige gezongen uitvaart zal plaatsvinden op

donderdag 4 mei om 10.30 uur in voornoemde

Kerk.

Aansluitend begeleiden we haar naar de laatste

rustplaats op het Parochiekerkhof.

Condoleren na de begrafenis in zaal Leemreis,

Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieve

deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Vleeswarenkoopje

Coburger Rauwe ham
150 gram halen, 100 gram betalen

Special

Cipolle 100 gram € 1.60

Ontbijtidee

Snijworst 100 gram € 0.98

Keurslagerkoopje

Gepaneerde schnitzels
4 stuks met gratis krieltjes € 5.50

Lunchidee

Gegrilde spare ribs
met “goud” bekroond

100 gram € 0.89

Maaltijdidee

Gehakt cordonbleus
3 stuks € 2.98

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

DIVERSE AUTO’S
Autobedrijf René Verheij

Vorden
Tel. (0575) 55 38 02

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.

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij



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

Vorden - Donderdag 4 mei Dodenherdenking
Op donderdag 4 mei 2006 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen. Het Comité 4 mei Vorden heeft in samen-
werking met de Raad van Kerken het programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

19.00-19.40 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden met medewerking van het Vordens Mannenkoor. Daarna vertrek naar begraafplaats.
19.50 uur: Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te Vorden naar de graven van de geallieerden en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.
20.00 uur: Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal
20.02 uur : Last Post en kranslegging door:

- het gemeentebestuur van Bronckhorst
- het comité 4 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor een lied en zingen we gezamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen. Vanaf 19.45 uur
tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden. Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. Burgemeester en wethouders hebben de horeca-ondernemers
verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan te hebben.

Steenderen - Donderdag 4 mei Dodenherdenking
Op 4 mei 2006 zal er om 20.00 uur bij het oorlogsmonument in Steenderen een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden. Het monument bevindt zich naast het voormalige Gemeentehuis, het huidige
kantoor van de Aviko aan de Burgemeester Smitstraat-Toldijkseweg. Vooraf spelen leden van de muziekvereniging Nieuw Leven een aantal liederen. Gedachteniswoorden zullen gesproken worden
door Marinus Harenberg uit Baak. De jeugd wordt vertegenwoordigd door Gabriëlle Huurnink en Bob Wagenvoort. Er is gelegenheid tot het leggen van bloemen of kransen. 

De plechtigheid wordt door de plaatselijke Raad van Kerken georganiseerd.

Wichmond/Vierakker - Donderdag 4 mei Dodenherdenking
Op vier en vijf mei staan we er in heel Nederland bij stil dat de vrijheid waarin wij leven, niet vanzelfsprekend is. Op vier mei herdenken we degenen die onze vrijheid met hun leven betaald hebben.
In Wichmond doen we dat net als de afgelopen jaren met een herdenking op de begraafplaats en in de Hervormde Kerk.
Vanaf 19.30 uur komen we samen bij de Hervormde Kerk, om vandaar in stille tocht naar de algemene begraafplaats te lopen. Daar is om 20.00 uur een korte herdenking, waarbij een krans zal wor-
den gelegd namens de gemeente Bronckhorst. Verschillende verenigingen uit Wichmond en Vierakker zullen bloemen leggen op de 13 oorlogsgraven. Natuurlijk kunt u zelf ook bloemen leggen.
Na afloop van de herdenking op de begraafplaats is er een korte herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft voor de komende vijf jaar gekozen voor het
thema: Vrijheid maak je met elkaar. Waarbij dit jaar het accent ligt op vrijheid en verscheidenheid / gelijkwaardigheid. Dit thema vormt de leidraad voor de herdenking.
Na afloop bent u allen van harte welkom voor een kop koffie of thee in Withmundi.

Hengelo gld. - Donderdag 4 mei Dodenherdenking
Aan de 4 mei-herdenking wordt in Hengelo Gld op de volgende wijze inhoud geven.

19.00 uur Interkerkelijke Gedachtendienst in de Remigiuskerk;
19.45 uur Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden gelegd bij het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit Hengelo; 

vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument bij het gemeentehuis.
19.45 uur-19.55 Het luiden van de klokken.
19.55 uur Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden voorgelezen de namen van de oud-inwoners van Hengelo en Keijenborg, die aan het oorlogsgeweld 

ten offer zijn gevallen.
20.00 uur-20.02 Algemene stilte, waarna een trompetblazer “The Last Post” ten gehore zal brengen, gevolgd door het zingen van het “Wilhelmus” door een zangkoor.

NA DEZE PLECHTIGHEID KUNNEN DESGEWENST BLOEMEN BIJ HET MONUMENT WORDEN GELEGD.
De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.03 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

Zelhem - Donderdag 4 mei Dodenherdenking
Steeds minder mensen kunnen “uit eigen ervaring” spreken over de oorlog.
De Nationale Herdenking heeft ook een breder karakter gekregen dan puur gericht op de Tweede Wereldoorlog, maar zoals onderstaand aangegeven is, gaat het ook om bezinning op heden en toe-
komst.Het is daarom waardevol dat in Zelhem ook basisscholen en ouders met kinderen bij de herdenking aanwezig zijn en zelfs invulling geven aan het programma.
Onderstaand staat omschreven wat we op 4 mei herdenken:
De Nationale Herdenking op 4 mei
Op de Nationale Herdenking worden alle burgers en militairen herdacht, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer en waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn ge-
vallen of door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.
De Nationale Herdenking is niet alleen herdenken van diegenen die hun leven verloren, maar houdt ook de bezinning in op heden en toekomst.
Het programma van de Nationale Herdenking te Zelhem is als volgt:
a. 19.25 uur Herdenkingsdienst in de Lambertikerk met medewerking van een koor, basisscholen (declamatie) en piano en zang.
b. Last Post bij het monument en om 20.00 uur 2 minuten stilte.
c. Kranslegging door de Burgemeester namens de Gemeente en kransen en bloemen door mensen uit het voormalig verzet, Oranjecomité, de straten (Verzet en Koeriershoek), kinderen van scholen

en andere burgers.
d.De “Stille tocht” over het kerkhof langs de graven van de vliegeniers en andere oorlogsslachtoffers.

namens het 4 mei comité
Frank Broeder

Programma 2006
4 - 5 mei comités in de gemeente Bronckhorst

Hummelo - Donderdag 4 mei Dodenherdenking
19:15 uur: Herdenking en kranslegging op de oorlogsgraven op de begraafplaats in Hummelo. Daarna gaan we naar Hoog Keppel, naar het monument aan de Monumentenweg.
20:00 uur: Herdenking en kranslegging op het oorlogsmonument in Hoog Keppel.

Hummelo - Vrijdag 5 mei 2006

19.00 uur: Klootschiettoernooi om de “BEVRIJDINGSTROFEE 2006” voor teams, bestaande uit 6 personen vanaf 12 jaar.
Na afloop bal in zaal “De Gouden Karper”, m.m.v. het bekende dansorkest “Mid-Live”.

In oktober, op nader te bepalen datum: Playback wedstrijd voor de jeugd.
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Uitleen verpleegartikelen
en hulpmiddelen: vanaf 
1 mei ook bij WegWijZer
Als u tijdelijk verpleegartikelen of hulpmid-
delen nodig heeft, dan kunt u die lenen bij
thuiszorgorganisatie Sensire. Hier vindt u
hulpmiddelen, zoals krukken, rolstoelen,
rollators, verstelbare bedden en ondersteken.
Iedereen die in Nederland woont of werkt is
verzekerd in het kader van de AWBZ (Algeme-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten). Daarom kan
iedereen kosteloos bepaalde verpleegarti-
kelen of hulpmiddelen lenen bij de thuiszorg.
U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de thuis-
zorg. U moet wel een geldig legitimatiebewijs
kunnen tonen, zoals een paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs.

Uitleentermijn
U kunt lenen voor een periode van één tot
dertien weken. In sommige situaties kunt u
deze periode verlengen tot maximaal 26 weken.
Wanneer u na deze periode het artikel nog
nodig hebt, dan kunt u dit aanvragen bij de
gemeente (Wet Voorzieningen Gehandicapten)
of uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk
om een artikel na afloop van de 6 maanden te
huren of te kopen bij de thuiszorgorganisatie.
Bij aankoop van een hulpmiddel krijgen leden
van Kruiswerk Oost-Gelderland 10% korting
op de aankoopprijs, met een maximum van
EUR 23,- per artikel.

Waar kunt u verpleegartikelen
en hulpmiddelen lenen?
U kunt hiervoor terecht bij een thuiszorg-
winkel of zorgloket in uw regio: 
Thuiszorgwinkel Zutphen (Spittaal), Thuis-
zorgwinkel Lochem, Zorgloket Ruurlo.
Vanaf 1 mei kan men ook terecht bij loket
WegWijZer in Vorden! Tijdens het spreekuur
ma. t/m vr. tussen 9-11 uur. Hier wordt alleen
de zogenaamde 'Top Tien' uitgeleend.

Top tien uitleen:
* Ledikantverhogers (maximaal acht stuks)
* Elleboogkrukken (per paar)
* Ondersteek (po) buikmodel met deksel
* Rollator vier wiel, zonder mand en dienblad
* Toiletstoel met emmer
* Looprek
* Toiletverhoger (10 cm)
* Bedheffer vrijstaand (papegaai)
* Rolstoel zelf voortbewegen
* Rolstoel kortdurend gebruik

Verkeersactiviteiten in de
gemeente Bronckhorst
Voorlichting scootmobielgebruikers
Welzijnsorganisaties en Ouderenbonden
organiseren in samenwerking met verkeers-
veiligheidsorganisatie 3VO een voorlichtings-
bijeenkomst voor scootmobielgebruikers.
Het aantal gebruikers van een scootmobiel of
een elektrische rolstoel groeit en een groot
aantal gebruikers heeft te weinig kennis van
zijn positie in het verkeer en de rechten en
regels die daarbij horen. Bovendien ontbreekt

het vaak aan praktijkervaring waardoor men
geen optimaal gebruik kan maken van het
vervoermiddel.

Het is de bedoeling jaarlijks een voorlichting
te houden in de gemeente Bronckhorst, bij
toerbeurt in de vijf voormalige gemeenten.
Dit jaar wordt de voorlichtingsmiddag ge-
houden in Hengelo op dinsdag 23 mei. Ook
scootmobielgebruikers uit de andere dorpen
kunnen zich aanmelden.

In een gezellige en ontspannen sfeer zal een
programma worden aangeboden waarbij alle
aspecten van het rijden met een scootmobiel
aan de orde komen. Er is ook gelegenheid om
de praktische vaardigheden te testen. Natuur-
lijk komen ook de nieuwste verkeersregels
aan de orde, want ook daar heeft een scoot-
mobielgebruiker mee te maken. Een leveran-
cier van scootmobielen zal aanwezig zijn om
de voertuigen te controleren en eventuele
(kleine) mankementen te verhelpen.
De deelname is gratis. 

Dinsdag 23 mei om 13.30 uur in Hengelo
(Gld.) bij zaal Marktzicht, Bleekstraat 3, tel.
(0575) 46 13 40.
Aanmelden bij Dhr. G.H. Jansen, Pastoor
Thuisstraat 18, Keijenborg, tel. (0575) 46 20 56.
U ontvangt een bevestiging en een vragenlijst
die u voor 16 mei dient in te leveren.

Voorlichtingsbijeenkomst 
verkeersgedrag in Vorden 
Op 15 juni wordt een middag georganiseerd
over verkeersvoorlichting. Ook deze middag is
een initiatief van Welzijnsorganisaties en
Ouderenbonden, ondersteund door de ge-
meente Bronckhorst en 3VO. Het doel van
deze bijeenkomst is ouderen inzicht te geven
in hun verkeersgedrag en advies aan te reiken
voor eventuele verbetering. Het aantal ouderen
groeit en veel ouderen blijven lang mobiel
en nemen dus deel aan het verkeer, hetzij met
de auto, hetzij met de fiets. Het verkeer is
complexer geworden, de verkeersregels worden
regelmatig aangepast en er worden nieuwe
situaties gecreëerd, bijv. rotondes. Ook al
bent u nog zo vitaal, toch gaan verschillende
lichaamsfuncties met het verstrijken der jaren
bijna ongemerkt achteruit. Het gaat dan om
zien en horen, concentratievermogen en
reactiesnelheid. Dit zijn juist de functies die
in het verkeer heel belangrijk zijn.
De heer Vossen van 3VO zal door middel van
verkeersvoorlichting en met behulp van dia's
een overzicht geven van de huidige verkeers-
regels en van de belangrijkste wijzigingen.
Het doel van deze interactieve verkeers-
voorlichting is de verkeerskennis te verhogen,
onzekerheid en angst weg te nemen en de
deelname aan het verkeer te bespreken. Dit
alles met het doel de zelfredzaamheid van de
oudere verkeersdeelnemer te ondersteunen
en te vergroten. Deze bijeenkomst zal worden
gehouden op 15 juni in het Dorpscentrum
(Stampertje), Raadhuisstraat te Vorden, aan-
vang 14.00 uur. Deelname is gratis.
Nadere informatie bij L. van Uden-te Woerd,
coördinator Welzijn Ouderen Vorden, Nieuw-
stad 32 Vorden, tel. (0575) 55 34 05.

Uw huis in de vakantie
Nu de vakanties weer aanbreken, wordt het
ook tijd om na te denken welke maatregelen
u moet nemen om uw huis veilig achter te laten.
Een goede buur of vriend die de post uit de
bus wil halen en de planten water wil geven is
van onschatbare betekenis. Maar ook als er
regelmatig iemand in uw huis komt kijken, is
het belangrijk geen signalen van afwezigheid
af te geven. Dus niet overdag overgordijnen
en/of rolluiken sluiten. Ook gras dat erg lang
wordt, is een teken dat de bewoners afwezig
zijn. Ramen en deuren moeten uiteraard goed
gesloten zijn. Dat geldt ook als u een dag
weggaat en natuurlijk legt u een ladder niet
binnen handbereik. Veel mensen hebben de
gewoonte om de sleutel van de auto op een
haakje in de garage te hangen of op een rekje
op een goed zichtbare plaats in huis. Dieven
zijn u hier dankbaar voor. U maakt het ze zo
wel erg gemakkelijk. Zelfs als de autosleutel
in uw jaszak zit, weten dieven hem daar te
vinden. Er zijn al heel wat auto's gestolen
waarvan de sleutel via inbraak was buit ge-
maakt.

Hang geen briefje op de deur dat u afwezig
bent en vertel ook niet via het antwoord-
apparaat dat u met vakantie bent. Spreek een
neutrale boodschap in waarin u zegt dat u de
telefoon niet kunt beantwoorden, maar dat er
een boodschap kan worden ingesproken.
Voorzie verschillende lampen in huis van een
tijdklok en laat die op verschillende tijdstippen
aan en uit gaan. Als u alle maatregelen hebt
genomen om uw huis veilig achter te laten,
kunt u met een gerust hart vertrekken. Een
fijne vakantie gewenst.

Vakantie-ideeën voor 
ouderen en gehandicapten
Informatie over verschillende vakantie-ideeën
voor mensen met een lichamelijke beperking
kunt u vragen bij Welzijn Ouderen Vorden en
WegWijZer.

Computercursussen
U kunt alvast nadenken of u dit najaar een
computercursus wilt gaan volgen! Welzijn
Ouderen organiseert ieder jaar, in voorjaar en
najaar, computercursussen, o.a. kennismaken
met een computer, Word/Windows, Internet
en ook is Digitale Fotobewerking mogelijk.
Vanaf donderdag 14 september wordt er weer
gestart. In de maand juli en augustus kunt u
hierover meer lezen. U kunt zich nu al opge-
ven voor één van deze cursussen bij Welzijn
Ouderen Vorden, tel. 55 34 05.

Programma Alzheimer
Café Zutphen
Iedere eerste woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café, het
trefpunt voor mensen met dementie, hun
partners, familieleden en vrienden, geopend.
Ook hulpverleners en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. Locatie: "De Born",

Oude Bornhof 55-57, 7201 DX Zutphen, tel.
(0575) 51 75 55. U hoeft zich niet aan te mel-
den en de toegang is gratis.
Programma:
3 mei Wat is de rol van de huisarts bij de

zorg voor mensen met dementie?
7 juni Waarom is het belangrijk om over de-

mentie te praten?
5 juli Hoe is het om te elven met iemand

die aan dementie lijdt?
2 aug De avond van het levenslied.

Voor meer informatie kan men bellen: 
(06) 46 54 01 41, e-mail carlabrands@planet.nl
www.alzheimer-nederland.nl

Kruiswerk en Ouder worden -
informatiemarkt en lezingen
Ouder worden gaat niet altijd ongemerkt.
Misschien kunt u wat minder snel uit de voe-
ten als u zou willen of loopt uw leven anders
dan u zich dat had voorgesteld. En toch is er
heel veel mogelijk voor een prettig en aan-
genaam leven, ook als u te maken heeft met
ongemakken of ziekte waar u in uw dagelijkse
leven hinder van ondervindt. In ons land zijn
veel instanties en organisaties die u kunnen
informeren, adviseren en ondersteunen. In
Vorden en omgeving zijn dat o.a. WegWijZer
en Welzijn Ouderen. Ook Kruiswerk Oost-
Gelderland wil u graag wegwijs maken in de
vele mogelijkheden, zodat u zelf richting
kunt geven en regie kunt (blijven) voeren over
uw leven. Daarom organiseren zij de dag
'Kruiswerk en Ouder worden' op vrijdag 19 mei.
Elk mens is anders en elke situatie is anders.
"Kwaliteit van leven begint met te weten wat
je nodig hebt om prettig te leven; lekker te
ontspannen, te bewegen, jezelf te (laten) ver-
wennen, gezond te leven, verzorging, ver-
pleging, aanpassingen in huis of een heerlijke
vakantie, ook als jezelf of je partner zorg
nodig heeft. Op de hoogte zijn van de moge-
lijkheden, geeft niet alleen rust, maar kan
ook narigheid voorkomen. Want het is na-
tuurlijk altijd beter om jezelf vooraf goed te
laten informeren dan te wachten totdat de
problemen zich aandienen", aldus Anita
Smeets, Hoofd Diensten van Kruiswerk Oost-
Gelderland. Iedereen is welkom en de toegang
is gratis. Wel even aanmelden voor de lezingen!
'Kruiswerk en Ouder worden' wordt vrijdag
19 mei gehouden van 14.00 tot 17.00 uur in
Hotel-Restaurant 't Zwaantje aan de Zieuwent-
seweg 1 in Lichtenvoorde. Van 14.00 tot 15.00
uur is er een lezing door mevrouw José la
Croix, verpleegkundig overgangsconsulente
van Care for Women en door dr. A.Ypma,
medisch directeur van Andros, mannenkliniek.
Vanaf 15.00 tot 17.00 uur bent u vrij om de
informatiemarkt te bezoeken. 
Wilt u de lezingen bijwonen, dan dient u zich
wel voor woensdag 17 mei aan te melden.
Kruiswerk Oost-Gelderland is telefonisch
bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00
uur via (0314) 36 81 81. Of zeven dagen per
week via e-mail: info@kruiswerk.nl.
Informatie over Stichting Welzijn Vorden is te
vinden op de website van www.zorgwijzer.nl
Kantoren van Welzijn Ouderen Vorden en
WegWijZer zijn vrijdag 5 mei gesloten.

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86WeeversdrukkerijFAMILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN



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

Om precies 12.00 uur zal het drietal
beginnen met het onderdeel ‘ cardio-
benen’, waarbij het accent op de been-
spieren komt te liggen. De sporters
hebben bewust voor het aanvangstijd-
stip van 12.00 uur gekozen. Robbert-
Jan: ‘Je moet er normaliter van uit-
gaan dat je de nacht ervoor niet rustig
zult slapen. Wij zijn maanden met de
voorbereiding bezig en met de start in
zicht neemt de spanning in je lijf toe.
Wanneer we dan vrijdagavond op het
normale tijdstip tegen 23.00 uur naar
bed gaan en je slaapt vervolgens
slecht, dan heb je toch nog de moge-
lijkheid om je lichaam zaterdagmor-
gen rust te geven. Dat heeft ons in-
ziens toch voordelen bij welk ander
aanvangstijdstip dan ook.’, aldus de
initiatiefnemer van deze ‘langste
work-out ooit’.

En over rust gesproken, vanaf woens-
dag 3 mei tot en met vrijdag 5 mei
wordt er niet getraind. Deze dagen
staan in het teken van rusten. Dat
heeft volgens het drietal nog een an-
der voordeel. Thijs Althof: ‘Je denkt
wel eens bij je zelf, als ik van tevoren
maar geen blessure oploop. Op dat
moment moet je eigenlijk gelijk de
knop omdraaien en je gedachten op
andere dingen concentreren’, zo zegt

de ene helft van de tweeling. Broer
Adriën knikt instemmend. Hij ‘tilt’
zijn gedachten al over de recordpo-
ging heen. De afgelopen maanden is
het sociale leven een beetje naar de
achtergrond verdrongen. ‘Werken,
trainen, eten, slapen, geen alcohol en
het uitgaansleven op een laag pitje,
maar dat hebben wij er graag voor
over’, zo zegt hij. Broer Thijs: ‘Ik heb
het gevoel dat wij de hele wereld aan
kunnen’. Robbert-Jan van Heeckeren
kijkt zijn enthousiaste sportmakkers
met een glimlach aan en constateert
tevreden dat het met de motivatie van
zijn jongere sportfanaten wel goed zit!

OMGAAN MET DRUK
Tijdens het gesprek laten Thijs, Rob-
bert-Jan en Adriën meermalen door-
schemeren dat ze geweldig blij en
trots zijn dat er zoveel belangstelling
bestaat voor hun poging. Robbert-Jan:
‘Met name rondom ons heen neemt
de druk toe. Medesporters bij sport-
school Strada Sports, familie, spon-
sors, ze zijn allemaal zeer begaan met
onze recordpoging. Deze belangstel-
ling wordt door het drietal natuurlijk
ook zelf aangewakkerd door onder
meer mails te versturen over de stand
van zaken, de pers te informeren en
dergelijke. ‘Daarmee leg je jezelf toch

een bepaalde druk op’? zo informeer-
den we. Robbert- Jan: ‘ Integendeel ,
het stimuleert juist, wij vinden al die
belangstelling heerlijk’, zo zegt hij.

Een uitermate belangrijk facet tijdens
het sporten is behalve een aangepast
dieet (met onder meer een hoog kool-
hydraat gehalte) een uitgebalanceerd
trainingsprogramma dat bestaat uit
blokken van vijf uur. De sporten die in
een dergelijk blok beoefend worden
zijn fitness, bodybuilding en het uit-
voeren van cardio opdrachten op Pa-
natta toestellen die door Strada Sports
beschikbaar worden gesteld. Elk uur
worden er twee spiergroepen ge-
traind, na een rustpauze van vijf mi-
nuten weer andere spiergroepen. Zo

zijn in een blok van vijf uur alle spier-
groepen aan de beurt geweest.

Om een idee te geven van het eerste
blok op zaterdag 6 mei: 12.00-13.00
uur cardio/ benen; 13.05-14.05 borst/
triceps; 14.10-15.10 schouders/buik;
15.15-16.15 rug/biceps; 16.20-17.20 car-
dio/kuiten/onderarmen/buik. Om
17.25 uur wordt een begin gemaakt
met het volgende blok van vijf uur
met dezelfde rituelen. Een paar dagen
geleden hebben Robbert-Jan, Adriën
en Thijs zo’n blok van vijf uur (‘stage-
periode’) afgewerkt waarover ze zeer
enthousiast zijn. ‘Ging boven verwach-
ting goed’, zo zegt Adriën. Het is toch
wel opmerkelijk te noemen dat er tij-
dens de duur van deze recordpoging

geen warm voedsel wordt gegeten. Er
wordt om de twee uur een ‘toepasselij-
ke’ maaltijd genuttigd.

SPECIAAL VOEDINGSSYSTEEM
Warm voedsel is niet goed, dat ver-
sterkt alleen maar het gevoel van ver-
moeidheid’, zo legt Robbert-Jan uit.
Hij kan het als geen ander weten want
in het dagelijks leven is hij voedings-
deskundige en weet hij uit hoofde van
zijn beroep precies wat sporters nodig
hebben. Hij heeft voor deze recordpo-
ging dan ook een speciaal voedingssys-
teem opgesteld. Voor, gedurende en na
de recordpoging worden Robbert-Jan,
Thijs en Adriën bijgestaan door hun
coach Leon Averdijk, fysiotherapeut
Melle Steringa, Peter Bartelds logboek-
coördinator en PR man Dennis Eijkel-
kamp.

Robbert-Jan, Thijs en Adriën worden
tevens ondersteund door medespor-
ters van sportschool Strada Sports. Me-
de-eigenaar Sander Siebelink: ‘Wij
hebben ook een 24 uur programma sa-
mengesteld. Wij willen daarmee het
drietal een hart onder de riem steken.
De leden van onze sportschool die
zich hiervoor inschrijven (men kan bij-
voorbeeld kiezen voor bepaalde onder-
delen en tijdstippen) mogen gratis een
niet- lid meenemen”, zo zegt Sander. 

Zo ziet het programma voor zaterdag
6 mei er als volgt uit: 12.00 uur cycle,
13.00 Total Work Out, 14.00 demon-
stratie streetdance, 15.00 Body Jam,
17.00 Body Pump, 18.00 Pilatus, 22.00
cycle spinning, 23.00 Body Balance.
Zondag 7 mei: 0.2.00 uur aerobic, 6.00
Body Balance, 7.00 ontbijt voor alle
sporters, 8.00 fitnessles, 9.00 cycle,
10.00 cycle.

Aanstaande zaterdag en zondag bij Strada Sports: 'Panatta's Langste Work Out Ooit'

Spanning neemt toe bij Robbert-Jan, Adriën en Thijs!
Naarmate het tijdstip van zaterdagmorgen 6 mei nadert neemt de span-
ning bij Robbert-Jan van Heeckeren en de tweeling Adriën en Thijs Althof
toe. Die morgen zal Liona Bergman namens de NBBF (Nederlandse Body
Building Federatie) het startschot geven voor de recordpoging ‘Panatta’s
Langste Work Out Ooit ‘. Dat wil zeggen dat de drie sporters een poging
zullen doen om 24 uur onafgebroken te sporten met om het uur een rust-
pauze van vijf minuten. Dat juist Liona Bergman voor de openingscere-
monie is uitgenodigd heeft alles te maken met het feit dat de NBBF het re-
cord (indien het drietal in haar poging slaagt ) zal erkennen. De Federatie
zorgt er dan tevens voor dat het record ook internationale erkenning zal
krijgen.

Met Harrie Lenselink als gids
wordt dan om 13.00 uur vanaf
het marktplein in Vorden ge-
start voor een fietstocht met
een lengte van circa 22 kilome-
ter. De deelnemers gaan eerst
via de buurtschappen Mossel,
Wildenborch binnendoor naar
Ruurlo. Op de terugweg via de
Wiersse is er een stop bij het
Medo bedrijf in het buurtschap
Medler waar de fietsers de ma-
chines kunnen bezichtigen
waarmee het koolzaad wordt
geoogst. 
Via de Kranenburg komt men
dan op gegeven moment bij de
familie Sloetjes aan de Schut-
testraat. Daar zal de coöp. ‘For
Farmers’ tekst en uitleg geven
over de teelt en oogst van kool-
zaad. 
Tegen de klok van 16.30 wordt
het eindpunt, het marktplein
in Vorden, weer bereikt.

Koolzaad-
fietsroute
Vordenaar Harrie Lenselink
heeft in samenwerking met
de plaatselijke VVV het ini-
tiatief genomen voor het or-
ganiseren van een zgn. ‘
Koolzaadfietsroute’. De
naam zegt het al, een route
langs diverse in prachtige
bloei staande koolzaadvel-
den. De tocht wordt gehou-
den op woensdagmiddag 3
mei en 10 mei.

Weekblad Contact blijft
betaalbaar voor de kleine

adverteerder.

Daarom komen wij 
met verschillende edities 

in de gemeente Bronckhorst.

Directeur-eigenaar van Temmink
Bouwprojekten, Marcel Peters: "Voor
ons als aannemer is dit een mooi pro-
ject. Het is toch weer anders dan de
nieuwbouw van een regulier bedrijfs-
pand. We hebben hier te maken met
zaken als de bouw van operatiekamers
voor paarden en een speciale ruimte
voor röntgenfoto's. Dat is voor ons een
uitdaging. Gelukkig verloopt de nieuw-
bouw volgens schema en kunnen we
zeer waarschijnlijk eind november het
nieuwe pand opleveren. We werken er
in ieder geval vol enthousiasme aan
om er wat moois van te maken!" Het
pand heeft een eigentijdse uitstraling
en voldoet straks aan alle eisen die wor-
den gesteld aan een moderne dieren-
artsenpraktijk. Het pand is met 865 m2
op de begane grond en 300m2 op de
eerste verdieping ruim opgezet. Er is
ook speciaal rekening gehouden met
de behandeling van paarden. Zo is het
achterste gedeelte straks extra hoog en
is het voorzien van hoge deuren. Het

hoogste punt is 8,50 meter. Daarnaast
komen er meerdere operatiekamers,
goede opnamemogelijkheden, en rui-
me parkeergelegenheid. De dierenart-
senpraktijk beschikt straks over een
moderne röntgenruimte en een eigen
apotheek. Praktijkmanager Bianca
Semmekrot: "In het nieuwe pand wil-
len we meer diensten aan onze cliën-
ten kunnen bieden en nog meer ser-
vicegericht gaan werken. Dit geldt voor
alle diersoorten. Er is straks in het
nieuwe pand veel ruimte voor specia-
listische behandelingen en operaties.
Er komen meerdere onderzoeksruim-
tes en we beschikken dan over geavan-
ceerde apparatuur voor ondermeer an-
esthesie en röntgenfoto's. De dienstver-
lening komt hiermee op een nog hoger
niveau dan nu al het geval is. Natuur-
lijk kunnen al onze cliënten met de re-
guliere zorgvragen en behandelingen
er straks ook gewoon terecht. En al on-
ze overige vestigingen blijven gewoon
geopend!"

