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UW AIRCO HEEFT ONDERHOUD NODIG!

Airco Check
L a a t  u w  a i r c o  w e e r  o p t i m a a l  p r e s t e r e n .

Voor slechts €34,95
Uw complete airco wordt gecontroleerd en gedesinfecteerd. Dan rijdt u gegarandeerd weer fris rond. 

GRATIS *
RUIT

REPAREREN?
Zie elders in deze krant.

De heer Hilbrink kwam als winnaar
uit de bus bij een gezamenlijke actie
van beide Vordense bedrijven. Hij had
in de week van moederdag een paar
Nordic Walking stokken gekocht en
met zijn aankoopbon viel hij in de prij-
zen. Mevrouw A. Heijenk uit Vorden
was bij de Welkoop in Vorden de ge-
lukkige. 

Zij kreeg een prive-les Nordic Walking
aangeboden door Free-wheel. De les
heeft ze samen met haar man inmid-
dels gehad.

Winnaars moederdag-actie nemen prijzen in ontvangst
Afgelopen week ontving de heer
Hilhost uit Borculo een waardebon
van € 50,- van de Welkoop uit Vor-
den. Deze bon werd overhandigd
door Martien Pater van Free-wheel.

De grootste verrassing was woens-
dagavond niet de uitreiking van de
Parel van Vorden aan smederij Ol-
denhave, maar kwam toch wel uit
de ‘hoge hoed’ van Ab Boers, wet-
houder van de gemeente Bronck-
horst. 

Hij had tot zeer grote verbazing van de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden zelf,

voor elk van de leden namens het ge-
meentebestuur een prachtig boeket
bloemen meegebracht. 

‘Vandaag wordt de 25e Parel van Vor-
den door deze Werkgroep Leefbaar-
heid uitgereikt. Een pluim op de hoed
voor jullie, want in feite zijn jullie de
Parel van de Leefbaarheid. Bij het be-
grip leefbaarheid gaat het erom wat

mensen voor de gemeenschap doen.
Leefbaarheid Vorden stimuleert en ini-
tieert de leefbaarheid en ik hoop dat
jullie dit werk nog lang mogen doen’,
aldus Ab Boers, die tevens smederij Ol-
denhave in de schijnwerpers zette.
‘Deze smederij is tot ver in Nederland
bekend, denk aan het torentje van Bal-
kenende en aan de Ridderzaal, overal
hebben jullie ambachtelijk werk gele-

Bloemen voor Werkgroep Leefbaarheid Vorden

Parel van Vorden voor smederij Oldenhave

Gosse Terpstra (midden) overhandigt Parel van Vorden aan Wilma en Willem Oldenhave

verd’ zo sprak Ab Boers lovend. Even
daarvoor had Gosse Terpstra, voorzit-
ter van de Werkgroep Leefbaarheid
Vorden, de 25e Parel aan Willem Ol-
denhave uitgereikt. ‘ Wij voelen ons
als werkgroep gedragen door de gehe-
le gemeenschap van Vorden. 

Blij dat deze gemeenschap hier van-
avond in de persoon van wethouder
Boers vertegenwoordigd is’, aldus
Terpstra die aanstipte dat de werk-
groep bij haar beoordeling altijd zeer
kritisch te werk gaat. ‘Dit jaar was de
toewijzing van de Parel (over het jaar
2005) zeer moeilijk, er waren namelijk
meerdere nominaties. 

Dat smederij Oldenhave dit pand met
monumentale uitstraling juist hier op
het industrieterrein heeft gebouwd,
getuigt van moed en durf, Het pand is
een visitekaartje voor Vorden’, aldus
Gosse Terpstra. Directeur Willem Ol-
denhave zei in zijn toespraak trots te
zijn op de onderscheiding ‘Parel van
Vorden’. 

‘ We wilden met de bouw van dit pand
laten zien, wat we zelf kunnen maken.
Ook zijn we er trots op dat met betrek-
king tot het afzuigsysteem in de werk-
plaats, wij één van de modernste sme-
derijen van Europa zijn ’, zo sprak Wil-
lem Oldenhave.

LEVER UW NIEUWS
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 juni 10.00 uur ds. Tichelaar uit Velp.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 juni 10.00 uur ds J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 juni 10.00 uur ds. Th. P. van Belzen, Nijverdal;
19.00 uur ds. K. Dijk, Duiven.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 juni 10.00uur ds. I. Zwart, Dieren.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 11 juni 10.00 uur Woord- en communiedienst.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 10 juni 17.00 uur Woord- en communieviering,
volkszang.
Zondag 11 juni 10.00 uur Eucharistieviering, dames/heren-
koor.

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
10/11 juni F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
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). Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
do. 10.00-11.00 uur bij Prowonen, Kerkplein 20.

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.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
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. 

� 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

� 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.

� RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Voor het aanmelden van
verkoopbare en veiling-
waardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04
of 55 17 87.

� Kom je ook gezellig früh-
shoppen met de Oranjever.
Leesten-Warken op zondag
11 juni? Bel voor meer info
Geraldine Woestenenk, tel.
52 20 63.

� Echtpaar zoekt rustige
woonruimte te huur in
buitengebied van Ruurlo/
Lochem/Vorden. Erik Mak en
Agnes Smit (0573) 44 24 36.

� Gevraagd: alle munten en

bankbiljetten van Nederland

voor mijn verzameling. Tel.

(0575) 44 12 85.

� Wij, Diedelot (6), Mette

(3) en Goos (1) komen in

Warnsveld wonen en zoeken

vanaf half augustus een

SUPER oppas voor 2 dagen

(voorkeur dinsdag en woens-

dag). Wij zijn benieuwd naar

jou! (033) 455 82 86.

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

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

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

Dagmenu’s
7 juni t/m 13 juni 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 7 juni
tomatensoep / Zwiebelrostbraten, gefrituurde uien, wijnsaus,
groente en aardappelen

Donderdag 8 juni
kipfilet met champignonroomsaus, rijst en groente / apfel-
strudel, vanillesaus, slagroom

Vrijdag 9 juni
aspergesoep / Vordense rollade, jus, aardappelen en groente
van het seizoen

Zaterdag 10 juni (alleen afhalen)
spies de rotonde, kruidenboter, frieten en rauwkostsalade
/ ijs met slagroom

Maandag 12 juni
gesloten

Dinsdag 13 juni 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / 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

Schoonmaak-
hulp

gezocht!
Voor ± 4 à 5 uur per week.

Vishandel 
Hengel

(0575) 46 34 60

Schilderworkshop Acryl
op doek. Op de Wilghenhoeve
te Ruurlo. Zaterdag 17 juni van
9.00 tot 17.00 uur. Maak uw
eigen schilderij. Achterhoekse
lunch, koffie/thee met eigengeb.
lekkernijen. Creativiteit gecom-
bineerd met gezelligheid.
Inschrijving sluit bij 10 cursisten. 
Docente zie: www.artjolanda.com.
Info/opgave: 
Liesbeth Schot 0573-452157, 
e-mail: hl.schot@hetnet.nl

� Boedeldag: i.v.m. nieuw-

bouw. (Oud) boeren en hand

gereedschappen, speelgoed,

curiosa, gebruiksartikelen,

textiel, antiek, potterie, boe-

ken, enz. Zaterdag 10 juni

vanaf 10 uur (niet vroeger).

Tevens t.k. houten loods, 5 bij

13 m. Zweerink, Bakermark-

sedijk 15, BAAK, tel. (0575) 44

18 09.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.

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

Hup Holland Hup

Vlaai v/d week

Sinaasappelbavaroisevlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren broden € 4,00

Weekend inkoppers
(geldig op vrijdag en zaterdag)

Oranjesoezen 10 st. € 5,50
Oranje tompoucen € 4,35

4 halen = 3 betalen

Bij bestelling van 10 euro een 

oranje big shopper gratis
(max. 1 per klant)



De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Mooie handen
vallen op!

Die krijgt u alleen met de
producten van Jessica!

• Voor elk nagelprobleem

een oplossing.

• Thuisbehandeling is ook

mogelijk.

Bel voor een afspraak

Het Stroo 11 • Vorden
Telefoon (0575) 55 26 86

Na een periode van afnemende gezondheid ging

op 80-jarige leeftijd in alle rust van ons heen onze

lieve vader en opa 

Herman Obbink
WEDUWNAAR VAN TONIA SCHEPERS

* 29-8-1925 † 1-6-2006

Willy en Bert

Bas en Suzan

De Steege 32

7251 CM Vorden

Correspondentieadres:

Fam. B. Schouten

De Stroet 30, 7251 CR Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 6 juni plaatsgevonden

op de Algemene begraafplaats te Vorden.

GEWELDIG!

We hebben een zoon

Denvi 
Hij is geboren op 30 mei 2006

weegt 3700 gram en is 52 cm groot.

Arjan en Dianne Mombarg

Maalderinkweg 4a, 7251 NT Vorden

0575-461050

Edwin Klein Selle
&

Alice Hammers

gaan trouwen op vrijdag 16 juni 2006 om 10.00 uur

in Kasteel ’Huize Ruurlo’ te Ruurlo.

U bent van harte uitgenodigd op onze receptie van

14.00 tot 16.30 uur in zalencentrum ’t Witte Paard,

Ruurloseweg 1 te Zelhem.

Zelhemseweg 13

7261 LN  Ruurlo

WK KAASKANJER
een zacht rond bolletje
met gesnipperde uitjes

en ham en kaas
lekker en makkelijk

nu 65 cent p.st.

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 10 juni.

WK 2006! zaterdag

Servië Montenegro - NEDERLAND

kies het gebakje met de juiste uitslag

en win een leuke verrassing (info in de winkel)

Voetbal-

vlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

INKOPPERTJE OP VRIJDAG EN ZATERDAG:

Oranje petit fours

6 voor € 5.25

Te koop:

DIVERSE AUTO’S
Autobedrijf René Verheij

Vorden
Tel. (0575) 55 38 02

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

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

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

bezorgers (m/v)
voor het gebied

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

Belangstelling?

Bel dan met MetroPost
(0575) 51 37 19

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

• lichte bouwvergunning

• reguliere bouwvergunning

• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

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

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram rauwe ham
Gratis 100 gram eiersalade

Special

Hamburger Napoli
100 gram € 1.25

Kookidee

Gehakt Cordonbleus
4 stuks € 2.98

Keurslagerkoopje

Megaburgers
met gratis saus 4 stuks € 5.00

Maaltijdidee

Babi pangang per portie
(300 gram) € 2.98

Groente aanbieding

Sla per krop € 0.49

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Geen tijd om uitgebreid te koken, maar wel megahonger? Profiteer
van onze voordelige Megaburgers. Héérlijk met frietjes of salade
of voor op ‘n broodje. En om het u nog makkelijker te maken,

geven we de saus gratis mee! Is dat een megadeal of niet?
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Wist u dat WegWijZer 
het informatiepunt is
voor ÁLLE LEEFTIJDEN? 
Zie o.a. onderaan deze rubriek

Computercursus
Op 14 september beginnen de computercur-
sussen weer. U kunt zich daarvoor nu reeds op-
geven. Er zijn mogelijkheden voor beginners:
Kennismaken met de computer, zeer geschikt
voor iedereen die (nog) geen computer heeft
en overweegt er één aan te schaffen, maar ook
voor degenen, die bijv. in de bibliotheek op In-
ternet willen zoeken naar bepaalde onderwer-
pen. Ook kunt u zich opgeven voor Word en
Windows, waarbij de reeds opgedane vaardig-
heden verder worden uitgebreid. 

Ook een speciale cursus Internet hoort tot de
mogelijkheden. Welke cursussen doorgang
vinden hangt af van het aantal aanmeldingen,
een cursus moet volgeboekt zijn om te kun-
nen doorgaan.
U kunt zich aanmelden bij Welzijn Ouderen
Vorden, tel. (0575) 55 34 05, onder vermelding
van naam, adres, telefoonnummer en de cur-
sus die u wilt volgen.

"Ik heb wat, krijg ik ook wat?"
Dit is de titel van een brochure die een over-
zicht geeft van de bestaande compensatierege-
lingen (tegemoetkoming in de kosten) voor ou-
deren en mensen met een chronische handi-
cap. Welke regelingen zijn er, hoe werken ze
en waar kun je terecht voor een aanvraag. Ook
wordt in de brochure vermeld hoe u extra kos-
ten in verband met ziekte of handicap van de
belasting kunt aftrekken. De brochure is gratis
te verkrijgen bij Postbus 51, tel. (0800) 80 51
of via www.postbus51.nl
Wilt u de brochure inzien, dan kunt terecht
bij Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, Vorden.

Tips ter voorkoming van
oplichting en diefstal
Leen of geef geen geld aan mensen die u niet
kent. Ook niet vanwege:
- een zielig verhaal
- een pakketje voor de buren, dat moet wor-

den afgerekend
- een tuinman of schoorsteenveger die nog

geen werk gedaan heeft.
Laat geen onbekende mensen binnen, ook
niet iemand die "onwel"geworden is. Geef
buiten een glaasje water en bied aan een dok-
ter of de politie te bellen.
Collectanten kunnen altijd een legitimatie-
bewijs tonen en willen helemaal niet binnen-
komen. Wie daarop aandringt, is bij voorbaat
verdacht. Collectes worden altijd aangekon-
digd in "Contact".

Ook reparateurs die u niet zelf gebeld heeft en
die zich uitgeven voor monteur van bijv. tele-
foon of Nuon hoeft u niet binnen te laten. U
kunt voorstellen dat u de deur dicht doet en
eerst het bedrijf belt.
Laat u niet verleiden tot aankopen die u telefo-
nisch worden aangeboden. Geef nooit uw pin-
code, maar ook niet het nummer van uw
bankrekening. Uw bank zal u over deze zaken
nooit telefonisch benaderen. Als het nodig is
krijgt u een brief waaruit u duidelijk kunt af-
leiden dat die van uw bank is en bij twijfel
kunt u zelf bellen.

Pas ook voor de bekende zeer goedkope ver-
koopreisjes per boot of bus. Het gaat er alleen
maar om u van alles aan te smeren waaraan u
helemaal geen behoefte heeft. Bovendien be-
taalt u meestal teveel voor de producten die
worden aangeboden en laat de kwaliteit te
wensen over.

Problemen bij opstaan 
en gaan zitten
Door krachtverlies in de benen, of pijnklach-
ten kan opstaan uit een stoel een probleem
zijn. Een aangepaste stoel kan uitkomst bie-
den, maar is kostbaar en past vaak niet in het
interieur.
Daarom is de Lyfty ontwikkeld. De universele
stoellift. Zij voegt aan bestaand meubilair een
zeer effectieve sta-op functie toe.
De Lyfty wordt onder de poten van de stoel ge-
monteerd. Ze is voorzien van een geruisloze
elektromotor. Deze kan de stoel veilig en com-
fortabel omhoog brengen en voorover kante-
len. 
De Lyfty maakt het weer mogelijk om zonder
klachten en zonder andere hulp op te staan
uit de stoel.

Wat zijn de voordelen?
De Lyfty vergroot de zelfstandigheid van de ge-
bruiker en ontlast de verzorger. Ze past onder
vrijwel elke stoel en maakt slechts een mini-
male inbreuk op de woonomgeving. 
De Lyfty is flexibel inzetbaar en kostenbespa-
rend.
Mogelijk wordt dit hulpmiddel voor medio
2006 toegelaten tot de hulpmiddelenlijst zo-
dat het vergoed wordt via de basisverzekering.
Verschillende zorgverzekeraars zijn nu al be-
reid om in goed gemotiveerde gevallen de
Lyfty te vergoeden.
U kunt de Lyfty ook (eerst) huren bij de thuis-
zorgwinkel van Sensire voor € 2,00 per dag.

Voorlichtingsbijeenkomst 
verkeersgedrag in Vorden
Welzijnsorganisaties en Ouderenbonden in de
Gemeente Bronckhorst organiseren met
ondersteuning van de gemeente Bronckhorst
en de verkeersveiligheidsorganisatie 3VO een
verkeersvoorlichting, het theoretische gedeel-
te, op 15 juni in Vorden. 

Het doel van deze bijeenkomst is ouderen in-
zicht 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 ver-
keer, hetzij met de auto, hetzij met de fiets.
Het verkeer is complexer geworden, de ver-
keersregels 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 achter-
uit. Het gaat dan om zien en horen, concentra-
tievermogen 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 verkeersre-
gels en van de belangrijkste wijzigingen.
Het doel van deze interactieve verkeersvoor-
lichting is de verkeerskennis te verhogen, on-
zekerheid en angst weg te nemen en de deel-
name aan het verkeer te bespreken. Dit alles
met het doel de zelfredzaamheid van de oude-
re verkeersdeelnemer te ondersteunen en te
vergroten.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op 15
juni in het Dorpscentrum (Stampertje), Raad-
huisstraat te Vorden, aanvang 14.00 uur. 
De deelname is gratis.
Nadere informatie bij L. van Uden-te Woerd,
coördinator Welzijn Ouderen Vorden, Nieuw-
stad 32 Vorden, tel. 0575 553405.

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. O.a. de 'Blauwe Gids' staat vol
ideeën. U kunt dit inzien of even lenen.

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 melden en de toegang
is gratis.
Programma:
7 juni Waarom is het belangrijk om over

dementie 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 kunt u bellen: (06) 46 54
01 41, e-mail carlabrands@planet.nl
www.alzheimer-nederland.nl

Website www.kopstoring.nl
voor jongeren van ouders met
psychische problemen
Waarom deze site? Voor wie?
Jongeren van ouders met psychische proble-
men hebben meestal weinig tijd om stil te
staan bij zichzelf. Het zijn sterke, zelfstandige
mensen. 

Toch wordt het ook hen wel eens teveel. Of ze
lopen tegen iets aan: vragen of problemen die
voortkomen uit de thuissituatie. In dat geval
kunnen kennis en herkenning helpen.

Wat kun je vinden op de site?
Deze website wil kennis en herkenning
bieden. Er is veel informatie te vinden voor,
over en door jongeren van ouders met psychi-
sche problemen. Je kunt anoniem je vragen
per e-mail stellen aan een deskundige, berich-
ten plaatsen en lezen op het forum of je eigen
verhaal mailen voor op de website. 

Vanaf september kun je een groepscursus in
een chatbox volgen en chatten met een hulp-
verlener. Daarnaast geeft de website aan waar
en bij wie je meer informatie kunt vinden of
hulp kunt krijgen. 

Website voor kinderen van 
ouders met alcoholproblemen
www.drankjewel.nl/jongeren
Kinderen van ouders met alcoholproblemen
lopen meestal niet met hun vragen en proble-
men te koop. Vaak hébben zij die wel. Drankje-
wel.nl wil jongeren van ouders met alcohol-
problemen daarom zo goed mogelijk informe-
ren. Kennis en herkenning ('Hé, ik ben niet de
enige!') kunnen je helpen bij het omgaan met
de vragen en problemen die je tegenkomt.

"Dat verdient een bloemetje!"
Als u de zorg heeft voor een chronisch zieke
partner, een dementerende ouder of een ge-
handicapt kind, dan bent u mantelzorger en
heeft u wel een bloemetje verdiend! Misschien
ben jij wel één van de vele JMZ-ers (jonge man-
telzorger), die zorgt voor een gehandicapte
broer of zus, je moeder met MS, je oma die de-
menteert? Ter gelegenheid van de opening
van Steunpunt mantelzorg Bronckhorst, 8 ju-
ni in Hengelo, krijgen alle mantelzorgers in de
gemeente een bloemetje aangeboden van de
initiatiefnemer van het steunpunt: de VIT
Oost-Gelderland. 
Bént u/ben jij mantelzorger of ként u/ken jij
een mantelzorger, geef dan die persoon op
vóór 23 juni bij Stichting Welzijn Vorden.

Informatie over Stichting Welzijn Vorden is te
vinden op de website van www.zorgwijzer.nl

Welzijn Ouderen heeft een eigen website:
www.welzijnouderenvorden.nl

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86Weeversdrukkerij

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



*Gratis Voorruit Repareren en Ruit
Inspecteren vanaf WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in zijn geheel uit. De
huidige gelaagde ruiten doen dat wel-
iswaar niet, maar scheuren veelal in
een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar! Dat betekent
uiteindelijk toch weer een tijdrovende
ruitvervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico van
normaal € 136,-. Echter, bij een WA-
Plus, WA-Extra, Casco of All-Risk ver-
zekering is harsreparatie van de ster
vrijwel altijd zonder kosten. Sterrepa-
ratie is daarom veel aantrekkelijker
dan vervanging! Verzekeraars hebben
dan ook voorkeur voor harsreparatie
boven vervanging. 

Doorscheurkans sterretjes min-
stens 50%: ga veilig op vakantie!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen, mede door intense zon-
nestraling veroorzaakt. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie
wordt voor 40% bepaald door een goe-
de, verlijmde voorruit. Een zwakkere
voorruit betekent dus een zwakkere
auto. Breuken in het glas verzwakken

de voorruit. Door hitte (zon!) of kou (af-
koeling door plotselinge regenbuien)
ontstaan er extra spanningen in het
glas. Ook het dichtgooien van een
deur (luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. Door al die spanningen is
de kans op doorscheuren van een
barstje of ster ruim 50%, zo blijkt uit
technisch onderzoek! De ruit op va-
kantie laten vervangen is lastig en de
afwikkeling met verzekeraars (buiten-
land!) is ingewikkelder! Tijdige repara-
tie van een ster is daarom zeer aan te
raden. Bent u voor ruitschade verze-
kerd en wordt u doorverwezen naar
een ruitschadespecialist, dan kunt u
bij Automark terecht. Automark werkt
voor iedereen die voor ruitschade ver-
zekerd is en stuurt de rekening recht-
streeks naar de verzekeraar. Voor de
klant zijn er geen kosten of moeite ver-
bonden aan ruitreparatie. De klant be-
taalt geen eigen risico en heeft geen
no-claim verlies (bij Centraal Beheer
particulier geldt een afwijkende rege-
ling). Automark gebruikt voor repara-
tie de meest moderne harsinjectie-me-
thode en geeft op alle reparaties le-
venslange garantie! Bij ruitreparatie
moet de laatste groene kaart worden

meegebracht voor de juiste verzeke-
ringsgegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten kost tegenwoordig slechts
€ 15,- per auto, inclusief twee waar-
schuwingsstickers. Voor € 5,- extra
wordt een speciale reflectielaag over
de gravures aangebracht, waardoor de
gravures bij regen en 's avonds goed
zichtbaar blijven. Graveren helpt te-
gen diefstal: wil een dief een gestolen
auto verkopen, dan moet hij alle rui-
ten met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen! 

Gratis Voorruitinspectie in Hengelo
(do) en Lichtenvoorde (za) 
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Hengelo op donder-
dag en in Lichtenvoorde op zaterdag
voor een actie Ruit Repareren / Kente-
ken Graveren. Op verzoek van de klant
wordt de voorruit ter plekke gratis
gelnspecteerd en krijgt men een des-
kundig en vrijblijvend advies m.b.t.
eventuele beschadigingen. Men hoeft
niet van te voren een afspraak te ma-
ken: voor Voorruitinspectie of Ruitre-
paratie meldt men zich direct bij de
reparateur. Reparatie van de voorruit
is voor WA-Plus, WA-Extra, Casco en
All-Risk verzekerden geheel zonder
kosten. Voor de juiste verzekeringsge-
gevens moet bij reparatie wel de laat-
ste groene kaart worden meegeno-
men. Klaar terwijl u wacht/winkelt!