Nieuwe kliniek De Graafschap Dierenartsen bereikt hoogste punt
Vrijdag 28 april bereikte het nieuwe pand van De Graafschap Dierenart-
sen in Vorden het hoogste punt. Een mooi moment voor de dierenartsen-
praktijk en alle partijen die bij de nieuwbouw betrokken zijn. Het pand,
dat ontworpen is door Denc Architecten uit Bussum, begint al duidelijke
vormen aan te nemen. De nieuwbouw ligt op schema. Aannemer Tem-
mink Bouwprojekten uit Deventer verwacht dat het pand eind november
kan worden opgeleverd. Begin januari start de dierenartsenpraktijk alle
activiteiten in het nieuwe pand.

Nieuwbouw centrale kliniek in Vorden verloopt voorspoedig

De heer J.A. Swart heeft namelijk om
persoonlijke redenen met directe in-
gang het voorzitterschap beëindigd. 
Hij treedt tevens terug als Anbo-afge-
vaardigde in het Senioren Convent
Bronckhorst en het bestuur van de
SBOV (Samenwerkende Bonden Oude-
ren Vorden) Wat het ledenbestand van
de afdeling betreft, gaat het uitste-

kend. Inmiddels heeft men de heer
A.R. Borst uit Wichmond als het 400e
lid kunnen begroeten. Aanleiding voor
het bestuur om hem thuis te bezoeken
en hem te verrassen met een boeket
bloemen en een gratis lidmaatschap
voor het lopende jaar. De aanleiding
van de heer Borst om lid te worden was
dat de Anbo zich nogal heeft ingezet
om voor haar leden bij de diverse aan-
bieders van de nieuwe zorgverzekering
kortingen te bedingen! En daar kan
ook hij nu gebruik van maken.

Afscheid Anbo-voorzitter
Het bestuur van de afdeling Vor-
den van de Anbo moet naarstig op
zoek naar een nieuwe voorzitter.

Op zondag 7 mei wordt in Warnsveld
het 3e toernooi van de zomercompeti-
tie gewest Oost georganiseerd. De orga-
nisatie is in handen van Touwtrek Ver-
eniging "'Treklust", de op één na oud-
ste vereniging binnen de Nederlandse
Touwtrek Bond. De wedstrijden wor-
den gehouden op sportpark "'t Pop-
pink" aan de Kerkhofweg. 
's Morgens om 9.00 uur begint het we-
gen van de teams. Er wordt deelgeno-
men in de jeugd- en damesklasse en
daarnaast in de heren 640-, 680- en 720
kg klasse. In totaal nemen 50 teams
deel op deze dag. In het morgenpro-
gramma zullen de teams van "'Tre-
klust" aan het touw verschijnen. Na de

opening om 10.15 uur start het pro-
gramma in de jeugd- en 680 kg klasse.
Het jeugdteam dat deelneemt in de B
klasse staat momenteel op een 2e
plaats. In de 680 kg klasse gaat het iets
minder, hier staat het "'Treklustteam"
op een 5e plaats. Het middagprogram-
ma bestaat uit een damesklasse en de
herenklassen 640- en 720 kg klasse. De
wedstrijden zullen ca. 15.00 uur ten
einde zijn. Dit jaar staan de wedstrij-
den in het teken van de wereld kampi-
oenschappen die in september in As-
sen worden gehouden. Een ieder die
gelnteresseerd is in de touwtreksport
is welkom op 7 mei op het terrein van
Touwtrek Vereniging "'Treklust".

T o u w t r e k k e n



"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of 
privé

- intensieve cursus:
start half mei, 7 ochtenden 
of avonden les.
proeflessen: 8/10 mei

ook: 
- Nederlands voor 

Spaanstaligen
- vertalingen:

Sp/Ned; Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld

emilia@freeler.nl  
0575-571946 

Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

T: (0575) 52 17 96
F: (0575) 52 88 78

www.multimate.nl

• onderhoud en bouwservice

• monteren van binnen en buiten 

zonwering

• monteren van sloten en krukken en 

veiligheidsbeslag

• monteren van badmeubels en 

douchecabines

• monteren van schuifwanden/kast 

systemen

• leggen van parket en laminaatvloeren

• plaatsen of maken van 

nieuwe kozijnen, ramen en deuren

• afhangen van binnendeuren

• plaatsen van velux dakramen

• plaatsen van blokhutten

• op maat maken en 

plaatsen van kasten en kastinterieurs

• etc. etc. etc.

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Zomerbloeiers: 6 planten voor € 5,-
o.a. geranium, fuchsia, spaanse margriet, petunia,
surfinia, verbena, bacopa, fiesta, lantana, dahlia, etc.  

rechtstreeks van de kweker

Kwekerij Weener
Lochemseweg 2, Warnsveld

Verkoop part. alleen op vrijdag en zaterdag.

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

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.

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

¥ tuinhout uit voorraad
¥ staalmatten als tuinscherm
¥ metselstenen

UW TUIN OP DE KOP, ONZE
BESTRATING ER BOVEN OP 

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

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

www.unive.nlwww.unive.nl

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

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

én kans op gave prijzen!!!

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

vóór 31 meiSluit vóór 31 mei je verplichte 

bromfi etsverzekering af bij Univé. Deze 

is namelijk lekker voordelig. En heb je al 

een kenteken? Dan ontvang je nog meer 

voordeel! Bovendien maak je kans op kei 

gave prijzen als je de scootergame speelt. 

Kijk voor meer informatie op www.unive.nl 

of kom langs op kantoor.

Speel de game 
op  www.unive.nl/scooter 

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

Te Koop, Leesten-Oost / Zutphen

De Kruidentuin 

Eengezinswoning, Tussenwoning

Zeer gunstig gelegen / vrijuitzicht voor.
Beg.gr.: entree/hal, wc/meterkast, woonkamer, 
nieuwe keuken v.v apparatuur, ruime opberg kast
1e verd.: overloop, 2 royale slaapkamers, badkamer.
2e verd.: vaste trap naar bergzolder / mogelijkheid
voor een 3e slaapkamer
Achter, ruime aangelegde tuin, ± 75 m2

Berging/schuur  ± 6 m2

Bouwjr. 1999
Inh.± 480 m3, Opp. 115 m2

Vraagprijs € 198.000,00 = k.k.

Woning is op korte termijn aanvaardbaar. 

Voor meer informatie: 
Tel. 0575-55 32 91 (bereikbaar na 19.00 uur)

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



Jongeren in de leeftijd van 11 tot en
met 16 jaar (zowel jongens als meisjes)
worden opgeroepen om zich in te
schrijven voor deze dag. Call of Duty 2,
Battlefield 2 en America's Army 2.6 vor-
men de drie computerspellen die ge-

speeld worden. Er zijn daarbij mooie
prijzen te winnen die beschikbaar wor-
den gesteld door computerbedrijf Van
de Brink, die tevens de krachtige cen-
trale server in de wedstrijdzaal zal
plaatsen. De LAN-Party begint 's och-
tends om 10.30 uur, maar de deelne-
mers dienen zich (met hun meege-
brachte computer) al te melden om
10.00 uur. Dan worden de computers
verbonden aan de server en kan de
strijd beginnen! De Party eindigt om
18.30 uur waarna de prijsuitreiking zal
volgen. Om deel te nemen aan deze 1e
Vordense LAN-Party dienen de deelne-
mers zich telefonisch aan te melden
bij Don Rouwen, tel.nr. (0575) 55 22 29.
Let wel; er is slechts plaats voor 20 deel-
nemers, dus wees er snel bij!!

1e LAN-Party
Zaal "de Herberg" is woensdag 3
mei a.s. de lokatie voor de 1e open-
bare LAN-Party in Vorden. Maxi-
maal 20 jongeren zullen die dag te-
gen elkaar strijden met computer-
spellen die via een centrale server
aan elkaar gekoppeld zijn. De orga-
nisatoren, de 14-jarige Don Rou-
wen en de 1-jarige Luuk Steghuis,
hebben alles uit de kast gehaald
om er een spannende LAN-Party
van te maken.

Voetbal is, nu de wereldkampioen-
schappen bijna beginnen, hét gesprek
van de dag. Onder het motto
"kidz@work-eerlijke handel beschermt
de rechten van het kind" nodigen hon-
derden Wereldwinkels in Europa kin-
deren en hun familie uit op een wel
heel speciaal voetbalevenement: We-
reldwinkeldag, zaterdag 13 mei: ook
Wereldwinkel Vorden trapt een balle-
tje mee!

VOETBAL-QUIZ
In de wereldwinkel Vorden, de voet-
balclub VV Vorden, VV Wichmond, VV
Ratti en de bibliotheek zijn quizfor-
mulieren verkrijgbaar. De winnaar
ontvangt naast een leuke foto, een
prachtige leren handgenaaide voetbal
gesigneerd door een echte professio-
nals, namelijk die van de Superboe-
ren: de spelers van FC De Graafschap
en krijgt er nog een De Graafschap T-
shirt bij!!

RODE KAARTEN TEGEN 
KINDERARBEID
In de Wereldwinkel Vorden zijn rode
kaarten tegen kinderarbeid verkrijg-

baar. Alle getekende rode kaarten wor-
den opgestuurd en worden tentoonge-
steld tijdens de finale van de wereld-
kampioenschappen voetbal voor Duit-
se schoolkinderen begin juni in Pots-
dam. Met het invullen van de rode
kaart laat u uw stem horen tegen kin-
derarbeid en dingt u mee in de Euro-
pese wereldwinkelloterij met prijzen
tot € 500,00.

SERIEUZE ONDERTOON
Doel van deze Wereldwinkeldag 2006
is kinderarbeid, met name in de voet-
balindustrie, tegen te gaan. Uit onder-
zoek uit 1996 bleek dat er ongeveer
17.000 kinderen betrokken waren bij
het stikken van voetballen. Zeventig
procent van alle voetballen wordt ge-
produceerd in Pakistan. Samen met FI-
FA, de Indiase overheid, Save the Chil-
dren (NGO) en de WFSGI (World Fede-
ration of Sporting Goods Industries)
wordt actief gewerkt aan het reduce-
ren van kinderarbeid. Wanneer ont-
dekt wordt dat kinderen in stikwerk-
plaatsen werken of thuis stikwerk
doen, dan worden deze kinderen naar
school gestuurd. In juni 2002 gaf het
Europees Parlement een resolutie uit
over kinderarbeid bij de productie van
sportartikelen waarin onder andere
staat dat de FIFA en de nationale voet-
balclubs moeten zorgen dat de wereld-
kampioenschappen van 2006 in Duits-
land de eerste internationale manifes-
tatie wordt waarbij geen kinderarbeid
is betrokken. 
De Wereldwinkels vragen daarom om
Wereldwinkeldag nog eens aandacht
voor kinderarbeid in de sportartikelen-
industrie. Op de speciale website
www.kidz-at-work.net is nog meer info
te vinden over deze actie.

Wereldwinkel Vorden deelt op 13 mei rode kaarten uit

Wereldwinkeldag 2006 in teken
van kinderarbeid en voetbal
Zaterdag 13 mei is het Wereldwin-
keldag. Wereldwinkel Vorden no-
digt alle kinderen van 8 tot 12 jaar
en hun familie en vrienden uit om
naar de Wereldwinkel te komen. Er
is van alles te doen dat met voetbal
te maken heeft. Onder andere kan
er tafelvoetbal gespeeld worden en
is er een leuke quiz met als hoofd-
prijs een echte, handgemaakte ge-
signeerde voetbal. Gesigneerd
door……..jawel alle spelers van FC
De Graafschap en je krijgt er nog
een De Graafschap T-shirt bij!

MAANDAG 24 APRIL
Groep A:
1 Mw. D. Hoftijzer / Dhr. G. Hoftijzer
54,4%; 2 Dhr. D. Wijers / Dhr. E. Thalen
52,1%; 3 Mw. A. van Burk / Mw. N. Hen-
driks 51,7%.

Groep B:
1 Mw. W. Matser / Dhr. G. Hissink
65,3%; 2 Mw. R. den Ambtman / Mw. R.
Thalen 62,5%; 3 Mw. N. Warringa / Mw.
G. Rossel 56,9%.

Groep C:
1 Mw. J. Oldenhave / Dhr. G. Oldenhave
65,6%; 2 Mw. D. Hartelman / Mw. K.
Notten 56,3%; 3 Mw. D. Jansen / Mw. A.
Reindsen 54,7%.

WOENSDAG 26 APRIL
Groep A:
1 Mw. R. Thalen / Dhr. E. Thalen
61,98%; 2 Mw. A. Terlouw / Mw. H. Tee-
ring 55,21%; 3 Mw. T. Simonis / Mw. R.
Webbink 54,17%.

Groep B:
1 Dhr. H. Enthoven / Dhr. A. Vruggink
74,38%; 2 Mw. A. Jansen Vreling / Mw.
E. Beekman 69,38%; 3 Dhr. J. Holtslag /
Dhr. H. Wagenvoorde 58,85%.

B r i d g e n

SV RATTI
Programma zaterdag 6 mei
Ratti B1 - Harfsen B1; Ratti D1 - Colm-
schate D3; Ratti E1 - AVW '66 E5; SSSE
4 - Ratti 4; AZC C2 - Ratti C1; OBW E6 -
Ratti E2; Pax F2 - Ratti F1

Programma zondag 7 mei
Ratti 1 - GSV '63 1; Neede 7 - Ratti 2; Zel-
hem 6 - Ratti 3; SHE DA1 - Ratti DA1

Vo e t b a l

Marja Schotman: ‘We kampen eigen-
lijk al jarenlang met ruimtegebrek.
Een poos geleden hebben we een aan-
tal ideeën op papier gezet en hebben
we deze voorgelegd aan het gemeente-
bestuur. Hierop heeft de gemeente
Bronckhorst inmiddels positief gerea-
geerd. 

Dat betekent in de praktijk dat er bin-
nenkort met de bouw wordt begon-
nen van een ruimte die boven op het
bestaande lokaal, waar thans de groe-
pen 1 en 2 les krijgen, zal komen. De
ene helft van de nieuwe ruimte wordt
de werkplek voor de leerlingenbegelei-
der. Ook zal de schoolarts van deze
plek gebruik maken. Ouders die bij-
voorbeeld een leerkracht willen spre-
ken, worden ook in deze ruimte ont-
vangen.
De andere helft van het vertrek wordt
aangewend voor een ICT documenta-
tie werkplek. Daar komen ook een
aantal computers te staan. 

Tot dusver hebben we op school veel
moeten improviseren. Door dit nieu-
we lokaal krijgen we gelukkig meer
armslag. Op dit moment wordt de di-
rectiekamer voor andere doeleinden
gebruikt. Ook de koffieruimte wordt
al enige tijd, noodgedwongen ge-
bruikt als groepslokaal. Gedurende de
bouw zullen de leerlingen van de
groepen 1 en 2 tijdelijk worden onder
gebracht in het gebouw aan de Deca-
nijeweg, waar voorheen het bedrijf
van Jaap Harmsen was gevestigd. Wij
hopen dat na de bouw (september aan-
staande) ons ‘het jasje ‘ beter zal pas-
sen’, zo zegt Marja Schotman.

LEVENSBESCHOUWELIJKE 
ACHTERGROND
Overigens is de directrice maar wat ge-
lukkig met school ‘De Vordering’ die
volgens haar op een prachtige plek is
gesitueerd en daardoor voor ouders en
kinderen gemakkelijk bereikbaar is.
Marja Schotman: ‘ De leerlingen die
onze school bezoeken zijn voor het
merendeel afkomstig uit gezinnen
met een grote diversiteit aan levensbe-
schouwelijke achtergrond. Ongeveer
35 procent van de leerlingen komt uit
een katholiek gezin. Daarnaast heeft
een groot percentage van de ouders,
hoewel niet praktiserend, wel een
band met het katholieke geloof. Zij la-
ten hun kinderen niet dopen maar
hebben er wel een goed gevoel bij dat
de kinderen in de sfeer van het katho-
lieke geloof worden opgevoed. De rest
van de kinderen die onze school be-
zoeken zijn van ‘ alle gezindten’, zo
zegt Marja Schotman.

En zo vervolgt ze: ‘ Het is geen eis dat
onze leerkrachten katholiek zijn. Wel
moeten ze de missie van de school
kunnen uitdragen’. School ‘De Vorde-
ring’ is aangesloten bij de SKBG (Stich-
ting Katholiek Basisonderwijs Gelder-
land). Daarnaast is er nog het PON
(Personeelscluster Oost Nederland)
Marja: ‘ Een goede instelling; is er bij-
voorbeeld plotseling een leerkracht
ziek, even een belletje naar het PON
en de vervanger staat klaar. Wij staan
hier bij ‘De Vordering’ voor het samen
opvoeden van kinderen. Met samen
bedoelen wij, samen met de ouders.
Kinderen en ouders kennen elkaar bij-
na allemaal. Is er wat op school te vie-

ren, dan ook samen met de ouders er-
bij. Daarnaast hebben we een klank-
bordgroep, daar zijn onder meer ou-
ders, leerkrachten en nog enkele per-
sonen in vertegenwoordigd. De bedoe-
ling van deze klankbordgroep is om
gezamenlijk na te denken over alles
wat de school aangaat. We komen drie
keer per jaar bij elkaar en ik moet zeg-
gen dat deze groep terdege haar
vruchten afwerpt’, zo zegt Marja
Schotman enthousiast. 

FEESTWEEK
De komende dagen wordt er om en in
school ‘ De Vordering’ in verband met
het 30 jarig bestaan feest gevierd.
Daarvoor heeft een commissie een at-
tractief programma samen gesteld dat
‘verpakt’ is in een feestweek die maan-
dag 8 mei begint en maandag 15 mei
wordt beëindigd. Op de openingsdag
bereiden ouders en leerkrachten on-
der begeleiding van circus organisatie
SST een circusvoorstelling voor. Dins-
dagmorgen 9 mei worden de laatste
voorbereidingen getroffen en is er s’
middags de generale repetitie. De op-
voering is dezelfde avond om 19.00
uur in het dorpscentrum. Woensdag
1o mei staat er niets op het program-
ma, dan mogen de kinderen thuis blij-
ven om bij te komen van voorafgaande
intensieve dagen.

Donderdag 11 mei wordt er om 11.30
uur op het schoolplein het nieuwe lo-
go van de school onthuld, waarbij ook
de ouders van de leerlingen aanwezig
zullen zijn. Vrijdag 12 mei staat er
voor de groepen 7 en 8 een sportdag
op het programma. Die dag zullen te-
vens de groepen 1 en 2 verhuizen. De
groepen 5 en 6 helpen daaraan mee.
Voor de groepen 3 en 4 vindt er een
muziekworkshop plaats. Vrijdagavond
12 mei is er in de school een feestelijke
ouderavond die om 20.30 uur begint.
De feestweek wordt maandag 15 mei
afgesloten. Dan staat er voor alle leer-
lingen van ‘De Vordering’ een school-
reisje op het programma.

School De Vordering: 

'Feestvieren en verbouwing 
volgen elkaar snel op'

Wat in 1975 begon met lesgeven door Louis Overmars aan een groepje van
tien leerlingen in een zaaltje van de Christus Koningkerk, is inmiddels
uitgegroeid tot een school (De Vordering ) met in totaal 140 leerlingen en
een personeelsbestand van 12 personen. Een team dat wordt aangestuurd
door directrice Marja Schotman. In 1976 konden de kinderen hun intrek
nemen in het huidige schoolgebouw aan het Jebbink. Naarmate het aan-
tal leerlingen groeide, werd ook ‘de roep’ om een groter schoolgebouw
steeds groter. Zo werd er in 2001 een lokaal bijgebouwd. Daarmee was het
probleem geenszins opgelost, zo bleek al snel.

‘De Ontdekking’ is een activiteit van
en voor alle Jong Gelre afdelingen in
Gelderland. Hierbij laten de verschil-

lende afdelingen hun talenten zien,
waarbij originaliteit en creativiteit erg
belangrijk zijn. Na afloop is er een mu-
zikale afsluiting die door een DJ wordt
verzorgd. Jong Gelre Vorden/ Warns-
veld doet ook aan deze talentenjacht
mee. Nout Nijenhuis, Frank ten Dam
en Cordrik van der Meulen zullen als ‘
Alpenbroeders’ meedoen aan de
soundmix. Zij brengen een stukje uit

de revue ‘ Stof tot nadenken’, een re-
vue die Jong Gelre Vorden/Warnsveld
het afgelopen najaar met veel succes
op de planken heeft gezet. Ook is men
bij het onderdeel playbacken van de
partij. De aanvang is 20.00 uur. Ook
niet leden van Jong Gelre zijn welkom
op deze avond. De entree bedraagt 4
euro. Voor meer informatie zie de
website www.jong-gelre.nl

Talentenjacht Jong Gelre
Zaterdag 6 mei organiseert de com-
missie van ‘ De Ontdekking 2006’ in
het St. Ludgerusgebouw in Vierak-
ker een regionale talentenjacht op
het gebied van playback, soundmix
en toneel.

Motorcrosser Erwin Plekkenpol is
verzekerd van deelname een de Ne-
derlandse Grand Prix die op 24 en
25 mei in Rhenen wordt verreden. 

Plekkenpol heeft het startbewijs te
danken aan zijn sterke optreden tij-
dens het Nederlands kampioenschap
MX 3. Hij kende als hoogtepunt een
tweede plaats in de eerste wedstrijd
om het ONK MX 3 in Emmercompas-
cum.

Erwin Plekkenpol
krijgt startbewijs
voor GP



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

De driehonderd aanwezigen in ’t Wit-
te Paard in Zelhem werden welkom ge-
heten door burgemeester Henk Aalde-
rink. Gedeputeerde René Diessen van
de provincie Gelderland heeft de por-
tefeuille economie waar ook toerisme
en recreatie ondervalt. Hij kwam digi-
taal voorbij. Op een scherm liet hij we-
ten dat samenwerking op gebied van
toerisme en recreatie een goede zaak
is. “Niet alleen voor Bronckhorst maar
ook voor Gelderland”. 

Dianna Nijs had al veel parels gezien
toen ze naar Zelhem reed. “Maar mis-
schien kwam dat door het mooie
weer”, voegde ze er snel aan toe. Zij
liet een aantal symbolen zien. Daar-
mee wou ze weten tot welke groep on-
dernemers de aanwezigen behoren.
“Dan weet ik in ieder geval wie ik voor
me heb”. De uitslag van de symbolen
was verassend. “Dus dit is het profiel
van Bronckhorst?” Daarmee kreeg ze
de lachers op haar hand. De toon was
gezet!

Beleving is de essentieNijs ging in op
de ‘imagineering’ en de betekenis er-
van. Dat is al bedacht in 1850 door een
man die nieuwe ideeën bedacht en
traditionele dingen achter zich liet.
“Nieuwe dingen bedenken, daar gaat
het om. Continue innovatie hoort
daar ook bij. Bij toerisme en recreatie
hoort dat ook zo te zijn”, liet zij de toe-
hoorders weten. “De klant moet iets
als nieuw ervaren. De beleving daarbij
is de essentie van iedere individu.
Daar gaat het om”. Als voorbeeld ver-
telde ze onder meer over een taartbak-
ker. De betekenis van een taart was
vroeger heel anders dan nu. Dit is al-
lang achterhaald. “Nu heeft het con-
cept ‘taart’ een heel andere betekenis.
De taartbakker had dat goed gezien en
het concept werd aangepast aan deze
tijd. Concepten, daar gaat het tegen-
woordig om. Zo ook met Bronck-
horst”. De toerist gaat volgens Nijs nu
ook heel anders naar Bronckhorst toe
dan vroeger. “Welke beleving heeft
Bronckhorst te bieden. Ze moeten het

idee hebben van iets nieuws te hebben
ontdekt. Ze hebben iets beleefd waar
ze met plezier aan terug denken. Ze
moeten bij thuiskomst erover praten.
Daar moet je naar toe, dat mag je niet
missen! Door een betere beleving wil
de consument óók meer betalen”. 

Durven te vernieuwen“Een ander
voorbeeld is het aanbieden van bed &
breakfast. Dat is leuk, maar dat doet
iedereen. Doe het zo dat het anders is
en dat er meer beleving bij komt. Daar
is durf voor nodig. Ook bij hotels kom
je dat vaak tegen. Die zijn vaak saai.
Met een andere kijk op bedrijfsvoering
krijgen gasten daar ook een andere be-
leving bij”. En zo gaf Nijs nog vele an-
dere voorbeelden van concepten waar
een achterliggende gedachte zit. Niet
alleen voor recreatie en toerisme,
maar ook in andere branches wordt
de markt bepaald door beleving. Vast-
staande patronen veranderen geeft
nieuwe kansen. Met voorbeelden uit
diverse branches maakte Nijs dit dui-
delijk. “Dat valt altijd niet mee. De mo-
de is een duidelijk voorbeeld waar het
wel kan. Daar is ‘durf’ allang verleden
tijd”. 
Werk belevingsgericht “En dan
Bronckhorst die parels heeft”, ging ze
verder. “Probeer meer identiteit in de
regio te steken. Een slogan als ‘Kom
naar de Achterhoek voor rust en ont-
haasten’, is heel goed. Ook nu weer be-
levingsgericht werken. Doe je dat niet
dan wordt het overgenomen door een
andere speler in de markt. Communi-
ceer ook met de klant onder andere
door middel van internet en doe dit
continue. Het verhaal kan altijd een
nieuw hoofdstuk krijgen. Daarmee
houd je de interesse. Creatief denken
heeft ook te maken met durf en voor-
al goed luisteren naar mensen. Toeris-
tische parels in Bronckhorst, hoe kun-
nen we die vertalen naar een goed be-
levingsconcept. Daar is durf voor no-
dig. Maar iedereen kan meedoen,
want het gaat niet over problemen.
Het gaat om de beleving”, aldus Dian-
na Nijs die een boeiend verhaal had. 

Minister Veerman arriveerde een half
uur te laat op het symposium, maar
werd met een applaus begroet. “Het is
toch prettig dat je dan toch nog zo
ontvangen wordt”, grapte Veerman.
“Bronckhorst heeft een prachtig land-
schap en het is terecht dat dit sympo-
sium wordt gehouden”, liet hij weten.
“Recreatie heeft een grote betekenis.
Niet alleen hier in de regio maar ook
landelijk. Het gaat er vooral om wat u
ervan vindt. Wij kiezen voor wat u als
boer en als ondernemer wilt. Daarom
gaan de geldstromen ook naar de pro-
vincie die ervoor zorgen dat het op lo-
kaal niveau komt, daar waar het nodig
is. Want het levend houden van dor-
pen en kernen is een goede zaak”. Vol-
gens Veerman gaat het bij toerisme en
recreatie vooral om samenwerking
tussen overheid en ondernemers, over
je eigen branche heenkijken en het le-
veren van kwaliteit. “Leg de verant-
woordelijkheid bij mensen waar het
omgaat en de overheid is hierin een
partner. Als ministerie van LNV probe-
ren we vooral naar oplossingen te zoe-
ken en niet van, dat kan niet!”. 

MEERWAARDE UITVENTEN
Minister Cees Veerman vindt samen-
werking het sleutelwoord. “Niet alleen
op het gebied van natuur, landschap
en landbouw, maar vooral voor de vi-
talisering van het platteland. Je hebt
hier een prachtig gebied wat veel
waard is. Het heeft een groot land-
schappelijke waarde. Die waarde moe-
ten we uitventen en proberen te gelde
te maken. Het platteland moet vitaal
blijven. Daarin hebben boeren en re-
creatieondernemers een belangrijk
rol. Politieke bestuurders in deze regio
moeten dit gebied als een belangrijke
meerwaarde zien en willen uitventen.
Er is grote behoefte aan rust en ruim-
te vooral bij stedelingen. En als het ver-
keer niet tegenzit, is het maar ander-
half uur rijden”. 

Niet praten maar doen “Wat hier in
Bronckhorst gebeurt moeten we met
belangstelling blijven volgen. Ook in
de rest van het land. Laten we maar
kijken hoe het zich hier ontwikkeld. Ik
ben geen voorstander van grote over-
legorganen. Het moet niet gaan over
praten, maar doen. Maar soms moet je
eerst met elkaar praten om die samen-
werking gestalte te kunnen geven. Er
moeten dingen gebeuren om het plat-
teland vitaal te houden om deze
mooie streek onder de aandacht van
de mensen te brengen”. 

Vitaal platteland “Met de regelgeving
proberen we ons best te doen om zo
weinig mogelijk belemmeringen te
hebben. Maar soms kan er ook veel

meer binnen de huidige wet -en regel-
geving als we proberen positief mee te
denken wat de ondernemers willen.
Vooral de ondernemers duidelijkheid
geven wat wél, maar ook wat niét kan.
Dan weet een ondernemer waar hij
aan toe is. Op die manier kan hij pro-
beren andere initiatieven te ontplooi-
en”.
“Niet alleen het afschaffen van regels,
maar ook goed gebruiken en benutten
van bestaande regels kan heel veel hel-
pen. Het gaat er vooral om dat bij amb-
tenaren en bestuurders van gemeen-
ten, provincies en ook het Rijk, ervoor
te zorgen dat mensen niet zeggen, het
kan niet maar in de eerste plaats den-
ken: hoe zou het wél kunnen. Dat is
een hele andere mentaliteit. Die heb-
ben we nodig om het platteland vitaal
te houden en ondernemende mensen
de ruimte te geven die ze toekomt. Ver-
antwoordelijke ondernemers moeten
ruimte hebben”. 

EEN SNOER VAN PARELS
Vervolgens gaf burgemeester Aalde-
rink een korte toelichting op het tot-
standkomen en het doel van het Toe-
ristisch Recreatief Overleg Bronck-
horst (TROB). De installatie van het
TROB werd gedaan door minister Veer-
man. Iedereen die een discipline verte-
genwoordigd werd naar voren geroe-
pen en kreeg een ‘parel’. Alle ‘parels’
werden met een lint door de minister
aan elkaar geregen. De snoer van pa-
rels werd aan de andere kant vastge-
houden door burgemeester Aalderink.
Het TROB bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de disciplines: hotels, restau-
rants/cafés, campings, bungalowpar-
ken, minicampings, plattelandsver-
nieuwing, cultuurhistorie, evenemen-
ten, sportieve recreatie en de VVV. 

Wilco de Jong, tijdelijk kwartiermaker
van de VVV Bronckhorst, ging in op de
veranderende rol van de VVV. Hij deed
dat met veel voorbeelden, feiten en cij-
fers, maar ook hoe de parels in
Bronckhorst nog meer te benutten
zijn.
De bekende troubadour, dialectschrij-
ver en verhalenverteller Hans Keuper
bracht muzikale ontspanning met ou-
de versjes op zijn trekzak en gitaar en
met voordracht in dialect. Het geslaag-
de symposium werd afgesloten door
burgemeester Henk Aalderink. 
Even later had Aalderink de warme
zaal verlaten voor de frisse lucht op

het terras. Hij keek met plezier terug
op het symposium. Burgemeester Aal-
derink: “Er was veel belangstelling en
een uitstekende presentatie van me-
vrouw Nijs, die ons toch iets leerde
over toerisme en recreatie. Met de pa-
rels moeten we goed kijken naar de
consument. Die wil iets van beleving
hebben. Het is prettig dat we al die in-
strumenten in huis hebben en probe-
ren ze samen goed in te zetten voor
het recreatief-toeristisch product”. 

Aalderink is blij dat, in het bijzijn van
de minister, er een toeristisch plat-
vorm is. “Daarin zitten alle disciplines.
Met hen gaan we nu brainstormen om
nieuwe paden te bewandelen. We heb-
ben in Bronckhorst hele mooie dingen
en de kunst is om het aan elkaar te
knopen. Zoeken naar nieuwe arrange-
menten, nieuwe ideeën en nieuwe
producten. Ook moeten we zorgen dat
we digitaal beschikbaar zijn. Dat is
vandaag ook weer gebleken. Met ict
moeten we ook nog grote stappen zet-
ten”. 

“We hebben met Bronckhorst van-
daag een paar dingen willen bereiken.
Dat is, dat ze in Den Haag weten dat
Bronckhorst één van de grootste plat-
telandsgemeente is van Nederland.
Wij hebben heel veel te doen als het
gaat om plattelandsvernieuwing en
recreatie en toerisme. De middelen
die daarvoor beschikbaar zijn, zowel
van het Rijk als Europees, dat die ook
ingezet moeten worden voor product-
vernieuwing bij toeristische activitei-
ten. Dan moeten ze in Den Haag wel
weten wie je bent. De minister weet
nu precies wat Bronckhorst is, wat wij
doen en dat ze in de toekomst reke-
ning met ons gaan houden”. 

De burgemeester is blij met de instal-
latie van het TROB. “Ik kan u heel snel
schakelen met die partijen die hierin
zitting hebben. Ik verheug me er nu al
op dat ik een middag ongedwongen
kan praten met deze mensen over
nieuwe toeristische mogelijkheden.
Dat is een geweldige uitdaging en het
heeft een groot draagvlak. In de ko-
mende jaren moet ik minimaal één
keer een excursie verzorgen voor toe-
risten. Dat moet dan achthonderd toe-
risten per rondje opleveren. Als dat ie-
dere keer ook weer een paar duizend
toeristen oplevert, dan werk ik daar
graag aan mee”.

Parels polijsten op symposium

Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst (TROB)
geïnstalleerd door minister Veerman

Op het symposium ‘Toeristische parels rijgen in Bronckhorst’ heeft minis-
ter Cees Veerman het Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst (TROB)
gelnstalleerd. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit (LNV) is onder meer verantwoordelijk voor plattelandsvernieuwing en
–toerisme. In Zelhem gaf Veerman uitleg over het rijksbeleid op dit gebied
waarbij samenwerking het sleutelwoord is. Dit sloot naadloos aan op het
symposium dat door de gemeente Bronckhorst was georganiseerd met
als doel nieuwe marktkansen creëren door samenwerking. In het overleg-
orgaan TROB zitten afgevaardigden van verschillende recreatieonderne-
mers en vertegenwoordigers uit de recreatieve sector. Samen met de ge-
meente Bronckhorst zal vorm en inhoud gegeven worden aan toerisme
en recreatie. Dianna Nijs, lector aan de Internationale Hogeschool Breda,
wist het publiek te boeien over ‘imagineering’ van Bronckhorst. Zij maak-
te met haar marketingverhaal duidelijk dat het bij toerisme en recreatie
gaat om de beleving van de toerist.

Minister Veerman installeert het TROB.

De gemeenteraad van Bronckhorst
heeft namelijk in verband met het
tekort van rond vijf miljoen euro op
de begroting 2006 het tarief voor
huiseigenaren met 48% verhoogd.
Een groep huiseigenaren is het
oneens met deze in hun ogen onge-
lijke behandeling, waardoor eigena-
ren van een huis in onze gemeente
via de OZB dit jaar 1.2 miljoen euro
extra moeten bijdragen aan een te-
kort dat buiten hun schuld is ont-
staan. Ze hebben een werkgroep op-
gericht met de ludieke maar toepas-
selijke naam 'De Melkkoeien van

Bronckhorst'. Het is - zegt een
woordvoerder - bovendien een maat-
regel die lijnrecht staat tegenover de
indertijd gedane uitspraken van de
politici dat de fusie van de vijf ge-
meenten tot kostenverlagingen zou
leiden, ook voor de burgers. 
Om hun protest duidelijk over te la-
ten komen bij de leden van de ge-
meenteraad zullen ze volgende
week in een pagina-grote adverten-
tie in dit blad alle inwoners opwek-
ken massaal te protesteren tegen de-
ze in hun ogen discriminerende
maatregel. In elk geval willen ze ie-
der die dat wil de gelegenheid geven
duidelijk te laten zien dat men het
oneens is met dit raadsbesluit.

Tussen twee haakjes: een protest wil
niet zeggen dat daarmee uw ver-
plichting vervalt tot betaling van de
aanslag (indien gewenst in tien ter-
mijnen). Het indertijd door minister
Zalm gegeven advies om de aanslag
maar te verscheuren in verband met
wat hij noemde 'het geldgraaige-
drag van de gemeenten'  was - zoals
hij later toegaf - een heel onverstan-
dig advies.

Protestactie OZB in
Bronckhorst
Een dezer dagen ontvangen alle
inwoners van Bronckhorst de
aanslag voor de gemeentelijke
lasten voor het jaar 2006. Een
aanslag die voor wat het totaalbe-
drag betreft voor huiseigenaren
in de meeste gevallen ongeveer
gelijk zal zijn aan de aanslag die
ze vorig jaar ontvingen. Ondanks
het feit dat het gebruikersdeel
van de OZB is afgeschaft en de
aanslag dus een stuk voordeliger
zou moeten uitpakken.
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"KROAMKESPAD 
EN OUDE AMBACHTEN."
Tijdens de Wei-je Feesten is er op de
hobbymarkt 't Kroamkes pad van alles
te vinden op hobby gebied. In een 20
tal kramen laten de hobbyisten zien
wat er leuk is aan hun hobby of geven
hier uitleg over. 
Tevens zal er de mogelijkheid zijn om
hun spullen te kopen. Tijdens de Wei-

je Feest'n zullen er ook een tal van ou-
de ambachten gepresenteerd worden. 
Deze ambachtslieden zullen demon-
streren hoe de ambachtelijke produc-
ten worden vervaardigd.

OPROEP AAN ALLE OLDTIMER
LIEFHEBBERS!"
St CCK wil bij deze alle oldtimer lief-
hebbers oproepen om aan dit evene-

ment deel te nemen. Men hoeft niet
lid te zijn van een oldtimerclub, ech-
ter het tentoonstellen van het voertuig
is voor ieders eigen risico. 

Dus heeft u een oldtimer auto motor
of tractor of iets anders wat u graag
wil laten zien aan het publiek neem
dan contact op met Rene Kappert tel.
(0575) 55 69 35 of (06) 15 54 09 58.

Oldtimer liefhebbers gezocht!

Stichting CCK organiseert 2e editie
van de Wei-je Feest'n!

Op zaterdag  10 en zondag 11 juni organiseert St CCK de 2e editie van de Wei-je Fesst'n aan de Eikenlaan in Kra-
nenburg. De festiviteiten beginnen op zaterdag om 19.00 uur met vogelschieten en live muziek. Op zondag staat
vanaf 10.00 uur het oldtimerevenement op het programma. Dit jaar richt het evenement zich niet alleen op trac-
toren en werktuigen maar ook auto's bromfietsen en motoren zullen worden tentoongesteld. In de feesttent is
er op de zondag middag ook volop feest met een live band

Vanaf 8.00 uur staat een ontbijtbuffet
met een versgekookt eitje klaar bij de
fam. Minkhorst in Hummelo. De fiets-
route leidt langs verschillende boeren-
bedrijven en andere bezienswaardig-
heden die hun deuren gastvrij open-
zetten voor het publiek. De tocht be-
gint in Hummelo (Broekstraat 31) en
gaat via Doetinchem, Langerak, Laag
Keppel en Eldrik. Fiets de Boer op
wordt jaarlijks georganiseerd door de
werkgroep agrarische vrouwen uit
Hummelo-Keppel en Steenderen en
gaat vaak over onverwachte paden. Dit
jaar is gekozen voor een “bos en weide-
route” deels over hessenwegen en bos-

paden en deels door het weidse Oude
IJsselgebied. Onderweg bezoekt u o.a.
een akkerbouwbedrijf met sorteerap-
paratuur, een koeienbedrijf met een
melkrobot, een kasteel, een molen en
een kunstgalerie. De routebeschrij-
ving is op de dag zelf bij de start ver-
krijgbaar. Er is gezorgd voor voldoen-
de parkeerruimte bij de start. Ontbijt
vanaf 8.00 uur. Er kan gestart worden
tot 11.00 uur. De bedrijven zijn tot
16.30 uur open. 

De route is 26 km lang en is in te kor-
ten tot 20 km en is ook prima te wan-
delen. Bij de start zijn speciale auto-
routes beschikbaar voor diegenen die
de tocht per auto willen maken. Infor-
matie: Marijke Beuwer in Baak, tel.
(0575) 44 10 32 of Hennie Harenberg
in Hummelo, tel. (0314) 38 14 31 Op de
dag zelf is de organisatie bereikbaar:
tel. (06) 28 63 52 76.

Fiets de Boer op! 
Met ontbijt op hemelvaartsdag 25 mei 2006 vanuit Hummelo

Bronckhorst, Hummelo en Kep-
pel/Steenderen. Dauwtrappen per
fiets met ontbijt vooraf. Dat kan
op Hemelvaartsdag, donderdag 25
mei a.s. Op die dag kunt u weer
meedoen met “Fiets de Boer op”.

Tijdens de werkbezoeken wordt ge-
sproken over wat er leeft op de werk-
vloer, wat de gevolgen zijn van het ka-
binetsbeleid, bijvoorbeeld de bezuini-
gingen en de invoering van marktwer-
king in de zorg, de problemen in de
jeugdzorg en veranderingen bij de
WSW. Op dinsdagavond 9 mei is er een
openbare avond in Doetinchem over

'de zorg'. Agnes Kant zal met verschil-
lende professionals uit de zorg in ge-
sprek gaan en praten over marktwer-
king, het nieuwe zorgstelsel en de
WMO. De avond begint om 20.00 uur
in Zalencentrum Ketz. 

De tweede openbare avond is donder-
dag 11 mei, om 20.00 uur, in Café Lan-
geler in Hengelo (Gld). In een politiek
café kan kennis gemaakt worden met
de SP, en kan de SP kennismaken met
de inwoners van de gemeente Bronck-
horst. SP-kamerlid Kant zal spreken
over actuele politieke onderwerpen.
Vanuit de zaal kan gereageerd worden
op discussiepunten en er is gelegen-
heid om vragen te stellen aan Agnes
Kant èn aan de leden van de SP-werk-
groep in Bronckhorst. 

Beide openbare avonden zijn voor
iedereen gratis toegankelijk.

Kamerlid Agnes Kant toert
door de Achterhoek
Op 9, 10 en 11 mei toert Agnes Kant,
Tweede-Kamerlid voor de SP door
de Achterhoek. Ze brengt een 11-tal
werkbezoeken en de SP houdt
openbare avonden in Doetinchem
en Hengelo. Kant bezoekt onder
andere de ziekenhuizen in Doetin-
chem en Winterswijk, Fatima in
Wehl, verpleeghuis Den Es in Vars-
seveld, het project Nederlands
IJzermuseum in Ulft, de WSW van
Hameland in Groenlo en Commu-
jon in Borculo.

Mocht u op zaterdag 20 mei in Henge-
lo een aantal paren zien lopen van
kroeg naar kroeg dan zijn dat vast le-
den van Bridgeclub Bronkhorst. Deze
gezellige club timmert al enkele jaren
aan de weg met onder andere een
kroegentocht. Voor de vierde keer

wordt deze tocht georganiseerd en
niet in de laatste plaats wegens enorm
succes. Evenals vorig jaar gaat dit eve-
nement plaatsvinden in Hengelo Gld. 

De deelnemers starten om 11.30 uur
en spelen in ieder horecabedrijf vier

spellen. Ieder paar wandelt van kroeg
naar kroeg om steeds tegen andere pa-
ren te spelen.
In zijn totaliteit speelt men in zes eta-
blissementen. De tocht wordt, hoe kan
het ook anders, afgesloten met een ge-
zellig samenzijn.

Kroegentocht bridgeclub Bronkhorst

De buurtauto is bedoeld voor leden
van Wheels4all die het gemak willen
van een beschikbare auto. Zij rijden te
weinig rijden om een (tweede) auto te
kopen. In plaats van de aanschaf- en
onderhoudskosten, betalen leden van
Wheels4all alleen voor wat ze werke-
lijk rijden in kilometers en tijd. Dat
scheelt zo'n € 1600,- per jaar in auto-
kosten.  De auto's staan bij zogenoem-

de beheerders. Reserveren gebeurt via
Internet, telefonisch of SMS. De auto is
24 uur per dag op te halen. Bij dubbel-
boekingen wordt een extra auto gere-
geld via een plaatselijk autobedrijf. 

Als aanvulling op de buurtauto is het
ook mogelijk een huurauto te nemen
voor vakanties of lange ritten. Voor ie-
dereen die meer wil weten over het
buurtautosysteem organiseert Call a
Car een extra avond in Brummen en
Eerbeek. Zie ook www.wheels4all.nl

Voor inwoners van Vorden en Hengelo
is de eerste informatieavond op
woensdag 10 mei om 19.30 uur Dorps-
centrum, Raadshuisstraat 6, Vorden.

Wheels4all zal bij voldoende belang-
stelling al voor de zomer met een of
meerdere buurtauto's  te starten.
Wheels4all heeft op veel Nederlandse
plaatsen buurtauto's staan. Leden
kunnen ook in andere plaatsen reser-
veren. Het initiatief levert een belang-
rijke bijdrage aan het verbeteren van
de luchtkwaliteit en de reductie van
kooldioxide (CO2) Op de website
www.wheels4all.nl of via tel. (0228) 51
48 24 kunt u alle informatie nalezen
en deelnemersformulieren opvragen.

Project Buurtauto Vorden en
Hengelo (Gemeente Bronckhorst)
Het project Buurtauto Vorden en
Hengelo is een non - profit initia-
tief van de  Stichting Call a Car en
de Vereniging Wheels4all.  Het doel
van dit project is om in 2006 in Lo-
chem en in de dorpskernen  Vor-
den en Hengelo buurtauto's te
plaatsen op meerdere  locaties. In
Zutphen staan nu al 5 buurtauto's
die worden gebruikt door ruim 50
deelnemers. Het project Buurtauto
is mogelijk door de steun van Pro-
vincie Gelderland. Voor de provin-
cie ziet het buurtauto - systeem als
een extra voorziening om mensen
om de reismogelijkheden op het
platteland te verruimen.  Daar-
naast levert de buurtauto een bij-
drage aan bewuster autogebruik,
waardoor mensen ook sneller de
fiets of de bus zullen pakken.

Wilt u het gehele verspreidingsgebied 

gemeente Bronckhorst bereiken?

Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente 

komt in de gehele gemeente Bronckhorst.



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

Uw adres voor:

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

IJzerwaren
(ook alles per stuk)

Gereedschappen

Hout en plaatmaterialen

Sterk in technisch materiaal

De asperges zijn er weer!

Lekker met ham/zalm 
nieuwe aardappelen, 

scharreleieren
Ook voor uw geschilde asperges

Openingstijden
ma. t/m 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

        "heerlijk ontspannen
   in een badkamer
            van Elsinghorst "

Elsinghorst, alles onder één dak...
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je lekker. Door eenvoud stralen 

onze badkamers rust uit. Alle elementen zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw 

persoonlijke wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie heeft u maar 

één partner nodig. Wij nemen u al het werk uit handen, van eerste schets tot oplevering!

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

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo • Tel.: 0575 - 464000

www.harmsenvakschilders.nl

Officieel dealer

van:

Histor

Flexa

Rambo

D’IMAGO

Wyzonol

Cetabever

Sigma

Sikkens

Herfst & Helder

Boonstoppel

Nieuw: Nu ook alle 

Sikkens verven 

uit voorraad mengbaar

Nieuw: Nu ook alle 

Sikkens verven 

uit voorraad mengbaar

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.

Volop houten en stalen 

opbergkasten voor 

berging, garage, magazijn,

archief, slaapkamer, 

tienerkamer, enz. 

tegen

BODEMPRIJZEN

KUIJK’S MEUBELBEURS
Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)

Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

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, 

liguster, taxus en buxus.

BOOMKWEKERIJ
BRANDENBARG

Larikslaan, Barchem
Tel. 06-53944231

CAMPING IJSSELSTRAND B.V., 

Doesburg

vraagt voor de periode van 15 mei t/m 15 augustus 2006

een parttime receptioniste
(16-20 uur per week)

Gegadigden moeten graag en goed met mensen kunnen 

omgaan. Zij moeten geen 9 tot 5 instelling hebben en goed 

kunnen samenwerken met anderen.

Bereid zijn ook regelmatig in het weekend te werken.

Voor deze functie geldt het volgende takenpakket:

• gasten ontvangen en registreren;

• telefonische reserveringen verwerken;

• kennis van Duits en Engels noodzakelijk;

• gewend te werken met computer;

• receptiewerkzaamheden

Profiel:

• stressbestendig;

• rustig/klantvriendelijk;

Gaarne schriftelijke reactie naar:

IJsselstrand B.V.,

Eekstraat 18, 6984 AG Doeburg

t.a.v. de heer W. Takkenkamp

E: info@ijsselstrand.nl

EHBO Vereniging Ruurlo

zoekt voor het seizoen 2006/2007

een 

enthousiaste 
kaderinstructeur 

om op 7 avonden herhalingsles-

sen te geven aan onze EHBO’ers

Voor informatie kun je terecht bij:

Andre Lammers  

tel. 0573 – 45 15 99

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo



Koninginnefeest in Vorden vooral een feest van 'elkaar weer zien'!

Anno 2006 gaan ze, nu in de rol van
oma, nog steeds in weer en wind op de
fiets naar het kasteel om te kijken hoe
de kleinkinderen een aubade beleven.
Tegen de klok van 9.00 uur zijn de
oma’s weer terug in het dorp. Zij
schuiven dan aan, aan de ‘gereserveer-
de’ tafel bij Hannie van De Herberg
om te genieten van een kop heerlijke
koffie. De echtgenoten zijn dan ook
aanwezig, zij hebben de koffie veelal

al op en zijn bezig met andere ‘wereld-
se’ zaken. Er wordt dan druk overlegd
op welke wijze en hoe laat bij het vo-
gelschieten de vogel er af moet wor-
den geschoten. U kent deze verhalen
wel, in goed jagersjargon heet dat ‘de
beer (in dit geval dus de vogel) verko-
pen alvorens hij geschoten is!

Tegen kwart voor tien worden om in
vaktermen te blijven ‘de bokken van
de geiten’ gescheiden of anders ge-
zegd de vrouwen doen mee aan het
ringsteken en de mannen gaan daad-
werkelijk vogelschieten. Zoals gezegd
voor deze groep Vordenaren (en zij
niet alleen) een ritueel dat al decennia
lang onder het toeziend oog van onze
koningin plaats vindt. Oh ja, genoemd

gezelschap houdt het op een dergelijk
Oranjefeest, ook al staat de zon hoog
aan de hemel, nooit ‘droog’ als u be-
grijpt wat bedoeld wordt. Trouwens
van zon was er op deze zaterdag am-
per sprake. Wel een flinke bui hagel,
dat merkte bijvoorbeeld de reeds ge-
memoreerde club van vogelschieters!

Toen de kruitdampen na de eerste ron-
de waren opgedroogd had men al snel

uitgerekend dat voor hen ronde num-
mer twee over circa 50 minuten zou
beginnen. Mooi, van niet! Vanwege de
hagel kwamen meer deelnemers te
laat. En zo luidt dan het reglement
van opperspreekstalmeester Henk Ba-
rendsen, ‘wanneer ik de naam van de
schutter opnoem en hij is er dat mo-

ment (nog) niet, dan gaat de beurt
over. Daarmee basta en gelijk heeft
Henk, regels zijn nu eenmaal regels.
Wie wel op tijd was, dat was Ronald
Besselink en zijn vrienden. Met een
welgemikt schot haalde hij de vogel
naar beneden. En wat zo grappig is,
wanneer de koning inderdaad een Vor-
denaar is, zijn de felicitaties niet van
de lucht, want ons kent ons niet waar!

BLIJE KONINGIN-MOEDER
En daarvan profiteerden ook zijn ou-
ders Dirk en Ineke Besselink. Ook zij
werden onder de gelukwensen bedol-
ven. Uit welingelichte bronnen verna-
men wij dat de ‘koningin- moeder’
heel erg genoot van al die kussende
Vordenaren! Trouwens dat is toch al-
tijd een gezellige boel op zo’ n Konin-
ginnefeest, mensen die elkaar een tijd
niet gezien hebben, samen een biertje
drinken en natuurlijk sterke verhalen
te over. Zo stonden daar ook met een
biertje in de hand een paar voetballers
van het eerste elftal van Vorden bijeen.
Niet alleen alvast in WK stemming (de
vraag is niet of Nederland wereldkam-
pioen wordt, maar het ging er meer
over met hoeveel doelpunten verschil
Nederland straks de finale tegen
Duitsland gaat winnen!) Erik en Rob,

steunpilaren van Vorden 1 bleken
plots fans van Louis van Gaal te zijn,
want zo spraken de beide cracks‘ ei-
genlijk hadden wij het afgelopen sei-
zoen in de vierde klasse C het beste
team, maar het is zoals Louis het altijd
zegt‘ de beste wint niet altijd’!

Burgemeester Henk Aalderink was de-
ze morgen al vroeg uit de veren om de
aubade bij kasteel Vorden af te nemen.
De Oranjecommissie had weer talrijke
evenementen georganiseerd zoals bij-
voorbeeld oriëntatieritten voor de
jeugd en volwassenen. Bij oriënte-
ringsritten zijn controleurs ondenk-
baar. De deelnemers dienen de stem-
pelkaart ‘vol’ te hebben, anders krijg
je strafpunten. Tijdens deze gedenk-
waardige rit, bleken alle deelnemers
een controlepost te hebben gemist. Is
dat even balen! Ik weet niet hoe de ju-
ry het uiteindelijk heeft opgelost,
maar de deelnemers kon geen verwijt
gemaakt worden. Ergens in de lom-
merrijke omgeving van kasteel den
Bramel stonden controleurs in afwach-

ting van de fietsers die zouden komen.
Wat zij zagen was heel in de verte een
‘eenzame fietser’ waarover Boudewijn
de Groot zo mooi kan zingen.

WAT SNEU TOCH!
‘Wat sneu toch dat er vandaag zo wei-

nig deelnemers zijn’, zo spraken de
controleurs met bijna tranen in de
ogen tegen elkaar. Echter wat bleek,
deelnemers genoeg, helaas de contro-
leurs stonden op een plek die niet in
de route was opgenomen!! Dus Vorde-
naren, mochten jullie de komende
maanden ergens bij kasteel den Bra-
mel nog steeds controleurs zien staan,
dan zijn die in afwachting van de
oriëntatieritten in 2007, in de hoop
dat de fietsers dan wel de kaart op die
plek kunnen laten afstempelen! Stra-
da Sports stond deze zaterdag wel op
de goede plek namelijk op het gras-
veld bij de hervormde kerk waar de-

monstraties body- jam en judo waren
te bewonderen. Aanspanning ‘In de
Reep’n‘ trok zoals gewoonlijk veel pu-
bliek en veel deelnemers tijdens het
ringsteken per dogcar. ‘Taraboem-
boemband’ verzorgde in het dorpscen-
trum voor de kleinere jeugd een pro-
gramma vol spektakel. De politiehon-
denvereniging Vorden gaf een demon-
stratie met getrainde honden. In de
feesttent bij hotel Bakker trok de
‘Oranje-Rock’ met de bands OMA en
MAKKEN veel (jeugdig) publiek. De
muziekkorpsen Sursum Corda en
Concordia werkten ook traditiege-
trouw weer aan het Oranjefeest mee.
Een lampionoptocht met aansluitend
vuurwerk op de kasteelweide zorgden
voor een waardig slot van de festivitei-
ten. Overigens begon het feest in De
Herberg al op donderdagavond met

een Amsterdamse avond met mede-
werking van ‘One for All’. Op Konin-
ginnedag zelf zorgden de ‘Laaielich-
ters’ voor een puik sfeertje in De Her-
berg. Datzelfde gold voor het orkest
‘Never Mind’ die in de feesttent bij ho-
tel Bakker speelde.

UITSLAGEN SPELEN:
Vogelschieten: 1 Ronald Besselink
(schutterskoning), 2 Thijs Becker kop,
3 Bennie Lebbink r. vleugel, 4 Floris
Besselink l. vleugel, 5 Ilona Lenselink
staart. Buksschieten: 1 Wim Vreeman,
2 Marcel Leferink, 3 Han Bruggert.
Ringsteken per dogcar: 1 Martijn Schu-
rink, 2 Frank Bloemendaal, 3 Erna
Bloemendaal. Oriëntatieritten (jeugd):
1 Lisa Abbink en Marloes Bisseling, 2
Claudia Lauckhart en Marleen Bok-
kers, 3 Irene Olthaar, Anne Knoef en
Lonneke Lammers. Idem volwassenen:
1 familie Boode, 2 Simone Ribbers en
Susan Regelink, 3 familie Bruil plus
‘Moor’.

Iedere stad, ieder dorp in Nederland telt inwoners die op Koninginnedag
vaste rituelen hebben om de verjaardag van onze koningin te vieren.
Neem bijvoorbeeld Vorden. Hier staan tijdens het Oranjefeest enkele da-
mes, noem ze maar 65 plussers 's morgens al vroeg voor de spiegel, om te
kijken of het haar wel goed zit en of ze er verder wel goed verzorgd uit-
zien. Deze dames wijken al meer dan veertig jaren niet van een vaste tra-
ditie af. Vroeger met de kinderen naar de aubade. Toen de kroost de basis-
school vaarwel had gezegd, zag je deze moeders onafgebroken elk Oran-
jefeest weer, op de fiets richting kasteel Vorden rijden om daar de aubade
bij te wonen. Thuis blijven op zo’n feestdag is er immers niet bij!