U kunt terecht in:
Hengelo Gld: donderdag 8 juni op de
parkeerplaats bij de sporthal 'De Kamp'
aan de Sarinkkamp.
Lichtenvoorde: zaterdag 10 juni op
de parkeerplaats van sportcomplex
'Longa' aan de Raadhuisstraat.
Donderdag van 09.00 tot 17.30 uur,
zaterdag tot 16.00 uur. Bij regen kunt
u rustig in de auto blijven zitten. Let
op de gele tent van Automark. Zie ook
de advertentie elders in deze krant.

In Hengelo (do) en Lichtenvoorde (za):

Gratis* ruit repareren

Voor alle opleidingen kan Bouwoplei-
ding Berkelstreek nog enthousiaste
leerlingen gebruiken. Het zijn prachti-
ge vakken. Je ziet gelijk resultaat van
je werk. Vakkundig opgeleide mensen
zijn veel gevraagd in de bouw. Dat
biedt volop kansen. Werk je graag met
je handen en heb je technisch inzicht?
Dan is het zeker iets voor jouw.

Bouwopleiding Berkelstreek richt zich
met name op schoolverlaters die in de
bouw willen werken. Vanuit Borculo
verzorgt het de scholing van leerlin-
gen voor bouwbedrijven in de regio,
gemeente Berkelland (Borculo, Eiber-
gen, Ruurlo, Neede), Lochem en Vor-
den. 

Bouwopleiding Berkelstreek staat in-
middels bekend als een uiterst gere-
nommeerd opleidingsbedrijf. De vak-
kundige en gemotiveerde medewer-
kers leveren prima werk. Ze koppelen
ervaring aan een zeer betrokken werk-
wijze en een prima begeleiding. 

Leerlingen en cursisten profiteren van
deze aanpak en leren zo de fijne
kneepjes van het vak. Er worden één-,
twee- of vierjarige opleidingen in de
bouw aangeboden. Het gaat om gede-

gen opleidingen waarbij theorie en
praktijk hand-in-hand gaan. Scholie-
ren worden opgeleid tot metselaar,
timmerman, tegelzetter, werkplaats
timmerman, restauratiemedewerker
of voeger. 

Het toekomstperspectief in de bouw is
zeer goed te noemen. De sector zit te
springen om goed opgeleid personeel.
Bij Bouwopleiding Berkelstreek ben je
verzekerd van een baangarantie die
vier jaar kan gelden. Je werkt vier da-
gen per week in de praktijk bij ver-
schillende gerenommeerde bouwbe-
drijven en krijgt één dag per week
theorieles. 

Alle dagen worden als loon uitbetaald
(afhankelijk van je opleiding). Na de
opleiding zijn er mogelijkheden om
door te leren voor: assistent uitvoer-
der, uitvoerder, werkvoorbereider, cal-
culator, opzichter, tekenaar, aanne-
mer, architect en nog veel meer. 

De bouw is een dynamische bedrijfs-
tak die leerlingen veel te bieden heeft.
Je leert een mooi vak met de garantie
op een baan, hebt uitzicht op een goed
salaris en er zijn volop doorgroeimo-
gelijkheden. 

Wil je graag in de bouw werken en
zoek je een baan met volop uitdagin-
gen dan ben je bij  Bouwopleiding Ber-
kelstreek aan het juiste adres.

Voor meer informatie of als je je wilt
aanmelden, neem dan geheel vrijblij-
vend contact met ons op:
Bouwopleiding Berkelstreek
Bosberg 21, 7271 LE Borculo
Postbus 13, 7270 AA Borculo
tel. (0545) - 27 47 77, fax (0545) 27 40 16
info@bouwopleiding-berkelstreek.nl
www.bouwopleiding-berkelstreek.nl 

Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Voor leerling metselaars, timmerlieden, tegelzetters en voegers

Nog plaatsen beschikbaar bij
Bouwopleiding Berkelstreek
Bouwopleiding Berkelstreek ver-
zorgt complete opleidingen die
leerlingen klaarstoomt voor een be-
roep als metselaar, timmerman,
werkplaatstimmerman, machinaal-
houtbewerker, voeger, restauratie-
medewerker of tegelzetter. Voor het
komende schooljaar zijn nog enke-
le plaatsen beschikbaar. Leerlingen
met een recent gehaald diploma
VMBO, HAVO, AOC, MAS of een ver-
gelijkbare opleiding kunnen zich
aanmelden. Ook als je de huidige
opleiding niet met een diploma af-
sluit, vakvreemd bent of omscho-
ling wilt, zijn er mogelijkheden
voor een opleiding in de bouw.

Erwin; ‘Ik ben dik tevreden over de re-
sultaten tot nu toe. Ik hoop met nog
wedstrijden in Hongarije en in het
Franse Noiretable (16/ 17 september)
dat ik een podiumplaats kan behalen.
De tweede plek is ook nog mogelijk,
meer zit er niet in want de Oostenrij-
ker Werner Müller is en blijft de onbe-
twiste nummer één van Europa. De
uit Karinthië afkomstige Müller is full-
prof en steekt met 100 punten (de tot
dusverre maximale score) met kop en
schouders boven de rest uit. De man
heeft heel veel ervaring (ruim tien jaar
ouder dan ik) en is dag en nacht met
zijn sport bezig. Dat ligt voor mij be-
duidend anders, ik ben amateur. Tij-
dens de laatste wedstrijd in Polen zijn
we s’ avonds om 21.00 uur per auto
vanuit Kwidzyn vertrokken en kwa-

men we maandagmorgen rond de
klok van negen uur in Vorden aan. 
Vervolgens slapen en rusten want de
andere dag moest ik s’ morgens weer
op mijn werk zijn’, zo zegt Erwin die
komend weekend tijdens de enduro in
Hongarije weer de nodige steun zal
ondervinden van vriendin Annemiek,
die tijdens de ritten de tijden bij
houdt. Benno Schuppers (‘mijn bijrij-
der’ zo zegt Erwin) is eveneens tijdens
de wedstrijden zijn steun en toe-
verlaat. Over regerend Europees kam-
pioen Werner Müller niets dan lof.
Erwin: ‘Het is een hele aardige vent, ik
krijg ook dikwijls goede adviezen van
hem, hoewel hij mij natuurlijk wel als
concurrent ziet. Wat mij in Hongarije
te wachten staat, weet ik niet. Ik heb
daar nooit eerder gereden. Wel heb ik
gehoord dat er veel grasland in het tra-
ject voorkomt. Dit in tegenstelling tot
Polen, daar reden we veelal door bos-
sen en over zandwegen, beetje verge-
lijkbaar met Nederland, zo zegt Er-
win.

Wat hem wel deugd deed, tijdens de
crossproeven in Polen werd het ver-
schil tussen hem en Werner Müller
steeds kleiner. ‘In feite zit het verschil
in de zgn. ‘extreemtest’, deze test is se-
dert vorig jaar bij de endurosport inge-
voerd. Het is een hele korte proef over
een afstand van pakweg 1,5 tot 2 kilo-
meter. Een onderdeel van deze test is
het rijden over boomstammen en an-
dere hindernissen, vergelijkbaar met
een trial. Daar komt veel behendig-
heid bij om de hoek kijken. 

Werner Müller heeft op dit onderdeel
veel meer ervaring. De tijd speelt bij
deze test eveneens een grote rol. Ik
verlies per ronde (er zijn vijf van deze
extreemtest’s) circa 15 seconden. In

totaal dus gemiddeld één minuut en
15 seconden. Dat verschil kan ik tij-
dens de (langere) crossproeven op dit
moment nog niet goed maken. Ik hou
de moed erin want ik constateer dat ik
iedere wedstrijd wat van de achter-
stand op Müller kan afknabbelen’, zo
zegt Erwin Plekkenpol optimistisch.

PROLONGATIE NATIONALE
TITEL?
Wat betreft de enduro in Nederland
ziet het er naar uit dat het Nederlands
kampioenschap ook in 2006 zal gaan
tussen Erik Davids (9- voudig natio-
naal kampioen ) en Erwin Plekkenpol
de Nederlandse kampioen in 2005. In-
middels zijn er dit jaar drie wedstrij-
den verreden. Erwin Plekkenpol won
de enduro in Enter en Holten met Erik
Davids op de tweede plaats, terwijl de
Holtenaar in Bernheze zegevierde met
Plekkenpol als tweede. In het tussen-
klassement heeft Erwin met 87 pun-
ten de leiding en staat Erik Davids met
84 punten op de tweede plaats. Beide
kemphanen zijn nu al door de KNMV
voor- geselecteerd voor deelname aan
de internationale motorzesdaagse die
van 14- 19 november in Nieuw Zeeland
gehouden wordt. 

Ook Mark Wassink en Ralph Huberts
maken deel uit van het Nederlands
Trophy team. Wat betreft de invulling
van de resterende twee plaatsen in het
team, geldt de enduro in Hongarije als
scherprechter.

Tussen de enduro- wedstrijden door,
staat het vizier van Erwin Plekkenpol
deze zomermaanden op de motor-
cross gericht waar de Vordenaar uit-
komt in de E3 klasse (boven 250 CC
tweetakt en boven de 450 CC viertakt).
Erwin staat wat betreft de strijd om de

Erwin Plekkenpol met goed gevoel
naar EK Enduro in Hongarije
Erwin Plekkenpol treft momenteel
voorbereidingen om af te reizen
naar de Hongaarse stad Csitar,
waar hij komend weekend (zater-
dag 10 juni en zondag 11 juni) zal
deelnemen aan het Europees kam-
pioenschap Enduro. Dit kampioen-
schap bestaat in totaal uit acht
wedstrijden (van elk 240 kilometer)
waarvan er telkens twee in één
weekend worden verreden. Tijdens
de eerste wedstrijden op het eiland
Sardinië in Italië, eindigde de 25 ja-
rige Vordenaar op de eerste dag op
de zesde plaats en de tweede dag
op de derde plaats. Enkele weken
geleden in Kwidzyn in Polen waren
de resultaten nog beter, zaterdag
tweede en zondag vierde! In het
tussenklassement om de Europese
titel bezet Erwin Plekkenpol met
75 punten de derde plaats, met
slechts vijf punten achterstand op
nummer twee, de Tsjech Vita Kon-
klak.

nationale titel momenteel op de 8e
plaats. Dit had hoger kunnen uitpak-
ken, echter de Vordenaar moest op 9
april in St. Isodorushoeve verstek laten
gaan, omdat hij in hetzelfde weekend
moest deelnemen aan de EK enduro
in Polen. Tijdens de Grand Prix in Rhe-
nen behaalde Erwin zijn eerste (zeven)
WK punten. 

Erwin: ‘Ik ben over dat resultaat zeer
tevreden, dat geeft vertrouwen voor
de Grand Prix die op 2 juli in Markelo
wordt verreden. Ik zal mijn uiterste
best doen om daar opnieuw WK pun-
ten te pakken.. Maar eerst proberen
om komend weekend tijdens de EK
enduro succesvol te zijn“, aldus de
Vordense motorcrack.



Het initiatief van samenwerking is af-
komstig van Annette Barendsen en
Harma Teunissen. Annette Barendsen
is eigenaar van Etos Barendsen en Har-
ma Teunissen runt al tien jaar schoon-
heidssalon Harma in Zutphen. 

De schoonheidsspecialiste werkte tot
dusverre vanuit een praktijk aan huis.
'Door groei van de werkzaamheden
wilde ik graag uitbreiden', vertelt Har-
ma Teunissen. 'Die mogelijkheid dient
zich nu aan in Vorden. Ik heb er
enorm veel zin in.' 

Schoonheidssalon Double Beauty
wordt een zelfstandig onderdeel bin-
nen Etos Barendsen. Het beschikt in
het pand over een fraaie eigen ruimte.
Die is bereikbaar via de winkel of via
een eigen ingang. 'Door de samenwer-
king versterken we elkaar', merkt An-
nette Barendsen op. 
'Persoonlijke aandacht en kwaliteits-
producten op het gebied van li-
chaamsverzorging, daar draait het al-
lemaal om.' Harma Teunissen: 'Je
moet het zien als een krachtenbunde-

ling. Double Beauty oftewel dubbele
schoonheid, de naam zegt het al. De
klant profiteert ervan. Ze kunnen te-
recht op één vertrouwd adres in een
ongedwongen sfeer.' Dat geldt overi-
gens voor vrouwen, mannen en kinde-
ren. 

Schoonheidssalon Double Beauty
heeft een scala aan behandelingen op
hoog niveau. Het gaat onder andere
om gezichtsbehandelingen, deelbe-
handelingen, lichaamsbehandelingen
(waaronder hot stone), cellulite/af-
slankbehandelingen en manicure. 

U kunt er ook terecht voor de volgen-
de specialisaties: kleurenanalyses, de-
finitieve ontharing door middel van
elektrisch epileren, complete meta-
morfoses, visagie, couperose behande-
lingen, verwijdering van fibromen
(steelwratjes), acne-behandelingen en
Reiki. Tevens bestaat de mogelijkheid
van duo-behandelingen (moeder-
dochter, man-vrouw, vriendinnen). In
de salon is een zonnebank aanwezig.
Voor de huidverzorging werkt Double

Beauty met het gerenommeerde merk
Malu Wilz.

Schoonheidssalon Double Beauty
Zutphenseweg 3, 7251 DG  Vorden,
tel. (0575) 572 895.

Klanten profiteren van nieuwe combinatie in Vorden

Etos Barendsen en Schoonheidssalon
Double Beauty samen sterk

Samen sterk. Dat is de achterliggende gedachte van de combinatie Etos
Barendsen en Schoonheidssalon Double Beauty in Vorden. De nieuwe
schoonheidssalon krijgt per 1 augustus een eigen ruimte in een deel van
het pand van Etos Barendsen aan de Zutphenseweg 3.

Acht studenten, die de opleiding Com-
merciele Economie volgen op Hoge-
school INHOLLAND te Rotterdam, heb-
ben een project opgericht met de
naam: madeinHlld. Ondanks de diver-
siteit van de acht enthousiaste studen-
ten, liggen de wortels van alle studen-
ten in de Nederlandse samenleving.

De eerste actie van MadeinHlld is om
zoveel mogelijk Oranje kammen te
verkopen. Deze kammen zijn voor ¤
1,-- te koop. De opbrengst komt volle-
dig ten goede van MadeinHlld en deze
steunt hiermee de stichting KiKA (Kin-
deren Kankervrij). Kijk ook op:
www.MadeinHlld.nl
Steun deze actie, koop een kam en
steun KiKa !!! 

De kammen zijn te koop bij Martine
Hair & Beauty, Dreef 11, Hengelo Gld,
(0575) 46 57 15.

Martine Hair & Beauty
steunt KiKa!
Iedereen kent de gele polsbandjes,
en de vele kleurrijke opvolgers, on-
getwijfeld met daarop de tekst live
strong van de Lance Armstrong
Foundation.

Er zijn natuurlijk zo 'links en rechts'
wel een paar euro 's te verdienen. Veel
hangt daarbij af of 'onze Oranje- jon-
gens' het ver zullen schoppen in het
toernooi. Geruststellende gedachte is
natuurlijk wel dat er in ieder geval
drie groepswedstrijden gespeeld wor-
den. We zagen het vorige week bij Jong
Oranje, slechts één punt uit twee
groepswedstrijden en dan toch via de
1-0 zege op Italië naar de halve finale.
De bakkers in Nederland zullen sowie-
so de eerste paar weken van de WK
nauwelijks aan slaap toekomen. Ne-
derland wil bij de koffie maar één
ding en dat is Oranje- gebak!
Intussen worden de brievenbussen
overstelpt met reclamefolders met
heel veel aanbiedingen op het gebied
van Oranje T- shirts, Oranje- hoofd-
doekjes, Oranjevlaggen, Oranje ballon-
netjes, Oranje haar- en glitterspray, je
kunt het zo gek niet bedenken wat er
allemaal niet in Oranje op de markt
verschijnt. Dicht bij huis, neemt de
spanning bij Vordenaar Stef Kruip
flink toe. Hij is directeur van het be-
drijf met de prachtige naam ' Tutti Pa-
letti', een bedrijf dat hij samen runt
met Eltjo Kok en Edward Klappe. Een
bedrijf dat is gespecialiseerd in de re-
clame zoals reclame met Zeppelins,
luchtsleep reclames, inflatables (lucht)
ballonnen, spandoeken, luchtkussens,
evenementen aankledingen e.d. 
Stef Kruip: 'De WK zal ons leuke op-
drachten opleveren, mits Nederland
natuurlijk wel goed blijft presteren.
Wij hebben momenteel al wel op-
drachten binnen om langs de Duits-
Nederlandse grens, vanaf Groningen
tot Maastricht bij een zestal grensover-
gangen acties te houden met Zeppe-
lins. Nederlanders die wedstrijden in
Duitsland gaan bezoeken worden dan
via de Zeppelin op grootse wijze uitge-
zwaaid en bij terugkomst in Neder-

land weer welkom geheten. Hoe lan-
ger Nederland voor de WK titel blijft
strijden, des te beter voor onze op-
drachtgevers en des te beter voor 'Tut-
ti Paletti' aldus Stef Kruip. Mocht Ne-
derland de groepsronde overleven,
dan krijgen wij ongeveer 100 uur
'luchtreclame' te verzorgen. Daarvoor
zijn al vliegtuigen met reclameteksten
ingehuurd. Wordt Nederland uitge-
schakeld dan geldt wat het WK betreft
ook voor ons ' Schade, schade alles ist
vorbei', aldus Stef.

TUTTI PALETTI MET EEN 
VLEUGJE ITALIAANS
De Vordenaar was tot voor 2004 werk-
zaam bij een bedrijf dat in luchtrecla-
me deed. Op gegeven moment had
Stef Kruip het daar niet meer naar de
zin en nam hij ontslag. In maart 2004
besloot hij om voor zich zelf te begin-
nen. Toen was al wel de afspraak ge-
maakt dat vanaf januari 2005 'Tutti
Paletti' samen met Eltjo Kok en Ed-
ward Klappe gerund zou worden. Stef
Kruip: 'Het begin was toch wel erg
moeilijk, beslist geen vliegende start,
maar dat had ik wel ingecalculeerd.
Door de nodige investeringskosten, bij
de aanvang zelfs verlies geleden'. Toen
'Tutti Paletti' eenmaal door het drie-
manschap werd geleid , ging het stuk-
ken beter. Er kwam een goede taakver-
deling waarbij de één (Edward) zich
bezig hield met de inkoop, admini-
stratie en de Zeppelin opdrachten, één
(Eltjo) met de luchtreclame spandoe-
ken en dergelijke, terwijl Stef onder-
meer de opblaasbare projecten (bal-
lonnen, luchtkussens e.d.) onder zijn
hoede nam. Vanwaar de naam 'Tutti
Paletti'? Stef Kruip: 'We hebben nogal
wat Duitse klanten. Als iets goed gaat
zeggen ze bij onze oosterburen al
gauw ' Alles Paletti'. We hebben dat
overgenomen en daar het Italiaanse

woord 'Tutti' aan toegevoegd. Dus vrij
vertaald betekent ' Tutti Paletti' ' meer
dan goed". Wij functioneren in feite
als intermediair. We benaderen bedrij-
ven, evenementen organisaties met de
vraag of wij op reclamegebied wellicht
iets voor hen kunnen betekenen.
Neem b.v. ' Autotrack', dat is een site
op internet waar je als consument au-
to' s kunt kopen. Zo hadden wij bij-
voorbeeld in opdracht van 'Autotrack'
boven de RAI een Zeppelin hangen
met daarbij een groot spandoek met
tekst over het bedrijf.

HET MEISJE MET DE PAARSE
KROKODIL
Momenteel zie je dikwijls op TV bij de
Ster reclame het meisje dat haar paar-
se krokodil kwijt is. Je weet wel van ' Ja,
hij staat daar'. Deze krokodil hebben
wij in opdracht van een verzekerings-
maatschappij in een zwembad ge-
plaatst. Sindsdien hebben wij meerde-
re opdrachten voor deze opblaasbare
krokodillen gekregen. Ook hebben wij
voor een actie van een groot super-
marktketen 15 grote springkussens ge-
leverd. Bij de opening van het nieuwe
voetbalstadion van AZ uit Alkmaar le-
veren wij aan de supportersvereniging
een spandoek van 200m2 met een
door hen opgegeven tekst. Trouwens
wij kunnen al vanaf 35 euro per vier-
kante meter allerlei soorten spandoe-
ken heel snel leveren. Voor ons werk
lezen we veel kranten en vakbladen,
waarna we met diverse bedrijven e.d.
contact opnemen.
Tot slot nog even terug naar het we-
reldkampioenschap voetbal. Volgens
Dion, de elfjarige zoon van Stef Kruip,
is er geen sprake van dat Nederland
voortijdig wordt uitgeschakeld. 'Wel
nee man, Nederland wint in de finale
met 3-2 van Brazilië door twee doel-
punten van Arjan Robben en één goal
van Ruud van Nistelrooy', zo zegt de
speler van D1 van 'Vorden'. Vader Stef
kijkt zijn zoon vertederd aan. Je ziet
hem denken ' als dat zou kunnen, dan
is dat 'big business' voor Tutti Paletti!

Vordenaar Stef Kruip directeur van 'Tutti Paletti':

'WK voetbal goed voor het bedrijfsleven'
Het begint van alle kanten te kriebelen, vrijdag start in München het we-
reldkampioenschap voetbal, waarnaar wereldwijd miljarden mensen vier
weken lang via de TV zullen kijken. Ook 'economisch Nederland' kijkt er
reikhalzend naar uit.

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

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

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

centrum. In verband met zomerva-
kantie gesloten tot september.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,
-sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden. I.v.m. zomer-
vakantie gesloten tot september

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

JUNI
7 Anbo Klootschieten camping de

Kleine Steege
8 Klootschietgroep de Vordense pan

14 Anbo klootschieten camping de
Klein Steege

14 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis en Kraamverkoop de Wehme

14 Hsv Snoekbaars Senior wedstrijden
14 ANBO Fietstocht (hele dag), vertrek

vanaf NH. Kerk
15 Klootschietgroep de Vordense pan
15 Hsv de Snoekbaars 55 plus wed-

strijd
21 Anbo klootschieten camping de

Kleine Steege
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Hsv de Snoekbaars jeugdwedstrijd
24 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in De Wehme
25 Hsv Snoekbaars Vierhoekswedstrijd
27 Hsv de Snoekbaars jeugdwedstrijd
28 Anbo klootschieten camping de

Kleine Steege
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Hsv de Snoekbaars 55 plus wed-

strijd

Oranjefeest
Wildenborch
Oranjefeest in de Wildenborch
begint vrijdagavond 16 juni om
20.00 uur bij de kapel met een
barbecue.