De gemeente verstuurt elk jaar een
gecombineerd aanslagbiljet ge-
meentelijke belastingen/WOZ-be-
schikking. Op dit biljet kunnen zowel
WOZ-beschikkingen en de aansla-
gen onroerende-zaakbelastingen
(OZB), rioolrechten, afvalstoffen-
heffing voorkomen.Niet iedereen
betaalt alle belastingen die hierbo-
ven zijn genoemd. Het maakt ver-
schil of u eigenaar of gebruiker bent
van een pand, maar ook of uw pand
een woning of een bedrijf is.

Wat is er veranderd per 2006?
De gebruiksbelasting OZB is voor
woningen per 1 januari 2006 afge-
schaft. Als u een woning gebruikt
(bijvoorbeeld als huurder) ontvangt
u daarom geen aanslag gebruikers-
belasting OZB meer. Er is ook een
regeling getroffen voor niet-wonin-
gen. In 2006 kan het woondeel van
een niet-woning belastingvrij wor-
den gemaakt voor de gebruikersbe-
lasting OZB niet-woningen. Een
niet-woning is bijvoorbeeld een
boerderij met agrarisch bedrijf of
een woonwinkelpand. De gemeente
Bronckhorst heeft besloten dat de
gebruiker van een niet-woning met
een woningdeel ook moet profiteren
van de afschaffing van de gebrui-
kersbelasting OZB op woningen. 

De gebruiker van een niet-woning
ontvangt daarom automatisch een
vermindering op de gebruikersaan-
slag OZB niet-woning voor het
woondeel van het gecombineerde
pand. 

OZB tarieven 2006 Bronckhorst zijn
juist!
Minister Zalm heeft in februari 2006
de suggestie gewekt dat de tarieven
OZB door talloze gemeenten meer
zijn verhoogd dan wettelijk was 
toegestaan. Dit is niet het geval
voor Bronckhorst.

De tarieven OZB moeten op de vol-
gende wijze worden vergeleken met
die van 2005: De tarieven 2005 
gelden per waarde-eenheid van 
€ 2.268,-. Echter, wettelijk is voor
2006 deze waarde-eenheid verhoogd
naar € 2.500,-. Dit betekent dat de
tarieven 2005 eerst zijn vermenig-
vuldigd met de factor 2.500 / 2.268.
Vervolgens zijn de uitkomsten 
verhoogd met de prijsstijging. 

Afvalstoffenheffing
De gemeente heeft een ophaalver-
plichting voor het huishoudelijk af-
val. Niet van belang is of er daad-
werkelijk huishoudelijk afval wordt
aangeboden. Met de opbrengst van
de afvalstoffenheffing betaalt de 
gemeente het inzamelen en verwer-
ken van huishoudelijk afval. De 
tarieven afvalstoffenheffing zijn 
gebaseerd op 100% kostendekking.
De gebruikers van de gemeentelijke
vuilophaaldienst betalen gezamen-
lijk de kosten. De gemeente verdient
er niet aan.

Rioolrecht gebruiker
De gemeente heeft tot taak een 
rioolstelstel aan te leggen en goed
te onderhouden. De kosten hiervoor
mag de gemeente volledig doorbe-
rekenen aan de gebruiker van een
woning of bedrijf die een direct of 
indirecte rioolaansluiting hebben 
op de gemeentelijke riolering.  
Het kan overigens voorkomen dat
u meerdere enveloppen met belas-
tingaanslagen ontvangt, het was 
helaas niet mogelijk deze in één 
enveloppe samen te voegen.

Jaargang 2
Nr. 18
2 mei 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

De belastingaanslag/WOZ-beschikking
ligt in de bus

De gemeente Bronckhorst moet veel taken uitvoeren, zoals onderhoud van
wegen , sportaccomodaties en groenvoorziening. Daarvoor is geld nodig.
Voor een deel van dat geld is de gemeente afhankelijk van de belastingin-
komsten. Niemand vindt belasting betalen leuk. Toch is het nodig om ervoor
te zorgen dat de gemeente haar taken kan blijven uitvoeren. Als inwoner van
de gemeente Bronckhorst betaalt u daarom gemeentelijke belastingen.

De belastingtarieven op een rij 2005 2006
(alle bedragen in euro’s)

onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Tarief per 2.268,- van de WOZ-waarde
Eigenaar woning en niet-woning 1,42
Gebruiker woning en niet-woning 1,14

Tarief per 2.500,- van de WOZ-waarde
Eigenaar woning en niet-woning 2,30
Gebruiker niet-woning 1,84

afvalstoffenheffing
éénpersoonshuishouden 198,75 195,00
meerpersoonshuishouden 265,00 261,00

rioolrecht gebruiker 204,00 239,00

Burgemeester Aalderink heeft in de

maand april een kennismakingstoer
gemaakt door de gemeente. Op 10
april was hij in de Gouden Karper in
Hummelo, op 14 april in ’t Witte
Paard in Zelhem, op 19 april in 
Vorden (hotel restaurant Bakker), op
26 april in café Heezen in Steenderen
en op 28 april was partycentrum Lan-
geler in Hengelo Gld. aan de beurt.
Het doel van de bezoeken was nader
kennismaken met inwoners, belan-
genorganisaties en verenigingen. 
Via een aankondiging op deze ge-
meentepagina zijn geïnteresseerden
opgeroepen om langs te komen. De

burgemeester: “Niet alleen om han-
den te schudden, maar vooral ook
om met vragen en opmerkingen te
komen.” En daaraan is goed gehoor
gegeven. Ruim 100 organisaties =
350 mensen zijn langs geweest. 
“Ik vind het belangrijk om naar de
mensen toe te gaan en in zo’n gele-
genheid praat het soms makkelijker
dan op het gemeentehuis. Ik wil er
ook mee laten zien dat wij als ge-
meente niet ver van onze inwoners 
af hoeven te staan nu we in één
plaats het gemeentehuis hebben”,
aldus Henk Aalderink. 

Veel inwoners bezochten burgemeester bij dorpentoer

De burgemeester in de Gouden Karper in
Hummelo in gesprek met enkele inwoners 

In de komende maanden houden wij
u op de hoogte van de ontwikkelingen
binnen het TRAP Zelhem. TRAP staat
voor ‘Toeristisch Recreatief Archeo-
logisch Project’. In het kader van 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.

Ludgerkerkje
Een van de onderdelen van het 
TRAP Zelhem is de bouw van het
Ludgerkerkje.De missionaris Ludger
heeft in 801 in Zelhem een kapel ge-
sticht. Het kerkje stond op de plaats
waar nu de Nederlands Hervormde
Kerk van Zelhem staat, de Lamberti-
kerk. Ter gelegenheid van het 
1200-jarig bestaan van Zelhem, is 
in 2001 door de Oudheidkundige 
Vereniging Zelhem bij de Lamberti-
kerk een replica van het Ludgerkerk-
je gebouwd. Nadat het kerkje in okto-
ber 2002 werd afgebroken, ontstond
al snel het idee om het kerkje in een
permanente vorm na te bouwen.

Stichting Ludgerkerkje Zelhem
Hiervoor werd in 2003 de Stichting
Ludgerkerkje Zelhem opgericht. De
stichting streeft naar de realisering
van een zo getrouw mogelijke bouw
van de kapel van 801. De stichting wil
met de bouw van het kerkje een 
historisch en archeologisch monu-
ment van betekenis realiseren. Het 
is de bedoeling dat in het kerkje
kleinschalige culturele en religieuze
activiteiten gaan plaatsvinden. 

Achter de bibliotheek
Als locatie voor de permanente 
herbouw van het kerkje is gekozen
voor het park achter de bibliotheek 
in Zelhem. De bouwwerkzaamheden
zijn op dit moment in volle gang. Het
is de bedoeling dat de bouw van het
Ludgerkerkje in de zomer van 2006
wordt afgerond.

Meer weten?
Als u informatie wilt over het 
Ludgerkerkje kunt u contact 
opnemen met de secretaris van 
de Stichting Ludgerkerkje Zelhem,
Walter Rovers, tel. (0314) 64 14 62 
of  walter.rovers@planet.nl. Wilt u 
inlichtingen over het TRAP Zelhem,
dan kunt u contact opnemen met 
Ingrid Oonk, afdeling Ruimtelijke 
en economische ontwikkeling, 
tel. (0575) 75 03 64. 

TRAP Zelhem:
bouw Ludgerkerkje



Uit de raad

Raadsvergadering 27 april
Op 27 april jl. vergaderde de raad in
de raadzaal van het gemeentehuis.
Ook dit keer ontving de raad weer
enkele VIP-gasten. De genodigden
(willekeurige inwoners) kregen een
uitleg over de avond en volgden 
de vergadering vanaf een gereser-
veerde plaats op de tribune. 

De raad nam over onder meer de
volgende onderwerpen een besluit.

Vaststelling bestemmingsplan
Buitengebied Hengelo/Vorden
Het ontwerpbestemmingsplan Bui-
tengebied Hengelo/Vorden heeft
vanaf 21 november 2005 zes weken
ter inzage gelegen. Er zijn 150
zienswijzen ingediend. De raad
heeft het gewijzigde bestemmings-
plan nu vastgesteld, maar nog en-
kele toevoegingen gedaan die door-
gevoerd zullen worden. Wilt u hier
meer over weten, dan kunt u con-
tact opnemen met de heer J. Ditzel
of de heer M. Jolink van de afdeling
Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling, tel. (0575) 75 03 70/69.
Dit is het eerste Bronckhorster 
bestemmingsplan waarin de uit-

komsten van het Recontructieplan
en Streekplan zijn meegenomen.

Regionale nota ‘Functies zoeken
plaatsen zoeken functies’
De raad heeft dit regionale voorstel
voor het door Gedeputeerde Staten
in het Streekplan over te nemen be-
leid voor functieverandering en be-
staande niet-agrarische bedrijvig-
heid in het buitengebied binnen de
Achterhoekse Regio vastgesteld. 

Uitbreiding Keppelse Golfbaan
De Stichting Golfsport Keppel heeft
bij de gemeente het verzoek inge-
diend om de Keppelse golfbaan uit
te breiden van 9 naar 18 holes. De
raad heeft het bestemmingsplan
waarin deze uitbreidingsplannen
zijn opgenomen, gewijzigd vastge-
steld. 

19e Wijziging gemeenschappelijke
Regeling Regio Achterhoek
Deze wijziging is aangenomen en
houdt in dat alleen nog leden van
colleges deelnemen aan het Alge-
meen Bestuur van de Regio Achter-
hoek. Wethouder Glasbergen wordt
afgevaardigd als lid van dit bestuur
met als portefeuille ‘Verkeer en
vervoer’. Raadsleden blijven wel bij
beleidsprocessen betrokken.

Krediet aanstellen kwartiermaker
VVV
Per 1 januari 2006 is de VVV
Bronckhorst opgericht uit een fusie
tussen de VVV’s van Hengelo, 
Vorden en Zelhem. De raad heeft uit
het gereserveerde bedrag voor de
VVV Bronckhorst een krediet van €

24.500,- ter beschikking gesteld
voor de financiering van een tijdelij-
ke kwartiermaker voor de VVV die
het ondernemingsplan van de VVV
Bronckhorst verder uitwerkt.

Krediet Achterhoek Spektakel
Toer
Voor de Achterhoek Spektakel Toer
(theateracts voor zowel kinderen
als volwassenen op verschillende
locaties in de zomervakantie) stelde
de raad een bedrag van € 10.000,-
beschikbaar.

Voortgang groenrecyclingbedrijf
niet behandeld door de raad 
Dit agendapunt is niet behandeld,
totdat er door de raad een beslis-
sing is genomen op de bezwaren
over het voorbereidingsbesluit voor
het perceel nabij Wassinkbrinkweg-
hoek Kruisbergseweg in Zelhem.  

Verder zijn de bestemmingsplan-
nen ‘Buitengebied Hengelo 2004,
Riefelerdijk 11’ en ‘Bronckhorst
2005, Winkelskamp 3, Hengelo Gld.’
vastgesteld. 

Commissievergaderingen
Op 9 mei a.s. vergadert de commis-
sie Beleidsontwikkeling in de raad-
zaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
18.00 (!) uur. U bent van harte 
welkom ook deze vergadering bij 
te wonen. Op de agenda staan de
onderwerpen:
18.00 – 19.30 uur Afvalbeleidsplan
(over de wijze waarop de gemeente
de komende jaren het afval gaat in-
zamelen)

19.30 – 20.00 uur Pauze 
20.00 – 21.30 uur Subsidiebeleid
(over de voorwaarden, hoogten etc.
van subsidies die de gemeente kan
verstrekken aan bijv. verenigingen
en instanties)

Op 10 mei a.s. vergaderen de com-
missies Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle om 20.00 uur
in de raadszaal van het gemeente-
huis over de 1e voortgangsrappor-
tage en de perspectiefnota. 
Op 11 mei a.s. spreken beide com-
missies over onder meer de nota
Jongerenbeleid 12-23 jaar gemeen-
te Bronckhorst 2006-2010, Beleids-
regels nieuwe landgoederen, Bud-
get ondersteuning bromfietscursus
en Binnentreden woningen i.v.m.
noodverordeningen.Voor meer in-
formatie over de onderwerpen kunt
u contact opnemen met de griffie,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Spreekrecht
Tijdens de  commissievergaderin-
gen kunt u gebruik maken van het
recht om in te spreken. In tegen-
stelling tot de raadsvergaderingen
kunt u hier inspreken over onder-
werpen die juist wel op de agenda
staan. De maximale spreektijd is vijf
minuten. U kunt zich hiervoor bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering aanmelden
bij de griffie, onder opgave van het 
onderwerp waarover u wilt 
spreken. Aanmelden kan via 
tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Winnende ontwerp voor beplanting
Vordense rotonde bekendgemaakt

De leerlingen uit het derde leerjaar
van het AOC in Doetinchem hebben
hard gewerkt om een geschikt 
beplantingsplan voor de rotonde op
de rondweg in Vorden te maken. De
rotonde wordt geheel vernieuwd en
daarom ligt ook de ‘groene’ invulling
nog open. 

Beplantingsplan
De leerlingen hebben in kleine
groepjes een beplantingsplan 
gemaakt. De gemeente stelde rand-
voorwaarden op: de hoogte van het
groen, het aanleg- en onderhouds-
budget. Belangrijke voorwaarde was
ook dat duidelijk zichtbaar is dat de
rotonde de overgang vormt van het
stedelijk groen van Vorden naar het
landschappelijk groen van landgoed
Hackfort. 

Winnende ontwerp
De leerlingen hebben hun ontwer-
pen op 24 april jl. aan de gemeente
gepresenteerd. De ontwerpen zijn
beoordeeld en de gemeente heeft

bekend gemaakt welk ontwerp
daadwerkelijk uitgevoerd wordt. 
Het winnende beplantingsplan van
Bart Böke en Erwin Lammers
scoorde hoog vanwege het even-
wichtige en creatieve ontwerp, de
goede afstemming van de planten-
soorten en het benodigde onder-
houd. 

Uitvoering beplantingsplan
Nadat de verharding is aangelegd,
zorgen de leerlingen van het AOC
Doetinchem begin 2007 voor de 
inrichting en aankleding van de 
rotonde.

De winnaars Bart Böke en Erwin Lammers 

Vanaf 1 mei krijgen trotse ouders
die aangifte doen van de geboorte
van hun baby een cadeautje van de
gemeente Bronckhorst. Na enig
zoeken naar een geschikt cadeautje
is de keus gevallen op een leuk 
T-shirtje met een bewerking van 
de welbekende haas die onderdeel
uitmaakt van het logo van de 
gemeente. Het shirtje (maatje 62-
68) wordt, samen met een kaartje
met daarop een welkomstwoord van
burgemeester Aalderink, aangebo-
den. Naast de mooie pen voor 
kersverse bruidsparen, heeft de 
afdeling Publiekszaken nu dus ook
een aardigheidje voor trotse ouders
die geboorteaangifte komen doen.

Pril geluk

B en w stemde onlangs in met de
nota ‘Integraal jongerenbeleid 12-23
jaar gemeente Bronckhorst 2006-
2010’. Hierin gaat het om veel zaken
die jongeren aangaan, zoals wonen,
vrije tijd en veiligheid. Het beleid is
tot stand gekomen na intensief over-
leg met jongeren en verschillende
organisaties. Zij hebben tijdens een
bijeenkomst eind maart ook aange-
geven in te stemmen met de voorge-
stelde plannen. Enkele belangrijke
punten die in het jeugdbeleid zijn 
opgenomen, hebben we hier op een 
rijtje gezet:
• De jongerenopbouwwerker die de

afgelopen tijd al aan het werk is
geweest in onze gemeente zet zijn
werkzaamheden voort. Hij is in-

middels voor veel jongeren en
jeugdorganisaties een belangrijke
schakel in hun onderlinge contac-
ten geworden. 

• Jongerenparticipatie oftewel het
betrekken van jongeren bij plan-
nen heeft veel aandacht. Samen
ideeën opdoen en zaken bespre-
ken via themagerichte bijeenkom-
sten is één van de mogelijkheden
die zijn opgenomen in het jeugd-
beleid (bijvoorbeeld een bijeen-
komst over jeugdhonken, sport-
zaken of andere actuele zaken) 

• De informatievoorziening aan 
jongeren moet uitgebreid worden
door het opzetten van speciale
jongereninformatiepunten (jip’s)
en een uitgebreide jongeren-
website. 

• Verder moet het signaleren van
jongeren met problemen verbete-
ren door de contacten tussen
hulpverleningsorganisaties en
welzijninstellingen verbeteren. 
Dit gebeurt in de jongerenadvies-
teams en zorgadviesteams.

De gemeenteraad beslist op 18 mei
a.s. over het jeugdbeleid en het aan-
gevraagde krediet om de activiteiten
uit te voeren.

B en w stemt in met jeugdbeleid 
Eind mei komt kredietaanvraag in de raad 

‘Vlechtheggen in
de Achterhoek’

Een vlechtheg om de das naar een
dassentunnel te leiden, de paarden
in de wei te houden, de inbrekers
buiten te houden en de wandelaars
te begeleiden door het landelijk 
gebied. Allemaal functies voor de 
‘moderne’ vlechtheg. Deze nieuwe
functies voor één van de oudste 
vormen van natuurlijke omheinin-
gen worden tijdens een speciale
velddag op 4 mei a.s. bij kasteel
Keppel gepresenteerd.

Cursus
Het zoeken naar nieuwe functies is
niet het enige onderdeel van het
project ’Vlechtheggen in de Achter-
hoek’ waarin vier organisaties en
drie gemeenten participeren. 
Er werd ook een cursus voor vrijwil-
ligers in de gemeenten Zutphen,
Bronckhorst en Lochem georgani-
seerd zodat zij kennis konden 
maken met dit eeuwenoude 
ambacht. Bovendien zijn er 
historische en ecologische 
inventarisaties gedaan. 

Initiatiefnemers
Naast de gemeenten en Land-
schapsbeheer Gelderland zijn
Das&Boom, Firma Heggen en ANV 
’t Onderholt initiatiefnemers. Het
project wordt gefinancierd door de
provincie Gelderland en Europa.

Vrijwilligers
Dat er veel belangstelling is voor 
het leggen van heggen blijkt wel 
uit het aantal aanmeldingen van 
vrijwilligers. In totaal hebben 
meer dan 75 particulieren op 
verschillende locaties in de drie 
gemeenten heggen gelegd. 

De vlechtheg
De vlechtheg is ondoordringbaar
voor mens en vaak ook dier, zodat 
hij ideaal is voor perceelsscheiding
en veekering. Door de struiken van 
onder in te kappen en plat te leggen
schieten de nieuwe loten omhoog en
vormen met de gelegde staken een
soort vlechtwerk. Samen met ande-
re kleine landschapselementen 
vormen hagen en heggen een groen 
lint door het landelijk gebied, 
waar veel dieren en planten van 
profiteren. De elementen geven 
beschutting en bieden een grote 
afwisseling van leefomstandig-
heden.

Velddag 4 mei
De speciale velddag op 4 mei bij 
kasteel Keppel is de afsluiting van
het project. De resultaten van de 
inventarisaties en de nieuwe func-
ties voor de vlechtheg worden dan
gepresenteerd. Op het landgoed 
zijn tientallen meters heg gelegd in
het kader van dit project. Ook oude
vlechtrelicten kunnen bewonderd
worden. Doel van het project en de
velddag is de vlechtheg een nieuwe
plek te geven binnen het huidige 
natuur- en landschapbeheer.

Heeft u interesse in deelname aan
de velddag dan kunt u zich opgeven
bij Landschapsbeheer Gelderland, 
tel. (026) 35 37 444 of e-mail: 
marlies.vanloon@landschapsbe-
heergelderland.nl



Openbare bekendmakingen

Op 23 maart jl. heeft de gemeente-
raad de Declaratieverordening 2006
vastgesteld. Deze maakt het moge-
lijk dat mensen met een minimum-
inkomen in aanmerking komen voor
de volgende vergoedingen:
• een bijdrage voor betaling van de

aanslag gemeentelijke heffingen
i.v.m. rioolrechten en afvalstoffen.
De bijdrage wordt rechtstreeks
verrekend met de afdeling Finan-
ciën en belastingen

• een extra vergoeding voor gezin-
nen met kinderen die het basison-
derwijs en/of voortgezet onderwijs
bezoeken

• een vergoeding voor deelname
aan sport-, culturele en/of maat-
schappelijke activiteiten. Denkt u
bijvoorbeeld aan contributie van
verenigingen, een abonnement op

bibliotheek, zwembad of krant of
een bezoek aan de schouwburg

Om in aanmerking te komen voor
een vergoeding van bovengenoemde
kosten kunt u via onderstaande 
antwoordcoupon een aanvraag-
formulier aanvragen.
LET OP: mensen die op dit moment
een uitkering van de gemeente ont-
vangen, hoeven niet te reageren. Zij
krijgen rechtstreeks een formulier
toegestuurd!

Voor wie?
Voor een vergoeding volgens de 
Declaratieregeling kunnen inwoners
van de gemeente Bronckhorst in
aanmerking komen die staan inge-
schreven in de gemeentelijke basis-
administratie (GBA). 

Inkomenseisen
Het (gezamenlijke) inkomen moet 
gelijk zijn of lager dan 120% van het
geldende sociaal minimum. Voor
2006 zijn de normbedragen + 20%
(exclusief vakantietoeslag) per
maand:
Mensen jonger dan 65 jaar
- Echtpaar :€ 1.370,08
- Alleenstaande ouder :€ 1.233,73
- Alleenstaande

(zonder medebewoner) :€ 959,57

Personen ouder dan 65 jaar
- Echtpaar allebei

ouder dan 65 jaar :€ 1.439,88
- Alleenstaande ouder :€ 1.293,08
- Alleenstaande :€ 1.042,12

Voor echtparen/samenwonenden
geldt het gezamenlijke inkomen.
Heffingskortingen die ontvangen
worden van de Belastingdienst 
(behalve de kinderkorting en de 
aanvullende kinderkorting) worden
aangemerkt als inkomen.
Als het totale netto inkomen van u en
uw partner hoger is dan de voor u
geldende norm, bestaat mogelijk
recht op een deel van de vergoedin-
gen. Het deel van het inkomen dat

hoger is, wordt als draagkracht aan-
gemerkt en in mindering gebracht op
de vergoeding. Er wordt uitgegaan
van het netto inkomen, niet van het
besteedbaar inkomen. Dat wil zeggen
er wordt geen rekening gehouden
met de lasten van de aanvrager.

Naast het inkomen mag het spaar-
geld en/of ander vermogen niet
meer bedragen dan:
- Echtpaar/samenwonenden/alleen-

staande ouders € 10.360,-
- Alleenstaanden € 5.180,-

Wanneer het vermogen boven deze
grenzen uitkomt, heeft u géén recht
op een vergoeding volgens de 
Declaratieregeling. 

Aanvragen
Indien u denkt in aanmerking te 
komen voor de Declaratieregeling
en een aanvraagformulier wilt aan-
vragen, vult u dan onderstaande
antwoordcoupon in en stuur deze
aan de gemeente Bronckhorst,
afdeling Werk, inkomen en zorg,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. 
U krijgt dan zo spoedig mogelijk een
aanvraagformulier toegestuurd.

Komt u in aanmerking voor de Declaratieregeling, vul de coupon in!

De Declaratieregeling geeft mensen met een minimuminkomen de mogelijkheid op een
vergoeding voor kinderen die het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs bezoeken of
deelname aan sportactiviteiten.

Ondergetekende verzoekt om toezending van een aanvraagformulier
voor de Declaratieregeling 2006.

Naam ..........................................................................................

Adres ..........................................................................................

Postcode ..........................................................................................

Woonplaats ..........................................................................................

�

�

Van half december t/m half februari
kon een ieder een reactie geven over
de verkeersveiligheid in zijn/haar
omgeving in de gemeente Bronck-
horst. U kon hiervoor in de huiska-
mer van de gemeente komen om uw
opmerking mondeling toe te lichten,
maar u kon dit ook per e-mail,
telefoon of per brief doen. Bijna 200
mensen hebben hier gebruik van 
gemaakt! Al deze reacties zijn nu
samengevoegd in een inventarisatie-
nota. B en w hebben de inventarisa-
tienota op 25 april jl. vastgesteld en
leggen deze van 26 april tot 15 juni
ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling. De verwerkte 
reacties geven richting voor het te
ontwikkelen beleid. De inventarisa-
tienota gaat binnenkort ook ter 
kennisname naar de raadscom-
missie Beleidsontwikkeling.

Opstellen verkeersbeleid
De volgende stap is het opstellen 
van het verkeersbeleid. In deze fase
wordt onder andere een wegennet-
visie voor Bronckhorst opgesteld en
keuzes gemaakt hoe met welke 
wegen om te gaan. Hoe ziet een weg
met een verkeers- of verblijfsfunctie
eruit? Welke wegen zijn voor
Bronckhorst belangrijk? Welke 
wegen verbinden de kernen met de
verkeerswegen en onderling. Dit zijn
de vragen waarop in de beleidsfase
een antwoord geformuleerd wordt.
Het doel van de beleidsnota is een
basis te bieden voor de beantwoor-
ding van alle verkeers- en vervoers-
vraagstukken. Vanuit het beleid
moet in principe elke vraag beant-
woord kunnen worden. Na de 
beleidsfase wordt een uitvoerings-
programma opgesteld. Dit uitvoe-
ringsprogramma bevat de concrete
verkeersmaatregelen voor de 
komende vier jaar. In september
volgt een inspraakronde waarbij u
kunt inspreken op het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoerplan (beleids-
voornemens en uitvoeringspro-
gramma).