Ook worden er die avond de (buurt)
kampioenschappen darten en sjoe-
len gehouden. Liefhebbers van de
voetbalsport kunnen al om 18.00
uur in de kapel terecht, om op een
groot scherm de voetbalwedstrijd
Nederland- Ivoorkust te volgen. 

Bij winst van de Oranjemannen zal
er tijdens de barbecue naar alle
waarschijnlijkheid wel een stevig
pintje op gedronken worden. De
Oranjefestiviteiten in de Wilden-

borch worden zaterdag 17 juni om
13.30 uur voortgezet met een ballon-
nenoptocht die vanaf de Nijlandweg
vertrekt naar de feestweide bij kas-
teel Wildenborch. 

De muziekvereniging Sursum Cor-
da verleent daarbij haar medewer-
king. 

Vervolgens zal Jeanine v.d. Plassche,
bewoonster van kasteel Wilden-
borch de traditionele volksspelen
openen. Op het programma staat
o.m. vogelschieten, klepelschieten,
stoelendans, dogcarrijden en derge-
lijke, alsmede allerlei spelletjes voor
de jeugd.



’De verpleegunit neemt een belangrij-
ke plaats binnen de gemeenschap in.
Nu kun je oud worden op de plek waar
je je hele leven hebt gewoond. Dat is
de wens van veel inwoners uit Vorden,
in feite geldt dit voor alle inwoners in
de gemeente Bronckhorst. Dit is ook
een belangrijk aspect in de nota Oude-

renbeleid’, aldus wethouder Boers die
ook nog even inging op het project
‘Vorden wel thuis’( 24 uur zorg op el-
kaar afstemmen ) Hij hoopte dat Sutfe-
ne, Pro Wonen en Sensire in de toe-
komst ook elders in Bronckhorst dit
soort voorzieningen zullen treffen. 

De heer F.B. Bonnes Venema van de
Stichting Sutfene wees erop dat deze
verpleegunit in Vorden van tijdelijke
aard is. ‘ We hebben een contract voor
vijf jaren. In die tijd zullen we samen
met de gemeente Bronckhorst, Sensi-
re en Pro Wonen een nieuwe huisves-
ting moeten zoeken’, aldus Bonnes Ve-
nema die aangaf dat Sutfene bewust
kiest voor kleinschaligheid. 

Hij bedankte oud- wethouder Wim
Wichers die zich zeer sterk heeft ge-
maakt dat Vorden deze zorgunit heeft
gekregen. ‘Het is een feestelijke dag
vandaag, niet alleen voor Sutfene, Sen-
sire en Pro Wonen, maar bovenal een
feestelijke dag voor de bewoners van
deze nieuwe unit. En niet te vergeten

hun familie die eveneens blij is dat va-
der, moeder of andere familieleden
weer vanuit Zutphen zijn terugge-
keerd naar hun vertrouwde plek: Vor-
den. Over de kabinetsplannen zullen
we het maar niet hebben. Maar dat er
momenteel heel veel in de ouderen-
zorg gaande is, moge duidelijk zijn’,
aldus Bonnes Venema. 

Roelien Westerveld, zorgmanager van
‘De Beekdelle’ stipte in het kort de
voorgeschiedenis aan. ‘ De realisering
had heel wat voeten in de aarde, maar
ook veel bomen in de verkeerde aar-
de’, doelend op de ‘bomenproblema-
tiek’ van weleer! Leerlingen van groep
1c van Praktijkonderwijs Regio Zut-
phen, PP12a, boden de bewoners van ‘
De Beekdelle’ prachtige tekeningen
aan.

“We wilden dolgraag wat voor deze
ouderen doen", zo legde leraar Jaap
van Riet uit. Troubadour Gery Groot
Swaaftink vermaakte de aanwezigen

tijdens deze bijeenkomst met zang en
het vertellen van een verhaal over een
leeuw die oudere dieren in het bos wil-
de opruimen. 

Dat deed hij dan ook heel nadrukke-
lijk. Toen de leeuw echter ziek werd en
hulp nodig had mochten een paar ou-
dere dieren die de ‘dodendans’ waren
ontsprongen, weer terug komen om
hem middels een drankje weer beter
te maken’, aldus Gery die in zijn ver-
haal een duidelijke link legde naar de
ouderen in onze samenleving en in
dit specifieke geval een link naar de
bewoners van ‘De Beekdelle’ . 

‘De oudjes die hier wonen verdienen
alle respect en dat moeten wij hun ge-
ven’, aldus de troubadour. Rolien Wes-
terveld en haar medewerkers, ook da-
nig in hun sas met de nieuwe werk-
plek, mochten tijdens deze feestelijke
opening van de verpleegunit heel wat
prachtige boeketten bloemen in ont-
vangst nemen.

'De Beekdelle' de plek waar je verzorgd oud kunt worden!

‘De Beekdelle’ dat is de naam van de tijdelijke verpleegunit voor psycho-
geriatrische ouderen dat in januari achter ‘De Wehme’ in Vorden is gerea-
liseerd. Dinsdagmiddag werd deze naam in het bijzijn van vele genodig-
den door Ab Boers, wethouder van de gemeente Bronckhorst, onthuld. De
naam werd bedacht door voormalig huisarts Gerben Sterringa.‘ Een plek-
je tussen ‘ De Delle’ en het Beekdal, waarin de zorg die nodig is, ook wordt
gegeven’, zo omschreef Sterringa deze verpleegunit die plaats biedt aan 24
personen. Wethouder Ab Boers, die Ouderenzorg en Ouderenbeleid in
zijn portefeuille heeft, toonde zich bij de officiële opening van ‘De Beek-
delle’ dolgelukkig met deze voorziening.

Scholieren boden kunstwerk aan.Wethouder Ab Boers onthult de naam.

Wethouder Ab Boers onthult de naam

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Vraag naar de
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met daarin gegevens over:

- advertentieformaten

- advertentietarieven 

- voorbeeldadvertenties

en voorwaarden

AAdvdverer teren interen in

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: acquisitie@weevers.nl

Internet: www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Woningaanbod in de Stedendriehoek

Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

Wekelijkse verspreiding in een oplage van

17.500 ex. onder woningzoekenden

De Woningkrant is een initiatief van de Samenwerkende Woningcorporaties in de Stedendriehoek
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ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Op vrijdagavond 16 juni
is de barbecueavond in de kapel. Aanvang 20.00 uur.
Opgeven barbecue voor maandag 12 juni, tel. (0575) 55 66 66.

Op zaterdag 17 juni
13.15 uur ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.

13.30 uur opening ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.



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

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

VVOOOORRJJAAAARRSSAACCTTIIEESS
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto’s)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto’s)

Airco service
NN II EE UU WW

RROOTTEEXX  BBAANNDDEENN
TTOOPPKKWWAALLIITTEEIITT

SSCCHHEERRPP  GGEEPPRRIIJJSSDD
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Wist u dat de TTooyyoottaa  YYaarriiss
ook in Zelhem te koop is

Uw Toyota specialist in de
gemeente Bronckhorst

www.reindsen.com

Plantjesmarkt bij 
biozorgkwekerij ‘De Stek’

Biozorgkwekerij ‘de Stek’ houdt op zaterdag 17 en
zondag 18 juni a.s. van 11.00 tot 15.00 uur haar 1e
plantjesmarkt. U kunt er tegen een redelijke prijs
terecht voor een grote collectie vaste planten. De
opbrengst van deze verkoop is bestemd voor het
opknappen van de kantine en crearuimte van de
zorgkwekerij. Er wordt voor koffie, thee en zelfge-
bak-ken warme wafels gezorgd.
Andere activiteiten van de kwekerij zijn ‘zonnebloe-
men plukken’ vanaf juli, een pompoenweekend tij-
dens het laatste weekend van september en een
Halloweenweekend in het laatste weekend van okto-
ber.
Tevens heeft zorgkwekerij ‘de Stek’ nog plek voor
mensen met een P.G.B. (persoonsgebonden budget).
U vindt de biozorgkwekerij aan de Wittebrinkweg 8
in Zelhem. U kunt contact opnemen met de kweke-
rij via e-mail:
zorgkwekerijdestek@hetnet.nl
Kijk voor de activiteiten van ‘de Stek’ op:
www.zorgboeren.nl

Harreveld klimt weer 
in de touwen

Zondag 18 juni wordt de inmiddels bekende survi-
valrun gehouden in Harreveld. Deze run is de 10e
officiële run die onder auspiciën van de
Nederlandse Survivalbond wordt georganiseerd.
Reden voor een extraatje tijdens dit jubileum. Net
als bij het 5-jarig jubileum, zal er dit jaar weer een
officieel Nederlands Kampioenschap op de halve
run (RUC 12 km) gelopen worden. Een belangrijke
wedstrijd dus voor de professionele survivalaars.
Daarnaast zal het survivalparcours worden uitge-
breid met aantal km en hoeveelheid hindernissen,
zodat de hele run gelopen kan worden door de echte
survivaltop. Zowel in de wedstrijdklasse (TSC 18 km)
als recreatief kan men het volledige parcours afleg-
gen. Een grote uitdaging voor sporters, toeschou-
wers, parcoursbouwers en organisatie, kortom voor
iedereen. 
Het parcours bestaat uit 3 verschillende afstanden
(5, 12 of 18 km) en in totaal zijn er acht verschillen-
de mogelijkheden waarvoor men zich kan inschrij-
ven. Voor zowel de professionele als de recreatieve
survivallopers genoeg keuze om hun eigen run te
kunnen lopen.
Het korte parcours (5 km) is bestemd voor de jeugdi-
ge of minder ervaren survivalloper. Hierin zullen
fraaie hindernissen gebouwd worden, waarbij jong
en oud, man of vrouw, atleten en houthakkers hun
individuele run kunnen lopen.
Het parcours van 12 km (halve run) en 18 km (hele
run) kan worden gelopen door de wedstrijdlopers
(RUC/TSC) of recreatief. De recreatieve lopers hebben
de keuze uit: individueel, koppelrun (2 personen) of
groepsrun (4 personen). Ook dit jaar is de RUC run
weer de laatste RUC run van het survivalseizoen
2005-2006. Dit betekent dus extra spanning in het
wedstrijdverband.
Verder is er nog een crossloop van 12 km, uniek bij
de survivalrun in Harreveld. Het parcours is uiter-
mate geschikt voor atleten die wel over mooie lande-
rijen, langs sloten en over zandpaden willen lopen,
maar liever niet de loodzware hindernissen tegenko-
men.  
Inschrijfformulieren zijn te downloaden via de site
van Survival Harreveld: 
www.harreveld.nl/ssh
Op zondag 18 juni kan men zich ook inschrijven in
het dorpshuis in Harreveld (tevens start-finishter-
rein). De daginschrijvingen sluiten een 1/2 uur voor
de desbetreffende run. De starttijden en overige
informatie zijn t.z.t. te vinden op
www.harreveld.nl/ssh

Film in de Brink

Zaterdag 10 juni wordt de zaal van cultureel centrum ‘de Brink’ weer omge-
bouwd tot een bioscoop. De film ‘Ice Age 2’ (the Meltdown) staat op het pro-
gramma. De film is geschikt voor alle leeftijden en wordt geheel in het
Nederlands gesproken. De voorstelling begint om 19.00 uur.

Toneel
De Hengelose Toneel Vereniging (HTV) is al bijna
40 jaar actief. Jaarlijks worden veelal blijspelen en
kluchten gespeeld, die door de leden zelf in het
dialect worden omgezet. De keuze voor blijspelen
wordt gevoed door de waardering die het publiek
erover uitspreekt. De leden willen graag nog
jaren doorgaan, maar zitten met enkele proble-
men. Zo is de regisseuse, om privéredenen,
gestopt en moeten ze dus op zoek naar een nieu-
we regisseur m/v. Ook kan de vereniging nog wel
enkele enthousiaste nieuwe leden gebruiken. De
repetitieavond is op de donderdag vanaf 20.00
uur
Beheersing van het dialect is mooi meegenomen,
maar geen ‘must’, want er zitten meestal ook wel
rollen tussen waarbij ABN gesproken moet wor-
den. Naast uitvoeringen in Hengelo (G) worden
ook  in de regio uitvoeringen gegeven.
Ook als je niet wilt spelen, maar bijvoorbeeld han-
dig bent, is er plaats voor jou, want coulissen
moeten gebouwd en aangekleed worden, er
wordt geschminkt etc.
Heb je interesse, bel dan Evelien, tel. 0314 - 621914
of mail naar: h.t.v.toneel@hotmail.com

Volop aktiviteiten bij de Mallemolen in 
juni - juli - augustus

* WK Voetbal bij ons te volgen op groot scherm! Zelfs ons bier kleurt oranje.

* Zomer-Ranking Darttoernooi op de donderdagen 15 en 29 juni,
13 juli, 17 en 31 augustus (finale). Inschrijfgeld € 6,00 per avond.
Inschrijven vanaf 19.00 uur, aanvang 20.00 uur. Voorinschrijving mogelijk.

* Zelhem Open - Steeldarts-toernooi op zondag 2 juli.

Inschrijfgeld € 7,50. Inschrijven vanaf 12.00 uur, aanvang 13.00 uur.
Voorinschrijving mogelijk.

* Zondag 27 augustus: 2e editie Vrienden van Kiek Uut Live muziekfestival.

Gratis Entree!

Voor meer info: zie www.mallemolen.info
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Ze kuiert met mekaar deur
een pracht stuk van ons
Bronckhorst. Eensgezind,
wat is het  mooi in onzen
Achterhoek.

Aardige weggeskes en mooie
beuken lanen. Hold welle langs
de weidens. Wat hebt ze een
hoop  goed uutgedachte fiets en
wandel  route’s. Een grote ver-
scheidenheid. Van Hengel rich-
ting Steendern, een heel eind
van oew af kiekend, een open
landschap. Stukken van Zelhem
en Vorden wear vulle bos. En al-
tied wear vulle afwisseling.. De
boern zorgt meest ok veur een
mooien eigen tuin, waor moo-
der de vrouw trots op kan wean
en ’t boern arf is ’t meestal net-
jes opgeruumd. Iej zeet vake an
een antal dinge dat het gin ech-
te boern mear bunt. Dat antal
wordt gewoon minder. Ai twin-
tig jaor wieter bunt dan is ne’n
echten boer nog  een zelfdzaam-
heid in het grote buutengebied
van ons Bronckhorst. Hendrik:
”Wat ik no neet good proemen
kan, is dat onze gemeente zo
weing dut an onderholt van
greun en weage en beume in
het grote buutengebied. Ai no
zo umme oew hen kiekt dan
vult mien altied op dat er zo vul-
le old holt steet en lig langs we-
age en buske. D’r is vuls te wei-
nig jongen an plant en vuls te
weinig  opruuming onder de ol-
de beume. Het lut de leu onver-
schillig. Ik denke dat wie soms
vlak biej, naost het eigen hoes,
neet ins weet wie of de eigenaar
is van dat bos. Dat mot de ge-
meente toch wel te weten kun-
nen kommen? En wanneer ze
de eigenaarn no anbied dat ze

veur een zacht priesken d’r wat
an doon wilt umme de rommel
is op te ruumen?  Ze beweart dat
er in het provintiehuus en in
Brussel een hoop geld klaor lig
wanneer d’r maor goeie plan-
nen bunt um dat geld an oet te
geven.” Gert: ”Ja wat dinge bunt
neet te begriepen. Ik heurn van
een jonge van mien breur dat
hij op de loonlieste van de ge-
meente Bronckhorst steet en in
wezen niks umme handen hef
en met um nog dik dartig ande-
ren. Die bunt met de komst  van
de nieje gemeente an de kante
kommen te staon. Dat is niks
gin bizonders dat gebeurt in al-
le grote bedrieven met perso-
neel at ze een  fusie angaot. D’r
valt d’r altied  wal tussen de wal
en het schip. En ik heb d’r ok gin
meuite met dat die mensen
wordt deurbetaald, maor een
gemeente met zovulle achter-
stallig onderholt an weage en
berme en bossen.. die zol van
mien wal ne extra wark ploeg
meugen samenstellen. En zol
daor gin subsidie pot veur wez-
zen? ”Hendrik kik er wat anders
tegen an: ”Ik denke dat het
mien as boerenboekholder dat
ok neet wat zol lieken, wanneer
ze mien in een warkploeg zollen
zetten  umme die  dooie beume
op te ruumen en langs de fiets
paaie de kanten wat glad te
warken.. Natuurlijk met nog
een antal andere pechvogels uut
andere beroepen. Dat roekt te
vulle naor de olderwetse wark-
verschaffing. Al zol ik het zelfde
geld kriegen, net zo vulle as eer-
der achter mien bureau. Ik zol
het duudelijk as een afgang veu-
len.” Gert schud in argernis de
kop. Den kan zik neet begriepen

dai liever niks dood dan argens
nuttig wark. Is zelf altied argens
mee bezig rond het hoes en de
stallen. Handen arbeid is in de
oogne van vulle volk minder-
weardig. In de krante steet een
verhaal oaver landgoed Hack-
fort een Zorgboerderieje. Zes
mensen komt d’r te wonen met
begeleiders. Dat is dan mooi. Ze
bunt ja oaveral met die ‘Zorg-
boerderiejen‘ bezig. Dat is ok
zon mode verhaal.’eigen brand-
holt hakken ‘in ‘t bos? Ja dat zal
wel? Met zonne kettingzage is
dat ja vuls te geveurlijk. Zelfs
met de biele holt kleuven  is link
.Vraog neet wat dat geet kosten
met al die begeleiding.. Hij hef
iets heurn neumen van 20.000
per persoon veur dat zestal.
Natuurmonumenten samen met
‘De Vijfsprong’ bunt d’r wel
good veur. Maor dat kan toch
nooit op grote schaal. Dan
wordt d’r het eartste dacht an
vrijwilligers. Veur alle apparte
wark wordt die gevraogd. Maor
ok dat valt tegen, de oldern valt
af en de jonge olden? Die hebt
neet vulle zin umme zik veur
niks uut te sloven. En een uur-
loon is neet te betalen. Ze zollen
toch is kunnen probearn umme
zonne warkploeg van warkloze
Bronckhorster gemeente perso-
neel samen te stellen? En dan
natuurlijk vrijwillig.”Hendrik:
“Dan komme wie in het vaar-
water van ‘Delta Groen’ in Zut-
phen? Want dat mot veur een
deel ok deur de gemeenten wor-
den betaald.” Gert schud zien
wieze heuft, hij weet het ok neet
mear. Het is ok zo ingewikkeld
bie ons in Bronckhorst.  

De Baron van Bronckhorst

Overdag op de motor rondtoeren
en s’ avonds gezellig een pilsje
drinken, hoewel Robert toch de
voorkeur geeft aan een flesje don-
ker bier. ‘That’s in holland a very
nice beer‘, zo grinnikt hij. Gisteren
hebben de broers een klompenma-
kerij bezocht en vandaag (donder-
dag) gaat het op de motor naar de
bierbrouwerij van de Grolsch. Za-
terdag vertrekken ze weer naar En-
geland. Zondag zal Robert zich
weer bij zijn vrouw Ann en de kids
voegen en dinsdag na Pinksteren
moet hij weer aan het werk bij de
plantsoenendienst van de stad
Liverpool. Dat het tijdens de FIM in
Vorden veel heeft geregend zal de

deelnemers op zijn hollands ge-
zegd ‘worst wezen’.

‘Ze worden ook niet chagrijnig,
met name de Engelsen zijn veel
regen gewend’, zo zegt Martijn
Jansen die samen met Wouter Me-
melink, Gerard Hartman en Bert
Regelink het organisatiecomité
vormt. Vorige week maandag zijn
de eerste toerrijders in Vorden ge-
arriveerd, de rest in de loop van
dinsdag en woensdagmorgen, in
totaal ongeveer 350 personen
waaronder ca. 80 vrouwen. Dins-
dag hebben een aantal deelne-
mers een bezoek gebracht aan
Amsterdam, waar onder meer een

rondvaart door de grachten werd
gemaakt. Verder stonden er in
groepsverband trips naar een
klompenmakerij in Beltrum en de
Keyenborg en een bezoek aan de
Grolsch bierbrouwerij op het pro-
gramma. 

Woensdagavond was het met me-
dewerking van Kasbendjen een
dolle boel in de feesttent. Ook
werd genoten van een optreden
van de dansgroep ‘De Knupduuks-
kes’. Een feest dat mede werd op-
geluisterd door Martin de Graaf,
directeur van de KNMV en een
drietal bestuursleden van de FIM.
Namens de organisatie werden de
‘Europeanen’ welkom geheten
door voorzitter Bert Regelink. Mar-
tijn Jansen: ‘Een belangrijke eigen-
schap van een FIM motocamp is
wel dat alles (bezoeken aan de
Grolsch en klompenfabrieken )op
de motor wordt gedaan. Tot dus-
ver verloopt alles prima, geen
wanklank, geen motorpech, al-
leen het weer hè. Kijk dat is ook
het enige wat wij niet in de hand
hebben en je ziet het, het gaat
prompt mis met het weer’, zo zegt
hij lachend.

FIM Motocamp nat maar wel gezellig

'The grass in Vorden is greener than in Liverpool'
‘The grass in Vorden is greener than in Liverpool’( het gras in Vor-
den is groener dan in Liverpool ), zo sprak de 53 jarige Engelsman
Robert Creek, terwijl hij op de kampeerplek in de weide bij kasteel
Vorden zijn motor ( Triumph 950 CC ) inspecteerde. Hij was maan-
dag morgen samen met zijn broer Brian vanuit Liverpool naar
Hull vertrokken. Vandaar uit met de boot naar Nederland. Dins-
dag arriveerde hij in een kletsnat Vorden om hier deel te nemen
aan de FIM motocamp. ‘The weather is terrable, but it is a lovely
place here’ ( het weer is verschrikkelijk maar de plek hier is mooi)
zo zegt Robert wijzend naar het kasteel. De gebroeders Creek heb-
ben al heel wat motocamp’ s bezocht en ralley’ s gereden. Ze vin-
den het heerlijk om zo met zijn beiden een paar keer per jaar en-
kele toerritten te maken.

Kampeerplek Engelse toerrijders

SUPERIEURE KWALITEIT
Het ultieme FinePix V10 geheim heet
voluit Fujifilm Real Photo Technology.
Maar, wat doet het? Het antwoord:
zorgen voor geslaagde opnamen en le-
vensechte foto's zelfs in mindere of
slechtere lichtomstandigheden. Dus
óók in situaties waar er beter niet ge-
flitst kan of mag worden. Van voetbal-
wedstrijd tot concert of zonsonder-
gang… je legt deze momenten vast in
de stand 'Natural Light'. En mocht je
twijfelen of een geflitste foto niet be-
ter zou zijn, dan kies je voor de unieke
stand 'Natural Light & Flits'. Met één
druk op de knop maakt de FinePix V10
direct twee opnamen snel achter el-
kaar. Eén met en één zonder flits. Zo-
dat je dé foto zelf kunt kiezen. 

FANTASTISCHE FINEPIX
De FinePix V10 met Real Photo Tech-
nology staat garant voor ongelofelijke
kwaliteitsfoto's. Dankzij de combina-
tie van hoge ISO waarde, ultra lage
beeldruis en zeer snelle beeldverwer-

king. Je hebt nu veel minder kans op
vage of bewogen foto's. Hij reageert in
0,01 seconde en is razendsnel start-
klaar in 1,5 seconde. Kortom, een digi-
tale camera die precies hét moment
perfect vastlegt!