Inventarisatienota
Gemeentelijk Verkeer
en Vervoerplan (GVVP)

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, 24 juni 2006, van 17.00 tot 24.00 uur, Molenweg 24, straat barbecue, tijdelijke verkeers-

maatregel Molenweg 4 t/m 24
• Baak, 29 april 2006, van 08.30 tot 12.00 uur, kinderspelen rond de Bierkaai, Wichmondseweg

30, tijdelijke verkeersmaatregel, Kermis en Oranje Stichting Baak 
• Halle, 28 juni t/m 1 juli 2006, stichting School- en Volksfeest Halle, volksfeest, vogelschieten in

en om zaal Nijhof, gemeentelijke parkeerplaats en sportcomplex De Meisterkamp, een toneel-
avond en een optocht van versierde wagens; 28 juni van 18.30 tot 00.00 uur toneelavond; 29 juni
van 18.30 tot 02.00 uur  optocht, kinderspelen en dans; 30 juni van 14.00 tot 02.00 uur dans-
avond; 1 juli van 10.00 tot 02.00 uur dansavond en volksspelen; optocht met muziekvereniging
Euterpe op 29 juni van 18.30 tot 20.00 uur; 1 juli 2006 van 10.30 tot 17.30 uur versterkte muziek;
28 juni 2006 zaal Nijhof kennisgeving kansspel

• Hengelo Gld., 1 t/m 3 september 2006, Handwijzersdijk, Høkersweekend van de fanclub van
Normaal

• Hengelo Gld., 11 juni 2006, antiek- en verzamelmarkt op het parkeerterrein aan de Kerkstraat
• Hengelo Gld., 21 t/m 30 juli 2006, Stichting Elia, jaarlijkse campmeeting, tijdelijke

gebruiks¬ver¬gun¬ning
• Hengelo Gld., 22 juli 2006, van 13.00 tot 20.00 uur, camping ‘Kom Es An’, vogelschieten voor 

toeristen, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35, tijdelijke gebruiksvergunning
• Hengelo Gld., 27 juni 2006, CBS Ds. J.L. Pierson, musical groep 8, tijdelijke gebruiksvergun-

ning, opzetten 27 juni, 28 juni van 08.30 tot 22.30 uur, afbreken 29 juni 2006
• Hummelo, 23 juni 2006, van 17.00 tot 00.00 uur, OBS De Woordhof, fancy fair en musical, 

muziek, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35, verloting, markt braderie
• Keppel, 25 juni 2006, stichting Wandelpaden, eendaagse van Keppel
• Linde, 21, 22 en 23 september 2006, stichting Volksfeest Linde, Lindens Volksfeest op diverse

percelen gelegen tussen Lindenseweg 16 en 18
• Steenderen, 11 juni 2006, van 10.00 tot 18.00 uur, volleybalvereniging Steenderen, beachvolley-

baltoernooi, Landlustlaan 12A, aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet art. 35
• Steenderen, 14, 15 en 16 september 2006, marktplein en de vogelweide van de familie Winkel,

14 september vogelschieten en vogelknuppelen, 17.00 tot 24.00 uur Lunapark, playbackshow

in tent voor kinderen; 15 september vogelschieten, vogelknuppelen op de vogelweide, 
Lunapark open tot 24.00 uur; 16 september kinderspelen, Lunapark open tot 24.00 uur, 
optocht, wegen afsluiten van 13.00 tot 18.30 uur, tijdelijke verkeersmaatregel, tijdelijke 
gebruiksvergunning, collecte

• Steenderen, 16 december 2006, Folk. Dansgroep ‘De lesselschotsers’, organiseren van een 
loterij

• Steenderen, 16 mei 2006, van 08.00 tot 14.15 uur, Gelderse Sport Federatie, markt in 
Steenderen/parkeerplaats bij sporthal, fietsclinic voor kinderen van 5 basisscholen

• Steenderen, 8 t/m 20 mei 2006, Folk. Dansgroep ‘De Iesselschotsers’, organiseren van een 
loterij

• Toldijk, 29 mei 2006, stichting Oranjefeest, café restaurant ‘Den Bremer’, ballonnen oplaten
t.b.v. kinderfeesten

• Toldijk, 5 t/m 8 juli 2006, stichting Oranjefeest, Oranjefeest, 5 juli WK-voetbal, 6 juli Toldiekse
Stratenquiz, 7 juli optocht om 19.30 uur met aansluitend dansavond, 8 juli volksfeest vanaf
10.30 uur, afsluitend een dansavond 

• Vierakker, 28 mei 2006 van 11.00 tot 17.00 uur, boerderijwinkel Den Vierakker, buitendag div.
kramen van leveranciers, oude ambachten en moderne kunst, rad van fortuin opbrengst naar
Ronald Mc Donald huis in Arnhem ‘Groot Klimmendaal’, live muziek, ontheffing Drank- en 
Horecawet art. 35 

• Vorden, 1 juli 2006, van 10.00 tot 15.30 uur, TEC De Graafschap, toertocht van oude en antieke
tractoren door de omgeving, startlocatie Rietweg 2

• Vorden, 13 mei 2006, van 14.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, café Uenk, optreden van
verschillende bands

• Vorden, 30 juni 2006, van 12.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, Galgengoorweg 19A, 
tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35

• Vorden, 4 juli 2006, van 18.00 tot 22.00 uur, Christelijke Muziekvereniging, Kerkstraat NH Kerk
om het plantsoen, tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Kerkstraat voor NH kerk, 
parkeerverbod Kerkstraat voor NH kerk

• Vorden, 8 juli 2006, Café Uenk, feest van 22.00 tot 24.00 uur
• Zelhem, 10 juni 2006, van 13.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, Korfbalvereniging SE,

sportpark ‘Pluimerskamp’, jubileumfeest, live muziek, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35,
tijdelijke gebruiksvergunning

• Zelhem, 16 t/m 20 oktober 2006, stichting Charité, huis-aan-huis collecteren
• Zelhem, 2 juli 2006, van 14.00 tot 17.00 uur, camping ‘De Pluimerskamp’,  Pluimersdijk 2, 

optreden Iesselkapel, ontheffing Drank- en Horecawet art. 35
• Zelhem, 9 juni tot 9 juli 2006, buurtvereniging ‘De Koeriershoek’, grasveld Koeriershoek, 

gezamenlijk bekijken van voetbalwedstrijden WK op het grasveld, tijdelijke verkeersmaatregel
van 1 juli 12.00 uur tot 2 juli 2006 18.00 uur

Ja/nee-sticker

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

milieu



• Zelhem/Hengelo Gld., Benelux circus, diverse dagen in mei circusvoorstellingen, 4 t/m 7 mei
Vinkenkamp in Zelhem, 11 t/m 14 mei 2006 op de Hietmaat in Hengelo Gld., tijdelijke gebruiks-
vergunning, tijdelijke reclame van 30 april t/m 7 mei 2006 in Zelhem en van 7 t/m 14 mei 2006
in Hengelo Gld.

Ingetrokken aanvraag
• Zelhem, 2 juli 2006, van 9.00 tot 22.00 uur, doldwaze Groes beachsoccertournooi, de Markt 

tijdelijke verkeersmaatregel Smidstraat/de Markt, live muziek/DJ van 09.00 tot 22.00 uur

Bouwvergunningen
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, nieuwbouw oefenhuis
• Hengelo Gld., Fokkinkweg 13, aanbouw serre
• Hengelo Gld., Julianalaan 13, vernieuwen kozijnen, ramen en deuren van de woning
• Hengelo Gld., Rijnweg 10, gedeeltelijk veranderen bergruimte
• Hengelo Gld., Singel 26, vergroten woning 
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 1, plaatsen tijdelijk bijeenkomstgebouw
• Hoog-Keppel, Burgemeester Panhuysbrink, verbouwen voormalig gemeentehuis 
• Steenderen, Nijverheidsweg 9, vergroten bedrijfshal tot ruimten voor SWO
• Zelhem, Ruurloseweg 22, bouwen van een landhuis

Voorgenomen verkeersbesluit
• Vorden, b en w zijn van plan een voetgangersgebied in te stellen op het complex van kasteel

Vorden door het plaatsen van borden E10 (G7), voetgangersgebied, en E11 (G7), einde voetgan-
gersgebied, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor bestemmingsverkeer. Een en ander
in overeenstemming met de bij dit besluit behorende tekening.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 3 mei t/m 31 mei 2006
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelij-
ke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stuk-
ken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling,
tel. (0575) 75 03 70. 

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ont-
werpbesluit schriftelijk naar voren brengen bij b en w.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 21 april 2006:
• Hengelo Gld., 4 mei 2006, van 19.30 tot 20.30 uur, dodenherdenking in Synagogestraat en bij

het gemeentehuis, tijdelijke verkeersmaatregel
• Steenderen, 4 mei 2006, 19.45 uur, Raad van Kerken Steenderen, dodenherdenking bij oorlogs-

monument, tijdelijke verkeersmaatregel Toldijkseweg, ontheffing geluid
Verzonden 24 april 2006:
• Bronckhorst, 6 november t/m 12 november 2006, doorlopende vergunning om te collecteren

voor Alzheimer Nederland
• Bronckhorst, 1 oktober 2006, Dierenbescherming, doorlopende collectevergunning
Verzonden 26 april 2006:
• Zelhem, 4 mei 2006, van 19.25 tot 20.25 uur, 4 mei comité Zelhem, dodenherdenking, stoet 

vanuit Lambertikerk naar monument en van daaruit naar begraafplaats; livemuziek trompet, 
2 minuten voor 20.00 uur; ongeveer 20.00 uur stoet van Doetinchemseweg/Ruurloseweg naar
monument

Verzonden 27 april 2006:
• Velswijk, 6 mei 2006, carnavalsvereniging ‘De Doldraijers’, hobby-rommelmarkt, tijdelijke 

verkeersmaatregel Velswijkweg (vanaf Kruisbergseweg) tot buurthuis d’n Draejer tot Kruis-
bergseweg 5, opbouw 6 mei 2006 09.30 uur, afbouw 7 mei 2006 17.00 uur

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 24 april 2006:
• Zelhem, Aaltenseweg 11, op de bestaande veranda maken van een afdak van plastic golfplaten 
Verzonden op 26 april 2006:
• Vorden, Lindeseweg 28, vergroten van een schuur
Verzonden op 27 april 2006:
• Drempt, Kerkstraat 24, plaatsen carport 
• Vorden, Mispelkampdijk 12, plaatsen terrasoverkapping

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 24 april 2006: 
• Vierakker, Kapelweg 14, oprichten pluimveestal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
Verzonden op 26 april 2006:
• Hummelo, Broekstraat 31, plaatsen bewaarplaats, verleend met toepassing van artikel 50, lid

4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
• Velswijk, Kruisbergseweg 16, gedeeltelijk veranderen woning en bijgebouw
Verzonden op 27 april 2006:
• Baak, Rozenstraat 11-13, gedeeltelijk veranderen entree/trap en indeling woning
• Hummelo, Torenallee 6, veranderen logiesgebouw, verleend met toepassing van artikel 50, lid

4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
en verleend met ontheffing van de volgende artikelen van het Bouwbesluit: 

- artikel 4.24, lid 1 en artikel 4.28, lid 1 wegens een kleinere vloeroppervlakte van de 
nieuwe verblijfsruimte dan 5 m2

- artikel 4.24, lid 2 en artikel 4.28, lid 2 wegens een kleinere breedte van de nieuwe 
verblijfsruimte dan 1,80 m

- artikel 4.24, lid 3 en artikel 4.28, lid 3 wegens een kleinere vrije hoogte van de nieuwe 
verblijfsruimte dan 2,60 m 

Ontheffing verleend op grond van artikel 1.11, lid 1 en 2 van het Bouwbesluit van deze 
artikelen wegens de beperkingen van het bestaande gebouw tot respectievelijk: 
- een vloeroppervlakte van minimaal 4 m2
- een breedte van minimaal 1,50 m
- een vrije hoogte van minimaal 2,10 m 

Verzonden op 28 april 2006:
• Zelhem, Priesterinkdijk 2, bouwen woning met garage, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en 
Liemers en verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. Het verzoek om deze vrijstelling met het bouwplan en de ruimtelijke onderbouwing
lagen van 20 oktober t/m 30 november 2005 ter inzage, tegen dit voornemen de vrijstelling te
verlenen werden geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland hebben op 31 maart 2006 een verklaring van geen bezwaar afgegeven 

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 28 april 2006: 
• Halle, Nijmansedijk 26, bouwen woning met kantoor, het college van b en w heeft bij besluit van

31 januari 2006 besloten medewerking te verlenen aan de bouw van een woning van maximaal
660 m3, onder voorwaarden dat de silo, traforuimte en een deel van de machineberging op het
perceel Nijmansedijk 26 wordt gesloopt, tevens bereidheidverklaring ten behoeve van de bouw
van de woning om medewerking te verlenen voor overschrijding van de bebouwingsgrens aan
de zijde van de Halle Nijmanweg tot een afstand van maximaal 5 meter; het bouwplan voldoet
hieraan

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 27 april 2006:
• Halle, Aaltenseweg 28, bouwen garage met bergruimte, de bouwvergunning treedt in de plaats

van de op 5 januari 1990 verleende bouwvergunning

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, in verband met motorcrosswedstrijden zijn op 13 mei 2006 van 7.30 uur tot 14 mei 2006

19.00 uur de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer: Wolfersveenweg, tussen 
Kuiperstraat en Bielemansdijk, Aaltenseweg, tussen Priesterinkdijk en Kuiperstraat en de
Priesterinkdijk, tussen Aaltenseweg en Wolfersveenweg. Daarnaast geldt een parkeerverbod
van 13 mei 7.30 uur tot 14 mei 19.00 uur op de wegen: Priesterinkdijk, tussen Halseweg en
Wolfersveenweg, Aaltenseweg, tussen Bielemansdijk en huisnr. 21, Bielemansdijk, tussen
Aaltenseweg en Dwarsdijk, Kuiperstraat, tussen Halseweg en Dwarsdijk en de Wolferveenweg,
tussen Kuiperstraat en Meeneweg

• Halle, in verband met de rommelmarkt geldt op 13 mei 2006, van 7.00 tot 18.00 uur een 
parkeerverbod op de Halle-Nijmanweg, vanaf de Nijmansedijk tot de grens gemeente 
Doetinchem, voor beide zijden van de weg 

• Velswijk, in verband met een hobby-, rommel- en antiekmarkt op 7 mei 2006 wordt de 
Velswijkweg, tussen Kruisbergseweg en Keijenborgseweg, van 6 mei 9.30 uur tot 7 mei 
17.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Wichmond, in verband met de 31e wielerronde op 13 mei 2006 van 14.00 tot 19.30 uur worden
de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer: Baron v/d Heydenlaan, Beeklaan, 
Dorpsstraat, Baakseweg en Lankhorsterstraat

• Zelhem, in verband met een sportdag op 9 mei 2006 bij sporthal De Pol is de Vincent van 
Goghstraat, tussen Jacob van Ruysdaelstraat en Jan Steenstraat, van 8.00 tot 16.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer 

De wegafsluitingen gelden met uitzondering van het bestemmingsverkeer 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 26 april 2006:
• Baak, Wichmondseweg ong., geheel slopen kassen t.b.v. kwekerij en tuincentrum Hubers,

komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 61, geheel slopen garage en gedeeltelijk slopen schuur
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 37, verwijderen dakpannen en slopen dakbeschot van 

feestzaal
• Vorden, Hamsveldseweg 8, geheel slopen opslaggebouw, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 27 april 2006:
• Vierakker, IJselweg 3, slopen garage, schuur, houtopslag en speelhuis, komt asbesthoudend

afval vrij 
• Vorden, Prins Bernhardweg 3, gedeeltelijk slopen woning 

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art.  5.5.1  en resp.
5.4.1 APV) 
Verzonden op 2 mei 2006:
• Halle, Vildersveenweg 1, verbranding nabij de Vildersveenweg
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, verbranding nabij de Vierakkersestraatweg

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 ontheffingen verbranden afvalstoffen) en Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (tijdelijke verkeersmaatregelen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw 
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. 

Ingetrokken vergunningen
• Hengelo Gld., de verleende vergunningen voor het Hengelsfeest op 8 juli 2006 zijn ingetrokken

in verband met de gewijzigde data van het feest 

Wegwerkzaamheden
• Baak, in verband met de reconstructie zijn de Wichmondseweg en de Pastoriestraat vanaf

2 mei t/m 23 juni 2006 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Inspraak verkeersmaatregelen Oude Zutphense-
weg Vorden
De Oude Zutphenseweg in Vorden is een aantal jaren geleden duurzaam veilig ingericht. De 
weg is onderhouden, de maximumsnelheid is teruggebracht naar 60 km/uur en er is een aantal 
verkeersmaatregelen genomen. Ondanks deze inrichting blijft de verkeerssituatie met enige 
regelmaat ongewenst. De combinatie van vrachtverkeer en fietsers geeft subjectieve 
onveiligheid.

Openbare bekendmakingen - vervolg



Verkeersonderzoek
Het grote aantal klachten en de waargenomen situatie zijn aanleiding geweest om een verkeers-
onderzoek op de Oude Zutphenseweg te houden. Wij hebben verkeerstellingen en snelheidme-
tingen gehouden en kentekenonderzoek gedaan. De resultaten hiervan liggen vast in een ver-
keerskundige rapportage. De rapportage Verkeersproblematiek Oude Zutphenseweg stelt een
aantal maatregelen voor om de verkeerssituatie te verbeteren.

Voorgenomen maatregelen
B en w hebben besloten de volgende maatregelen nader uit te werken: 
• het door het plaatsen van een paal fysiek afsluiten van de Kerkhoflaan tussen de Handelsweg

en de Oude Zutphenseweg om het ongewenste gebruik van de Oude Zutphenseweg door
verkeer van en naar het industrieterrein tegen te gaan. De afsluiting kan bij calamiteiten of 
begrafenissen eenvoudig weggenomen worden. De Kerkhoflaan wordt hierdoor voor al het
doorgaande verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers afgesloten

• het aanbrengen van grasbetonstenen langs de Oude Zutphenseweg tussen de Kerkhoflaan en
de Hamelandweg

• het aanpassen van de bewegwijzering naar de begraafplaats, campings en Urtica de vijfsprong
en het verleggen van een menroute

• het aanbrengen van een onverhard voetpad tussen de Hamelandweg en de ingang van het
zwembad en het, in combinatie met groot onderhoud, aanbrengen van parkeervakken op de
Oude Zutphenseweg tussen de Hamelandweg en de Wildenborchseweg

• het toetsen van de berijdbaarheid van de knip tussen de Almenseweg en de Van Lennepweg

De maatregelen worden na ongeveer een half jaar geëvalueerd door verkeerstellingen, 
snelheidsmetingen en een kentekenonderzoek.

Beoogd effect
Omdat uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van het verkeer op de Oude Zutphenseweg
een relatie heeft met het industrieterrein, verwachten wij de intensiteit van het (vracht)verkeer
fors terug te brengen. Het aandeel doorgaand vrachtverkeer (met een relatie met het industrie-
terrein) wordt naar verwachting minimaal omdat vrachtverkeer van en naar het industrieterrein
via het hoofdwegennet afgewikkeld wordt. Bestemmingsvrachtverkeer in het omliggende gebied
kan en mag gewoon via de Oude Zutphenseweg afgewikkeld worden. De verkeerssituatie bij het
zwembad wordt overzichtelijker door de parkeervakken en veiliger door de aanleg van een 
voetpad tussen de Hamelandweg en de ingang.

Inspraak
Het uitvoeren van de maatregelen is een voornemen. Voor het fysiek afsluiten van de Kerkhof-
laan is een verkeersbesluit vereist. B en w verlenen van 3 mei t/m 15 juni inspraak op de voorge-
nomen maatregelen en het verkeersbesluit. Als mensen zienswijzen inbrengen, worden deze
door het college betrokken bij de definitieve besluitvorming. De rapportage Verkeersproblema-
tiek Oude Zutphenseweg en het ontwerp verkeersbesluit liggen ter inzage op de afdeling 
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Een ieder kan hierop 
schriftelijk zijn of haar zienswijze inbrengen.

Planning
Na de inspraak nemen b en w het, al dan niet gewijzigde, verkeersbesluit voor het afsluiten van
de Kerkhoflaan. Hierna volgt een bezwaar- en beroepsprocedure. Als deze is afgerond, wordt de
Kerkhoflaan afgesloten en worden de verschillende routes en bewegwijzering aangepast.

De overige werkzaamheden worden in het kader van onderhoud in de tweede helft van dit jaar
uitgevoerd. Het toetsen van de berijdbaarheid van het weggedeelte Oude Zutphenseweg, Van
Lennepweg, Almenseweg, Oude Zutphenseweg (de knip) volgt deze zomer, al dan niet gevolgd
door maatregelen hieraan.

Bestemmingsplannen
Wijzigingsplan ‘Ruurloseweg 35 Zelhem’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Ruurloseweg 35 Zelhem’ en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 4 mei t/m 14 juni 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor 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 het vergroten
en wijzigen van het agrarisch bouwperceel Ruurloseweg 35 in Zelhem.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo Gld. 2004
Landgoed ’t Lenderinck’  
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo Gld. 2004 Landgoed ’t Lenderinck’ is onherroepe-
lijk geworden. Het plan heeft betrekking op de realisering van een nieuw landgoed, dat globaal
begrensd wordt door de Aaltenseweg, de Groenendaalseweg en de Weeversplasweg.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de 
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.
Aangezien het plan nu onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

Wet milieubeheer 
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 4 mei t/m 14 juni 2006 
tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter
inzage:

• Hengelo Gld., Molenenk 2, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieube-
heer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit inrichtingen voor motorvoertui-
gen milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een verplaatsing van afvalcon-
tainers en hefbruggen

• Steenderen, J.F. Oltmansstraat ong., voor het inwerking treden van de inrichting in de zin van
de Wet milieubeheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit voorzieningen
en installaties milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een pompgebouw en
een reinwaterreservoir

• Zelhem, Burgemeester Langmanweg 18a, voor het veranderen van de inrichting in de zin van
de Wet milieubeheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit bouw- en hout-
bedrijven milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een opslag en productie
van standbouwmaterialen

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

Ontwerpbesluiten  (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 4 mei t/m 14 juni 2006 
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Kremersdijk 5, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een agrarisch bedrijf met caravanstalling, minicamping en natuurmuseum
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 20, voor een oprichtingsvergunning voor een metaalverwerkend-

en onderhoudsbedrijf

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter 
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 15 juni 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en
milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb) 
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 4 mei t/m 14 juni 2006 
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Veermansweg 6, voor een oprichtingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met

jongvee en paarden
• Vierakker, Kapelweg 14, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een pluimveehouderij en detailhandel in streekeigenproducten

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover 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. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van
de eerdere ontwerpbesluiten
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen in te brengen.
Een 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 15 juni 2006.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Openbare bekendmakingen - vervolg

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink De andere makelaar!

• Verkoop

• Taxatie

• Aankoop

• Deeldiensten

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

Dirk van der Houwen
Makelaardij
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Ivana Poparich, geboren in Belgrado
(Joegoslavië), stamt uit een familie van
musici. Toen zij acht jaar was, kreeg
zij haar eerste lessen van haar vader
Ivan en van de uit Zagreb afkomstige
cellist Valter Despalj. Door haar deel-
name aan festivals en nationale com-
petities won ze een groot aantal prij-
zen. Haar eerste optreden met orkest
gaf ze op 16-jarige leeftijd op het festi-
val voor jonge talenten in Zagreb. Ze
werd gehonoreerd met de 2Oktober
Muziekprijs2 van de stad Belgrado.
Ook won ze een prijs op de internatio-
nale kamermuziekcompetitie "Isola di
Capri" in Italië.

Aan de Muziekhogeschool van Keulen
(Duitsland) studeerde Ivana cello bij
Boris Pergamenschikow en kamermu-
ziek bij leden van het Amadeus Kwar-
tet. Na cum laude te zijn afgestudeerd
voor haar solodiploma zette zij haar
studie voort aan het Sweelinck Conser-
vatorium in Amsterdam. Daar volgde
zij cellolessen bij Dimitri Ferschtman
en Elias Arizckuren en kamermuziek-
lessen bij Istvan Parkany en Willem
Brons.
Als solist trad Ivana op met het Belgra-
do Filharmonisch en het Zagreb Fil-
harmonisch. Ze heeft verschillende re-
citals gegeven in Joegoslavië, Slowa-
kije, België, Italië en in Nederland.
Daarnaast is Ivana lid geweest van in-
ternationale vermaarde kamerensem-
bles, zoals het 'Belgrad String Orches-
tra' (Joegoslavië), Ifiaminghi' (België),
'New European Strings', (Verenigd Ko-
ninkrijk), terwijl ze ook vele concerten
heeft gegeven in China, Verenigde Sta-
ten, Japan, Frankrijk, Spanje, België,
Luxemburg, Duitsland en Nederland.
Ivana nam deel aan internationale
masterclasses bij cellisten Danil Sa-
fran, Valter Despalj en Boris Perga-
menschikow en tevens masterclasses
kamermuziek bij Bruno Giurana en
Pavel Gililow.

Zij heeft opnamen gemaakt voor radi-
ostations in Joegoslavië, Slowenië, Ita-
lië Nederland.

Irina Parfenova begon haar muzikale
carrière in Moskou, haar geboortestad.
Daar studeerde ze piano bij professor
Inna Malinina aan het befaamde Gne-
sin1s Muziek-Pedagogisch Instituut. In
1987 rondde zij met succes haar pia-
nostudie af. In Moskou werkte ze met
verschillende zangers en instrumenta-
listen met wie ze concerten gaf in Mos-
kou en andere steden van de Sovjet
Unie. Ook maakte ze opnames voor de
Russische radio. In 1990 vestigde Irina
zich in Nederland. Zij vervolgde haar
studie aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag, waar ze lessen volg-
de bij Naum Grubert. In 1994 behaal-
de Irina haar tweede piano-diploma. 

Sinds haar verblijf in Nederland is Iri-
na Parfenova actief bezig als solo-pia-
niste en als lid van kamermuzieken-
sembles. Ze speelde verschillende con-
certen in diverse Nederlandse en bui-
tenlandse steden als Los Angeles, San-
Antonio (Texas), Parijs, Hamburg en
Moskou. Irina trad een aantal keren
op in het Amsterdamse Concertge-
bouw.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij
Alex schoenmode en bloemenmaga-
zijn Groot Jebbink, beide in de Dorps-
straat in Ruurlo. Kaarten zijn ook te re-
serveren via tel.nr (0573) 45 38 30 en
email: kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

Romantisch concert in de Orangerie
Op zaterdag 13 mei om 20.15 uur
geven Ivana Poparich, cello en Iri-
na Parfenova, piano, een concert in
de Orangerie te Ruurlo. In het ka-
der van het Mozart jaar begint Iri-
na met een piano solo van Mozart.
Een rondo in D grote terts. Een wer-
kelijk schitterend programma heb-
ben de dames uitgezocht. Zo spe-
len zij de Suite populaire Espagno-
le van De Falla, De sonate opus 36
van Grieg, sprookje van Janacek,
werken van Beethoven en Ligeti.

Rieneke werd in december tweede op
de 400 en de 800 meter vrije slag tij-
dens de Nederlandse kampioenschap-
pen zwemmen korte baan. Ze haalde
bovendien de limiet voor de 4x200 me-
ter estafette voor de WK korte baan in
Shanghai, al valt ze met haar zesde

plaats waarschijnlijk net buiten de
ploeg. Nu richt ze zich op de EK in Boe-
dapest eind juli. 'Was ze een man en
voetballer geweest, dan was ze nu al
schatrijk', denkt Groot Jebbink. 'Maar
van de zwemtalenten kennen we al-
leen de eerste drie.' Groot Jebbink, die

de familie Terink al dertig jaar als
klant kent, wilde haar graag verder hel-
pen. Een auto zou het voor haar mak-
kelijker maken om de vele uren trai-
ning te combineren met haar studie in
Wageningen. 'Daarom sponsoren we
een gedeelte in de kosten van de auto.'
Op de blauwe Matiz staat het internet-
adres van het autobedrijf www.groot-
jebbink.nl duidelijk vermeld. Rieneke
gaat haar prestaties bij houden op de
website. Houd de site dus in de gaten.

Autobedrijf Groot Jebbink helpt topzwemster
Rieneke Terink aan nieuwe Chevrolet Matiz

Rieneke Terink (22) uit Hengelo (Gld.) behoort tot de top tien van Neder-
landse zwemsters. Over twee jaar hoopt ze naar China te gaan. Jan Groot
Jebbink, van autobedrijf Groot Jebbink uit Vorden, heeft haar geholpen
bij de aanschaf van een nieuwe auto, de Chevrolet Matiz.

'Achter de schermen werken wij sinds
jaar en dag aan een verdere professio-
nalisering en verbreding van onze
dienstverlening' aldus Bert de Regt.
'Steeds vaker merkten wij dat de naam
van ons kantoor niet langer aansloot
bij onze dienstverlening. 

De term financiële planning wordt te
vaak geassocieerd met beleggen en de
opvatting: als ik ooit veel geld heb dan
moet ik een keer naar de Regt toe. Dit
is uiteraard mogelijk maar eerder het
omgekeerde is waar: als je ooit (veel)
geld wilt hebben dan moet je daarvoor
juist naar de Regt'. 

'Uiteraard is financiële planning nog
steeds een van onze kerntaken en dit
omvat overigens veel meer dan alleen
het vergaren van geld. De juiste term
is eigenlijk financial life planning. Wij
adviseren en begeleiden onze cliënten
bij hun financiële levensloop. 

Voor particulieren wordt dit personal
financial planning genoemd en voor
bedrijven financial business plan-
ning'. Maar zoals gezegd, de Regt advi-
seurs doet meer. Veel meer. De dienst-
verlening is onder te verdelen in een
vijftal businessunits, te weten: -finan-
ciële planning; -pensioenen; -assuran-
tiën; -hypotheken; -arbeidsbegeleiding.

'Voor onze businessunits pensioenen
en hypotheken is aansluiting gezocht
bij een tweetal landelijke platforms,
zijnde Pensioendesk en Hypotheek-
desk. Deze platforms stellen ons o.a in
staat onze cliënten zo gunstig mogelij-
ke tarieven te bieden door landelijke
inkoop. De unit arbeidsbegeleiding be-
geleid werkgevers bij het optimalise-
ren, flexibiliseren en communiceren
van arbeidsvoorwaarden' (employee
benefits). 
'Wij bieden werkgevers een optimaal
inzicht en overzicht van alle collectie-
ve verzekerbare arbeidsvoorwaarden,
zoals pensioen, zorg, WIA, ANW, etc.
Tevens verzorgen wij desgewenst de
communicatie richting de werkne-
mers, waarmee de werkgever voldoet
aan zijn zorg- en informatieplicht'.
'Door naast onze nieuwe naam stan-
daard onze vijf businessunits te com-
municeren, hopen wij meer duidelijk-
heid te verschaffen waarvoor cliënten
bij ons terecht kunnen', aldus Bert de
Regt. 

De Regt adviseurs: het vermogen om
verder te denken.

'De Regt financiële planning
ondergaat naamswijziging'
De Regt financiële planning, geves-
tigd aan de Nieuwstad 44 te Lo-
chem, zal met ingang van 1 mei
2006 verder gaan onder de naam:
De Regt adviseurs. Het kantoor is
in 1997 opgericht door mr.drs. Bert
de Regt FFP als eenmanszaak met
als voornaamste doel het adviseren
omtrent de financiële situatie van
met name vrije beroepers en
DGA's. Inmiddels is het bedrijf uit-
gegroeid tot een professioneel all-
round advieskantoor en telt het 18
medewerkers.