NIET-GOED-NA-VAKANTIE-
OMRUIL-GARANTIE
De Fujifilm FinePix V10 blinkt ook uit
als filmcamera en op het grote display
kun je voor het eerst ook gamen - ide-
aal voor onderweg of op vakantie. Tot
en met juni 2006 mag je van Fujifilm
de FinePix V10 zelf uitproberen tij-
dens je vakantie. Een unieke kans!
Niet tevreden over de foto's? Dan
breng je de camera terug naar de win-
kel en zoekt samen een andere came-
ra uit! De camera verschijnt in zilver
metallic en limited in opvallend oranje
metallic en is verkrijgbaar bij de be-
kende adressen. Kijk voor meer Fine-
Pix V10 informatie en de 'niet-goed-
na-vakantie-omruil-garantie' op www.
fujifilm.nl of www.fujifilm.nl/V10demo

Wat je ziet, is wat je krijgt

Real Photos van je vakantie
met Fujifilm FinePix V10

Overal, altijd en onder alle lichtomstandigheden absoluut perfecte foto's
maken. Het lukt je zeker met de nieuwe digitale camera met revolutionaire
Real Photo Technology: de FinePix V10 van Fujifilm. Deze opzienbarende
digitale camera verschijnt ook in een Oranje limited edition en heeft boven-
dien een opvallende niet-goed-na-vakantie-omruil-garantie!

Iedere week kijkt men uit naar de kerkdiensten 

en doktersdienst in weekblad Contact.
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Al vanaf het begin van het jaar zijn de
leden in de weer geweest om spullen
te verzamelen. Op, onder, tussen, voor
en achter de kramen zijn weer de
meest uiteenlopende artikelen te vin-
den. Misschien wel juist dat gesneuvel-
de kopje van het dure servies. Ook is er
een ruim assortiment aan speelgoed,
boeken, glaswerk, radio’s en kleine
huishoudelijke apparaten.

De supporters zijn aanwezig met de
bekende wafelkraam. 

De markt wordt gehouden op het par-
keerterrein bij sporthal de Kamp aan
de Sarinkkamp in Hengelo. De markt
begint om 10.30 uur en is om 14.00
uur afgelopen.

De opbrengst wordt gebruikt voor o.a.
de aanschaf van instrumenten en uni-
formen en de kosten van muzikale
(op)leiding.

Wees er snel bij, want OP = OP!

Rommelmarkt muziekvereniging
Crescendo op 10 juni
Op zaterdag 10 juni houdt de chris-
telijke muziekvereniging Crescen-
do weer haar jaarlijkse rommel-
markt.

Als op een bepaalde ochtend de zon of-
ficieel opgaat om bijvoorbeeld 04.30
uur, dan is deze al enige minuten voor
deze tijd te zien aan de oostelijke hori-
zon als de ballon op ongeveer 500 me-
ter hoogte in de lucht vaart. 

Immers de aarde is rond, nietwaar?
Wat is er mooier dan in de vroege och-
tend te vertrekken als de koeien nog
tussen de ‘witte wieven’ staan. Opstij-
gen als op de grond nog een meter
dauw hangt en hierboven een kraak-
heldere blauwe lucht: dat is genieten
in het kwadraat!

PLUCK DEN DAGH… 
Op vaderdag zullen de eerste vaders
bij geschikt weer door hun echtgenote
en kinderen, wie weet kleinkinderen
worden verrast. Ook de weekeinden
erop zullen meerdere harten sneller

gaan kloppen! Ballonteam Gelder-
land, onder gezagvoerderschap van
Paul Kok uit Bronckhorst, oud Neder-
lands Kampioen Ballonvaren en de
langst ervaren gezagvoerder van de
provincie Gelderland zal de passagiers
niet alleen in de lucht laten genieten,
ook als geen ander is hij thuis in de
(cultuur)historie. Hij zal vertellen over
de wereld ver beneden de ballon, de
geschiedenis van de prachtige ge-
meente Bronckhorst. 

Landgoederen met kastelen, wetens-
waardigheden van de boerenstand en
de Gelderse IJssel, eeuwen meanders
en vele tinten groen. Ballonvaren kan
tot een verslaving leiden. Bij Ballon-
team Gelderland zijn gasten die voor
een tweede en zelfs een derde keer in
de mand meegaan! Let wel van 10 tot
in de 90 jaar. Een grootvader gaat na-

tuurlijk mee bij rustiger weer en een
kersverse jeugdige vader zal mis-
schien hopen op een sportievere lan-
ding. Paul Kok zal vertellen over de
meteorologie in de praktijk. Er zijn
echt vaarten voorgekomen van een
start in het stadje Bronkhorst, in een
uur 15 kilometer afgelegd tot zelfs
2000 m hoogte en een landing even-
eens in het stadje Bronkhorst! Vroeger
heette dat fingerspitzengefuhl, tegen-
woordig heb je GPS aan boord. De tijd
staat niet stil, zelfs niet in het ballon-
varen. De oudste vorm van luchtvaart
(Anno 1783) maar nog steeds zeer bij
de tijd.

OPGEVEN
Vul de bon in en stuur deze naar de re-
dactie van Contact. Het Ballonteam
Gelderland bevestigt schriftelijk de re-
serveringen en neemt in de week voor-
afgaande aan de vaart contact op met
de passagiers. In het aansluitende
weekeinde zal dan de ballonvaart
plaatsvinden, in de hoop dat de weer-
goden vooral meewerken.

De vaartkosten bedragen Euro 185,-
per persoon, voorafgaande aan de
vaart te voldoen. Er wordt gestart in de
gemeente Bronckhorst en begrijpelijk
wordt de ballon vaartgereed gemaakt
enige honderden meters van de be-
woonde wereld! Twee ultra moderne
branders van grofweg 1000 paarden-
krachten gaat met wat geluid gepaard.

Echter in de lucht op min of meer
laagte over veestand, gebruikt gezag-
voerder Paul Kok zeer moderne vloei-
stofbranders, ook wel veebranders ge-
naamd. Ook voor de gastheren uit de
boerenstand moet ballonvaren een ge-
noegen blijven. Paul Kok vaart rond de
25 jaar hete luchtballon en wil dit nog
vele jaren volhouden. Gasten aan
boord krijgen ook een uitleg hoe hij
met de levende have van de boeren-
stand omgaat.

VERLOTING
Onder de deelnemers die de bon instu-
ren, wordt één ballonvaartticket ver-
loot. Die gelukkige mag gratis mee!
Trouwens, het is natuurlijk meer aan
de kinderen en kleinkinderen om een
vader of grootvader gelukkig te ma-
ken.

Met een westenwind wordt gevaren
van de stad Bronkhorst naar wie weet
de Zwiepse dreven met zelfs nog een
landing bij NB ‘witte wieven’! Met een
noordenwind van Vorden naar moge-
lijk wel Montferland of Emmerich.
Met een zuidenwind van Hengelo gld.
tot wie weet Deventer en met een oos-
tenwind van de omgeving Halle naar
de IJssel. 

Soms, afhankelijk van de hoogtewind
stijgen we op in Bronkhorst om te lan-
den op de Ginkelse Heide bij Ede. La-
ten we allereerst maar hopen op bal-
lonweer in de komende weekeinden
aansluitend vaderdag!

Vaders en Grootvaders, dromen ko-
men uit. Tenminste als de kinderen
onderstaande bon invullen en opstu-
ren. Daar zorgt het Ballonteam Gel-
derland voor!

Vaderdag 18 juni 2006

Vaders met de ‘Witte Wieven’ op stap

Het Ballonteam Gelderland heeft voor Vaderdag 2006 een nieuwe actie be-
dacht. Kon vorig jaar voor de kiloprijs worden deelgenomen, dit jaar moe-
ten de deelnemers voor dag en dauw uit de veren om bij het krieken van
de dag de lucht in te gaan. Vaders kunnen in de luchtballon van het Bal-
lonteam Gelderland, gevestigd in Bronkhorst, voor het eerst van hun uw
leven de zon op zien gaan vanuit een ballonmand en dan nog wel onge-
veer 15 minuten eerder dan zij, die op de grond staan om ze uit te zwaai-
en. Het is bijna niet te geloven.

Ballonteam Gelderland gaat met de nieuwe vaderdagactie de ballon al vóór zonsopgang vaart-
klaar maken; voor dag en dauw uit de veren dus

“CONTACT VADERDAG BALLONVAARTACTIE 2006”
NAAM: LEEFTIJD:               JR.     GEWICHT                  KG.

ADRES: POSTCODE:                         WOONPLAATS: 

GEEFT ZICH OP / WORDT OPGEGEVEN DOOR:

RELATIE TOT PASSAGIER: 

VOOR DE CONTACT VADERDAG BALLONVAARTACTIE 2006. 
TELEFOONNUMMER NA 18.00 UUR: 

EVENTUEEL OVERDAG BEREIKBAAR: MOBIEL BEREIKBAAR: 

DEZE BON OPSTUREN NAAR: 
CONTACT VADERDAG BALLONVAARTACTIE 2006, NIEUWSTAD 30, 7251 AH VORDEN

Elk team ontvangt een teamvlag. Deze
moet zichtbaar mee op expeditie. In
de rugzak zitten ook vijf amuletten.
Per expeditieproef kan er door één van
de teams een amulet worden gewon-
nen. Het team dat na het volbrengen
van alle expeditieproeven de meeste
amuletten heeft, is winnaar van de ex-
peditie en ontvangt een medaille. 

Om als team herkenbaar te zijn en er
uit te zien als echte expeditieleden
krijgt men een bandana in de kleur
van het eigen team. Wanneer men
met grote groepen speelt, is het team
met de meeste onderlinge overwin-
ningen, winnaar. Wanneer meerdere
teams gelijk eindigen, kan er bij de
laatste expeditieproef worden ge-
kampt of er volgt een verkiezing.

Wethouder Dik Nas: ‘Expeditie Bronck-
horst’ biedt voor onze gemeente nieu-
we mogelijkheden. We zijn qua groot-
te de 5e gemeente van Nederland met
heel veel groen. De groene ruimte is
ook ons speerpunt. We moeten deze
ruimte niet alleen voor onze eigen in-
woners toegankelijk maken en hou-
den, maar ook voor anderen. Prachtig
dat kinderen met deze route allerlei
avonturen kunnen beleven. 

Gezien ons economisch beleid om toe-
risme en recreatie te promoten snijdt
het mes aan twee kanten. Ik zou de
kinderen willen meegeven: eerst op
expeditie in Bronckhorst en later op
verhaal komen in de Achterhoek'’
aldus wethouder Nas die vervolgens
Jopie Wullink van de VVV Vorden en
Raymond Mars van Free- wheel com-

plimenteerde voor de wijze waarop zij
‘Expeditie Bronckhorst’ gestalte heb-
ben gegeven.

Ook het Gelders Overijssels Bureau
voor Toerisme (GOBT), het recreatie-
schap Achterhoek Liemers (RAL), het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme
(ABT) en de gemeente Bronckhorst
hebben hun medewerking verleend. 

Men kan ‘Expeditie Bronckhorst’ op
vier plaatsen in Vorden starten: bij
TOP (Toeristisch Punt Vorden bij het
zwembad aan de Oude Zutphenseweg
7 tel. 0575-551203, bij camping De
Reehorst, Enzerinckweg 12 tel. 0575-
551582 bij Free-wheel aan de Netwerk-
weg 7 tel. (0575) 55 42 28 en bij cam-
ping De Goldberg Larenweg 1 tel.
(0575) 55 16 79. 

Ook Jan ten Have (Recreatieschap Ach-
terhoek- Liemers ) bedankte de werk-
groep die zich intensief heeft bezig ge-
houden met het tot stand komen van
de ‘ Expeditie Bronckhorst’. 

‘Kinderen hebben vaak in het gezin
een belangrijke invloed op het kiezen
van vakantiebestemmingen. We moe-
ten ze naar de Achterhoek en de Lie-
mers lokken. De landschappen hier le-
nen zich perfect voor spannende rou-
tes met opdrachten’, aldus ten Have.

Een aantal scholieren van school Het
Hoge gaf na het startschot van wet-
houder Nas, een kleine demonstratie
van één van de opdrachten die men
tijdens ‘Expeditie Bronckhorst’ moet
uitvoeren.

Wethouder Dik Nas: 'Eerst op expeditie in Bronckhorst 
en later verhaal halen in de Achterhoek'

Opening 'Expeditie
Bronckhorst'

Wethouder Dik Nas opende woensdagmiddag bij sportorganisatiebureau
Free- wheel te Vorden ‘ Expeditie Bronckhorst’. Deze ‘expeditie’ is een nieu-
we spannende wandelroute door het bos. Een tocht van 4 kilometer, ge-
schikt voor deelnemers vanaf 10 jaar en heel erg leuk om de tocht in
groepsverband te maken. Men dient zich met behulp van een fotoboekje
en kompas een weg door het bos te banen. Onderweg moeten de teams
verschillende proeven afleggen ( snelheid, evenwicht, samenwerking en
concentratie). Ter informatie: de deelnemers aan de expeditie ontvangen
bij vertrek één rugzak. Per 8 deelnemers heeft men één rugzak nodig. In
de rugzak zitten het boekje ‘ Expeditie Bronckhorst’, een stopwatch en
voor elk team een kompas met een beschrijving hoe het kompas werkt,
een EHBO tasje en een vuilniszakje voor het afval.
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Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

4 jaar4 jaar
garantiegarantie

2 X SCART & COMPONENT66CM HIGH DEFINITION LCD
JVC LCD TV

TELETEKST

van: 1099,-van: 1099,-

voor:voor: 899,-899,-

BRAVIA ENGINE81CM HIGH DEFINITION LCD
SONY LCD TV

VIRTUAL DOLBY SURROUND

nu:nu: 1575,-1575,-**

meeneemprijs:meeneemprijs:

ENERGIEKLASSE A
1200 TOERENINDESIT WASAUTOMAAT

van: 399,-
voor:voor: 249,-249,-

* NA € 100 RETOUR VIA SONY

WK ACTIEWK ACTIE
WEKEN BIJWEKEN BIJ
ELIESENELIESEN
ELECTRO
SUPERSTUNT!

COMPONENT & HDMI INGANG81CM HIGH DEFINITION LCD
JVC LCD TV

TELETEKST MET GEHEUGEN

van: 1899,-van: 1899,-
voor:voor: 1399,-

4 jaar4 jaar
garantiegarantie

TELETEKST
51CM LCD

SHARP LCD TV

van: 599,-van: 599,-

voor:voor: 499,-499,-

3 jaar3 jaar
garantiegarantie

Wij 
halen 
voor 
U uw 
recht

t 0575 51 15 74 f 0575 54 77 01
e juridisch@adviespunt.info w www.adviespunt.info

AdviesPunt
voor goede zaken

j u r i d i s c h

Niet eens of
onnodig lang
wachten op
(gemeente)besluit?

Schade geleden?
Arbeidsconflict?
Huurgeschil?

Schakel Juridisch
AdviesPunt in.
Betaalbaar en bij
u in de buurt.

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

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

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

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

www.DARTELTRAMPOLINES.nl

Voordelige keus, middenklassers
én topprodukten bij dé speciaal-

zaak in buitentrampolines
Broekstraat 22, D’chem 

showtuin open:
di. & wo.: 10.00-17.30 uur

za.: 10.00-16.00 uur, 
of op afspraak: 0314 - 39 16 99

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90

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

www.groot-roessink.nl
bloemenboerderij

✿ ✿
✿

✿

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-18.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur ✿ zaterdag 8.00-16.00 uur

Aanbieding:

✿ Prachtige Pioenen
vers van het land

✿ Ruime keuze in perk- en
kuipplanten.

Rommelmarkt
zaterdag 10 juni

op parkeerterrein van

sporthal ‘de Kamp’
Sarinkkamp 7 te Hengelo (Gld.)

Verkoop van 10.30–14.00 uur.

Entree vanaf 12 jaar € 1,–

WWWW iiii eeee     zzzz iiii eeee tttt     hhhh eeee tttt     zzzz iiii tttt tttt eeee nnnn     
oooo mmmm     oooo nnnn ssss     kkkk llll eeee iiii nnnn eeee     tttt eeee aaaa mmmm     
tttt eeee     vvvv eeee rrrr ssss tttt eeee rrrr kkkk eeee nnnn ????

Werken in een particuliere kleinschalige
woon- en zorgvoorziening voor ouderen,

waar huiselijkheid en cliëntgerichtheid
geen loze kreet is.

Wij zijn op zoek naar mensen 
met een MBO-diploma, 

verzorgende niveau 1, 2 en 3. 
Verder zoeken we mensen 

voor de huishoudelijke zorg. 
Werkuren in overleg, 
minimaal vanaf 8 uur 

per week.

Hebt u affiniteit met het bovenstaande en bent u een enthousiast persoon met een flexibele en een
dienstverlenende instelling, dan vragen we u te reageren. Zowel telefonische als schriftelijke reacties
zijn welkom.

Huize Sonnevanck t.a.v. Mary Woltering, Bleekstraat 5, 7255 XZ Hengelo (G), tel. (0575) 46 18 14

ALZHEIMER
MAG GEEN
NATIONALE

RAMP
WORDEN

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

HelpHelpStichting 
AAP

CARTRIDGE  
     LEEG? 

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

Spaar lege cartridges 
voor AAP en geef Titi 
een nieuwe toekomst!



Nota ‘Huishoudelijke hulp en Wvg’
Dit stuk gaat over hoe de gemeente
om wil gaan met individuele voorzie-
ningen die nu nog onderdeel zijn van
de Wvg, zoals bijvoorbeeld een rol-
stoel en woningaanpassing.
Huishoudelijke hulp, een nieuwe
voorziening die de gemeente moet
verstrekken, valt er ook onder. De
voorzieningen zijn bedoeld voor
mensen met een beperking of een
chronisch psychisch en/of psycho-
sociaal probleem. 
De nota beschrijft hoe de voorzienin-
gen op dit moment zijn geregeld en
hoe dat dus in de toekomst gaat
gebeuren. De belangrijkste punten
uit de nota hebben we hier voor u op
een rij gezet:

• De gemeente vindt het belangrijk
dat de huidige vorm van dienst-
verlening zoveel mogelijk wordt
voortgezet

• De gemeente handhaaft het
voorzieningenpakket vanuit de
Wvg in de WMO. Het persoons-
gebonden budget (pgb) is een
nieuw onderdeel in dit pakket

• Net zoals nu al gebeurt, doet de
gemeente de indicatiestelling voor
de (voormalige) Wvg-voorzienin-
gen. Voor complexe indicaties
fungeert het CIZ (Centrum Indica-
tiestelling Zorg) als achtervang

• Ook voor de huishoudelijke zorg
gaat de gemeente zelf indiceren.
Zij wil daarbij gebruik maken van
door het CIZ ontwikkelde model-
len. Complexere indicaties
verzorgt het CIZ

• De gemeente komt met een pgb-
regeling voor alle individuele
voorzieningen. De gemeente gaat
bij de vaststelling van de hoogte
van het persoonsgebonden budget
uit van landelijke normen

• De gemeente vraagt een eigen
bijdrage voor alle individuele
voorzieningen. Een inkomenstoets
bepaalt de hoogte van de eigen
bijdrage. Ook voor de eigen
bijdrage wordt uitgegaan van
landelijke normen

Nota ‘WMO-loket’
In deze nota geven b en w aan hoe zij
het WMO-loket in Bronckhorst vorm

willen geven. Het loket is dé plek
waar u straks terecht kunt voor
WMO-voorzieningen. De belangrijk-
ste plannen uit dit stuk zijn:

• De gemeente wil een goed bereik-
baar, laagdrempelig loket, met
een centrale vestiging in Hengelo
en steunpunten in een aantal
kernen

• In het centrale loket kunnen
klanten over een breed product-
aanbod (wonen, welzijn en zorg)
informatie en advies krijgen en
kunnen zij voor bepaalde diensten
meteen zaken doen

• In de steunpunten kunnen klanten
terecht voor informatie en
doorverwijzing. U kunt hier geen
diensten regelen, daarvoor is het
centrale loket. De gemeente wil
deze steunpunten waar mogelijk
onderbrengen bij al bestaande
loketten

• Indien nodig, kan de consulent
huisbezoeken afleggen en ter
plekke voorzieningen regelen

• Naast het fysieke loket, kunnen
klanten in de toekomst ook

diensten digitaal, dus vanuit huis,
aanvragen

Tot slot
Wilt u uw mening geven over de
eerste twee WMO-nota’s? Zie in de
rubriek ‘Openbare bekendmakingen’
(Inspraak notitie ‘Huishoudelijke
hulp en Wvg’ en Inspraak notitie
‘WMO-loket’) verderop op deze
gemeentepagina’s hoe u dat kunt
doen. Heeft u nog vragen dan kunt u
contact opnemen met mevrouw 
F. Jansen van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling, 
tel. (0575) 75 24 85.

Jaargang 2
Nr. 23
6 juni 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 eerste WMO-beleidsnota’s zijn klaar
Laat uw mening erover horen, het kan tot 5 juli.
De voorbereidingen voor de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) zijn in volle gang. De WMO brengt drie wetten onder één noemer: de
Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en delen uit de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), met name de huishoude-
lijke verzorging. De eerste twee wetten voert de gemeente al uit, de 
AWBZ-onderdelen komen erbij. De gemeente heeft in maart en april tijdens
verschillende bijeenkomsten met direct betrokkenen gediscussieerd over
de WMO. Dit waren individuele mensen en vertegenwoordigers van bijvoor-
beeld thuiszorginstanties, ouderenbonden, cliëntenraden, huurders-
verenigingen en vrijwilligers-, hulpdienst- en gehandicaptenorganisaties.
Besproken is hoe zij vinden dat de gemeente met de onderwerpen die onder
de WMO komen te vallen om zou moeten gaan. De uitkomsten zijn zoveel
mogelijk meegenomen in de eerste twee WMO-notities die nu klaar zijn: de
nota ‘Huishoudelijke hulp en Wvg-voorzieningen’ en de nota ‘WMO-loket’.
Over deze eerste WMO-producten kunt u van 7 juni tot 5 juli a.s. uw mening
geven (zie de WMO-inspraakpublicaties in de rubriek ‘Openbare bekendma-
kingen’). In september bespreken b en w de stukken met de gemeenteraad.
Het is de bedoeling dat de WMO op 1 januari 2007 ingaat.

Mensen zetten nog wel eens vraag-
tekens bij de (gescheiden) inzame-
ling van afval. In deze nieuwe serie
‘Afvalmisverstanden van de week’
een antwoord op veel afvalmisver-
standen.

Klein chemisch afval niet meer
goed verwerkt?
Heeft u ook een keer met de oude
verfpot of inktcartridge in uw han-
den gestaan en een ‘raar’ gevoel
gehad toen u dit bij het restafval
deed? Dit kan toch niet goed zijn
voor het milieu!