Tijdens dit twee uren durend bedrijfs-
bezoek werd het college d.m.v. van een
presentatie en een kijkje in de produk-
tie en de magazijnen gelnformeerd
over de MINTEQ activiteiten. MINTEQ
BV is producent van metallurgische
produkten en systemen voor de staal-

industrie, de omzet van ca. € 16 mil-
joen per jaar wordt volledig geëxpor-
teerd naar vele landen over de wereld,
vooral binnen Europa, Egypte en Zuid
Afrika. 
Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan
zo`n 28 medewerkers in Nederland en

tevens aan 21 operators die de MIN-
TEQ systemen bij buitenlandse klan-
ten bedienen. Het college liet zich met
name positief uit over de hoge mate
van veiligheid waarmee binnen MIN-
TEQ met deels niet ongevaarlijke
grondstoffen wordt gewerkt. 
Het was een zeer nuttige bijeenkomst
die het college van Brockhorst en MIN-
TEQ BV nog dichter bij elkaar wist te
brengen.

College van Burgemeester en
Wethouders bezoekt MINTEQ B.V.

In het kader van het programma gericht op kennismaking en leggen van
nauwere contacten met ondernemend Bronckhorst, bezocht het voltalli-
ge college van B&W op dinsdag 25 april jl. MINTEQ BV in Hengelo/Gld.
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De Nationale Herdenking 
op 4 mei

Op de Nationale Herdenking worden alle burg-
ers en militairen herdacht, die sinds het begin
van de Tweede Wereldoorlog, wanneer en waar
ook ter wereld, in het belang van het
Koninkrijk zijn gevallen of door oorlogshan-
delingen en terreur zijn omgekomen.
De Nationale Herdenking is niet alleen her-
denken van diegenen die hun leven verloren,
maar houdt ook de bezinning in op heden en
toekomst.
Het programma van de Nationale Herdenking
te Zelhem is als volgt:
19.25 uur Herdenkingsdienst in de
Lambertikerk met medewerking van een koor,
basisscholen (declamatie) en piano en zang.
Last Post bij het monument en om 20.00 uur
twee minuten stilte.
Kranslegging door de Burgemeester namens de
Gemeente en kransen en bloemen door mensen
uit het voormalig verzet, Oranjecomité, de
straten (Verzet en Koeriershoek), kinderen van
scholen en andere burgers.
De ‘Stille tocht’ over het kerkhof langs de
graven van de vliegeniers en andere oorlogss-
lachtoffers. 

Rommelmarkt in de Velswijk

Carnavalsvereniging De Doldraejers uit de
Velswijk houdt op zondag 7 mei een gezellige
rommel-, hobby- en antiekmarkt. De markt
begint om 10.00 uur op de locatie aan de
Velswijkweg, rondom buurthuis D’n Draejer.

FNV Bouw actief 
voor werknemers in de 

afbouwsector 

Welke voorzorgsmaatregelen moet een schilder
nu precies nemen bij het werken met waterge-
dragen verven? Die vraag staat centraal op een
bijeenkomst, die FNV Bouw op 8 mei verzorgt
in Zalencentrum De Radstake in Heelweg.
Watergedragen verf bevat geen oplosmiddelen,
die zijn verboden voor werk binnenshuis, maar
met eczeem kan een schilder nog steeds te kam-
pen krijgen. Daarover wil FNV Bouw leden en
niet-leden voorlichting geven. Deskundigen
van Stichting Arbouw verzorgen een presen-
tatie en beantwoorden vragen uit de zaal.
Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur.
FNV Bouw hecht grote waarde aan goede ar-
beidsomstandigheden. Een quiz over 'fysieke
belasting' behoort ook tot het programma van
de avond. Maar het zal zeker niet onbesproken
blijven dat de CAO-onderhandelingen in het
schildersbedrijf stilliggen. Op 26 april gingen
werkgevers en werknemers uiteen zonder een
nieuwe datum af te spreken. Naast schilders
nodigt FNV Bouw nadrukkelijk óók stukadoors
en natuursteenbewerkers uit. Ook in hun werk
zijn er de nodige actuele ontwikkelingen
waarover regiobestuurder Bernard van Iren
informatie geeft. 

Lopen Vierdaagse goed 
voor hersenen

De Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen is 's werelds grootste wandelevene-
ment. De start van de Vierdaagse vindt ieder jaar
plaats op de derde dinsdag in juli. De 90ste
Vierdaagse vindt plaats van 18 tot en met 21 juli.
Maar wist u dat het lopen van de Vierdaagse
goed is voor uw hersenen?
Uit recent onderzoek blijkt dat bewegen goed
voor de hersenen is. Lichamelijke activiteit ver-
hoogt de vorming van nieuwe hersenencellen en
nieuwe verbindingen tussen hersencellen. Het
lijkt er zelfs op dat gezond bewegen preventief
werkt tegen dementie.
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat bewegen
een gunstige invloed heeft op de conditie van de
hersenen. Het zorgt er namelijk voor dat nieuwe
hersencellen worden aangemaakt (neuroge-
nese). Verder stimuleert beweging de groei van
het aantal verbindingen tussen hersencellen en
het bevordert de mogelijkheid dat hersendelen
functies van andere delen van de hersenen
overnemen (plasticiteit). Aangetoond is dat
regelmatig bewegen het risico vermindert op
cognitieve stoornissen, waaronder geheugen- en
concentratieproblemen. Ook blijkt bewegen cog-
nitieve achteruitgang die al is ingezet, bijvoor-
beeld door veroudering, te vertragen. Voor
mensen met een hersenaandoening of psychis-
che stoornis geldt eveneens dat fysieke activiteit
samengaat met een beter cognitief func-
tioneren. Beweging is kortom goed voor lichaam
en geest: om gezond te blijven dan wel gezonder
te worden.
Een vorm van bewegen is wandelen.
Gaat u de uitdaging aan om de Nijmeegse
Vierdaagse te lopen en wilt u wat meer doen
voor onze hersenen? Laat u dan sponsoren voor
de ‘Nationale Collecte Hersenziekten en
Psychische Ziekten’. Deze collecte zet zich in
voor mensen met hersen- en psychisch letsel.
Met een lijst kunt u uw familie, vrienden, ken-
nissen uw wandeltocht laten sponsoren, de
opbrengst hiervan gaat naar de collecte. Zo kan
de Stichting zich in blijven zetten voor gezonde
hersenen voor iedereen!
U kunt zich aanmelden bij mevr. Ine Woudstra,
promotor Nationale Collecte Hersenziekten en
Psychische Ziekten, Prins Bernhardstraat 14,
7064 GG Silvolde. 
Tel. 0315-346407 of 06-23358753 of per e-mail op
ine.woudsdstra@xs4all.nl
De Nationale Collecte Hersenziekten en Psychi-
sche Ziekten is een samenwerkingsverband van
de Hersenstichting Nederland en het Fonds
Psychische Gezondheid. 
Voor nadere informatie kunt u kijken op de web-
sites www.hersenstichting.nl en 
www.fondspsychischegezondheid.nl

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar
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Een mooie foto in de krante.
Dree vrouwleu, dee met mekaar
ne eerste pries kregen. Twee
donkere schoonheden en ene al
een betjen wiezer en griezer.
Zullie waarn de besten van
Gelderland. En no wilt ze nog
wieter, de besten van 't hele
land, dat wilt ze wordn. Sode-
mieters, dat zol mooi wezzen.
En dat allenig deur vakantie
reisjes klaor te maken? Ze doot
dat dan bliekbaor heel merakels
best. De eerste beste kere dat ze
no biej de Rabo Banke in Vorden
kump dan zal ze Gert met naor
binnen sleppen. Den winkel zit
d'r vaste an. Verduld hee zal d'r
an geleuven motten. Ze wil d'r
ok wel is uut. Riek en Hendrik
uut Zelhem die  reist wat af en
Gert blif maor in huus zitten
knooien. Iej heurt d'r toch hele-
gaar neet mear biej, kunt neet
mear met praoten. Met vakantie
gaon en verre reizen maken dat
mot!  Ai neet met kunt praoten
oaver Oostenriek, Frankriek,
Ierland of Turkije dan bunniej
knap achterlijk. Ze mot eigen-
lijk neudig zon niej fototoestel
kopen. Dat ding hol iej een hal-
ve meter van oew neuze af en
dan knip knip, an de lopende
band maak iej foto's. Hendrik
den maakt er wel 100 van zonne
vacantiereis. Thuus zet iej de

T.V. an en dan ziej oew zelf ar-
gens wiet fot op het T.V. scherm.
Neet mooi genog? Dan gooi de
plaatjes later weg. Kost niks. At
Gert maor neet zonne kniepert
was. Ja want zonne vakantie
kost wel een paar duuzend eu-
ro's. Zoas Hendrik en Riek dat
doot dan veul iej dat neet zo
dreks in de knippe. Die hebt zik
jaorn terugge al ne caravan ge-
kocht. Dat ding kosten ton 5000
gulden en later wear vuer n'n
andern eruild en 6000 euro  biej
betalen. Maor dan kost het kam-
peern maor een paar honderd
in de wekke. Gert den zeg, dan
kun iej goeddkoper in een
vakantie huus logeern of in een
hotel in Turkije. Dat kost dan
niks mear. Maor  dat wille trou-
wens ok neet. Ze zollen ok  een
wekke een caravan kunnen
huurn? Umme het is te probearn.
Gin katte in ne zak kopen zeg
Gert altied. Bevalt het oew dan
neet dan nog gin man oaver
boord. Ze hef al wel is ezegd dat
ze wel samen wil gaon met
Hendrik en Riek. Dat maakt het
zonne earste keare gemakke-
lijker. No mot die beiden dat zelf
ok nog willen. Want neet alle
holt is timmerholt en neet alle
gezelschap is plezierig gezel-
schap. Het mot wel klikken met
mekaar, hele dagen biej mekaar

op de lip. Wie hebt nog zovulle
mooie plekskes in ons eigen
Bronckhorst, zeg Gert. En na-
tuurlij is dat zo. Maor een men-
se wil toch wat anders. En mee
kunnen praoten. Iej bunt old en
versletten veur dait 't in de
gaten hebt. Het weekblad de
'Boerderij' zorgt veur grote reizen,
langs landen waor ze vrogger
hen gingen as emigranten. Dat
zol Gert nog wel wat lieken. En
dat is dan meest ok boern volk
waor ai met op stap gaot. Het
zult wel grote rieke boern wez-
zen. Canada 10 dage of Cuba,
Brazilie, Zuud Afrika maor ok
dichte bie huus b.v. België. Dan
kost vief dage 650 euro. Anders,
dan lup het al vlot naor 2000
duuzend euro de man. En dat is
Gert vuls te vulle. No neet datte
het neet betalen kan. Vulle bet-
ter dan den Hendrik, maor hee
zit er vulle vaster an. Hee dech
dat de laatsten aoveral ok nog
zakken hef. Ja verduld ze zal
het is gooien op zien geveul van
grote boer. Wanneer zonne old
kantoor, man zonnen Hendrik,
wel geld hef veur duure vacan-
tie's dan kan hij Gert d'r toch
neet veur onderdoon? Laot an
een ieder weten dat wie het
makkelijkijk kunt betalen? Daor
isse wel geveulig veur. 

De Baron van Bronckhorst

Opmars lange rente
bijna voorbij
De lange rente in Euroland is in
een half jaar tijd gestegen van 3,0%
naar 3,8% onder invloed van een
aantrekkende groei in Euroland
en twee renteverhogingen van de
ECB. Wij verwachten dat de lange
rente doorstijgt tot ongeveer 4%.

HOGE ECONOMISCHE GROEI
SLECHT NIEUWS
De groei van de Amerikaanse econo-
mie versnelt momenteel ten opzichte
van het vierde kwartaal. In Euroland
wint het economische herstel aan
kracht. Het Duitse ondernemersver-
trouwen staat inmiddels op het hoog-
ste punt sinds 1991. De daling van de
werkloosheid in Euroland moet de
consumentenbestedingen aanjagen. In
Japan zorgt de uitbodeming van de on-
roerendgoedmarkt (na vijftien jaar van
prijsdalingen) in combinatie met een
goede arbeidsmarkt voor een opwaart-
se trend in de groei van de detailhan-
delsverkopen. Ten slotte lijkt het dat de
Chinese economie het hoge groeitem-
po weet vast te houden, getuige de ver-
snellende geldgroei en de geleidelijk
stijgende yuan, de Chinese munteen-
heid. De laatst gerapporteerde BBP-cij-
fers melden een groei van 9,9% over
het vierde kwartaal van 2005. Wereld-
wijde hoge economische groei wak-
kert onder obligatiebeleggers de angst
voor inflatie aan. Inflatie holt de waar-
de van schuldpapier uit, en dat werkt
negatief door op de obligatiekoersen.

INFLATIEBEELD IS GUNSTIG
De inflatieontwikkeling geeft geen
aanleiding voor een verdere grote ren-
testijging want het inflatiebeeld is on-
derliggend nog steeds uitstekend. De
Amerikaanse consumentenprijzen
stijgen wel 3,6%, maar als we olie en
voedsel buiten beschouwing laten dan
resteert een alleszins acceptabele
2,1%. In Euroland is de totaalinflatie
ruim 2% en onderliggend ruim 1%. In
Japan heeft de Bank of Japan het einde
van de deflatie aangekondigd en tege-
lijkertijd de hoeveelheid geld die de

commerciële banken tegen 0% rente
ter beschikking staat met 80% terug-
gebracht. Voor de middellange ter-
mijn is het inflatiebeeld ook goed. De
grote centrale banken in de wereld zit-
ten momenteel op het pad van rente-
verhogingen. Daarmee remmen zij de
groei af om oververhitting van de eco-
nomie te voorkomen. Voor de Fed lig-
gen nog twee renteverhogingen in het
verschiet. Wij rekenen erop dat de
Amerikaanse economie in de tweede
jaarhelft een lagere groei gaat laten
zien onder invloed van een afkoeling
van de huizenmarkt. De Fed kan dan
stoppen met het verhogen van de ren-
te. De ECB is vroegtijdig begonnen
met het verhogen van de rente. De in-
flatiedreiging is beperkt zodat wij de
ECB het korte rentetarief niet tot bo-
ven de 3% zien verhogen.

NIET LANGER NEGATIEF 
OVER OBLIGATIES
Wij zijn na de lange rentestijging van
het afgelopen halfjaar niet langer ne-
gatief over de beleggingsvooruitzich-
ten voor obligaties. Het negatieve ef-
fect van de beperkte verdere lange ren-
testijging wordt opgevangen door het
hogere effectief rendement van obli-
gaties ten opzichte van kas. 

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

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

Voor het eerste programma is de zaal
vanaf 10.30 uur open voor deelnemers
en toeschouwers. Dit programma be-
gint om ongeveer 12.00 uur. De deel-
nemers zijn: vijf groepen van DIO Key-
enborg, drie groepen van Borchlo uit
Borculo, waaronder een selectiegroep
en vijf groepen van W.S.V. Warnsveld.
In totaal zullen in het eerste program-
ma 17 dansen worden uitgevoerd.

Voor het tweede programma is de zaal
open vanaf 14.30 uur. De aanvang van
het programma is dan ongeveer 16.00
uur. 

De deelnemers zijn: vijf groepen van
D.O.G. Baak, drie groepen van YGV
Doetinchem, vier groepen van KDO
Apeldoorn, waaronder selectiegroe-
pen, één groep van Brinio Lochem,
één groep van SZG Zutphen, één
groep van SGV Steenderen en drie
groepen van RGV Ruurlo. In totaal zul-
len in het tweede programma 23 dan-
sen worden uitgevoerd.

Tot ziens op 7 mei 2006 in Sporthal
Het Hooge Wessel in Steenderen.

Gymnastiekvereniging DOG Baak

Jazzdemo in Steenderen
Op 7 mei 2006 wordt weer een jazz-
demo gehouden in Sporthal Het
Hooge Wessel in Steenderen. Deze
wordt georganiseerd door Gymnas-
tiekvereniging DOG Baak en het
beloofd een zeer gevarieerde dag te
worden met twee programma’s.

Ook wanneer de cijfers over een lange-
re periode worden bekeken is van een
gunstige ontwikkeling van de ver-
keersveiligheid sprake. Aan het begin
van de jaren '80 vielen er jaarlijks nog
zo'n 300 doden in het Gelderse ver-
keer. Inmiddels naderen we dus de
100. De ontwikkeling van het aantal
ziekenhuisopnamen kent een verge-
lijkbaar beeld: van ca 2500 aan het be-
gin van de jaren '80 tot minder dan
1400 nu. 

Dit alles is volgens het ROVG het ge-
volg van een breed pakket aan ver-
keersveiligheidsmaatregelen dat de af-
gelopen jaren in Gelderland is getrof-
fen. Zo is flink gelnvesteerd in het vei-

liger maken van de de infrastructuur,
bijvoorbeeld door de aanleg van roton-
des en verblijfsgebieden (30 en 60 km
zones). Daarnaast is de verkeershand-
having door de politie gelntensiveerd,
waardoor er minder sprake is van
slecht verkeersgedrag, zoals te hard rij-
den, onder invloed rijden en door
rood licht rijden. Een goed voorbeeld
van de effecten hiervan is het gebruik
van de autogordel. Tien jaar geleden
droeg ongeveer 60% van de voorinzit-
tenden en 20% van de achterinzitten-
den de gordel. Inmiddels liggen deze
percentages op 90% respectievelijk
70%. Ook op het gebied van verkeers-
educatie worden tal van maatregelen
getroffen. Dit betreft bijvoorbeeld ver-
keerslessen op scholen, bromfietscur-
sussen, verbetering van de rijoplei-
ding, rijvaardigheidstrainingen voor
ouderen en diverse voorlichtingscam-
pagnes.

Het ROVG is blij met de gunstige cij-
fers voor 2005 en ziet deze als een sti-
mulans om de inspanningen voor ver-
keersveiligheid onverminderd voort te
zetten. Want het Gelderse verkeer eist
nog steeds een zware tol, met maande-
lijks 10 doden en meer dan 100 zwaar
gewonden. Kille cijfers waarachter on-
noemelijk veel leed schuilgaat.

Laagste aantal verkeersdoden sinds jaren

Gelderland steeds
verkeersveiliger
Het aantal slachtoffers ten gevolge
van een verkeersongeval in Gelder-
land is in 2005 verder afgenomen.
Volgens de door de politie geregi-
streerde ongevalscijfers vielen er in
2005 in het Gelderse verkeer 109 do-
den en belandden 1362 mensen in
het ziekenhuis. Ten opzichte van
2004 is het aantal doden met ca
13% afgenomen en het aantal zie-
kenhuisopnamen met ca 1%. Deze
cijfers zijn bekend gemaakt door
het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Gelderland (ROVG).

Volg de "VOORJAARSTOCHT" langs
de 3 attrakties/bedrijven in Ruurlo:
• De Cactus Oase  (Anny Cactus).
• De Ruurlose Doolhof.
• Pannekoekboerderij De Heikamp.

De "VOORJAARSTOCHT" is te starten
vanaf elk van deze 3 bedrijven. Het
knutselen is bij de Cactus Oase.

OPDRACHT
Maak zelf een voorjaarscollage met be-
hulp van oliepastels en de materialen
die je ontvangt bij De Doolhof en bij

Pannekoekboerderij De Heikamp. On-
derweg vind je vast nog wel wat meer.
Bij de Cactus Oase ontvang je de laat-
ste attributen en leert Anny Cactus je
er een mooi geheel van te maken.
Als je hiermee klaar bent ontvang je
als beloning - op vertoon van het toe-
gangsbewijs van De Doolhof (goed be-
waren dus!!!) en jouw geknutselde col-
lage - een kortingsbon voor een heerlij-
ke kinderpannenkoek bij De Heikamp.
Wil je hieraan meedoen, vraag dan bij
de kassa van de Cactus Oase te Ruurlo
de materialen voor de collage.

Je komt op verhaal in ruurlo

Voorjaarstocht
(tijdens meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2006)

SOCIÏ
Sociï lijkt gezien de resultaten de laat-
ste wedstrijden zich helemaal te kun-
nen vinden in de vijfde klasse. Ook
werd zondag de voor een paar jaar
klassen hogere spelende MvR van de
mat gespeeld. Jos Peters tekende voor
de 0-1 in de 15 min en Johan Riefel trof
even later met een geweldig peer de
lat zodat de ruststand 0-1 bleef. 
Net voor de rust werd Stefan Roording
bedankt voor zijn goede optreden en
maakte plaats voor de jarige Arend Jan
Groot Jebbink die vanwege werkzaam-
heden niet op tijd aanwezig kon zijn.

Na de thee was het Riefel die zich deze
wedstrijd heel goed liet zien en zijn
doelpunt meepikte 0-2. Het zal in de
60 min geweest zijn dat Jan Willem
Krijt op de goede plaats stond en de 0-
3 er in schoot. Sociï was als een echt
goed team aan het voetballen hard
werken en soms de bal wel meer dan
twintig keer raken voor dat er een te-
genstander tussen zat. 
Jos Peters werd 20 min voor tijd gewis-
seld voor Oscar Ter Bogt die dat na be-
horen deed. 
Dat op het laatst de goed keepende
Dennis Spiegelberg via een penalty
werd gepasseerd maakte men zich
niet meer zo druk om. 1-3.

Gezien deze goede reeks maakt Sociï
nog kans op een periode met nog twee
thuis wedstrijden in het verschiet a.s.
zondag komt sportclub Doesburg op
bezoek aanv 14.00 uur.

Verdere resultaten
Warnsveldse Boys 5 - Sociï 5: 4-1
Be Quick Z 6 - Sociï 3: 4-3
Sociï 4 - Loenemarkt 7: 1-1
Sociï 5 - Brummen 4: 2-12

Vo e t b a l Programma 6/7 mei
SHE B1-SBC B1; SBC C1-Keijenburgse B
C1; Rijnland D2 -SBC D1; SBC D2-Ga-
zelle Nieuwland D3; SBC D3-Gendrin-
gen D4; Wolfersveen E1-SBC E1;

WHCZ E5-SBC E2; Zelhem E4-SBC E3;
SBC F2-MvR F6; SBC F3-Gazelle Nieuw-
land F5; Sociï-Doesburg; IJsselstreek 3-
Sociï 2; PAX 6-Sociï 3; Sociï 4-Schalk-
haar 12; Sociï 5-DVV 5



Louis Kuperij kan niet zonder Aviko

Koninginnedag
Hoog-, Laag-Keppel en Eldrik

Louis Kuperij is een man die graag
dicht op de werkvloer staat. Iedereen
binnen (en ook ver buiten) Aviko
kent hem en hij kent de mensen. Avi-
ko is alles voor hem. De foto (waar-
voor dank aan Wilger Geurts) moest
dan ook voor een vrachtauto geno-
men worden om ook daar de Aviko
uit te dragen. 
Louis Kuperij: “Mijn basis is hard
werken, veel uren maken en daar-
naast altijd cursussen volgen om bij
te blijven. In principe ben ik zeven
dagen per week en 24 uur per dag
beschikbaar voor het bedrijf. Niet
dat ik er al die uren ben, maar als
het nodig is, zou ik het doen”.
Dhr. Kuperij werkt dan wel geen 7 x
24 uur, maar wekelijks is hij toch wel
70 uur op de fabriek en ook op zater-
dag en zondag heeft hij nog zijn

bezigheden.
Louis: “Aviko is een continue bedrijf.
Er wordt dus altijd gewerkt en dan
moet je ook op zaterdag en zondag
een vinger aan de pols houden”.
Het is moeilijk om het met ‘Mister
Aviko’ over Louis Kuperij te hebben,
want steeds weet hij weer een ont-
wikkeling van Aviko in het verhaal te
mengen. Zo wordt Aviko patat
inmiddels in 50 landen over de gehe-
le wereld verkocht, is Aviko eigenlijk
allang geen patatfabriek meer, maar
een aardappelverwerkend bedrijf
met meer dan 50 verschillende pro-
ducten. Er wordt op dit moment een
nieuwe fabriek ingericht waar per
uur 45 ton aardappels verwerkt kun-
nen worden, terwijl de jaaromzet
aan aardappels in de beginjaren zo’n
360 ton was.

Louis Kuperij: “In die beginjaren was
het zwaar werk. De aardappels wer-
den in zakken aangevoerd, je stond
uren boven de hete aardappels om
ze te pitten. In de nieuwe fabriek
wordt het gehele proces, een band
van 150 meter, bestuurd vanuit een
regelkamer met computers”.
Zat het Aviko jaren mee, de laatste
jaren komt de wind uit een andere
hoek. Patat en andere aardappelpro-
ducten kregen het predikaat ‘vet en
ongezond’, terwijl juist de gezond-
heid, sport en het voorkomen van
overgewicht belangrijke items zijn.
Dhr. Kuperij vindt het nog wel mee-
vallen: “We doen al jaren aan pro-
ductontwikkeling en daardoor is de
patat lang zo vet niet meer, maar
een ietwat corpulente man, die op tv
een bak patat, overgoten met vette
mayonaise, staat te eten, is voor ons
geen reclame. Ontwikkelingen zijn
o.a. het bakken in olijfolie en het
aanbrengen van een laagje op de
patatstengel, waardoor er veel min-
der vet in kan trekken. De aardappel
is en blijft een prima product, puur
natuur, zonder chemische toevoe-
gingen, maar, net als bij alles, geldt
dat je het met mate moet nuttigen.”
Zelf eet dhr. Kuperij wekelijks toch
wel twee keer een Aviko-product “En
dan niet de patat, maar een aardap-
pelschotel en dan heb ik volop
keuze”.
Dhr. Kuperij vindt Aviko een prima
bedrijf voor al haar werknemers.

Voor de peuters en kleuters waren er
twee vrolijke clowns die er met
gezellige spelletjes en dansjes een
feestelijke boel van maakten. 

Voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar
was er een ‘wilde dierenjacht’. De
kinderen moesten in het dorp op
jacht naar wilde dieren, voor een
nieuw op te zetten dierentuin achter
op het schoolplein. De eerste prijs
ging naar de groep van Michiel, de
tweede prijs naar de groep van Marit
en de derde prijs naar de groep van
Anne en Jikke. Ook konden kinderen
meedoen aan ‘zakgooien’. De eerste
prijs voor de jongens ging naar Tim
de Gier. 
De eerste prijs voor meisjes was voor
Marit Vrijbergen.

Voor de inwoners boven de twaalf
jaar werd er gestreden om het
Keppels Kampioenschap Girafgooi-
en, dat gewonnen werd door
Bernadette Kemperman. 
De tweede prijs was voor Johannes
Arrets en de derde prijs voor Lia
Makarawung. 

Toen Louis Kuperij veertig jaar geleden bij de beginnende patatfabriek
binnenstapte kon hij niet vermoeden dat het bedrijf hem zo in de greep
zou krijgen. Als 17-jarige was hij leergierig en bereid alle voorkomende
werkzaamheden te verrichten. Aviko was vier jaar ervoor in Hoog Keppel
begonnen met het schillen en pitten van aardappels om er patat van te
maken. Cafetaria’s werden steeds meer een begrip en de vijftien werk-
nemers van Aviko (Louis was nummer 15) konden de aardappels nooit
snel genoeg van de band krijgen, dus uitbreiden was het devies. Daarbij
viel de leergierigheid en de gedrevenheid van jonge Louis op en na twee
jaar werd hij al ploegleider. Weer twee jaar later in 1970 werd hij pro-
ductieleider in de nieuwe fabriek in Steenderen. Aviko groeide door de
jaren heen uit tot een moederbedrijf met meer dan 450 werknemers.
Eigenlijk moet je het hebben over 5 bedrijven, die ook allemaal nog weer
eens dochterbedrijven onder zich hebben.

De verjaardag van de koningin werd zaterdagmorgen gevierd bij sport-
café ‘SPIRIT’ in Hoog-Keppel. De Volksfeestcommissie Keppel-Oranjefeest
organiseerde er activiteiten voor jong en oud. Ondanks het ontbreken
van een lekker ‘terrasjesweer’ was het gezellig druk in en rond het sport-
café.

Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’ wist, tussen de buien door,
wederom een spectaculaire zeskamp te organiseren op zaterdag 29
april. Vanwege het slechte weer moesten wel wat onderdelen ingekort
worden en kwam het onderdeel ‘Woordzoeker’ zelfs te vervallen. 
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Natte Koninginnedag in Hummelo

Klootschiettoernooi
met bevrijdingsbal 

in Hummelo

Op vrijdag 5 mei organiseert oranje-
vereniging ‘Hummelo en Oranje’
een klootschiettoernooi om de
Bevrijdingstrofee 2006. Opgave voor
dit toernooi is helaas niet meer
mogelijk, maar na afloop is er een
bevrijdingsbal in zaal De Gouden
Karper in Hummelo met dansorkest
‘Mid-Live’ waarbij iedereen van
harte welkom is. Deelnemers aan
het toernooi hebben gratis toegang.
Losse entreekaarten aan de zaal
kosten € 3,50.

Open dag bij 
Western Riding

Achterhoek

De westernstal ‘Western Riding
Achterhoek’ is van de Slotsdijk in
Ruurlo verhuisd naar de Halsedijk
in Halle. Bij ‘Stal Navis’ hebben
Sylvia Pardijs en haar ruiters een
nieuwe thuisbasis gevonden. Sinds
begin dit jaar verzorgt zij daar de

western lessen en traint ze de
westernpaarden.
Het westernrijden is leuk voor jong
en oud, voor gevorderde of begin-
nende ruiters. Het is een ontspan-
nen rijstijl waar veel waarde word
gehecht aan de relaxte omgang met
het paard. De veelzijdigheid van de
westernsport zorgt er voor dat er
voor elk wat wils bij is. Het western-
rijden bevat veel verschillende disci-
plines zoals behendigheidsonderde-
len als ‘Trail’, waarbij de ruiter zijn
paard door obstakels moet leiden
zoals het rijden over balken, het zij-
waarts over pionnen gaan of het
achteruit ergens tussendoor zigzag-
gen. Ook zijn er snellere onderde-
len als de ‘reining’, een dressuur-
onderdeel dat in galop uitgevoerd
wordt en waar het paard zijn behen-
digheid kan tonen door de sli-
dingstop, waarbij een paard vanuit
een snelle galop stopt en daarbij
met de achterhand doorglijdt of de
‘spin’, waarbij er snel om de achter-
benen gedraaid wordt. 
Deze onderdelen en nog veel meer
kunt u op 13 mei vanaf 13.30 uur
aan de Halsedijk 2 in Halle zien bij
‘Western Riding Achterhoek’. Naast
allerlei demonstraties is natuurlijk
de nieuwe accommodatie te bezich-
tigen. En er is de mogelijkheid om
zelf eens een ‘proefritje’ op een
westernpaard te maken. 

Er deden acht teams mee aan de zes-
kamp voor junioren. De eerste prijs

ging naar het team onder leiding
van Miquel Mendes de Léon, de
tweede prijs naar het team van
Yvonne Hissink en de derde prijs
naar het team van Zwier Brekveld.
Van de tien deelnemende senioren-
teams bleek uiteindelijk het team
van ‘JAJEM.COM’ het beste. 
Het team ‘De Broezers’ werd tweede
en ‘Team Rexwinkel’ derde.

Henk Greven wist bij het vogelschie-
ten de romp eraf te schieten en werd
dus koning. De kop was voor Jos
Jansen, de linker vleugel voor Dirk
Jan Huntelaar, de rechtervleugel
voor Herman Letteboer en de staart
voor Gerrit Harenberg.

“We hebben als werkgever een goe-
de naam, betalen onze mensen goed
en voeren goede sociale voorzienin-
gen”.
Een aparte hobby van dhr. Kuperij
binnen het bedrijf is de bedrijfs-
brandweer. Zo richtte hij de bedrijfs-
brandweer op en werd zelfs met zijn
team bij wedstrijden in klasse 3 in
1980 Nederlands kampioen.
Als het woord hobby gevallen is,
wordt het toch ook tijd om te horen
of er naast al die aandacht voor het
bedrijf nog tijd en ruimte over blijft
voor vrijetijdsbesteding. Vol trots
komt de sleutelhanger op tafel met
daaraan de letter ‘G’, zoals voetbal-
vereniging de Graafschap die voert.
“Ik ben al jarenlang fan van de
graafschap en natuurlijk heb ik tijd
voor hobby’s. Zo fok ik stamboek-
schapen, hou ik van fietsen en van
de natuur en het werken in de tuin.”
Daar waar de gemiddelde leeftijdge-
noot het toch al snel over de vut, het
pensioen en dergelijke heeft, wil dat
bij dhr. Kuperij nog niet over zijn lip-

pen komen.
“Ik besef wel dat ik het in de toe-
komst minder moet gaan maken,
maar voorlopig ga ik nog lekker
door. Door nog beter te delegeren
stoot ik dan langzamerhand meer
af”. Maar na dit gezegd te hebben
praat hij toch liever verder over
Aviko en noemt hij als een hoogte-
punt het bezoek van Prins Claus aan
de fabriek om een nieuwe hal te ope-
nen.
Zijn jubileumviering, eigenlijk op 2
mei, viert hij ook liever een maand-
je later om het te kunnen koppelen
aan de (her)opening van de bovenge-
noemde computergestuurde fa-
briekshal begin juni.
Toch treffen we dhr. Kuperij op een
bijzonder moment, want de dag
erop (de vrijdag) heeft hij een snip-
perdag om samen met zijn vrouw
een weekeindje weg te gaan.
Benieuwd of hij vanuit zijn vakan-
tieverblijf nog telefonisch contact
gehad heeft met het ‘thuisfront’, de
Aviko.



Het grootste en de beste piratenfestival in Zelhem

Bennie Roozegaarde van Radio Milano
haalt MPF naar Zelhem

Open dag bij Pluktuin De Kruudhof

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat
Roozegaarde’s eigen piratenzender
Radio Milano definitief uit de lucht
ging. De zender geldt nog steeds als
een legende in piratenland. Van ’77
tot ’81 zonden Roozegaarde en zijn
mannen uit, maar in die relatief
korte periode, wisten ze een grote
stempel op de piratenwereld te druk-
ken. Niet alleen door het enorme
bereik van de zender, die tot in de
omliggende landen te horen was,
maar ook vanwege de professio-
naliteit die Radio Milano uitstraalde.
Als één van de eerste piratenzenders
maakten de heren gebruik van jing-
les met de stemmen van bekende
artiesten en die artiesten waren ook
regelmatig te gast in de studio.
Enkele van die jingles, waaronder
eentje met Arne Jansen, zal tijdens
het MPF in Zelhem weer te horen
zijn. Radio Milano kreeg drie keer
bezoek van de politie en de Radio
Controle Dienst, maar de zender
werd nooit gevonden. De laatste keer
kwamen naar schatting 3.000 men-
sen protesteren en moesten er ME-
ers worden ingezet om de meute in
bedwang te houden. Kort daarna
besloot Roozegaarde te stoppen.
“Niet vanwege de invallen, maar
vanwege het feit dat ik een vrouw,
familie en twee kinderen had. Dan
moet je op een gegeven moment je
verantwoordelijkheid nemen. De
zender en de enorme luisterschare
waren ons boven ons hoofd
gegroeid.”
Tijdens het MPF in Zelhem zal uitge-
breid stil worden gestaan bij het
heengaan van de zender. Rooze-
gaarde heeft al zijn kennissen van
weleer opgetrommeld, zodat het
achter de schermen een kleine reü-
nie wordt. Roozegaarde zal mis-
schien zelfs een tipje van de sluier

oplichten over de precieze locatie
van zijn zender, die hij nog steeds
ergens op zijn erf heeft staan. Niet
dat men er veel aan zal hebben,
want het geheim gaat mee in zijn
graf. Dat geheim geeft immers altijd
nog een beetje magie aan de naam
Radio Milano. “Een grote zender
maken, is geen kunst, er eentje zo
verbergen dat ie zelfs met professio-
nele apparatuur niet te vinden is,
wél. Achteraf is het misschien hele-
maal niet zo slecht geweest dat we
destijds uit de lucht zijn gegaan. Nu
zijn we een legende!”
Maar Roozegaarde heeft de piraten-
muziek nooit helemaal los kunnen
laten. Het jubileum van de zender
leek hem een goed idee om Zelhem
en omstreken te tracteren op een
Mega Piratenfestijn. “En om de
omgeving te bedanken voor de
steun.” Hij nam eerst een kijkje op
verschillende MPF’s in Nederland en
wat hij zag, beviel hem goed. Héél
goed. “Er zijn in Gelderland best wel
piratenfeesten, maar niet in de orde
van grootte en met de kwaliteit van
het MPF. De bezoekers krijgen waar
voor hun geld. Ontzettend veel
bekende artiesten tegen een relatief
lage prijs. 
Een kaartje kost maar € 16,--.”
Roozegaarde merkt dat het Neder-
landstalige lied ook in zijn regio een
steeds grotere populariteit krijgt.
“De formule van het MPF slaat over-
al aan en dat moet hier dus ook kun-
nen. Er zijn hier in de regio nog
steeds relatief veel piraten actief,
alhoewel ik wel vermoed dat het er
in de noordelijke provincies meer
zijn. De politie is hier wat actiever
dan daar. Ik wil echt niet mensen
oproepen om meteen ook een pira-
tenzender te beginnen, maar vol-
gens mij is de markt momenteel erg

groot. Er wordt nog steeds ontzet-
tend veel geluisterd naar regiomu-
ziek. Zelf luister ik ook nog wel eens
naar een zender als ik in de auto zit.
Dan pak ik altijd de sterkste zender,
ha ha!”
Met zijn bedrijf ‘Globe Security’
regelt Bennie Roozegaarde die dag
de beveiligingsmensen, de verkeers-
regelaars en het verkeersplan. Dat
wordt allemaal vanuit zijn nieuwe
camera/communicatiewagen geco-
ördineerd. Naar schatting zullen er
een stuk of honderd ‘sfeerbewakers’
rondlopen. Maar ook helpt hij mee
met de vergunningaanvraag, want
hoewel het MPF het geesteskind is
van anderen, is de editie in Zelhem
zijn kindje. 
Niet voor niets komen ook zijn ken-
nissen van het Brookduo (met VVD-
er Oplaat, die voor Roozegaarde
opkwam toen zijn boerderij in 2000
geruimd moest worden, vanwege
een mysterieuze koeienziekte) langs.
“En nogmaals: het zal de grootste
worden van Nederland. Ik heb er ver-
trouwen in dat dat kan. En dat zit
ook in me: met alles wat ik doe, wil
ik de beste en de grootste zijn! Ik heb
onlangs nog eens wat oude opnames
van Radio Milano teruggeluisterd en
tijdens de laatste uitzending heb ik
ook gezegd dat Radio Milano weer
terug zou komen. Bij deze dus!”

Op het programma staan Jan Smit,
Nick & Simon, Jannes, Marianne
Weber, Thomas Berge, Dennie
Christian, Lucas & Gea, Arne Jansen,
George Baker, Henk Wijngaard,
Mieke, Sugar Lee Hooper, Jan &
Zwaan, Willem Barth, Patrick, Stef
Ekkel, Martin Dams, Frank van
Etten, Jacques Herb, De Havenzan-
gers, Frank & Mirella en Elz Bakker.

Voorverkoop
Kaarten kosten € 16,-- en zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij
Roenhorst, Globe Security, Radio
Milano en Radio Ideaal in Zelhem,
de Bruna winkels in Vorden en
Ruurlo en Huls (cd-afdeling) in
Doetinchem. 
Ook bij alle vestigingen van Music
Store in de Benelux kunt u kaarten
bestellen.
Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op
de site www.megapiratenfestijn.nl

Omdat er méér grond beschikbaar
kwam, werd begin 2005 begonnen
met een Pluktuin. Het idee van een
pluktuin is dat een vaste groep deel-
nemers, tegen betaling van een vaste
vergoeding per maand, het jaar rond
de eigen groenten, fruit en bloemen
in de tuin komen oogsten. Deelne-
mers worden met een wekelijkse
nieuwsbrief op de hoogte gehouden
van de groei en bloei in de tuin. Ook
lezen ze daar welke producten die
week in de tuin gehaald kunnen
worden. Recepten en tips worden
ook via de nieuwsbrief uitgewisseld.
Zo kunnen méér mensen genieten
van een fraaie tuin en supervers
voedsel.

Het jaar 2005 heeft gediend als een
soort proefjaar. Dit voorjaar is de
tuin uitgebreid en is er een kas
gebouwd. Dat betekent dat er ruim-
te is voor meer deelnemers. Daarom
is er op 7 mei vanaf 15.00 uur Open
Dag voor alle belangstellenden. Het
adres van de Kruudhof is Lankerse-
weg 3 en 3a, Halle. Kijk voor meer
informatie op www.kruudhof.nl

Het Mega Piratenfestijn in Zelhem moet het grootste van Nederland wor-
den. “En als dat dit jaar niet gebeurt, dan volgend jaar of het jaar erop.”
Bennie Roozegaarde lacht, maar meent het. Het is zijn ideaal en om dat
te bereiken is hij vanaf het begin duidelijk geweest tegen Eddy Mensink,
die het Mega Piratenfestijn organiseert. “Ik heb hem opgebeld en ge-
zegd: Ik wil dat feest in Zelhem. Werken we met elkaar of tegen elkaar.
Daarna hebben we een paar goede gesprekken gehad en het klikte. En ik
heb meteen gesteld dat we er dan wel voor moeten gaan om het Mega
Piratenfestijn hier het grootste van Nederland te maken. 
Dat weten ze, dat is het doel!”. Vrijdag 12 mei zal het Mega Piratenfestijn
in Zelhem plaatsvinden tegenover Roozegaarde’s boerderij aan de
Slangenburgweg. Het terrein is vanaf 18.30 uur geopend en de optredens
beginnen om 20.00 uur.

Op zondag 7 mei houdt Pluktuin de Kruudhof in Halle open middag. De Pluktuin is een initiatief van twee
families, die al tien jaar op biologische wijze hun eigen groenten, aardappe-len, kleinfruit en bloemen telen.

Overal ter wereld is de voetbalkoorts uitgebroken, zo ook in Nederland
waar bondscoach Marco van Basten vorige week de namen van 33 spe-
lers bekend maakte die mogelijk deel uit gaan maken van de selectie die
naar Duitsland afreist. De spanning is er bij de spelers en overal in de
media vindt er discussie plaats over het ontbreken van namen en weet
men te melden wie er zeker mee gaan en wie mogelijk niet.
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Selecties wachten in spanning op beslissing!

Voor 15 mei wordt bekend
wie er afvallen

In Duitsland, het land dat het WK
voetbal organiseert en dan in het
bijzonder de stad Berlijn, loopt de
spanning ook weer op. Honderden
kin-deren uit sociaal zwakke gezin-
nen en kindertehuizen staan op de
lijst van de Internationale Kinder en

Jugend Hilfe te Berlijn. Deze kinde-
ren hopen op een uitnodiging voor
drie weken in een gastgezin in
Nederland. Die bijzondere selectie
wordt door medewerkers van Pax
Kinderhulp gekoppeld aan Neder-
landse gastfamilies.
Inmiddels is al bekend dat deze
zomer een vijftig tal kinderen in
deze regio zal verblijven. Omdat Pax
Kinderhulp zoveel mogelijk kinde-
ren in de gelegenheid wil stellen
kennis te maken met het ‘typisch’
Hollandse gezinsleven, zijn zij nog
op zoek naar meer gastgezinnen die
hun huis en hart open willen stellen
voor een Berlijns kind. Heel in het
bijzonder zijn gezinnen die plaats
hebben voor jongens in de leeftijd
van 9 tot 12 jaar, nog van harte wel-
kom.
De kinderen komen in de periode
van 22 juli tot 11 augustus naar
Nederland. Laat hen niet in span-
ning, reageer voor 15 mei en neem
contact op met de lokale ‘coach’,
Jacquelien van Dillen, tel. 0314-
684408, of Milko van Heusden, tel.
0314-365223. Na aanmelding bezoe-
ken medewerkers van Pax
Kinderhulp u om samen met u te
bekijken of u kunt helpen de selec-
tie te vergroten. Informeren ver-
plicht u tot niets. Voor meer infor-
matie kunt u ook naar de website:
www.paxkinderhulp.nl

Wandelingen IVN 
‘De Oude IJsselstreek’

Op zondag 7 mei houdt IVN ‘De
Oude IJsselstreek’ de langeafstands-
wandeling ‘Het Vennenpad’, een
wandeling van circa 20 km die voert
vanaf  Doetinchem door de Kruis-
bergse Bossen naar Laag-Keppel en
weer terug. Er wordt gestart op par-
keerplaats Varkensweide (nabij de
fietsbrug) in Doetinchem. Om 11.00
uur staan daar IVN gidsen klaar om
de wandeling van ongeveer vijf uur
te begeleiden. Neem eten en drin-
ken mee voor onderweg!
Ook dit jaar heeft de werkgroep
Doetinchem/Zelhem/Doesburg/
Hummelo/Keppel van IVN ‘De Oude
IJsselstreek’ weer maandagmiddag-
wandelingen op het programma
staan. De eerste wandeling van dit
seizoen heeft als thema: “’t Is
lente!”. 
Maandag 8 mei staan de gidsen om
14.00 uur klaar op de parkeerplaats
bij De Gouden Leeuw, Rijksweg 91 in
Laag-Keppel.  De wandeling duurt
ongeveer 2 uur.
Aan deze tochten zijn geen kosten
verbonden, maar een vrije gift is
welkom. Voor inlichtingen kunt u
bellen met mevr. Gerrie Til, tel. 0314
625536. 

Uitvoering 
gymnastiekvereniging

De Sperwer
Op zaterdag 13 mei verzorgt gym-
nastiekvereniging ‘De Sperwer’ haar
jaarlijkse uitvoering in de Hessen-
hal in Hoog-Keppel. Het bestuur
hoopt dat velen de weg naar de
Hessenhal zullen vinden. Leden van
jong tot oud zullen de toeschouwers
laten genieten van de gym- en turn-
sport en aerobics. Het belooft een
wervelende voorstelling te worden.
Het programma heeft in vergelij-
king met voorgaande jaren een aan-
tal wijzigingen ondergaan. Het
‘lange zitten’ voor de toeschouwer is
er niet meer bij! De avond wordt
afgesloten met een gezellige fair. De
uitvoering begint om 19.15 uur.

Jan Radstake wint fiets

Jaarlijks organiseert voetbalvereni-
ging Zelos een feestavond voor haar
leden. Daarbij hebben de vele vrij-
willigers altijd gratis toegang en als
dank voor hun inzet krijgen ze een
avondje gratis vertier aangeboden.
Om de kosten enigszins te drukken
wordt er een verloting georgani-
seerd. 

De ook dit jaar
weer gezellige
feestavond vond
onlangs plaats in
zalencentrum ’t
Witte Paard in
Zelhem. 

De hoofdprijs
van de verloting
was een nieuwe
fiets, aangebo-
den door Fiets-
wereld Kappert.

De gelukkige
prijswinnaar was
Jan Radstake uit
Doetinchem.
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NATUURLIJKE OVERGANG
NAAR NIEUWE WOONSITUATIE
Wie de monumentale villa betreedt,
ervaart direct de ontspannen sfeer
en grandeur die de hele omgeving
uitstraalt. De kleinschalige opzet, de
persoonlijke aandacht en zorg plus
een royaal servicepakket maken
Huize Dahme tot een gewilde huis-
vesting voor bewoners die altijd vol-
op in het leven hebben gestaan en
dat vooral ook willen blijven doen.
Maar dan wél in stijl. 

Het credo van Zorgvilla Huize Dah-
me ('zorgeloos verzorgd') wordt dan
ook op vele niveaus ingevuld. Van de
fraaie locatie tot het karakteristieke

pand, van de optimale persoonlijke
zorg tot een diepgeworteld respect
voor het leven: in Huize Dahme zijn
werkelijk álle voorwaarden gescha-
pen om de overgang vanuit de thuis-
situatie zo natuurlijk en aangenaam
mogelijk te maken.

RESPECT VOOR HET LEVEN
Volgens Afke en Peter Jansen - samen
met Kitty Tijdeman (moeder van Af-
ke), de jeugdige initiatiefnemers
voor Huize Dahme die tevens de da-
gelijkse leiding in handen hebben -
is het allemaal een kwestie van de
juiste balans. "Uiteraard moet de ac-
commodatie technisch voldoen aan
de allerhoogste eisen," vertelt Afke,
"maar voor ons telt het menselijke
aspect eigenlijk veel zwaarder. 

We zijn ervan overtuigd dat ieder-
een zijn leven op een volstrekt eigen
wijze leeft en dat de waardevolle in-
vulling ervan vaak in de details
schuilt. Daar moet je niet alleen res-
pect, maar ook gevoel voor hebben.
Je moet je volledig in een ander kun-
nen verplaatsen, anders werkt het
niet. En dat uit zich dan in de per-
soonlijke zorg en aandacht die je
aan iedere bewoner geeft."

PERSOONLIJKE ZORG 
EN AANDACHT
En wát voor aandacht! De driehoof-
dige leiding heeft zeven verzorgen-

den, een verpleegkundige en een ac-
tiviteitenbegeleidster in dienst. Ver-
der kunnen ze een beroep doen op
een aantal vaste vrijwilligers, die tal
van activiteiten ontplooien met de
bewoners: van een heerlijke wande-
ling tot een bezoek aan de markt, de
Schouwburg of allerlei andere cultu-
rele activiteiten. Al komt de cultuur
zelf óók naar Huize Dahme toe! Zo
wordt er regelmatig geconcerteerd
in de eigen huiskamer. In samen-
werking met de gemeente Lochem
staan er momenteel unieke plant-
aardige kunstwerken in de vijver en
tijdens de Kunstroute 2007 zullen di-
verse kunstenaars in de tuin expose-
ren. "Bovendien stimuleren we het
voortzetten van reeds bestaande ac-
tiviteiten binnenshuis en buitens-
huis," legt Afke uit. "Daarbij is in on-
ze visie de familie van de bewoners
erg belangrijk. Ook die moeten zich
prettig voelen. Ze zijn de hele dag
welkom en kunnen zó mee-eten als
ze willen."

24 UUR PER DAG HET ECHTE
'THUISGEVOEL'
"Dat klopt," knikt echtgenoot Peter,
die als voormalig chef-kok dagelijks
de heerlijkste gerechten op tafel to-
vert. "Het is ons doel om de bewo-
ners een volkomen 'thuisgevoel' te
geven. We hebben kosten noch
moeite gespaard om een ambiance
te creëren van privacy én zorg en

Particuliere woonzorgvoorziening biedt warm thuis aan haar bewoners

Zorgeloos verzorgd in Huize Dahme
In mei 2006 is het alweer één jaar
geleden dat Zorgvilla Huize Dah-
me van start ging. Achter de
fraaie deuren van dit statige
Rijksmonument uit 1910, schuilt
een unieke particuliere woon-
zorgvoorziening, waar warmte,
aandacht, respect en professione-
le verzorging de boventoon voe-
ren. Of het nu gaat om vaste of tij-
delijke (revaliderende) bewoners.
Binnen de kleinschaligheid van
Huize Dahme kan het credo 'Zor-
geloos verzorgd' tot in de kleinste
details worden ingevuld, en dat
gebeurt dan ook. Zeven dagen
per week. En met volle overgave
van alle betrokkenen...

Op zaterdag 20 mei wordt van 13.00
tot 20.00 uur een festivalfeest geor-
ganiseerd aan de Remmelinkdijk 1
te Keijenborg bij Hengelo Gld. Gem:
Bronkhorst. Het wordt een actief
feest waarbij er naast drankjes en
hapjes volop gelegenheid is om je ta-
lenten te laten zien. Door verschil-
lende getalenteerde medewerkers
worden workshops gegeven zoals:
Schilderen met Marjo Groen.Tuin-
decoraties maken met Marjo Frede-
riks. Wijnproeverij met Bea Logten-
berg. Striptekenen (met Herman
Roozen de tekenaar van Opa uit de
"boerderij" en schrijver voor Sesam-
straat. Er is een demonstratie scha-
pendrijven en een oldtimerfestival
voor tractoren. Kinderen kunnen
worden geschminkt en er is een
springkussen. Tevens zijn er volop
hapjes en drankjes. Natuurlijk is er
muziek met Hans Keuper alom be-

kend met zijn sketches en natuurlijk
als lid van de dialectband "Bohfoi-
toch", DAQ een groep van 4 muziek-
anten en een showmaster, samen
spelen ze luide jazzy borrelpop en
de afrikaanse percussieband MaMa-
rafanyi. De opbrengst van het feest
gaat naar het Regenbooghuis in
Port-au-Prince, Halti. In het project
worden gezinnen die getroffen zijn
door aids medisch en sociaal onder-
steund. Marinke Ros van "Wereldkin-
deren" komt over dit project vertel-
len. Ook is er een grote loterij met di-
verse leuke prijzen waaronder 2 pas-
se-partouts voor de Zwarte Cross, 1
uur zweefvliegen en kaartjes voor
"de Dijk". Entreekaarten zijn te koop:
in de voorverkoop (met korting) bij
onderstaande adressen. Aan de
"poort" van het feestterrein (volta-
rief). Voor meer info: www.festival-
feest.nl Willeke Verwoerd (06) 48 -

378 017. Voor Keijenborg: Marjo Fre-
deriks (0575) 46 34 42, Wiendelsweg
1. Irene Romeijn (0575) 46 17 64,
Remmelinkdijk 1. Ook zijn er kaar-
ten te koop bij de Troefmarkt te Keij-
enborg, St. Janstraat 4.

Met medewerking van Hans Keuper

Festivalfeest voor Halti te Keijenborg

Reeds in de trainingen bleek al
dat het een spannend dagje zou
kunnen worden in de klasse Su-
perstock 600 om het Vancansoleil
ONK. Om de beste startplaats
streed Yamaha Racing Support
coureur cccccGerald Perdon met
vooral Ronald ter Braake en Sam
van Rens om dec beste uitgangs-
positie voor de race. 

Met een snelste tijd van
1min.49.1sec. moest Gerald met 0.4
sec. toegeven op Ter Braake. Dat Per-
don nog wat wisselgeld in de achter-
zak had, bewees z’n snelste tijd in de
race: 1min.47.7 sec. Maar liefst dus
een volle seconde sneller dan de po-
le- tijd! Echter in z’n opmars waarbij
hij de voor hem liggende Ronald ter
Braake wilde inhalen, ontmoette Ge-
rald z’n Waterloo. 
Na constant de race op een tweede
plaats te hebben gereden, raakten
beide coureurs elkaar in ronde acht
van de negen te verrijden ronden.

Voor Gerald eindigde de race in de
grindbak en moest daardoor z’n eer-
ste nul score toevoegen aan het ONK
tussenklassement. Het seizoen is

nog lang en met hetgeen Gerald tot
nu toe heeft laten zien, is er alle ver-
trouwen in dat hij in Eemshaven (26
mei) weer orde op zaken stelt.

Gerald Perdon zet met beste
rondetijd de nieuwe norm voor
Superstock 600 in Assen

LANGWERDEN VEEVOEDERS verkoopt veevoeder en meststoffen en brengt

onder het merk LAVOR paarden- en hondenvoeder op de markt. Met daar-

naast een volledige LAVOR strooisel program ten behoeve van de runder- en

paardenhouderij.

Voor landelijke bezorging van deze produkten zoeken wij op korte termijn een 

CHAUFFEUR m/v

en een

parttime CHAUFFEUR m/v

Met de mogelijkheid tot een eventuele overnachting.

Functie profiel:

• bezit van chauffeursdiploma en rijbewijs B, C en E.

• affiniteit met de agrarische sector.

Wij bieden:

• werken met enthousiaste en betrokken collega’s

• goede arbeidsvoorwaarden

Voor informatie of sollicitatie neem contact op met ons bedrijf.

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 46 75 55.

zelf zijn we uitermate tevreden over het
resultaat. We hebben Huize Dahme gron-
dig gerestaureerd en volledig aangepast
aan de modernste eisen. Nu de serreka-
mer van binnen in oorspronkelijke staat
is hersteld, mogen we de verbouwing als
afgerond beschouwen. We hebben altijd
gezegd dat we liever een thuis dan een
verpleeghuis wilden zijn en daarom heb-
ben we ook weinig wit toegepast in het in-
terieur. De 12 luxe één- en tweepersoons-
appartementen verschillen allemaal qua
stijl, ligging, grootte en afwerking. Maar
de basisvoorzieningen zijn voor alle ap-

partementen van hetzelfde hoge niveau,
24 uur per dag." Dat dit geen overmoedi-
ge uitspraak is bewijst de recente kwali-
teitsscreening van brancheorganisatie
NeVeP, die Huize Dahme glansrijk door-
stond. En als u het allemaal eens met ei-
gen ogen wilt aanschouwen: u bent van
harte welkom...

Zorgvilla Huize Dahme 
Nieuweweg 5 / 7241 EP Lochem
Tel: 0573-45 84 20
www.huizedahme.nl

Iedere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en 

de groenteman te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen,
maar g e s p e l d .