De lijst klein chemisch afval is in
2001 ingekort. Minister Pronk heeft
indertijd twaalf producten ge-
schrapt, omdat deze nu zonder
schadelijke effecten verbrand
kunnen worden. De afvalovens zijn
tegenwoordig namelijk uitgerust
met rookgasreinigingssystemen.
‘Schraaplege’ verfpotten en lege
inktcartridges mogen ook bij het
restafval. Oude verfpotten met een
restje verf moeten wel bij het klein

chemisch afval (in de speciale box)!
Nieuw op de kca-lijst zijn vloeibare
gootsteenontstopper en etsvloei-
stoffen. Sinds 2002 is vermelding
van het KCA-logo op producten die
op de KCA-lijst staan, verplicht. Op
de website van de gemeente
(www.bronckhorst.nl) vindt u op de
afvalsite onder Afval ABC de lijst
klein chemisch afval.

Momenteel wordt in Bronckhorst
het klein chemisch afval goed
gescheiden. Vanuit milieuoogpunt
een prima zaak!

Afvalmisverstand van de week

Gemeentehuis en 
-kantoor gesloten 
op 9 juni
Op vrijdag 9 juni 2006 is het
personeel van de gemeente een
dagje op stap. Op die dag kunt u
dus niet bij de gemeente terecht.
Op maandag 12 juni zijn wij u
graag weer van dienst.



Brandweervereniging Hengelo bestaat 55 jaar
Open dag met vele activiteiten op 10 juni 
Om het 55-jarig jubileum van de
brandweervereniging Hengelo Gld.
te vieren, pakken de ruim 27 vrijwil-
ligers die deze brandweerpost be-
mensen flink uit tijdens een Open
dag op 10 juni a.s. Tussen 10.00 en
15.30 uur staat in en rond de kazer-
ne aan het Iekink een groot aantal
activiteiten op stapel. Wilt u wel
eens van dichtbij zien hoe de brand-
weer Bronckhorst post Hengelo
werkt? Ga dan een kijkje nemen
tijdens de Open dag. Wat er zoal te
doen is? Burgemeester Aalderink

verricht een nog geheime openings-
handeling. Op het kazerneterrein
zijn verschillende voertuigen aan-
wezig van de Hengelose brandweer.
Maar ook een crashtender, dit is een
groot blusvoertuig voor vliegtuigen
van vliegveld Twente en een hoog-
werker uit Doetinchem. De brand-
weermensen, medewerkers van de
Brandwondenstichting, EHBO en
Lotus-slachtoffers die ingehuurd
worden voor brandweeroefeningen
vertellen over hun enerverende
werk. Verder is er een brandweer-

winkel waar u speciale brandweer-
spullen kunt kopen. Bijzonder is de
demonstratie van de NCB-container
waar mensen en kleding worden
ontsmet die met nucleaire, chemi-
sche en biologische stoffen in aan-
raking zijn geweest. Dit nieuwe
hulpmiddel voor grote ongelukken
staat op zes steunpunten in Neder-
land en wordt landelijk ingezet. 

54 keer uitgerukt
De post Hengelo van de brandweer
Bronckhorst is in 2005 54 keer uit-

gerukt. Hun hulp werd ingeroepen
voor werkzaamheden als het halen
van grote takken uit bomen, maar
ook branden en ongelukken. De
Open dag wordt afgesloten met een
knallende einddemonstratie. De
Hengelose brandweermensen zien u
graag op 10 juni.

Commissie Evaluatie en
controle
Op 7 juni vergadert de commissie
Evaluatie en controle in de raadzaal
van het gemeentehuis. De openba-
re vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom de verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen:
• Preventie activiteitenplan

Brandweer
B en w vragen de raad te accep-
teren dat de meest risicovolle
panden in de gemeente medio
2007 voorzien zijn van een ge-
bruiksvergunning

• Verzoek bestemmingsplan
herziening Michelstraat 7 in
Zelhem

• Jaarstukken gemeente
Bronckhorst 2005
Met de jaarstukken 2005 leggen 
b en w verantwoording af over het
begrotingsjaar 2005 m.b.t. het
gevoerde beleid en beheer. De
stukken geven de raad informatie
voor hun controlerende taak

• Evaluatie behandeling interne
klachten

Commissie
Beleidsontwikkeling
Op 8 juni om 20.00 uur vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
Ook deze vergadering kunt u bijwo-
nen. De volgende agendapunten
worden behandeld:
• Beslissing bezwaarschriften

voorbereidingsbesluit
Kruisbergseweg-Wassinkbrink-
weg in Zelhem

• Beleid economische ontwikke-
ling Bronckhorst 2006-2010
In het economisch beleid staan
de plannen van de gemeente op
economisch gebied. De gemeen-
te wil het aantal arbeidsplaatsen
in Bronckhorst laten groeien. 
B en w zetten in op een goede
samenwerking tussen de ver-
schillende spelers in het bedrijfs-
leven en het gezamenlijk zoeken
naar nieuwe kansen. Het beleid is
totstandgekomen na uitvoerig
overleg met het Bronckhorster
bedrijfsleven

• Strategische visie op inkoop
In deze visie geeft de gemeente
aan hoe zij efficiënter zaken wil
inkopen om daarmee kosten-
besparingen te halen

• Voorbereidingskrediet nieuw
gemeentehuis
Voor de voorbereidingen voor de

nieuwbouw van het gemeente-
huis worden de nodige kosten
gemaakt (advies, makelaars etc).
De raad wordt gevraagd hiervoor
een krediet van € 100.000,-
beschikbaar te stellen

• Invoeringskosten Basisregistra-
ties Adressen en Gebouwen

Spreekrecht
Tijdens commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. U kunt inspreken
over de onderwerpen die op de
agenda staan. De maximale
spreektijd is vijf minuten. U kunt
zich hiervoor bij voorkeur uiterlijk
24 uur voor aanvang van de verga-
dering aanmelden bij de griffie,
onder opgave van het onderwerp
waarover u wilt spreken. Aanmel-
den kan via tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Gemeenteraad

Onderzoek naar het ondernemers-
klimaat in Bronckhorst
Als ondernemer heeft u regelmatig
te maken met de gemeente. Of het
nu gaat om het aanvragen van een
bouwvergunning, een herziening
van uw milieuvergunning, informa-
tieverstrekking over bedrijfsvesti-
gingen of om de infrastructuur in de
nabijheid van uw bedrijfsvestiging:
de dienstverlening van uw gemeen-
te kruist regelmatig uw pad. Uw
mening over de kwaliteit van deze
dienstverlening geeft een beeld van
het ondernemersklimaat in onze
gemeente. En van een goed onder-
nemersklimaat profiteert zowel u
als ondernemer als wij als gemeen-
te. Het regelmatig meten van de
kwaliteit van deze dienstverlening
zorgt ervoor dat wij als gemeente
scherp blijven op zaken die beter
kunnen.

De Regio Achterhoek (het samen-
werkingsverband van de gemeenten
in de Achterhoek) heeft daarom sa-
men met de Kamer van Koophandel
besloten dit jaar opnieuw een onder-

zoek te doen naar het gemeentelijk
dienstverleningsklimaat. Dit onder-
zoek is een vervolgonderzoek op de
onderzoeken die in 2003 en 2000
gehouden zijn. Voor het onderzoek
wordt een groot aantal onderne-
mers in onze gemeente benaderd
om hun mening te geven over de
kwaliteit van de dienstverlening
door de gemeente waarin zij geves-
tigd zijn. Daarbij gaat het om items
als bereikbaarheid en deskundig-
heid van medewerkers van de
gemeente, de snelheid van de
behandeling van verzoeken, de
duidelijkheid van gemeentelijke
regelgeving en informatie, de aan-
wezige parkeergelegenheid of de
bereikbaarheid in het algemeen.

Wij, als gemeente, vinden het van
belang uw mening over deze onder-
werpen te horen. Daarom het ver-
zoek om, als u benaderd wordt, mee
te doen aan het onderzoek. Dit alles
om u in de toekomst (nog) beter van
dienst te kunnen zijn.

Mededelingen van
de Programmaraad
Gelderland Oost
In de vergadering van 23 mei heeft
de Programmaraad Gelderland Oost
een definitief televisieadvies opge-
steld voor de periode 2006-2007. Ka-
belexploitant UPC voert deze op 1
oktober a.s. in. Voor de acht zenders
waar de Programmaraad over mag
adviseren is gekozen voor: Arte, Dis-
covery Channel, Eurosport, National
Geographic, Nickelodeon/Talpa,
NDR 3 , RAI Uno en TV 5. Daarnaast
zijn verplicht: Nederland 1, 2 en 3,
twee Belgische zenders, TV Gelder-
land en per gemeente één lokale pu-
blieke zender. Voor de Belgische
zenders zijn VRT 1 en Canvas/Ketnet
gekozen. Indien er in de gemeente
geen lokale publieke zender uit-
zendt, is als vervangende zender
WDR aangewezen. Met dit advies
meent de Programmaraad een zo
groot mogelijke verscheidenheid
aan programmatypen te waarbor-
gen. Daarnaast heeft de Program-
maraad een voor kabelexploitant
UPC geheel vrijblijvend advies voor
het standaardpakket opgesteld, zijn-
de: ARD, BBC 1, BBC 2, BBC World,
CNN, Jetix/Veronica, MTV, Net 5,
RTL4, RTL 5, RTL 7, RTL Television,
SBS 6, TV Oranje, The Box, TMF, en
ZDF.

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

Boelekeerlspad
Tussen Zelhem en Halle ligt het
Boelekeerlspad. Dit pad werd op 1
april 2002 officieel in gebruik
genomen. Het is een wandelroute
van 6 km, die met pijlen is gemar-
keerd. Het pad wordt onderhouden
door de Stichting de Boelekeerl. In
2003 en 2004 zijn aanlooproutes
naar het Boelekeerlspad ontwikkeld
vanuit Kasteel Slangenburg, Zelhem
en Halle.
Het pad is genoemd naar de Boele-
keerl, die zich op zou houden in het
water van het natuurgebied de
Heidenhoekse vloed. Uit overleve-
ringen, waarin ‘Rooie Arie’ een jonge
vrouw redt uit de greep van de
Boelekeerl, blijkt dat deze boeman
een gevaar kan vormen voor
mensen die zich in het gebied
durven te wagen.

Drie projecten
Voor het TRAP Zelhem hebben
diverse organisaties initiatieven
ingediend. De Stichting de Boele-
keerl is één van deze groepen.
Inmiddels heeft de stichting met
ondersteuning vanuit het TRAP drie
projecten gerealiseerd. Op 1 juni jl.
was de opening van deze projecten.
De stichting heeft een deel van een
historisch schoolpad aangelegd, een
houtsculptuur te water gelaten en
een observatiehut geplaatst. Het
aangelegde pad is ongeveer 2 km
lang. Het betreft een deel van een
pad dat oorspronkelijk veel langer
was. Het schoolpad wordt opgeno-
men in één van de drie TRAP routes.
De houtsculptuur is gemaakt door
de kunstenaar Marco Mout. Het
verbeeldt de hand van de Boele-
keerl. De sculptuur is drijvend
aangebracht in een poel langs het
schoolpad.

Observatiehut
Het derde project dat in het kader
van het TRAP is gerealiseerd, is een
observatiehut. Deze staat bij een
nieuw aangelegde waterpartij. U
kunt er diverse watervogels en
weidevogels bekijken, maar ook
reeën en andere zoogdieren die hier

komen drinken. Verder is ook de
boomkikker al gesignaleerd bij de
waterpartij. In de observatiehut
komt informatie te hangen over de
dieren die u rond de hut kunt
aantreffen.

Informatie
Meer informatie over het Boele-
keerlspad kunt u vinden op de
website www.boelekeerlspad.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.

Hoe zit het nu écht met de huurprijzen?
Het is de bedoeling dat in de komen-
de jaren de huurprijzen meer in
overeenstemming worden gebracht
met de kwaliteit van de woningen.
Het ministerie van Vrom heeft hier-
voor een nieuw huurbeleid ontwik-
keld dat een juiste balans brengt
tussen bescherming van huurders
en beweging in de woningmarkt.

Wat verandert er voor huurders?
Voor de meeste huurders (75%)
verandert er weinig. Per 1 juli

aanstaande is de normale jaarlijkse
huurverhoging maximaal 3,2%. 
20% van de huurders, die op betere
locaties in kwalitatief goede wonin-
gen wonen, kan per 1 januari 2007
een extra huurverhoging krijgen van
maximaal 0,5%. Als u in zo’n woning
woont, krijgt u dat vóór 1 november
te horen van uw verhuurder. 
Zittende huurders en mensen met
een huurtoeslag blijven de komende
jaren beschermd, ook na 2010. Als
er van 2008 tot en met 2010 voldoen-

de woningen in de regio zijn bijge-
bouwd, wat de plannen zijn van
Vrom, dan kunnen de huurprijzen
voor nieuwe huurders van betere
woningen stijgen. Als u wilt weten
wat het nieuwe huurbeleid voor uw
eigen situatie betekent, dan kunt u
op www.vrom.nl kijken, of gratis
bellen met Postbus 51 (0800) 80 51.

Mensen die huren via woningcorpo-
raties worden via deze instanties
verder op de hoogte gehouden.



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene plaatselijke verordening/ bijzondere wetgeving
• Drempt, 1 juli 2006, van 16.00 tot 02.00 de volgende dag, Dreef 9 t/m 11, buurtfeest
• Hengelo Gld., 24 juni 2006, tijdelijke gebruiksvergunning, café/zaal Marktzicht
• Keijenborg, 1 juli 2006, van 16.00 tot 24.00 uur, Ottenkampweg, buurtfeest
• Steenderen, de vrijdagmiddagen, Burgemeester Buddinghplein, standplaats voor verkoop van

vis- en visserijproducten
• Voormalige gemeente Hummelo en Keppel, 12 augustus 2006, venten met bloemen t.b.v. de

Doornslagruiters
• Vorden, 1 september t/m 31 december 2006, bingo, studio Achterhoek FM
• Vorden, 2 juli 2007, van 10.00 tot 16.00 uur, klootschietmarathon, start en finish Nieuwenhuis-

weg 1
• Vorden, 29 juni 2006, van 20.00 tot 24.00 uur, buurtfeest, 30 juni 2006, van 19.00 tot 24.00 uur,

buurtfeest en vogelschieten, Nieuwenhuisweg 1
• Wichmond, 2 juli 2006, van 12.00 tot 21.00 uur, braderie, Dorpsstraat, Hackfortweg (tot aan

Beeklaan) en de Vogelzang, live muziek tot 21.00 uur, tijdelijke reclame
• Zelhem, 30 juni 2006, van 17.30 tot 21.30 uur, zomerconcert, markt Zelhem tussen Burg. Rijp-

strastraat en Stationsstraat
• Zelhem, 7 t/m 11 augustus 2006, kindervakantieweek, Pelikaanse bos, tijdelijke verkeersmaat-

regel Bielemansdijk tussen Meeneweg en Halseweg, gebruik muziekkoepel, lawaaioptocht, 
7 augustus 2006, vanaf 10.00 uur, overnachting, 9 augustus 2006, sporthal De Pol

Bouwvergunningen
• Baak, Dollemansstraat 9, bouwen berging
• Drempt, Biermanshof 11, gedeeltelijk vergroten woning
• Drempt, Dreef 12, bouwen carport
• Halle, Haverstraat 59, veranderen garage
• Hengelo Gld., Beekstraat 4a, bouwen serre
• Hengelo Gld., Bleekstraat 4, veranderen kantoorruimte
• Hengelo Gld., Sint Michielsstraat 4, verbouwen bedrijfspand tot kapsalon
• Hengelo Gld., Vloed 47, bouwen schuur
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 7, vergroten woning en garage
• Hummelo, Groeneweg 1, veranderen/vergroten woning
• Hummelo, Korte Broekstraat 4, vernieuwen loods
• Toldijk, Reigersvoortseweg 4, verbouwen woning
• Vorden, Hoge Slagdijk ong., bouwen woning
• Vorden, het Jebbink 22, verbouwen garage tot praktijkruimte
• Vorden, de Voornekamp 15, vergroten woning
• Vorden, de Voornekamp 55, vergroten woning
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3, gedeeltelijk vernieuwen voormalig bankgebouw tot

woning
• Zelhem, Aaltenseweg ong., bouwen observatiepost
• Zelhem, Hummeloseweg 1, veranderen woning
• Zelhem, Stikkenweg ong., bouwen bedrijfsruimte

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Zomerweg 11a, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 13, lid 3, sub b van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan ‘Buitengebied 1998’

• Halle, Zanddijk 8/8a, voor het geheel vernieuwen van een schuur, geldend bestemmingsplan
‘Buitengebied, herziening 2-1988 (Zelhem)’. NB: Een en ander onder voorwaarde dat de voor
het kunnen verlenen van de vrijstelling vereiste verklaring van geen bezwaar wordt verstrekt
door Gedeputeerde Staten van Gelderland

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 8 juni t/m 19 juli
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Bouwen en milieu/Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden 
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 37, voor de omzetting van bestemming agrarische doeleinden

naar woondoeleinden, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 10, lid 4 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1984’

Het bouwplan ligt vanaf 8 juni t/m 21 juni 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in
de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewer-
kers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Zanddijk 8/8a, voor het gedurende 1 jaar na afgifte van een bouwvergunning voor de met

vrijstelling artikel 15 te vernieuwen schuur, in stand houden en gebruiken van andere, te
slopen schuur op dit perceel (zie ook de publicatie onder artikel 15), geldend bestemmingsplan
‘Buitengebied, herziening 2-1988 (Zelhem)’

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 8 juni t/m 19 juli 2006
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Laag-Keppel, Rijksweg 67, voor het bouwen van een bergruimte, het betreft een vrijstelling van

de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Keppel 2000’

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 8 juni t/m 19 juli 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet

in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Reageren op de voorgenomen vrijstellingen?
Voor alle genoemde voorgenomen vrijstellingen (artikelen 15, 17 en 19) geldt dat gedurende de
genoemde termijnen een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op de
plannen naar voren kan brengen. Uw schriftelijke zienswijze (wat de voorkeur heeft) kunt u
richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 30 mei 2006:
• Zelhem, Ruurloseweg 30-70, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’

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

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

Verleende vergunningen
Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 24 mei 2006:
• Bronckhorst, 3 juni 2006, toertocht oude tractoren
• Hengelo Gld., 9 juni 2006, van 18.00 tot 22.30 uur, ‘Het Zand’, zeskamp en barbecue
• Hummelo, 29 mei t/m 2 juni 2006, avondvierdaagse, Jong Gelre
• Vorden, 2 juni 2006, parade van het FIM motocamp, tijdelijke verkeersmaatregel, Vordense

Auto- en Motor club, de Graafschaprijders
Verzonden 29 mei 2006:
• Keijenborg, 5 juni 2006, van 07.00 tot 19.00 uur, fietstoertocht, start en finish café Winkelman
Verzonden 30 mei 2006:
• Vorden, 3 juni 2006, Zutphenseweg 10, tijdelijke gebruiksvergunning, voetbalvereniging Vorden
• Zelhem, 2 juni t/m 5 juni 2006, Aaltenseweg, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing artikel

35 drank en horecawet, tijdelijke verkeersmaatregel, Achterhoekse Paardedagen
• Zelhem, 9 t/m 11 juni 2006, Zonnebloemstraat, buurtfeest, tijdelijke verkeersmaatregel
Verzonden 1 juni 2006:
• Drempt, 3 juni 2006, van 20.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag, seizoensafsluiting, kantine

HC’03, Kerkstraat 15
Verzonden 2 juni 2006:
• Steenderen, 11 juni 2006, van 10.00 tot 18.00 uur, volleybalwedstrijd, Landlustweg 12a, Volley-

balvereniging WIK
• Vorden, 10 juni 2006, van 18.00 tot 24.00 uur, buurtfeest en tijdelijke verkeersmaatregel, het

Elshof nummer 5 tot 7
• Vorden, 16 juni 2006, van 17.00 tot 23.00 uur, besloten feest, 17 juni 2006, van 14.00 tot 17.00

uur, kindermiddag en van 20.00 tot 01.30 uur de daaropvolgende dag feestavond met live
muziek, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 31 mei 2006:
• Hengelo Gld., Rozenstraat 6, uitbreiden woning (aanbouw bijkeuken)
• Vorden, Industrieweg 1, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 24 mei 2006:
• Vorden, Schimmeldijk 1, bouw stallen/bergruimte, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden op 30 mei 2006:
• Vorden, Stationsweg 16, vergroten winkel
Verzonden op 31 mei 2006:
• Drempt, Binnenweg 7, veranderen woning
• Drempt, Zomerweg 28, gedeeltelijk veranderen/vergroten van café, zaal en restaurant

Sloopvergunningen
Verzonden op 24 mei 2006:
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 2, slopen asbestdak op de ligboxenstal/werkplaats
• Zelhem, Hummeloseweg 46, slopen woning/winkel
Verzonden op 29 mei 2006:
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 33, slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 31 mei 2006:
• Vorden, Het Hoge 46, slopen gedeelte van vakantiewoning

Kapvergunningen
Verzonden op 29 mei 2006:
• Hengelo Gld., Sint Michielsstraat 4, voor het vellen van één lijsterbes, noodkap, geen herplant-

plicht
• Hengelo Gld., Oude Varsselseweg 18 voor het vellen van één beuk, noodkap, geen herplant-

plicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. 5.4.1 APV)
Verzonden op 7 juni 2006:
• Halle, Nijmansedijk 18a, voor verbranding nabij de Nijmansedijk
• Hengelo Gld., Krommedijk 6, voor verbranding nabij de Krommedijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, in verband met een buurtfeest is op 10 juni 12.00 uur tot 11 juni 2006 12.00 uur het



Openbare bekendmakingen - vervolg

Elshof tussen nr. 1 en 15 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsver-
keer

• Zelhem, om gezamenlijk met de buurt naar het WK-voetbal te kunnen kijken, is de Koeriers-
hoek van 1 juli 12.00 uur tot 2 juli 2006 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Zelhem, van 9 juni 18.00 uur t/m 11 juni 2006 12.00 uur is de Zonnebloemstraat afgesloten voor
het verkeer omdat een buurtfeest wordt gehouden. Voor bestemmingsverkeer geldt een uit-
zondering

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 sloopver-
gunningen), Openbare werken (kapvergunningen) 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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 8 juni
t/m 19 juli 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Baak, Wichmondseweg 17, aanvraag monumentenvergunning voor het aanbrengen van

voorzetbeglazing voor de glas-in-lood ramen van de sacristie

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 20 juli 2006. Indien u dat wenst worden uw persoon-
lijke gegevens niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijze, schriftelijk
aan ons kenbaar maken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u
dit wilt, kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, 
tel. (0575) 75 03 53/52.

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan ‘Landgoed ‘t Veld’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed ‘t Veld’ ligt van 8 juni t/m 19 juli 2006 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed tussen de Stadsedijk en de
Nijmansedijk in Halle. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ruim 15 ha. Het landgoed
bestaat uit een nieuw natuurgebied met een landhuis bestaande uit drie volumes, waarvan twee
wooneenheden. Voor minimaal 90% wordt het landgoed opengesteld voor publiek ten behoeve
van dagrecreatie.