VVG '25 - VORDEN
Met een gelijkspel (0-0) heeft Vorden
zich dit seizoen weer gehandhaafd in
de 4e klasse. Na een negatieve reeks
van 7 nederlagen op rij behaalde de
formatie van trainer Jan Ligtenberg
het benodigde punt in Gaanderen te-
gen VVG. Vanwege de viering van ko-
ninginnedag werd deze wedstrijd af-
gelopen donderdag gespeeld.
VVG was afgelopen seizoenen kampi-
oenskandidaat, maar dit seizoen heeft
het, met name door het vertrek van
een aantal basisspelers, degradatiezor-
gen. Vandaar dat de Gaanderense
ploeg alles of niets speelde en risico's
nam in de verdediging. Vorden ging
na 10 minuten achterin ook 1 op 1
ging spelen en nam vanaf dat mo-
ment het heft in handen. Vorden creë-
erde zich vele kansen. Ronald Visser
zorgde continue voor dreiging vanaf
de rechtervleugel. Met zijn snelheid
was hij zijn directe tegenstander te
snel af. Voor rust kreeg Vorden een
aantal zeer grote kansen via Arnold
Norde (3x), Dennis Wentink (1x), Ro-
nald Visser (2x) en Rob Enzerink. Ech-
ter, doelman Tom Schepers van VVG
bleek een grote sta in de weg. Hij speel-
de een prima partij en het was aan
hem te danken dat de Vordense
equipe niet scoorde. Daarentegen gaf
de Vordense verdediging, met een
sterk spelende Erik Rakitow, nagenoeg
geen kans weg. Na rust drong VVG iets
meer aan en waren de verhoudingen
gelijk. Het middenveld werd vaak over-
geslagen, waardoor het spel snel op
een heer golfde. De beste kans was er
voor Dennis Wentink. Uit een voorzet
van Ronald Visser schoot de Vorden
spits rakelings over het doel. Ook Rob
Enzerink kreeg een goede mogelijk-
heid, maar zijn inzet uit een voorzet
van invaller Maarten Greven was een
makkelijke prooi voor de Gaanderense
doelman. Deze stond even later weer
op de goede plek toen de doorgebro-
ken Ronald Visser alleen op hem afste-
vende. Aan de andere kant voorkwam
Vorden keeper Mark Borgonjen een te-
gendoelpunt door goed uit zijn doel te
komen. Vorden verdiende een over-
winning, maar beide teams kwamen
niet tot scoren. Voor Vorden was dit
punt dus voldoende om zich te hand-
haven in de 4e klasse. VVG zal de reste-
rende 2 wedstrijden moeten winnen,
maar is daarbij nog afhankelijk van de
resultaten van andere teams. Volgen-
de week speelt Vorden in en tegen Ter-
borg.

Uitslagen donderdag 27 april
VVG '25 1 - Vorden 1: 0-0
Doetinchem 2 - Vorden 2: 4-0

Programma zaterdag 6 mei
HSC '21/Brein A2 - Vorden A1; Vorden
C1 - Go Ahead D. C1; Beekbergen C2 -
Vorden C2; Vorden C3 - Warnsveldse
Boys C4; Grol D1 - Vorden D1; Brum-
men D3 - Vorden D2; AZC E1 - Vorden
E1; Vorden E2 - Brummen E2; Pax E2 -
Vorden E3; Vorden E4 - Babberich SV
E1; Vorden F1 - RKPSC F1; Hoven de F2
- Vorden F2; Vorden F3 - Dierense Boys
F1; Erica '76 F2 - Vorden F4; Ruurlo F8 -
Vorden F5; Zelhem F2 - Vorden F5

Programma zondag 7 mei
Terborg 1 - Vorden 1; SDOUC 2 - Vorden
2; de Hoven 2 - Vorden 3; Vorden 4 -
Baakse Boys 2; Vorden 5 - Dierense
Boys 5

Vo e t b a l

Gymnastiekvereniging Sparta is met
ingang van april 2006 een selectie
groep gestart. De volgende meiden
zijn geselecteerd: Op de balk v.l.n.r.
Joyce van Amerongen, Sanne Wen-
tink, Lynn Hartman, Ilse Lindenschot,
Naomi Ulkeman. Tweede rij v.l.n.r. Kel-
ly Gotink, Jeanne Hartman, Emma
Groot Jebbink In spagaat: Paula
Bruinsma, Natasja van Lingen, Lieke
Spekschoor, Jet Golstein Deze twaalf
meisjes zijn geselecteerd om twee uur
extra in de week te trainen, op maan-
dagavond in de sporthal in Vorden on-

der leiding van Jolien Groot Roessink.
Bij de selectie training is de krachttrai-
ning en de conditie oefeningen be-
langrijk . Ze oefenen op de spanbrug,
balk, lange mat en verschillende
sprongen. De jongste meiden hebben
zaterdag 6 mei de eerste wedstrijd in
Baak. De oudere meiden worden
klaargestoomd voor de rayonkampi-
oenschappen in Oktober.

SPARTA ORGANISEERD 
De 39e Avondvierdaagse 12, 13, 14 en
15 juni 2006.

Een selectie groep voor Sparta

De creativiteit spatte ervan af, letter-
lijk en figuurlijk. Kunstschilders creë-
erden werken met de grootste artistici-
teit. Ze traden in de voetsporen van de
grote Piet Mondriaan, gingen aan de
slag met plakkaatverf, ecoline en
houtskool. De prachtigste portretten
werden gemaakt, zelfportretten maar
ook portretten van elkaar, de meesters
en de juffen.  Maar ook andere werken
zoals landschappen, stillevens etc.
Daarnaast werd veel gewerkt met an-
dere materialen zoals hout, plastic en
klei. Bijna alle stukken kregen een ti-
tel mee: "vliegtuig", "steen uit Afrika",
"het Lochemse zwembad", maar er wa-
ren er ook  "zonder titel". 
En zoals het er in de werkelijkheid ook
aan toe gaat, werkten de kunstenaars
toe naar een expositie. Afgelopen
maandag 24 april werden alle werken
verzameld in de gymzaal van de
school, deze was ingericht als heuse

galerie. Het was een groot succes. Na-
dat de galerie de deuren om 11.30 uur
had geopend, was het meteen een
drukte van belang. Vele bezoekers
kwamen al het moois bekijken. Overi-
gens waren alle deelnemende kunste-
naars aanwezig op het moment van
de opening van de tentoonstelling. 
De ochtend werd besloten met een ver-
koop. De bezoekers konden, in overleg
met de kunstenaar, een werk van hem
of haar aanschaffen. De belangstelling
was enorm! Als afsluiting werd het
topstuk van de tentoonstelling, een
portret van de directeur van de school,
meester Wim, gemaakt door Mariska
Reinders, geveild en met succes: de
kunstenaar mag tevreden zijn. Het
was een leuke en leerzame periode
voor de kinderen. En door deze finale,
waarbij de ouders het werk van alle
kinderen konden zien, was het voor ie-
dereen een feest.

De Kraanvogel

De afgelopen weken is er op basisschool "de Kraanvogel" te Vorden in de
kleutergroepen gewerkt over het thema kunst. Dit in het verlengde van de
werkmethode waarmee op deze school in de laagste groepen gewerkt
wordt, de basisontwikkeling. Doordat de juffen de realiteit samen met de
kinderen naspelen, leren de kleuters hoe het eraan toe gaat in de "echte"
grote-mensen-wereld. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd, de woor-
denschat vergroot.

De Samenwerkende Bonden Oude-
ren-Vorden (ANBO en PCOB) pre-
senteerden afgelopen vrijdagmid-
dag, 27 april, in de grote zaal van
het Dorpscentrum voor ruim hon-
derd leden en overige belangstel-
lende Vordense ouderen een optre-
den van de Twentse Vocalisten "Ca-
priccio". 

Dat het gebrachte repertoire van goed
in het gehoor liggende operetteklan-
ken, schlagermelodieën en Weense
liederen bij het publiek in de smaak
viel, bleek uit het veelvuldige applaus,
dat uit de zaal op klonk. Dit succes en
het mooie weer deed de mensen tevre-
den huiswaarts keren.

ANBO en PCOB

De jaarlijkse ledenvergadering van
Vereniging Bomenbelang stond dit
jaar in het teken van de natuur rond
Kranenburg. Voor de pauze het gebrui-
kelijke huishoudelijk gedeelte, waarin
o.a. werd afgesproken de statuten aan
te passen nu de gemeente Vorden niet
meer bestaat. Deze wijziging houdt in
feite een uitbreiding van het werkge-
bied van de vereniging in. Met steun
van gelijkgestemden in andere kernen
van Bronckhorst kan de vereniging nu
inderdaad ook daar helpen om - kort
gezegd - waardevol groen te bescher-
men en te bevorderen. Na de pauze
werd een Power point presentatie ge-

geven over de bijzonder mooie natuur
rond Kranenburg. 
Natuur- en vogelkenner Wiet Hen-
driks uit Hengelo Gld. liet de aanwezi-
gen genieten van vele prachtige opna-
men uit dit landschap, dat zo dichtbij
ons ligt. Ook vroeg hij aandacht voor
de gevaren die de natuur aan de noor-
delijke kant van Kranenburg bedrei-
gen. Er worden namelijk plannen ge-
maakt om het weer bruikbaar maken
van het klooster te koppelen aan
grootschalige nieuwbouw ten noor-
den van kerk en klooster. Als deze
plannen door mochten gaan zullen de
aanblik van deze grote, moderne ge-
bouwen en de verkeersaanwas het ka-
rakter van de landelijke woonkern en
vooral van het (stilte!)-gebied rond de
Ganzensteeg sterk veranderen. En een
aantal bijzondere vogels, dat hier nu
nog rustig nestelt, zal zeker het veld
ruimen. Na een levendige en betrok-
ken discussie konden de aanwezigen
terugkijken op een boeiende avond.

Kranenburg heeft een uniek
natuurgebied
Kranenburg: Tijdens de jaarverga-
dering van Vereniging Bomenbe-
lang in Vorden liet natuur- en vo-
gelkenner Wiet Hendriks uit Hen-
gelo Gld de aanwezigen genieten
van een prachtig stukje natuur-
schoon rondom de boerderij van
Pardijs aan de Mosselseweg.

NATUURAVONTUUR IN DE NACHT
Durfjewelofdurfjeniet? Tijdens deze
WILDnacht neem je een duik in het
nachtleven! Geen discobezoek, maar
op zoek naar (sporen van) uilen en
vleermuizen. Je gaat uilen uit de tent

lokken zodat ze hun gave roep mis-
schien wel laten horen en vleermui-
zen 'spotten' met een batdetector. 

Ook ga je ontdekken of je net zo mak-
kelijk aan voedsel kan komen als een
uil of een vleermuis, oftewel motten
en muizen vangen! Een spannend ver-
haal bij een kampvuur, verteld door
Gery Groot Zwaaftink, hoort er ook
bij! Doe jij ook mee?

WILDZOEKERS
WILDzoekers is dé nieuwe, landelijke
natuurclub voor iedereen van 8 tot 16
jaar. Het is een initiatief van zeven na-
tuurorganisaties, waaronder Natuur-
monumenten. Echte WILDzoekers on-
dernemen allerlei spannende avontu-
ren in prachtige natuurgebieden. Hun
slogan luidt dan ook: "Maak dat je bui-
ten komt!"

WILDnacht voor de jeugd op
kasteel Hackfort
Zaterdag 6 mei is er speciaal voor
de avontuurlijke jeugd van 8 tot en
met 16 jaar een spannende WILD-
nacht bij kasteel Hackfort. Deze
nacht, die georganiseerd wordt
door  Vereniging Natuurmonu-
menten, begint om 21.00 uur en
duurt tot ongeveer 23.00uur. Bege-
leiding kan beperkt mee. Aanmel-
den vooraf is noodzakelijk en kan
via www.natuurmonumenten.nl,
bij de ledenservice van Natuurmo-
numenten, tel. (035) 655 99 55 of bij
bezoekerscentrum Veluwezoom,
tel. (026) 497 91 00.

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen
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Weeversdrukkerij
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"Voor ons is het een droom, die werke-
lijkheid is geworden. Rita en ik zien de
Gelderse Achterhoek als een streek
waar veel meer mogelijk is, zeker op
het culturele terrein. In de zomer heb
je hier overal schitterende décors, an-
ders gezegd veel aanbod voor culture-
le manifestaties. Met z'n tweeën zitten
wij vaak onder het genot van een lek-
ker wijntje zoete herinneringen op te
halen van vroeger. En daarbij komen
wij steevast op het voorbeeld van het
in die jaren rondtrekkende circus, dat
meestal één keer per jaar in je eigen
woonplaats of in je eigen omgeving de
tenten opzette. Dagen, weken vooraf-
gaande aan de komst van het circus
was je er al mee bezig. En juist dat
idee, dat gevoel en die beleving willen
wij nu opnieuw teweeg brengen bij
jong en oud met de Achterhoek Spek-
takel Toer. En wanneer je dan ontdekt
dat hiervoor zowel bij de overheid, als-
mede bij de Kamer van Koophandel en
het regionale bedrijfsleven een groot
draagvlak aanwezig is, dan gaat het al
aanwezige enthousiasme nog grotere
vormen aannemen", aldus Hans Keu-
per.

Oorspronkelijk was het de bedoeling
om in 2007 een start te maken met de
eerste toer door de Achterhoek. Maar
mede dankzij de snel aangeboden me-
dewerking van de verschillende over-
heden, waarbij met name het provin-
ciebestuur van Gelderland zich niet
onbetuigd liet, en andere instanties
werd er besloten om al dit jaar te be-
ginnen en dan in de vorm van een pi-
lot. Op vrijdag 14 juli van dit jaar
vormt het vestingstadje Groenlo het

eerste décor voor de Achterhoek Spek-
takel Toer. Vervolgens trekt het mu-
ziek- en theatercircus naar Ulft (zon-
dag 16 juli), Zelhem (vrijdag 21 juli) en
Winterswijk (zondag 23 juli). Zijn het
dit jaar vier plaatsen, die door de Toer
worden aangedaan, in de toekomst is
het de bedoeling om in een periode
van circa twintig dagen een tiental
plaatsen met het festival te bezoeken. 

In de vier plaatsen van dit jaar zal het
programma zich afspelen tussen 12
uur 's middags en 12 uur 's avonds. Het
is de bedoeling dat er dan in de te be-
zoeken plaats van alles gebeurt. Per
plaats zullen er vijf of zes locaties wor-
den aangewezen, waar muzikale en/of
theatrale voorstellingen zullen plaats-
vinden. Daarnaast zullen er ook voor
lopende acts worden gezorgd en zal
het kindertheater niet worden verge-
ten. In totaal zullen er twintig tot der-
tig erg gevarieerde acts worden ge-
boekt.
Wat de eerste 'pleisterplaats' Groenlo
betreft, denkt Hans Keuper aan een
tweetal grote podia in het centrum en
wel op de Markt en verder kleine podi-
ums op bijvoorbeeld de Malienbaan
nabij de muziekkoepel, op de Kanons-
wal in de directe omgeving van het ou-
de kanon, bij Huijs Basten Asbeck in
de Nieuwestraat en op andere karakte-
ristieke plekken aan de Grolse stads-
gracht. Met betrekking tot het muzi-
kale aanbod, zal een klein aantal pro-
grammaonderdelen in iedere plaats
aanwezig zijn, maar zal de totale pro-
grammasamenstelling zo verschillend
zijn, dat er telkens weer wat nieuws
valt te beleven. De organisatoren zijn

in ieder geval al erg blij dat men de
Mostar Sevdeh Reunion Band uit Bos-
nië-Herzegowina heeft kunnen con-
tracteren voor alle vier plaatsen van
dit jaar. Verder is het al bekend dat
ook de bekende straatacts Close Act en
het Bencha Theater aanwezig zullen
zijn. "Wij zien het al helemaal voor
ons. Op de grote podia muziek uit bij-
voorbeeld Aruba, Mexico of de Balkan
en op de kleine podia kleinere forma-
ties, die zorgen voor Afrikaanse mu-
ziek, dichters en andere muziek- en
theaterkunstenaars", aldus het echt-
paar Keuper.

De organisatie van de 'Achterhoek
Spektakel Toer' wordt gestuurd door
de Stichting Achterhoek Spektakel.
Deze stichting heeft als doel het bevor-
deren, promoten en doen organiseren
van culturele activiteiten in de Gelder-
se Achterhoek ten einde het culturele
klimaat van deze streek en daarmee
ook de leefbaarheid en de toeristische
waarde te versterken. De doelstelling
van de stichting in het algemeen en de
opzet van de Achterhoek Spektakel
Toer in het bijzonder heeft gewerkt.
Want niet alleen het bedrijfsleven en
de betrokken gemeenten hebben posi-
tief gereageerd, ook de Kamer van
Koophandel en het bestuur van de
provincie Gelderland waren vrij snel
bereid om een gezonde financiële ba-
sis te leggen voor dit jaarlijkse evene-
ment.

En over één ding zijn het stichtingsbe-
stuur en de beide initiatiefnemers
Hans en Rita Keuper het roerend met
elkaar eens: "Het festival dat er nu
komt, zal het aanbod van cultureel
hoogwaardige en inspirerende evene-
menten alleen maar versterken. Het
wordt een gebeuren met een bovenre-
gionale uitstraling, dat er 'tot in leng-
te van jaren' zal blijven en ieder jaar
terugkeert. De mooie Gelderse Achter-
hoek met haar geheel eigen streekei-
gene zal extra worden gepromoot."

Eerste festival op vrijdag 14 juli in Groenlo

'Achterhoek spektakel toer' gaat definitief door

De kogel is door de kerk, oftewel de eerste 'Achterhoek Spektakel Toer' is
een feit. Tijdens een persconferentie in het Koetshuis van Partycentrum
De Radstake werden de plannen voor dit jaarlijkse muziek- en theaterfes-
tival openbaar gemaakt door de beide erg enthousiaste initiatiefnemers
Hans en Rita Keuper. Het jaarlijkse Oeralfestival op het eiland Terschel-
ling was voor hen hét grote voorbeeld. Troubadour en Boh Foi Toch-voor-
man Hans Keuper en zijn echtgenote Rita uit Dinxperlo wilden iets derge-
lijks ook in hun eigen, zo geliefde Achterhoek.

Hans en Rita Keuper, de beide initiatiefnemers van de 'Achterhoek Spektakel Toer'

Rechten en plichten 
voor de brommobiel-bestuurder
De brommobiel is een aparte voertuig-
categorie. Hij mag maximaal 350 kg
wegen en heeft een maximumsnel-
heid binnen en buiten de bebouwde
kom van 45 km/u. De brommobiel-be-
stuurder moet een bromfietscertifi-
caat hebben, maar hij moet de ge-
dragsregels volgen die gelden voor mo-
torvoertuigen. Hij mag dus niet op het
(brom/)fietspad rijden, hij heeft dezelf-
de voorrang- en parkeerrechten als de
automobilist, en hij moet een autogor-
del dragen. Een brommobiel mag van-
wege zijn maximumsnelheid van
45km/u niet op auto(snel)wegen ko-
men. 

Waarop andere weggebruikers
moeten letten
Met brommobielen gebeuren niet ex-
treem veel ongevallen. Wel is het zaak
voor het overige verkeer om zich voor-
al op 80km-wegen te realiseren dat
een brommobiel daar veel langzamer

rijdt dan het overige verkeer. Denk
erom dat brommobielen er soms zo
mooi en luxueus uitzien dat het dui-
delijkste onderscheid met een kleine
gewone auto alleen nog het wit-met-
rode '45km'-bord is.

Kenteken ook voor brommobielen!
Nieuwe brommobielen moeten net als
bromfietsen, auto's en motoren een
kentekenbewijs en een nummerbord
hebben. Vanaf 1 januari 2007 moeten
àlle brommobielen een nummerbord
hebben. Nieuwe brommobielen krij-
gen 'vanzelf' een kenteken. Om voor
een bestaande brommobiel een kente-
ken te krijgen moet u die laten 'schou-
wen' bij een door de Rijksdienst Weg-
verkeer erkend bedrijf en kunt op het
postkantoor een kentekenbewijs aan-
vragen. Hoe die procedure precies
werkt vindt u onder andere op
www.bromfietskenteken.nl. U kunt na-
tuurlijk ook bij uw dealer informeren.

Uitvoerige informatie over deelnemen
aan het verkeer met brommobielen
vindt u in de brochure 'Veilig Onder-
weg' die u kunt downloaden op
www.kboh.nl . Klik op Mobiliteit > Pu-
blicaties > 'Klik hier voor download
Veilig Onderweg'.

Brommobiel krijgt ook een
kenteken
Een brommobiel ziet eruit ziet als
een kleine auto. Wettelijk is het
echter een bromfiets. Brommobie-
len moeten dan ook zijn voorzien
van een kenteken.

Tijdens de demonstratie beeldhouwen
zijn enkele workshoppers deze mid-
dag aan het werk. Zij laten zien hoe
uit een brok steen geleidelijk een
beeld tot stand komt. Zo is te zien wat
er bij beeldhouwen komt kijken, zoals
welke steensoorten mogelijk zijn en
welke gereedschappen en technieken
worden gebruikt. Uiteraard is er volop
gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kunststroming De Stijl (ca.1915-1930)
heeft door de jaren heen veel indruk
gemaakt bij kunstenaars en kunstlief-

hebbers en is nog steeds een grote
aandachtstrekker. Anne Brouwer

vond hierin inspiratie tot het
creëren van schilderijen in

deze stijl. Kleurgebruik en
lijnenspel zal menig-

een herkennen.

Bijzonder zijn
de in eigen

huis vervaardig-
de replica's van de

meest beroemde Riet-
veldstoel. Een uniek ont-

werp dat al decennia actu-
eel is.

Dit keer is in de beeldentuin en
galerie speciaal aandacht voor de

prachtige beelden van de ‘eigen’ kun-
stenaars Marja Evers en Anne Brou-
wer, de drijvende krachten achter
Beeldhouwatelier Baak. Daarnaast
handbeschilderde objecten van Marja,
evenals de keramische waterornamen-
ten van kunstenaar Joop van Ulden.
Als muzikaal ingrediënt zal deze mid-
dag zanger/gitarist Marcel Bugter uit
Vorden aanwezig zijn. Oui!

Informatie: Beeldhouwatelier Baak,
Wichmondseweg 17a, BAAK, telefoon
(0575) 44 26 01 (Anne Brouwer);
www.beeldhouwatelierbaak.nl .

Start nieuw beeldhouwseizoen 7 mei 2006

Openingsmiddag bij
Beeldhouwatelier Baak
Ter gelegenheid van de start van
het nieuwe beeldhouwseizoen
2006 houdt Beeldhouwatelier
Baak op zondag 7 mei 2006
vanaf 14.00 uur een gezel-
lige openingsmiddag
met als thema Kunst
in Stijl. Deze mid-
dag zijn schilde-
rijen van Anne
Brouwer, repli-
ca’s van de Riet-
veldstoel, beelden
van Marja Evers en An-
ne Brouwer en wateror-
namenten van Joop van Ul-
den te bekijken. Daarnaast is
er een demonstratie beeldhou-
wen door workshoppers.

In de “Van Dale” staat als omschrij-
ving van Osmose: ‘het zich wederzijds
vermengen van twee vloeistoffen door
een poreuze wand heen’. De uitleg die
het koor hieraan geeft is: het vermen-
gen van verschillende stemgroepen
tot één geheel, één transparante
klank! Dat is: Vrouwenkoor Osmose.

Leden van het koor komen uit Drempt
en omstreken, Doesburg, Doetin-
chem, Hummelo, Laag-Keppel en
Steenderen. Ze oefenen elke dinsdag-

avond in de lagere school te Voor-
Drempt. Dit onder de professionele lei-
ding van Esther van der Heijden. Het
gevarieerde repertoire bestaat uit pop,
klassiek, gospels en musicalliedjes.
Verder zingen ze ook in het Spaans,
Engels en Afrikaans. 

Tevens zal deze middag de percussie-
band ‘La Vache Qui Rit’ een optreden
verzorgen. Dit is een semi-professione-
le drum- en dansband uit het midden
van het land. Zij laten zich inspireren
door de uitwisseling van muziek en
dans tussen Afrika en Europa.

Het thema van het concert is: ‘de lief-
de van de vrouw, gezien door de ogen
van de man!’ Kortom: noteer een voor
bijzondere middag alvast de datum in
uw agenda: 8 juni 2006! 
En om in de stemming te komen: surf
naar de website www.vrouwenkoor-os-
mose.nl.

Op zondagmiddag 18 juni 2006, dat
lijkt nog ver weg maar de tijd
vliegt, geeft vrouwenkoor Osmose
een jubileumconcert in het Atrium
te Doesburg. Dit naar aanleiding
van hun 12 1/2-jarig bestaan in 2005.
Hiervoor heeft het koor een finan-
ciële bijdrage gekregen van het
Prins Bernhard Cultuurfonds Gel-
derland.

Jubileumconcert
Vrouwenkoor OSMOSE

Het is goed voor de conditie, belast de
gewrichten minder dan bij gewoon lo-
pen en je verbrandt ook nog eens ex-

tra calorieën. Voor de mensen die wil-
len kennis maken met deze sport voor
alle leeftijden organiseert het sportor-
ganisatiebureau Free-wheel uit Vor-
den voor de vierde keer weer gratis
kennismakingslessen in de meivakan-
tie. 
Op zaterdag 6 mei zullen verschillen-
de groepen een stuk gaan lopen met

een van de ervaren instructeurs en
men krijgt daarnaast ook praktische
informatie. 
Aansluitend zullen er vanaf 19 en 20
mei weer cursussen beginnen. 

Zowel voor de kennismakingsles als de
cursus moet men zich vooraf aanmel-
den. Tel. 0575-554228.

Nordic Walking kennismakingsles
in Meivakantie
Nordic Walking (het actief lopen
met poles) is inmiddels niet meer
weg te denken. Steeds meer men-
sen zie je enthousiast lopen in de
omgeving van Vorden.



De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO 

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl 

www.bettingressing.nl

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

vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg
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De Regt bestaat uit een vijftal business-units te weten, De Regt financiële
planning, De Regt pensioenadviseurs, De Regt assurantie-adviseurs, De Regt
hypotheekadviseurs en De Regt arbeidsbegeleiding. De bunisness-unit De Regt 

hypotheekadviseurs werkt onder het label van de HYPOTHEEKdesk. 
Wegens aanhoudende drukte en sterke groei van ons bedrijf zijn wij voor de

hypotheekafdeling op zoek naar een fulltime:

Commerciële Binnendienstmedewerker Hypotheken m/v

Werkzaamheden:

- Aanspreekpunt cliënten / geldverstrekkers / notarissen 

- Voorbereiding hypotheekberekeningen 

- Bewaking voortgang hypotheekaanvragen / dossiers

- Ondersteuning buitendienst
Kennis en opleiding

- HBO werk- en denkniveau

- Woningfinanciering I en II (Erkend Hypotheekadviseur is een pré), of
aantoonbare (advies)ervaring 

- Ervaring met hypotheekberekeningssoftware

- Inzicht en begrip van hypotheekdossiers

- Thuis in tweede hypotheken 

- Kennis van producten en verstrekkingsregels

- Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 

Graag uw schriftelijke reactie naar onderstaand adres t.a.v. de heer
W.H.H. Horck of stuur een e-mail naar w.horck@deregt.nl

Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem, tel. 0573-255300, www.deregt.nl 
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Harmonie is het sleutelwoord in een mooie tuin.
Alles is goed in balans en het geheel sluit aan op
uw woning. Bij het leggen van sierbestrating let u
daar dus op. Bij BouwCenter HCI kunt u precies
de juiste keus maken uit een ruim en gevarieerd
aanbod bestratingsmateriaal, natuursteen en
tuinafscheidingen. Met onze sierbestrating is uw
tuin helemaal af.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

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

Tuinwonderen...Tuinwonderen...

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

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

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van Pellet-,
Hout-, Gas-  

en Speksteenkachels
op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

Wij hebben voor u ...
� Leilinden en leiplatanen
� Bolbomen 

Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia
� Dakplatanen 
� Bloeiende magnolia’s

rood - wit - roze
� Haagbeplanting

coniferen

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht!

BOOMKWEKERIJ  TUINAANLEG  HOVENIERSBEDRIJF

HALFMAN BV
Rondweg 2A 
Hengelo (Gld.) Telefoon (0575) 46 14 24

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

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
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Tel. 0573-454027  Fax 0573-453825
Email: info@gerardwesselink.nl

Kom voor het complete aanbod gerust 
ons kantoor eens binnenlopen! 

Of kijk op onze website!

Zaterdag 13 mei a.s. 

OPEN HUIS DAG
voor woningen in Ruurlo

Zie voor meer informatie onze 
website www.gerardwesselink.nl

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

www.groot-roessink.nl

Volop perkgoed
grote keuze 

• buitenpotterie 
• bloemen en 

groente zaden

bloemenboerderij

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

Vanaf 3 mei t/m 13 mei 
bloemetjesmarkt

van 9.00 tot 17.00 uur op maandag t/m zaterdag

Wij bezorgen de planten en bomen gratis.

DRUKWERK

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

Bleekstraat1, 7255 XZ Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

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

Weeversdrukkerij

AGENTSCHAPPEN



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd.
Kilo 
ELDERS 11.98

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

1.29

PLUS
Stokbrood wit
Vers uit eigen oven.
Per stuk 
NORMAAL 1.15

Amstel
Pils 
Krat 24 flesjes à 30 cl 
ELDERS 8.79
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Unox
Soep in zak
Diverse smaken.
Zak 1,2 liter 
ELDERS 3.19

Hertog
Roomijs of slagroomijs
Diverse smaken.
2 bakken à 1 liter naar keuze 
ELDERS 5.18

3.99
2 bakken

Nieuwe oogst
Bak 500 gram 
ELDERS 3.38 Nú 1.69

50%
KORTINGHollandse

aardbeien

2.59
1,2 liter

7.98

0.69

6.39

18/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 mei 2006

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

De Echte Bakker  Dat proef je!

Luchtig lentebrood 
met appel

LenteStoet

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker

Nu € 3,75

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...

Dr. Haas
en 

Dr. de Jong
huisartsen, Weppel 1

telefoon 55 16 78

AFWEZIG
van 9 t/m 25 mei 2006

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
tel. 55 24 32

Voor patiënten van
L t/m Z

neemt waar
dr. Albers/Tanis,

tel. 55 12 55

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37