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

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lamstraat (ong.) Toldijk’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 18 mei 2006 het bestemmingsplan ‘Lamstraat (ong.)
Toldijk’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzich-
te van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de vestiging van een nieuwe melkveehouderij
met bedrijfswoning op een nieuw te creëren agrarisch bouwperceel aan de Lamstraat ong. in
Toldijk (ten oosten van de Lamstraat 14 en ten westen van de Meerbrinkweg).

Het bestemmingsplan ligt van 13 juni t/m 24 juli 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Keppelseweg 40 en Groeneweg
9-11, Hummelo’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 18 mei 2006 het bestemmingsplan ‘Keppelseweg 40
en Groeneweg 9-11, Hummelo’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op een tweetal locaties in
Hummelo: Groeneweg 9-11 waar in ruil voor de beëindiging van een agrarisch bedrijf en de sloop
van de bedrijfsgebouwen een (extra) woning kan worden gebouwd en Keppelseweg 40 in verband
met de bouw van twee vrijstaande woningen ter vervanging van de bedrijfsbebouwing van voor-
heen ‘Zandewierde’. De wijzigingen houden in dat op de plankaart het bebouwingsvlak voor de
woning op de locatie Groeneweg 9-11 is verkleind en het bebouwingsvlak voor het westelijk
gelegen bouwterrein op de locatie Keppelseweg 40 in zuidelijke richting is vergroot.

Het bestemmingsplan ligt van 13 juni t/m 24 juli 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Inspraak WMO-notities
Notitie ‘Huishoudelijke hulp en Wvg’
B en w hebben op 6 juni jl. de notitie ‘Huishoudelijke hulp en Wvg’ in concept vastgesteld. In deze
beleidsnota is beschreven hoe de gemeente om wil gaan met individuele voorzieningen die nu
nog onderdeel zijn van de Wvg en huishoudelijke hulp, een nieuwe voorziening die de gemeente
moet gaan verstrekken. De nota beschrijft hoe de voorzieningen op dit moment zijn geregeld en
hoe dat in de toekomst gebeurt.

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 7 juni tot 5 juli 2006. De stukken zijn ook
te downloaden via de website van de gemeente Bronckhorst (infobalie, plannen & projecten,
WMO). Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar mening over dit beleid geven. Dit kan
zowel mondeling als schriftelijk.

Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw F. Jansen van de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling, tel. (0575) 75 24 85.

Notitie ‘WMO-loket’
B en w hebben op 6 juni jl. de notitie ‘WMO-loket’ in concept vastgesteld. In deze nota is beschre-
ven hoe de gemeente het WMO-loket in Bronckhorst vorm wil gaan geven. Het loket is dé plek
waar u straks terecht kunt voor WMO-voorzieningen.

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 7 juni tot 5 juli 2006. De stukken zijn ook
te downloaden via de website van de gemeente Bronckhorst (infobalie, plannen & projecten,
WMO). Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar mening over dit beleid geven. Dit kan
zowel mondeling als schriftelijk.

Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw F. Jansen van de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling, tel. (0575) 75 24 85.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 8 juni t/m 19 juli 2006 tijdens
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Nijverheidsweg 3, voor een oprichtingsvergunning voor een onderhoud-, reparatie-,

las- en constructiewerkplaats

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 20 juli 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.

Ontwerpbesluit inzake intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4
Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt met ingang van 8 juni t/m 19 juli
2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Baak, Dambroek 5, voor intrekking van de aan vergunninghouder op 20 oktober 1992 verleende

vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een konijnenhouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer
ingetrokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.

Zienswijzen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moet u bij ons
indienen vóór 20 juli 2006. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener
van schriftelijke zienswijzen niet bekend. U moet dat gelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan
ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt,
laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend 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.

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen tijdens de openingstijden ter
inzage de verklaring tot acceptatie van een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de
Wet milieubeheer van:



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Galgengoorweg 5 voor de nieuwbouw van een werktuigenberging
Deze verklaring is op 6 juni 2006 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunning 
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen ingevolge de vergunning en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van b en w. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van
de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwer-
kingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht.
Gelijk met indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage verzoeken om een
voorlopige voorziening.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 8 juni t/m 19 juli 2006 tijdens
de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo, Gompertsdijk 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wet

milieubeheer voor een paardenhouderij, manege en logiesaccommodatie met horeca-activitei-
ten

• Olburgen, Pipeluurseweg 4, voor een oprichtingsvergunning voor een rundveehouderij met
kippen

• Zelhem, Everhardinkweg 3a, voor een veranderingsvergunning voor een melkgeitenhouderij
en mini-camping

• Zelhem, Industriepark 2, voor een oprichtingsvergunning voor een brandweerkazerne

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning 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 het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het

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

wijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage en wel vóór 20 juli 2006.

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

Verordeningen
‘Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverorde-
ningen Bronckhorst’
B en w van Bronckhorst maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 mei jl. de
‘Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Bronckhorst’
heeft vastgesteld.

Deze verordening ligt vanaf heden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bestuurs-
en managementondersteuning, onderdeel Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken. Tegen
betaling van de kosten is de verordening verkrijgbaar. U kunt de verordening ook raadplegen op
de website www.bronckhorst.nl.
De verordening treedt in werking op de derde dag na deze bekendmaking.

Inmiddels is hij begonnen
om het eetcafé aan de
Spalstraat grondig op te
knappen. Met de nieuwe
eigenaar krijgt het horeca-
pand ook een andere
naam: Café Restaurant
Het Hengelse Hoekje. 

Het interieur wordt ge-
heel vernieuwd en onder-
gaat een totale metamor-

fose. De wanden worden
geverfd in een lichte war-
me tint. Het houtwerk en
de oude eikenplanken-
vloer blijft zoals het was.
“Dat is mooi ‘uitgeleefd’
en ademt nostalgie uit”,
vertelt Gerrit Jan enthou-
siast. Het huidige plafond
wordt weggehaald. Hier
zit een systeemplafond
onder. “Dit komt weer te-

rug en er komen mooie
sfeerspotjes in”. De biljart-
vereniging en andere lief-
hebbers kunnen hun spel-
letje blijven spelen op de
twee biljarts. 
De buitenkant wordt in
zijn geheel geschilderd.
De muren krijgen een
lichte tint en het hout-
werk wordt bordeaux-
rood. Zowel binnen als

buiten komt het er fris uit
te zien met een nieuwe
uitstraling. 
Het restaurant wordt ge-
scheiden van het café
door middel van schuif-
deuren. “Op deze manier
kunnen we onze gasten
nog meer service en mo-
gelijkheden bieden om
lekker te eten uit onze
goede keuken. De klanten
gaan de keuken steeds
meer waarderen”. 
Met het café probeert de
uitbater de Achterhoekse

gemoedelijke sfeer te be-
houden. “Iedereen moet
zich bij ons thuis voelen.
Dat geldt voor jong en
oud. Naast het biertje van
de tap is het flesje bier ook
weer terug”. 

Met het WK voetbal wordt
het extra gezellig in Het
Hengelse Hoekje. Er komt
een groot scherm te staan
in het restaurantgedeelte.
Bij wedstrijden van het
Nederlands elftal wordt er
een tribune gebouwd.
Wanneer Oranje moet
spelen is er een extra ac-
tie. Twee uur vooraf aan
de wedstrijd van ‘onze
jongens’ en één uur na de

wedstrijd kost een flesje
bier 1 euro. “Vooral voor
mensen die op deze ma-
nier de wedstrijden willen
zien, is het leuk”, denkt
de nieuwe eigenaar. 

Gerrit Jan van Enck is voor
het voetbalseizoen 2006-
2007 de nieuwe shirtspon-
sor van PAX A1. De A-juni-
oren van de plaatselijke
voetbalclub worden hele-
maal in het nieuw gesto-
ken. Het jeugdteam krijgt
trainingspakken, shirts,
kousen, broeken en tas-
sen. Ook sponsort hij het
Sidecarteam Kuster/Keu-
ben. 
Van Enck heeft voor de

toekomst nog veel plan-
nen. Maar daar wil hij nu
nog niet veel over zeggen.
“Dat komt nog wel als het
zover is”, vertelt hij. “Wel
is er een hechte samen-
werking met Restaurant
De Vierjaargetijden aan
de Grutstraat in Doetin-
chem. Die samenwerking
bestaat vooral uit geza-
menlijke activiteiten en
acties”. 

Café Restaurant Het Hen-
gelse Hoekje aan de Spal-
straat 1 in Hengelo is geo-
pend van dinsdag tot en
met zondag. Maandag is
het gesloten. Telefoon:
0575-462616.

Gerrit Jan van Enck nieuwe eigenaar

De Vierjaargetijden wordt Het Hengelse Hoekje

De plannen bestonden al langer, maar nu is het er toch van gekomen. Gerrit
Jan van Enck heeft café De Vierjaargetijden in Hengelo overgenomen. “Van
bedrijfsleider tot eigenaar”, zegt Gerrit Jan. “Ik ben een blij mens”.

Café Restaurant Het Hengelse Hoekje krijgt een eigen uitstraling.

Bedrijfsprofiel:
Verhey Toldijk is een all-round installatiebedrijf met specialistische kennis op het
gebied van watertechniek, bronboring en bronbemaling, beregeningstechniek en 
aardwarmtesystemen. De informele, Achterhoekse omgang en heldere communicatie
zorgen voor een prettige werksfeer en een uitstekend contact met onze relaties.

Functie omschrijving:
Wegens de stijgende groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een veelzijdig 
en vakbekwaam binnendienstmedewerker met een flexibele instelling.
U bent onder andere verantwoordelijk voor:
- Telefoon en klantenservice (balie);
- Werkvoorbereiding en bijbehorende administratieve taken;
- Inkoop van materiaal en voorraadbeheer (magazijn)

Functie eisen:
- MTS/ HTS werktuigbouwkunde en of installatietechniek
- Ervaring met AutoCad 2004
- Kennis van MS Office
- Affiniteit en ervaring met installatiewereld
- Goede communicatieve vaardigheden

Dienstverband:
Vast.

Solliciteren:
Voor meer informatie betreffende deze 
vacature of uw sollicitatie kunt u contact 
opnemen met dhr. K. Snelder, 
tel. 0575 - 45 20 41, of mail uw cv met 
motivatie naar info@verheytoldijk.nl

B I N N E N D I E N S T M E D E W E R K E R

INSTALLATIETECHNIEK
WATERTECHNIEK



In Hengelo (Gld.) en Lichtenvoorde:

GRATIS* RUIT REPAREREN
U kunt terecht in:
HHHH eeee nnnn gggg eeee llll oooo     GGGG llll dddd: donderdag 8 juni op de 
parkeerplaats bij de sporthal 'De Kamp' 
aan de Sarinkkamp
LLLL iiii cccc hhhh tttt eeee nnnn vvvv oooo oooo rrrr dddd eeee: zaterdag 10 juni op de 
parkeerplaats van sportcomplex 'Longa'
aan de Raadhuisstraat

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK

Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen voor
grote spanningen in voorruiten: uitzetting en inkrimping
doen kleine barstjes / sterretjes doorscheuren tot een grote
barst. Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans
zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en af-
keuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen
door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repare-
ren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico!) en tijd-
rovende vervanging van uw voorruit. Een voorruit op vakan-

tie laten vervangen is lastig en de afwikkeling met verzeke-
raars (buitenland!) ingewikkelder. Laat geen barst in uw va-
kantie ontstaan! Op alle reparaties: Levenslange Garantie!

*Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel
van harsreparatie is voor bijna alle WA-Plus, WA-Plus, Casco en All-
Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedko-
per dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzeke-
raar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies (bij

Centraal Beheer particulier geldt een afwijkende regeling). U bent
welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars
reparaties. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie
wel uw laatste groene kaart meenemen. Meldt u zich bij aankomst
direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrij-
blijvend en deskundig advies. 

*"Reflectielaag", "Automark", het "STOP"logo, de kleur "geel", de "vorm tent" en
"Safe Sight" zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst.

Donderdag van 09.00 tot 17.30 uur, zaterdag tot 16.00 uur. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. 
N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures
laten aanbrengen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren
helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle gegraveerde ruiten vervangen!

STER IN VOORRUIT: 
MEER DAN DOORSCHEURKANS, OOK OP VAKANTIE! 



Koopzondag
IN H E N G E LO

11 juni a.s.
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Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

cafetaria

Spalstraat 5 • 7255 AA  Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 12

Elke zondag open!

Voor kleine en grote trek

een prima stek.

Nieuw: Bronckhorst Burger

Wolshop Regelink
Raadhuisstraat 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 22 66

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32 

Raadhuisstraat 23 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 32 79
Openingstijden:

di. t/m do. 10.00 - 17.30 uur • vr. 10.00 - 20.30 uu
• za. 10.00 - 16.00 uur.

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Tijdens Koopzondag

10% KORTING
op alle artikelen

Kerkstraat 11, tel. (0575) 46 12 35

Hengelo (Gld.)

ORANJE VLAGGETJES KORTING
bij

Nu in onze SOLDERIE korting van

OP = OP

OP ZONDAG 11 JUNI 20% KASSA-KORTING!

20%
HUP

HOLLAND
HUP

50%

50% 50% 50% 50% 50% 50%



Koopzondag
IN H E N G E LO

11 juni a.s.
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AGENTSCHAPPEN

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

WeeversdrukkerijPRINTWERK
ZEER VOORDELIG,

GOED EN SNEL

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

20% KORTING OP GEHELE COLLECTIE
SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD

TEL.  (0575)  46 18 84

ALLEEN ZONDAG 11 JUNI TUSSEN 15.00 EN 17.00 UUR:

40% KORTINGDonderdag, vrijdag, zaterdag en zondag:

LERROS-DAMES- EN HEREN-

COLLECTIE INCLUSIEF JEANS:

inclusief jeans

Het Hengelse Hoekje

Spalstraat 1 – tel. 46 26 16 – Hengelo (Gld.)

Tijdens het WK

alles op PLATE SERVICE € 9,50
o.a. Halve Haan - Snitzel - Karbonade

maar ook Spare Ribs - Biefstuk en Varkenshaas

en ook onze VISSCHOTELS zijn dan € 9,50.

Vanaf 2 uur voor de wedstrijd 
tot 1 uur na de wedstrijd van het Nederlands Elftal 

is het bekende Grolsch Pijpje € 1,00.

AANBIEDING GELDT ALLEEN ZONDAG 11 JUNI 2006.

-11%
 AANVALLUHH -11%

-1
1%

 S
COREN

 !!
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%

SCHOENMODE HERMANS
.

midden in het   hart van Bronckhorst

Wij gaan voor Oranje

Zondag 11 juni ORANJE KOOPZONDAG

11% ELFTAL KORTING
op alle dames-, heren- en kinderschoenen

-11%
 IN

KOPPERTJE -11%



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

Zo richten visagie, nail art, reizen, sie-
raden, kleding, interieur, antiek bro-
cante zich op het uiterlijk. Het inner-
lijk komt aan bod bij de culinaire ver-
wennerij van onze top cateraar in de
vorm van onder andere high tea of
van onze Arabische deelnemers met
hun traditionele Arabische keuken.
Aurafotografie, kaartlezen en manda-
la tekenen staan onder meer borg voor
de spirituele invulling. Ook is er een
mogelijkheid om in het particulier be-

woonde kasteel een kijkje te nemen.
Daarnaast bestaat er ook de mogelijk-
heid om op zaterdag oude of antieke
voorwerpen mee te nemen die onder
begeleiding van de heer Rob Zand-
voort (bekend van Schatgraven van TV
Gelderland) door erkende taxateurs
beoordeeld worden. De fair wordt ge-
houden van 22 t/m 25 juni 2006. Ope-
ningstijden: Donderdag 22 juni van
11.00 uur tot 18.00 uur; Vrijdag 23 juni
van 11.00 uur tot 20.00 uur; Zaterdag
24 juni van 11.00 uur tot 18.00 uur;
Zondag 25 juni van 11.00 uur tot 18.00
uur.  

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Ronald Rodink, tel.
(0575) 55 06 84 of e-mail: 
info@kasteelvorden.nl

Life Style Fair op Kasteel Vorden
Van donderdag 22 juni tot en met
zondag 25 juni 2006 vindt er op
Kasteel Vorden een Life Style Fair
plaats. Deze fair die in en rondom
het kasteel wordt gehouden, staat
geheel in het teken van innerlijk,
uiterlijk en spiritualiteit.

Elly Klompenhouwer is een ontwape-
nend clowntje. Ze gebruikt weinig
schmink, heeft alleen een klein rood
neusje. Ze draagt een klein ijsmutsje
en een paarse fluwelen jurk. “De kleur
en het materiaal past bij hun beleving,
omdat het lekker aanvoelt, als vroe-
ger, een herkenning als iets van hen-
zelf,” legt Elly Klompenhouwer uit.
Ze neemt bij haar bezoeken in Sutfene
een grote koffer mee. Er zitten spulle-
tjes in die voor bewoners iets oproe-
pen, herinneringen van vroeger. Een
centimeter bijvoorbeeld is heel leuk
voor de mannen, die altijd dingen
moesten opmeten. “Maar je kunt het
ook om je vinger draaien,” vult Elly
aan. Voor de generatie waarbij lintjes
van de koningin belangrijk en vooral
leuk zijn, zijn er medailles. En steen-
tjes in een doosje, om leuke geluiden
te maken. Het muziekdoosje speelt:
‘Tulpen uit Amsterdam’. Met hand-
poppen, zoals de muis, probeert ze
contact te maken met de mensen, wat
vaak na een aantal keren ook lukt.
Bij de Stichting Sutfene richt men zich
voornamelijk op dienstverlening aan
ouderen woonachtig in de regio Zut-
phen. Sutfene biedt op deskundige en
respectvolle wijze zorg op maat aan
voornamelijk ouderen. Zo lang moge-
lijk in de eigen woonomgeving, maar
ook op de verschillende locaties van
de Stichting. De Stichting Sutfene zet
zich in om belevingsgerichte zorg te
verlenen: belevingsgericht, maar dan
anders. Recentelijk werd een tijdelijke
verpleegunit voor psychogeriatrische
ouderen in Vorden gerealiseerd.
Elly Klompenhouwer werkt op locatie
Leeuwerikweide, onderdeel van Sutfe-
ne, op de afdeling waar alleen maar
psychogeriatrische bewoners wonen.
Daar heeft zij haar eigen plek, evenals
de bewoners, die ook altijd op dezelf-
de plek zitten. Elke week gaat zij naar
Sutfene, maar toch zitten de mensen
niet te wachten. Ze weten niet dat
Clown Elly komt. Daarom speelt ze
eerst van afstand, of via de spiegel,
waarna ze de mensen kan benaderen.
Men gaat ervan uit dat bij dementie
de dingen worden vergeten, maar na
verloop van tijd in een bepaald ritme
te spelen, ontstaat toch herkenning.
Dat de mensen het fijn vinden, merkt
het personeel nog het meest. Na het
bezoek van de clown zitten de bewo-
ners gezelliger in hun vel en is er ge-
makkelijker mee te werken die dag. De
sfeer is gezelliger na het lachpuntje
van die dag. Dat werkt als een omslag.
Daarnaast zijn ook de familieleden te-
vreden. Dat de mensen wel de clown
herkennen maar niet altijd familiele-

den lijkt vreemd. “Maar als clown
moet je helemaal leeg zijn en ín hun
wereld, hun beleving stappen. Dán
kun je contact maken en dát herken-
nen ze,” legt Elly uit. “De familie wil
een glimp zien van de mens zoals die
vroeger was. Als miMakkus clown heb
je geen verwachting.” Het is een heel
pijnlijk proces voor familie om op die
manier je familielid te moeten verlie-
zen en om te accepteren dat ze in een
andere wereld zijn, zij hebben een ver-
leden met die persoon. “Ze hebben
veel meer door bij het binnenkomen
van een kamer dan wij. Alles van die
mensen sterft een beetje af, maar de
zintuigen niet, dat blijft. Ze zijn gevoe-
lig voor prikkels als geur, kleur, geluid
of aanraking, daar speel je als clown
op in.” Dementie begint met vergeet-
achtigheid. De tijd heeft geen beteke-
nis meer en leven kan nog met steun
van anderen. Men ziet de vreugde van
dementen eigenlijk niet meer. De spe-
ciaal opgeleidde Clowns proberen con-
tact te leggen met dementerenden op
een non-verbale manier. “Mijn doel is
een glimlach maken, tevoorschijn to-
veren bij mensen.” aldus Elly Klom-
penhouwer. Ze werkt één-op-één, met
lage prikkels. De rust inbrengen en
een sfeer opbouwen gaat op een non-
verbale manier: lijf, glimlach, knip-
oog. “De mensen hebben soms nog
wel woorden en spreken nog wel een
taal, maar dat is vaak niet meer de taal
die wij spreken!” Als het dan lukt om
een schaterlach te krijgen is dat heel
wat waard. Het uit het isolement ha-
len van een mens, al is het maar voor
even. In 1999 werd door Arno Huibers,
bekend van Cliniclowns Nederland en
Roemenië, een nieuwe vorm van zorg
voor mensen met een ernstige vorm
van dementie ontwikkeld. Dat resul-
teerde in 2002 tot de oprichting van
Stichting miMakkus, voorheen ‘mijn
Vriend de Clown’. Door een nieuwe
vorm van belevingsgerichte zorg door
middel van clownerie, weet een mi-
Makkus clown vreugde en rust te
brengen binnen de psychogeriatrische
afdelingen van een zorginstelling.
Steeds meer zorginstellingen passen
belevingsgerichte zorg toe, omdat de-
ze anders is. Dat verschil ligt in het bij-
zonder in de manier waarop de mi-
Makkus clown de bewoners benadert:
de miMakkus clown stelt zich vooraf
geen doelen, maar maakt zich klein,
leeg en benadert bewoners vanuit een
onbevangen positie. De clowns reage-
ren op een speelse en humorvolle ma-
nier op de impulsen van bewoners.
Taal is veelal niet mogelijk, daarom
wordt non-verbaal gecommuniceerd

via de zintuigen, lichaamstaal en ge-
voel. Stichting miMakkus heeft onder-
tussen tientallen clowns opgeleid.
Naast het iets hebben met clownerie is
het heel belangrijk om iets te hebben
met zorg! Er worden aan deze Clowns
speciale eisen gesteld, want een Clown
voor demente bejaarden wordt je niet
zomaar. Het is heel belangrijk om
emoties van vreugde en verdriet te
kunnen signaleren en daar een wen-
ding aan te kunnen geven vanuit je
‘wezen’. De opleiding is drieledig. De
eerste leergang is clownerie: het trai-
nen van clowntechnieken en het be-
wust worden en ontwikkelen van het
lichaam als instrument en worden de
eigen (on)mogelijkheden en de au-
thenticiteit ontdekt. 
De tweede leergang is de specialisatie
‘clownerie bij dementerenden’. De
specifieke eisen aan de clown, zoals
benaderingswijzen, contact maken,
voelen wat de mensen voelen, impul-
sen oppikken en ondersteunende
technieken zoals poppenspel, dans en
muziek, maar ook dementie en bele-
vingsgerichte zorg krijgen aandacht. 
De derde leergang is praktijkgericht.
Observaties bij ‘collega-clowns’ en in
tweetallen onder supervisie werken in
een instelling die al bekend is met het
werk van Stichting miMakkus. Daar-
naast worden workshops gevolgd. Na
het succesvol afsluiten van de derde
leergang volgt certificering.
De professionele opleiding tot clown
op het door miMakkus gewenste ni-
veau is niet goedkoop. Daarom is de
Stichting blij met de steun van parti-
culiere donateurs, bedrijven en vereni-
gingen. Informatie over de Stichting
miMakkus, Postbus 6483, 5600 HL
Eindhoven op telefoon (040) 23 71 638,
internetsite www.mimakkus.nl, of e-
mail adres info@mimakkus.nl. De foto
is gemaakt door www.fotobelle.nl.
Elly Klompenhouwer deed al een aan-
tal dingen in clownwerk. “Maar ik
merkte dat ik het heel moeilijk vond
op het toneel te staan. Dat was niet
mijn ding,” legt ze desgevraagd uit. “Ik
merkte dat ik dichterbij de mensen
wilde spelen. Deze opleiding sloot het
beste aan bij mij. De miMakkus oplei-
ding is een geweldige opleiding, waar
je ook veel leert over jezelf. Als Elly
heb ik nog medelijden, maar als
clown zie ik het verdriet niet meer!”
Elly Klompenhouwer heeft veel vol-
doening van haar werk, het geeft haar
energie en beleeft ook deze energie
aan het werk binnen Sutfene. Het is
een leuke afdeling en het contact met
het personeel is goed. Het is heel leuk
om daar te mogen werken. Ze hoopt
dat er meer clowns komen in heel Ne-
derland die dit werk mogen doen,
want het is heel triest hoe die mensen
wonen. Elk lichtpuntje is dan meege-
nomen. “Wij kunnen het ook wor-
den,” voegt Elly er ten slotte aan toe.

Elly Klompenhouwer uit Steenderen is miMakkus Clown Elly

Speciale miMakkus clowns zorgen
voor pret als therapie

Recent sloot Elly Klompenhouwer uit Steenderen met succes de opleiding
tot miMakkus clown af. Inmiddels werkt ze bij de Stichting Sutfene in Zut-
phen, het enige huis in Gelderland dat een clown in dienst heeft en dat is
een unicum! Als Clown Elly zorgt ze voor lichtpuntjes in het leven van de-
menterenden.

Elly Klompenhouwer is een ontwapenend clowntje, weinig schmink, alleen een klein rood neusje, een klein ijsmutsje en een paarse fluwelen jurk

Gastgroepen zijn: ’SUS Neuenkirchen’
uit Duitsland, ‘Ditchling Morris Men’
uit Engeland, ‘Dylen’ uit Tsjechië en
‘Aald Hielpen’ uit ons eigen Hindeloo-
pen. Alle dansers en muzikanten ver-
blijven gedurende deze dagen bij gast-
gezinnen. 
Op vrijdagavond 9 juni begint het pro-
gramma om 19.30 uur waarbij alle
groepen spectaculaire optredens zul-
len verzorgen. 
Zaterdag 10 juni is de aanvang om
13.30 uur waar naast optredens ook de
grote verloting zal plaatsvinden waar-

mee onze leden de gehele voormalige
gemeente Steenderen zijn doorgelo-
pen.

Op zondag 11 juni begint de dag om
10.00 uurmet een oecumenische kerk-
dienst met medewerking van de dans-
groepen, muziekvereniging ‘Nieuw
Leven’ en zangkoor ‘Enjoy’. Daarna zal
aansluitend een districtfestival plaats-
vinden, waar naast de gastgroepen
ook een aantal buurtgroepen zullen
optreden, te weten: ‘De Knupduuks-
kes’ uit Vorden, ‘De Dòrsvlegels’ uit
Ulft, ‘De Cannenburgher Dansers’ uit
Vaassen en ‘De Speelluden’ uit Wester-
voort.

Het belooft een grootse happening te
worden die iedere folkloreliefhebber
beslist niet mag missen! Dus tot ziens
in de grote feesttent bij jeugdsoos ‘Flo-
phouse’ aan de Hoogstraat 15 in Tol-
dijk.

Folkloristische dansgroep ‘De Iesselschotsers’ uit Steenderen

Folklorenieuws
De folkloristische dansgroep ‘De
Iesselschotsers’ uit Steenderen be-
staat dit jaar 25 jaar en dat is voor
de dansgroep een motivatie voor
het organiseren van een groots in-
ternationaal folkloristisch festival
van 9 t/m 11 juni aanstaande op het
terrein van jeugdsoos ‘Flophouse’
te Toldijk.

Verder komen er enkele bijzondere
vruchtbomen, oude landbouwgewas-
sen en bij- en vlindervriendelijke plan-
ten voor. Tussen de perken bevinden
zich verharde paden, dus ook toegan-
kelijk voor rolstoelen. 
‘t Zunnehöfken is een openbare krui-
dentuin en wordt onderhouden door
vrijwilligsters. De Werkgroep stelt zich
ten doel om het kruidengebruik uit
lang vervlogen tijden te promoten.Tij-
dens de wintermaanden bereidt de
werkgroep zich weer voor op het nieu-
we seizoen om zo de gasten weer opti-
maal te kunnen informeren. Tijdens
een fiets-, wandel of autotocht de tuin
bezoeken? Dat kan en natuurlijk kunt
u dan even uitblazen op de prachtig
geschilderde tuinbanken. Het schil-

derwerk is verricht door de ‘Schilders-
vak opleiding’, uit Zutphen. Eveneens
zorgt de Werkgroep natuurlijk voor de
overheerlijke ‘Paardebloemgelei’, een
wel zeer bewerkelijk recept te weten
dat er aan voorafgaand op een zonni-
ge dag, voor vier kleine potjes eerst
365 paardebloemen geplukt moeten
worden. Het is verkrijgbaar tijdens de
open dagen. De kruidentuin is vrij toe-
gankelijk. Tijdens de opendagen zijn
er extra evenementen. Op de eerste
open morgen is er een demonstratie
wol spinnen. De Werkgroep is dan
aanwezig om een gratis kruidenhapje
te presenteren en informatie verstrek-
ken. De opendagen worden gehouden
op: 15 en 29 juni, 10.00 en 12.00 uur;13
en 27 juli, 19.00 en 21.00 uur; 10 en 24
augustus, 10.00 en 12.00 uur. U bent
van harte welkom. Tijdens de Zomer-
feesten op 22 juli en 6 augustus zijn er
activiteiten tussen 14.00 en 18.00 uur.
De kruidentuin is gelegen naast het
NPB gebouw, Piersonstraat 4 nabij de
Rabobank in Zelhem.
Voor rondleidingen en informatie
kunt u contact op nemen met: Janny
Neysen, tel. (0314) 62 31 05.

'Kruidentuin 't Zunnehöfken':

Geurig en kleurig
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken staat
weer aan het begin van een nieuw
seizoen, waarin de Werkgroep be-
langstellenden wil informeren
over de meer dan 150 soorten krui-
den in de tuin. Naast keukenkrui-
den zijn er ook geneeskrachtige,
homeopatische en bijbelse plan-
ten.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Het vorige verslag eindigde in Sri Lan-
ka op het vliegveld, vandaaruit gaat
het verder. Bij de bushalte willen we
met de bus naar Negombo maar door
viering van het Tamil nieuwjaar gaat
er vandaag geen bus.
Je ziet hier overal zwaar geschut. Gro-
te geweren staan verdekt opgesteld,
dit is voor de veiligheid. Het doet wat
onaangenaam aan. In het noorden is
het een rommeltje, hier is het geluk-
kig nog rustig. 
We nemen een tuktuk en willen bij
een kerk worden gedropd. Helaas bij
de verkeerde en nu zijn we de weg
kwijt. In deze buurt is geen guesthou-
se te bekennen, ook geen enkele toe-
rist. Wel krijgen we door de plaatselij-
ke bevolking, limonade op straat aan-
geboden met een kaakje. Happy Newy-
ear voor de derde keer, dit jaar!
Uiteindelijk komen we in het gedeelte
aan met wat guesthouses en hotels.
We vinden een leuk hotelletje bij een
oud mannetje. "Sea sand". Er hebben
hier wel meer mensen uit Nederland
gelogeerd . Mensen uit Arnhem en we
krijgen een kaart en een foto te zien.
Neeltje en Tomaz staat er op het kaart-
je. Ja hoor!!! Neeltje uit Vorden. Wat is
de wereld toch weer klein.Geweldig!
In Negombo zelf zijn op dit moment
niet zoveel Westerse toeristen. Wel ge-
noeg Sri Lankezen voor de viering van
nieuwjaar. Ze gaan allemaal met hun
kleren de zee in. Een vissersbootje op
zee is het toneel van een stel zingende
en trommelende jongelui. Een mooi
geluid in combinatie met het ruisen
van de golven en de ondergaande zon.

MOUNT LAVINIA
Voor een beetje afleiding gaan we
naar Colombo zodat we een beetje het
reilen en zeilen weten. Na een tas vol
infomatie van het touristenbureau, lo-
pen we via de boulevard richting het
fort. Allemaal oude gebouwen uit de
koloniale tijd. Daarna proberen we
een pakketje naar huis te sturen dit
kost ons zoveel moeite. Een confronta-
tie met een grote taalbarriere en bu-
reaucratie. Na 3 postkantoren te heb-
ben gezien, trakteren we onszelf op
McDonalds. 
Als we van Negombo met de trein rich-
ting Mount Lavina gaan, regent het
pijpenstelen. Dit is geen goed vooruit-
zicht voor de familie, die over een paar
dagen komen. Bij het station aangeko-
men zien we het hotel waar we straks
samen met z'n allen zullen zijn. Het is
duidelijk geen backpackhotel. Voor
twee dagen zoeken we nog een kamer
voor 8 euro. Een "gezellige" kamer met
veel verschillende huisdieren zoals
kakkerlakken, bijen en mieren.  

WEERZIEN
Het busje staat klaar en wij nemen on-
ze cadeautjes mee. Om 4 uur 's mor-
gens is het nog rustig op straat. Vlakbij
Colombo worden we aangehouden en
moet onze chauffeur zich legitime-
ren. Er is genoeg controle door politie
en leger, allemaal voorzien van grote
geweren. Bij het vliegveld moeten we
nog een uur wachten. Hoe lang duurt
z'on uur? Langer dan de 6 maanden
die we al weg zijn! Het vliegtuig is ge-
land! Er komen mensen naar buiten
maar die zijn van een ander vliegtuig.

We staan net voor de uitgang en de be-
veiliging gebaart dat we moeten gaan
zitten. Dit ritueel gebeurt ongeveer 4
x.
Eindelijk, daar zijn ze. Het lijkt een
beetje op 'all you need is love'. Het is
een geweldig weerzien! Helaas worden
we ook gelijk weer uit elkaar gehaald
want hun bus vertrekt. Wij gaan met
ons eigen busje richting Colombo en
bedenken hoe het voor de familie is
om hier doorheen te rijden. Zoveel
nieuwe indrukken. Alleen al de tuk-
tuks, de krottenwijken, het open riool,
de rotzooi. Allemaal indrukken die bij
ons niet meer zo opvallen.
Bij aankomst bij ons hotel, betalen we
en op naar de familie. Rugzak op en
we komen tegelijk met hun aan. Op
onze slippers en sobere kloffie in het
gemarmerde 5 sterren hotel waar de
portier (compleet in een apenpakkie)
de deur voor ons open doet. Moet kun-
nen!
Na het inchecken krijgen we de sleutel
en lopen door de foyer naar de kamer.
De deur gaat open, tegelijk met onze
mond. Wat een luxe! Een mooie ka-
mer met grote handdoeken, schone
wc, fris beddegoed, een goed bed, kas-
ten om de rugzak eens helemaal uit te
pakken, een tv en een balkon met uit-
zicht op zee. Als je op vakantie gaat is
dit al een traktatie maar van waar wij
vandaan komen is dit "heaven on
earth"! Elke morgen genieten we van
het ontbijtbuffet met z'n allen. Het
meeste genieten we nog van de meege-
brachte Nederlandse kaas. Na het ont-
bijt gaan we voor een verkoelende
duik naar het zwembad of het strand,
uitgerust met een grote stapel Neder-
landse tijdschriften. Zo kom je de da-
gen wel door.
Na een paar dagen heerlijk samen ge-
zond en gezwommen te hebben, is het
tijd voor wat actie.Op het perron
wachten we met de kartonnen kaart-
jes in de hand op de trein. Snel in-
springen want hij gaat zo weer verder.
Nu is het nog de kunst om het juiste
station te vinden en om op tijd uit de
trein te springen. Het gaat allemaal
net goed en we staan met z'n zessen in
Colombo. Eerst even geldtappen en
daarna door met drie tuktuk's naar
een Nederlandse kerk. Het lijkt wel
een soort wedstrijd tussen de brom-
mobielen, ze schreuren kriskras door
het verkeer heen. Er is wat miscom-
municatie en we stoppen voor de ver-
keerde kerk. Hup, weer allemaal in de
tuktuk en we schreuren door kleine
krappe steegjes en mooie vieze wijk-
jes.
Na verschillende culturele bezichtin-
gen is het tijd voor een duik in het
zwembad. We houden drie tuktuk's
aan  en de "ouwelui" gaan een wed-
strijdje aan. Ze crossen door Colombo
en maken de chauffeur gek door "get
them" te roepen. De chauffeur weet
nog wel een short cut. Gelukkig ko-
men ze veilig aan.

JA IK WIL...
De laatste dag in het Mount Lavinia
hotel is een dag om nooit meer te ver-
geten. Eelco is de hele dag al met iets
bezig en doet erg geheimzinnig. Aan
het eind van de dag, geeft hij Floran te
kennen dat ze over een uurtje klaar

Cowiththeflo vanuit Indonesië

Vanuit Indonesië volgt deel 7 van het reisverslag. In dit deel het weerzien
met de familie en de reis door Sri Lanka. Lees verder voor de belevenissen
van Eelco Nuesink en Floran Schurink.

moet staan. Daar komt Eelco aan.
"Ready for action?" Hij heeft een tas bij
zich en we lopen richting het strand,
eerst nog een grasveldje over langs de
andere balkons. Berty knipoogt vanaf
het balkon. "Wat doet die raar?", denkt
Floran. Zouden Joop en Ans ook op het
balkon zitten? Nee niets te zien.

Bij het strand aangekomen doet een
mannetje het hek open zodat we naar
de zee kunnen lopen. Duidelijk afge-
sproken werk. De zonsondergang is
mooi en helder en we kijken uit over
de prachtige zee. Gezellig zitten we te
kletsen en genieten van het uitzicht.
Eelco doet wel een beetje zenuwach-
tig, er is iets aan de hand! Ineens gaat
hij staan en vraagt mij ook te gaan
staan. Als een heuse ridder gaat hij
door de knieën en vraagt of ik met
hem wil trouwen? Zullen we er een
nacht over slapen? Nee natuurlijk
niet: JAAAA IK WIL!
Uit de tas komt een rood fluwelen
doosje met twee prachtige gouden
oorknopjes. Daarna komt er een fles
champagne te voorschijn en twee gla-
zen. Als de zon onder is, lopen we rich-
ting de balkons. Daar vliegen de bal-
lonnen door de lucht en de "ouwelui"
staan hard te zingen. Samen proosten
we op onze verloving.

SIGRIYA
Na 9 dagen breken wij het kamp op en
gaan een paar dagen backpacken om
de rots in Sigriya te gaan bekijken. De
familie heeft ook een eigen program-
ma, over een paar dagen zien we ze
weer in Kandy. Na een treinreis van 5
uur, springen we bezweet uit de trein.
Na een luttele seconde zijn we opge-
merkt en krijgen we een lift van een
tuktuk. We rijden over een zandpad
met prachtige riviertjes en meertjes.
In de verte zien we de grote rots. De
zon beschijnt haar en het is een uit-
zicht om kippenvel van te krijgen. 
Onze tuktukman brengt ons naar een
gezellig familieguesthouse waar we in
de woonkamer ons helemaal thuisvoe-
len. 's Avonds eten we mee met de pot.
's Morgens staan we vroeg op en lopen
richting de rots. Wel eerst wachten tot-
dat iemand ons een kaartje wil verko-
pen. Na een half uur zijn we 20 dollar
(2000 roepie) p.p. armer en een leuk
gesprek met een bloemist uit Nuwerie-
lia rijker. Hij betaalt 20 roepie (het
grootste verschil tussen foreigner en
local tot nu toe).
Via een wenteltrap gaan we de oude
rotstekeningen bekijken. De trap af en
weer op om de rots te gaan beklim-
men. Bovenop heeft vroeger een paleis
gestaan. Het voelt hier mysterieus
doordat het nog niet overgerestau-
reerd is. 
Terug in het guesthouse krijgen we
een uitgebreid ontbijt. Alles erop en
eraan. Fruit, brood, string hopper (rijst
koekjes), curry, ei, soort cocos met
sambal en thee. 
Tussen de middag is het niks waard
om iets te doen. Je valt vanzelf flauw
als je met je bolletje je in de zon ver-
toont. Nadat de zon zijn kracht een
beetje kwijt is gaan we op de fiets (nou
ja fiets),  de omgeving verkennen.

DAMBULLA EN KANDY
Het guesthouse heeft een knalgele
Morris cabrio, met deze auto laten we
ons naar Dambulla brengen. Hier be-
kijken we een prachtige rotstempel
met heel veel Boedha's. 
Na een "zure" busrit komen we aan in
Kandy en vinden daar het Old Empire
hotel. Koloniaal en erg mooi. De vol-
gende dag zien we de familie weer en
bezoeken samen met hun een dans-
uitvoering en de tempel van de Boed-
ha's tand.

OLIFANTEN 
Met z'n allen gaan we in een busje om
naar Pinnawela te gaan. De chauffeur
heeft nog een verassing. We gaan naar
een kruidentuin en leren over de wer-
king van verschillende kruiden. Na de
rondleiding, welke erg leuk was, krij-
gen we een massage. Zitten we daar
met z'n allen op een rijtje en worden
we ingeolied door 6 mennekes. Enorm
gelachen.
In Pinnawela zijn de olifanten. Eerst
bij een rijschool boeken we een ritje
op de rug van Jumbo. Onze olifant
gromt af en toe een beetje. Berty gaat
een olifant wassen maar uiteindelijk
is de vraag wie nu wie gewassen heeft. 
Bij het weeshuis is een grote kudde oli-

fanten. Bij een restaurantje aan het
water genieten we van de lunch en
even later komt de hele kudde door
een nauw straatje richting de rivier.
Het is net National Geographic. Ze
spetteren en plonsen in het water. Ver-
derop is een mannetje een vrouwtje
aan het versieren en twee kleintje zijn
in de modder aan het spellen. 
Na het prachtige schouwspel door met
de bus op naar Wadduwa. Na een lan-
ge rit (inclusief pech onderweg) ko-
men, we in de stromende regen, bij
het hotel aan. 

ZUID SRI LANKA
De volgende ochtend gaan wij met de
trein naar Zuid Sri Lanka. Onderweg
zien we de kapotte huizen door de tsu-
nami. Wat een schade! Bij een station
staat de trein die omver is gegooid
door de vloedgolf. Er is niet veel meer
van over maar hij blijft daar staan, als
monument voor de 1.500 doden. Ver-
schrikkelijk, alleen het idee al dat je
het water aan ziet komen en je geen
kant op kan. We vinden in Galle een
kamer met een aanrecht. Dat is han-
dig voor de was. We doen praktisch al
onze was zelf. Een beetje sop in de bak
en een uur later hangt alles weer
schoon aan de lijn

WEESHUIS
Om 10 uur hebben we afgesproken.
Eerst even snoepjes en ballonnen ha-
len. Na een paar keer stoppen om de
weg te vragen, ziet Eelco het weeshuis.
Dit huis is opgezet door een Neder-
landse vrouw Marja van Leeuwen. Me-
neer Lucky komt ons al tegemoet en
schudt ons de hand. In het eerste ge-
bouw, zien we een leslokaal, de hand-
vaardigsheidsklas en de computer-
klas. Sommige kinderen krijgen Engel-
se les en begroeten ons in perfect En-
gels. Alles ziet er erg goed en netjes
uit. Hier wordt goed werk verricht!
Bij de wooneenheden krijgen we uit-
leg over, hoe kinderen hier wonen. Er
zijn 8 kinderen en 1 oppasmoeder, zo
hebben de kinderen het gevoel dat ze
toch een beetje in een gezinssituatie
opgroeien. We worden begroet door
een guitig klein meisje. Ze begint heel
hard te zingen en is totaal niet bang.
Het is de jongste van het stel. 
Op dit moment zijn er 48 kinderen in
het weeshuis maar de bedoeling is dat
er 150 kinderen worden opgenomen.
We hebben gelezen hoe de kinderen
er aan toe waren toen ze net hier kwa-
men. Stil en sommigen in shock. Je he-
le familie is in 1 klap weg. Helemaal al-
leen overgebleven. Nu anderhalf jaar
later na de ramp staat er een warm
huis met hele lieve mensen voor hun
klaar en bij sommigen zie je echt dat
ze weer een beetje stralen en plezier
maken. De organisatie helpt niet al-
leen weeskinderen maar ook kinde-

ren in de buurt met ontwikkeling. Zo
kunnen kinderen computerles volgen
zodat ze een goede start kunnen krij-
gen in de wereld. Daarnaast is Engelse
les heel belangrijk maar ook muziek-
lessen zodat ze zich kunnen uiten en
uitleven. Dit alles wordt mogelijk ge-
maakt door Marja van Leeuwen met
haar superteam. Zij hebben hier dit
weeshuis opgezet maar ze zijn er nog
lang niet. Er staat hier nog zoveel te ge-
beuren. 

Op een kale plek op het terrein, wach-
ten ze op het startsein voor een me-
disch centrum. De medicijnen mogen
dan in dit land gratis zijn, maar er zijn
lange wachttijden. Vaak komen de me-
dicijnen veel te laat. Frankrijk heeft
toegezegd om voor 10 jaar medicijnen
te leveren, maar nu hebben ze de faci-
liteiten nodig om die medicijnen uit
te kunnen delen. Een deel van ons in-
gezamelde geld wordt gedoneerd voor
de ontwikkeling van het weeshuis.
Het is ook mogelijk om via de site
www.weeshuissrilanka.nl verdere in-
formatie te bekijken. Een echte aan-
rader! We hebben nog wat snoep wat
we mogen uitdelen. Co opent de zak
en wordt bedolven door de kinder-
handjes. Het is meer dan welkom.
Eerst zijn ze nog afwachtend en som-
mige kijken van een afstandje toe
maar al gauw zijn we beide een soort
levend klimrek geworden. Wat een
plezier. 

HIKKADUWA
Weer de rugzak op, het is al bloedheet
en we vragen naar de prijs voor een
tuktuk. We worden ergens in Hikka-
duwa afgezet maar geen flauw idee
waar we nu weer zijn. Verderop is een
leuk hotelletje. Tassen dropen en even
wat drinken op het strand. Alles wel
met een beetje dubbel gevoel, want
hier is ook tsunami geweest. Hoe dan
ook ziet het er hier erg goed uit en al-
les is erg netjes. Het is weer helemaal
in orde voor het toerisme. Dat is ook
hun belangrijkste bron van inkom-
sten. Van Hikkaduwa gaan we naar
Kosgoda met de bus. Daar bezoeken
we een schildpadden-  opvangcen-
trum en een project voor wederop-
bouw van huizen. Na een zeer interes-
sant gesprek te hebben gehad met me-
neer Perera gaan we terug naar Wad-
duwa waar de familie van de laatste
dag vakantie aan het genieten is. Nog
even samen lekker eten en genieten
en dan 's nachts afscheid nemen. Zij
gaan terug naar Nederland en wij blij-
ven nog een maandje in Azie. 

Tot de volgende keer en tot ziens op
http://cowiththeflo.johojournal.nl

Hartelijke groeten,
Eelco en Floran
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Rustboerderij voor dak- en 
thuislozen in Hummelo 

Stichting Het Passion, gevestigd in boerderij Mulderslag, wil dak- en
thuislozen de moge-lijkheid bieden om tot rust te komen in de
monumentale boerderij De Mulderslag aan de Torenallee 6 in
Hummelo. Eind augustus gaat de opvang kleinschalig van start.
Aanvanke-lijk stond de opening gepland voor april, maar de verbou-
wingsvergunning voor de monu-mentale boerderij was toen nog niet
helemaal rond. De boerderij wordt bewoond door Piet en Heleen van
Pelt van Stichting Het Passion. We stelden Piet en Heleen enkele vra-
gen over de rustboerderij.

Wat is het doel van de rustboerde-
rij?
“Het Passion kan aan maximaal 14
dak- en thuislozen een tijdelijk
onderdak in de ‘time-outvoorzie-
ning’ bieden. Een time-out geeft
een periode van structuur en rust
in het jachtige leven van dak- en
thuislozen. De gasten verblijven,
afhankelijk van hun situatie, onge-
veer vijf weken in een van de bijge-
bouwen van de boerderij. De lande-
lijke omgeving en de professionele
begeleiding kunnen aanleiding
geven tot herbezinning en wellicht
tot het maken van nieuwe keuzes.
Door sommigen zal de time-outpe-
riode gebruikt worden om reserves
op te bouwen, zodat zij bij terug-
keer op straat minder overlast zul-
len veroorzaken”.
Uit wetenschappelijk onderzoek is

gebleken dat dak- en thuislozen al
enigszins tot rust komen als ze bij-
voorbeeld een nacht moeten door-
brengen in een politiecel, of korte
tijd opgenomen moeten worden in
een ziekenhuis. De gedachte is dat
als ze vrijwillig deelnemen aan de
time-outvoorziening, de resultaten
nog veel beter zullen zijn.

Wie begeleidt de dak- en thuislo-
zen?
“De gasten zullen professionele
begeleiding krijgen van Stichting
Ontmoeting. Omdat deze stichting
haar wortels in Rotterdam heeft en
daardoor de meest geschikte kan-
didaten kan selecteren, zullen in
eerste instantie voornamelijk dak-
en thuislozen uit Rotterdam gese-
lecteerd worden. Rotterdam kent
momenteel ongeveer 5000 dak- en

thuislozen! Naast de begeleiding
door Ontmoeting biedt Het Passion
dagelijks eten, een bed en diverse
activiteiten. Voor dit laatste zoekt
Het Passion vakantievrijwilligers
die een midweek vakantie willen
combineren met deze hulpverle-
ning, de zogenaamde Fifty-Fifty
werkvakantie. Tijdens een Fifty-
Fifty werkvakantie werken de vrij-
willigers een deel van de vakantie
voor de gasten en hebben ze het
andere deel echt vakantie. Ook kan
Het Passion nog enkele vaste vrij-
willigers gebruiken. Vaste vrijwilli-
gers wonen in de omgeving en heb-
ben een eigen taak, specialisme of
hobby. Zij verzorgen bijvoorbeeld
de creatieve werkzaamheden, coör-
dineren de werkzaamheden in de
moestuin, de boomgaard, de tuin,
de dierenverblijven en de timmer-
werkplaats”. 

Waar komt de naam Passion van-
daan?
“De stichting en het pension heb-
ben de naam Passion gekregen
omdat die naam de lading goed
dekt. Het woord Passion is een
woordspeling op het woord ‘pensi-
on’ en een samentrekking van
‘Passie’ en ‘Sion’”.

Ontdek je band met het platteland
Beleef het op de zorgboerderij!

Landelijke Open Dag
Zorgboerderijen

Op 17 juni aanstaande heten ruim 150 zorgboerderijen u van harte welkom op
hun bedrijf. Het Nederlandse publiek kan op deze landelijke open dag  proe-
ven hoe een zorgboerderij werkt. 

Een zorgboerderij is een agrarisch
bedrijf dat deelnemers met een ver-
standelijke beperking, personen met
een psychische hulpvraag, jongeren
uit de jeugdzorg, mensen met een
burn-out, kinderen met ADHD,
dementerende ouderen of andere per-
sonen met een zorg- of hulpvraag, een
dagbesteding, arbeidstraining of bege-
leide (werk)plek biedt. Het verschijnsel
zorgboerderij is een snelgroeiend feno-
meen. Waar in 1998 nog slechts 75
boerderijen zorg aanboden, telt ons
land vandaag de dag maar liefst 650
zorgboerde-rijen. Ondanks deze sterke
groei is nog lang niet iedereen op de
hoogte van de vele mogelijkheden en
de kwaliteit van de zorgboerderij. De
open dag is dus een mooi moment om
daar mee kennis te maken. 
Open Dag Zorgboerderij ‘den
Besselder’
Op 17 juni a.s. is er een open dag op
zorgboerderij  ‘den Besselder’ aan de
Heurneweg 2 in Halle-Heide, tegenover
de Heide Smid. Het is dé gelegenheid
om te horen, zien en voelen wat de
combinatie van landbouw en zorg
inhoudt. 

Zorgboerderij ‘den Besselder’ is een
woon-werkboerderij waar varkens-
/schapenhouderij, landbouw en zorg
gecombineerd worden.
Er zijn rondleidingen op de boerderij
en er worden diverse activiteiten voor
kinderen georganiseerd o.a. maken
van een snorrebot, 3-D kaarten, klom-
pen of T-shirt schilderen kampvuur
maken met broodjes bakken,
Ook worden er demonstraties schapen-
scheren gegeven en kunt u informatie
krijgen over de dagbesteding van de
‘hulpboeren’ op zorgboerderij ‘den
Besselder’.
U bent welkom tussen 10.00 uur ’s
morgens en 16.00 uur ’s middags,
uiteraard is er koffie, thee of limonade
voor iedereen. 
Op www.landbouwzorg.nl kunt u
lezen welke zorgboerderijen in
Nederland tijdens deze open dag hun
staldeuren open zetten voor het
publiek. Wanneer u na het bekijken
van deze website nog vragen heeft over
de open dag of over landbouw & zorg
in het algemeen, kunt u contact opne-
men met het steunpunt.

Op zondag 18 juni wordt vanaf 15.00
uur een concert gegeven in de kerk van
Hummelo. Uitvoerenden zijn
Jacqueline Bosch (sopraan), Caroline
Hendriks (fluit), Irene Ruys (viool) en
Leo van Eden (orgel). In een wisselende
bezetting wordt een aansprekend en
gevarieerd programma uitgevoerd met
werken van onder anderen Albinoni,
Bach, Mozart en Ennio Morricone.
Caroline Hendriks (Laag-Keppel) en
Irene Ruys (opgegroeid in Hummelo,
nu wonend in Limburg) genoten hun
opleiding aan het conservatorium van
Maastricht. Leo van Eden (Hummelo)
studeerde orgel, koor- en orkestdirectie
aan het conservatorium van
Groningen. Hij is organist van de pro-
testantse kerk in Hummelo. Jacqueline

Bosch is een ‘natuurtalent’. Zij is solist
bij het Gelders Opera- en
Operettegezelschap en was in 2005
finalist in het tv-programma ‘Una voce
particolare’ van Ernst Daniël Smid.
Het concert vindt plaats in het kader
van de actie Kerkrestauratie van de
kerk van Hummelo. Deze actie wordt
gevoerd onder het motto ‘Hummelo
maakt zich sterk voor de dorpskerk’.
De opbrengsten van het concert
komen ten goede aan deze actie. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Spar
Janssen in Hummelo. In de voorver-
koop kosten de kaarten € 8,-. Voor aan-
vang van het concert op 18 juni zijn
kaarten verkrijgbaar bij de kerk voor €
10,-.

De Mallemolen zal de uitzendingen
van het WK voetbal in het café op een
groot scherm laten zien. Daarnaast
hebben Rudie en José alles, zowel bin-
nen als buiten, oranje versierd en zelfs
de barkrukken oranje gemaakt. Verder
zijn er oranje poloshirts verkrijgbaar
met de tekst ‘Bij de Mallemolen is er
altijd een volgende ronde’ en zullen er

verschillenda acties worden gehouden.
Zelfs het bier kleurt oranje tijdens het
WK. Proef de oranjesfeer letterlijk en
figuurlijk bij de Mallemolen. De oran-
jegekte heeft toegeslagen is zelfs merk-
baar op de toiletten, maar ook bij de
uitbaters van het café. En natuurlijk is
de entree gratis.

Concert in de kerk van Hummelo

Actie Kerkrestauratie

WK Voetbal op groot scherm 
bij de Mallemolen



Expositie Kristian Klok in 
‘Etalage Achter het Raam’

Kruidentuin ‘t Zunnehöfken

Een geurig en kleurig gebeuren

De 24-jarige Kristian behaalde een
jaar geleden het diploma 'Bachelor
of Fine Art' aan de AKI te Enschede.
Zijn werk prikkelt de fantasie van de
kijker. Niet zelden is pas in tweede
instantie duidelijk dat het om een
foto gaat. Weloverwogen geënsce-
neerde composities, schilderachtige
lichtsituaties en een oase van kleur,
kenmerken zijn werk. In 'Achter het
Raam' zijn abstracte beelden te zien,
die zijn ontstaan vanuit een behoef-
te aan visualisatie van zijn gedach-
ten: "Het creëren en exposeren van
autonoom werk is mijn passie.
Daarnaast werk ik ook in opdracht,
van zowel particuliere als zakelijke
opdrachtgevers. Op deze manier ver-
diep ik mijzelf in de vele toepas-
singsmogelijkheden die de fotogra-
fie rijk is en blijft de conversatie
over kunst en toegepaste fotografie
levendig." 
Voor meer informatie en een over-
zicht van zijn fotowerken kunt u kij-
ken op:
www.photokris.com

‘t Zunnehöfken is een openbare
kruidentuin en wordt onderhouden
door vrijwilligsters. De Werkgroep

stelt zich ten doel om het kruiden-
gebruik uit lang vervlogen tijden te
promoten. Tijdens de wintermaan-

den bereidt de werkgroep zich weer
voor op het nieuwe seizoen om zo de
gasten weer optimaal te kunnen
informeren.
Tijdens een fiets/wandel- of auto-
tocht de tuin bezoeken? Dat kan en
natuurlijk kunt u dan even uitbla-
zen op de prachtig geschilderde
tuinbanken. Het schilderwerk is ver-
richt door de ‘Schildersvak oplei-
ding’ uit Zutphen.
Eveneens zorgt  de werkgroep
natuurlijk voor de overheerlijke
‘Paardebloemgelei’, een wel zeer
bewerkelijk recept, te weten dat er
aan voorafgaand op een zonnige
dag, voor vier kleine potjes gelei
eerst 365 paardebloemen geplukt
moeten worden. 
De kruidentuin is vrij toegankelijk.
Tijdens de opendagen zijn er extra
evenementen. Op de eerste open
morgen is er een demonstratie wol
spinnen. De werkgroep is dan aan-
wezig om een gratis kruidenhapje te
presenteren en informatie verstrek-
ken.
De opendagen worden gehouden op
15 en  29 juni (10.00 tot 12.00 uur),
13 en  27 juli (19.00 tot 21.00 uur), 10
en 24 augustus (10.00 tot 12.00 uur).
Tijdens de Zomerfeesten op 22 juli
en 6 augustus zijn er activiteiten tus-
sen 14.00 en 18.00 uur.
De kruidentuin is gelegen naast het
NPB-gebouw, Piersonstraat 4 nabij
de Rabobank in Zelhem. Voor rond-
leidingen en informatie kunt u con-
tact op nemen met mevr. Janny
Neysen, tel. 0314-623105.

Van 15 juni t/m 31 juli is er werk
van fotograaf/beeldend kunste-
naar Kristian Klok uit Vorden te
zien in ‘Etalage Achter het Raam’
aan de Dorpsstraat 9a in Laag-
Keppel.

Kruidentuin ‘t Zunnehöfken staat weer aan het begin van een nieuw sei-
zoen, waarin de Werkgroep belangstellenden wil informeren over de
meer dan 150 soorten kruiden in de tuin. Naast keukenkruiden zijn er
ook geneeskrachtige, homeopatische en bijbelse planten. Verder komen
er enkele bijzondere vruchtbomen, oude landbouwgewassen en bij- en
vlin-dervriendelijke planten voor. Tussen de perken bevinden zich ver-
harde paden, dus ook toegankelijk voor rolstoelen. 

Jan Heusinkveld zal zijn vijftigste verjaardag niet snel vergeten. Maar
liefst negen Abra-hams sierden zijn tuin. Ze waren zo geplaatst dat één
foto met de gehele entourage niet mogelijk was. Dus werd een compila-
tie gemaakt met Jan centraal in het midden.
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Bronckhorst krijgt Lions Club

Brewinc College provinciale winnaar 
niet-roken wedstrijd

Jan Heusinkveld ziet Abraham

Op 30 mei werd in Varsseveld de key-
groep van de Lions Club
Bronckhorst i.o. officieel geïnstal-
leerd. De Lions Club Wisch ‘de Ha-
malandse Marken’, met als ‘thuis-
adres’ Varsseveld, ondersteunt de
oprichting. Reden waarom de instal-
latie daar plaatsvond.
De keygroep vormt - het woord zegt
het al - de sleutel tot het ontstaan
van een Lionsclub. Onder voorzitter-
schap van oud-burgemeester Henk
van der Wende en met ondersteu-
ning van voornoemde Lions Club
Wisch de Hamalandse Marken, van
de Lions Clubs Isala, een
Doetinchemse Lions damesclub, en
Lions Club Zutphen, een mannen-
club, worden mensen uit verschil-
lende beroepsgroepen uitgenodigd
om lid te worden. Lid zijn, zo maak-
ten de ervaren Lions aan de nieuwe
club i.o. duidelijk, is meer dan
vriendschappen sluiten. Een Lion is
dienstbaar, de club stelt zich jaar-
lijks doelen in het belang van de
gemeenschap. Hiervoor is de inzet
van de leden dan ook erg belangrijk. 
Officieel
Districtsgouverneur Ernst Plooij,
vice-districts-gouverneur Bhola
Balgobind en commissaris ledenbe-

stand en uitbreiding Kees van
Wingerden, voerden de plechtig-
heid uit. Er waren korte speeches en
de officiële installatiebrief en de
erecode werden voor-gelezen.
Daarna werd geproost en werden de
leden van de keygroep gefeliciteerd.
Van der Wende sprak zijn dank uit
voor de inzet van de andere clubs.
Het is de bedoeling dat er zomer
2007 voldoende leden zijn om met
de Lions Club Bronckhorst echt van
start te gaan. En, zo betoogde Van
der Wende, “wij hebben bewust
gekozen voor een gemengde club,
vrouwen en mannen van allerlei
leeftijden en uit allerlei beroeps-
groepen. Daarmee kan binnen de
internationale structuur van de
Lions Clubs een Bronckhorster club
groeien met een eigen cultuur en
eigen activiteiten”. 
De huidige leden van deze 44.603e
club hebben nu al zin om de schou-
ders eronder te zetten. Wereldwijd
vormen Lions Clubs de grootste serv-
ice-organisatie. Zelfs in China zijn
nu al Lions Clubs. De club floreert
met 1,4 miljoen leden in 143 landen
en overal zet men zich in voor goede
doelen. 

De provincieprijs van de niet-roken
wedstrijd Actie Tegengif 2005/2006
is gevallen op klas 2B van het
Brewinc College in Doetinchem. In
de categorie Praktijkonderwijs/
VMBO bleek deze klas in staat, naast
het naleven van de afspraak een
halfjaar niet te roken, de meest ori-
ginele cartoontekst van Gelderland
te bedenken. De klas wordt getrak-
teerd op een feestelijke taart, aange-
boden door De Grift (Gelders cen-
trum voor verslavingszorg) en GGD
Gelre-IJssel, en een dag naar attrac-
tiepark Walibi!
Actie Tegengif is de klassikale niet-
roken wedstrijd voor alle 1e en 2e
klassen van het Voortgezet
Onderwijs. Het doel is voorkomen
dat jongeren beginnen met roken
en terugdringen van het aantal jon-
geren dat experimenteert met
roken. 
Deelnemende klassen gaan de uit-
daging aan een half jaar niet te
roken. Hier hebben de leerlingen
begin november 2005, klassikaal,
een contract voor ondertekend.
Daarnaast was de opdracht een ori-
ginele cartoontekst te verzinnen.

Klassen waarvan minimaal 90% van
de leerlingen rookvrij bleef, maak-
ten kans op een grote prijs. 
In elke provincie waren 2 provincie-
prijzen te winnen: een dag naar
Walibi World met de klas op zater-
dag 10 juni. In Walibi worden de 2
landelijke winnaars bekendge-
maakt. De landelijke winnaars
maken kans op de Europese hoofd-
prijs: een weekend naar Portugal
met de hele klas!
De meeste rokers beginnen met
roken tussen hun 12e en 14e levens-
jaar. Hoe jonger ze beginnen, hoe
groter de kans dat ze blijven roken.
Binnen Actie Tegengif is de sociale
druk door vrienden en klasgenoten
een belangrijke pijler om het roken
door jongeren tegen te gaan. De
actie is aanvullend op de lessen die
op school worden gegeven in het
kader van het project ‘De gezonde
school en genotmiddelen’.
Actie Tegengif is voor de zevende
keer door STIVORO georganiseerd
en is onderdeel van de Europese
Smokefree Class Competition die in
21 landen wordt gehouden.

De dartvereniging van de
Mallemolen organiseert een
Ranking Darttoernooi en tevens het
Zelhem Open Dartkampioenschap!
Voor de eerste keer zal er een
Ranking Dart-toernooi worden geor-
ganiseerd. Het toernooi zal plaats-
vinden op de donderdagen: 15 en 29
juni, 13 juli, 17 en 31 augustus (fina-
le). Inschrijven is mogelijk vanaf
19.00 uur.
Het toernooi begint om 20.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per
avond. De dartvereniging van de
Mallemolen organiseert deze ran-

king om het darten in Zelhem te
promoten. Aan de ranking kunnen
alle darters vanaf 15 jaar oud mee-
doen. Op de finaledag, donderdag 31
augustus, zal een 1e 
(€ 150,-) en een 2e prijs (€ 75,-) wor-
den uitgereikt.
Op zondag 2 juli wordt het Zelhem
Open Steeldarts Kampioenschap
georganiseerd. Inschrijven is moge-
lijk vanaf 12.00 uur, maar u kunt
zich nu al inschrijven bij de
Mallemolen. Het toernooi begint om
13.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 7,50. Hier is de eerste prijs € 150,-

en de 2e prijs € 75,-. De winnaar van
de verliezersronde wint een prijs
van € 50,-.
De Mallemolen dartvereniging
bestaat momenteel uit 15 personen
en speelt met 2 teams competitie bij
IJsseldarts. Een derde team kan
binnenkort wellicht worden opge-
richt. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij de Mallemolen.  Het
eerste team is dit seizoen zelfs al
gepromoveerd. Voor meer info zie
ook www.ijsseldarts.nl en www.mal-
lemolen.info
Natuurlijk zal de dartvereniging van
de Mallemolen zich ook presenteren
op de Zelhemse Zomerfeesten op
zaterdag 22 juli en zaterdag 5
augustus op het Stationsplein in
Zelhem.

Ranking Darttoernooi en Zelhem
Open in Mallemolen
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

José la Croix 
Verpleegkundig Overgangs-

consulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

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

BOMEN & PLANTEN
DIRECT VAN DE KWEKER

Elke zaterdag open
van 9.00 tot 17.00 uur

Verkoop van o.a. lei- en vorm-
bomen, beuken, haagbeuken, 

liguster, taxus en buxus.

BOOMKWEKERIJ
BRANDENBARG

Larikslaan, Barchem
Tel. 06-53944231

Wij zijn op zoek naar een medewerker/collega

een all-round 
timmerman

WIJ VERWACHTEN VAN HEM:

• Zelfstandig kunnen werken

• Werkplaats ervaring

• Bekend met nieuwbouw, 
verbouw en klantenwerk 

• Teamgeest en inzet

Wij bieden een prettige werksfeer 
en een goed salaris.

Reacties telefonisch en/of schriftelijk:

Bouwbedrijf Pelgrum
Scheggertdijk 62, 7218 NB  ALMEN

(0575) 43 12 00 • info@pelgrumbouw.nl
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Dorine en haar collega Carole Schake-
laar gaven demonstraties van de Ayur-
vedische Massage afkomstig uit India.
Dit is een ontspannende massage die
werkt op lichamelijk en emotioneel
gebied en waarbij warme olie wordt
gebruikt. Bij enkele bezoekers werd
onder andere een voetmassage gede-
monstreerd.

Daarnaast werd uitleg gegeven over
Touch for Health; wat het is, hoe het
werkt en wat Dorine daarin kan bete-
kenen. 

Touch for Health laat zien, hoe je met
behulp van het testen van de spieren,
energie-blokkades in het lichaam
kunt opsporen. Deze blokkades kun-
nen worden opgeheven door middel
van acupressuur en meridiaanmassa-
ge. U voelt zich daarna fitter en ener-
gieker.

U kunt bij Dorine terecht voor een
Touch for Health behandeling, maar

zij geeft ook cursus in deze vorm van
zelfheling. Tijdens het open huis wa-
ren er spontaan aanmeldingen voor
de cursus. Er zijn nu nog enkele plaat-
sen vrij voor de eerstvolgende oplei-
ding, die in juni start. 

Ook was er de totale collectie van de
Bach Bloesem Remedies te zien. Dori-
ne gaf uitleg over deze remedies die
zijn bereid uit bloesem van wilde
planten, bomen en struiken. Ze bren-
gen harmonie en evenwicht van de
persoonlijkheid tot stand. 

Het was een geslaagde middag waarbij
veel mensen een indruk hebben ge-
kregen van de praktijk voor Kinesiolo-
gie Dorine en de behandelings-metho-
des die er worden toegepast. 

Voor informatie of opgave voor de
cursus Touch for Health kan men te-
recht bij Praktijk voor kinesiologie
Dorine, de Heurne 49, 7255CK Henge-
lo Gld. Tel. (0575) 46 31 22.

Veel belangstelling bij 
open huis Dorine
Op zaterdag 27 mei jl. hield Dorine te Brake in haar praktijk voor Kine-
siologie een open huis. Er kwamen veel belangstellenden om zich te laten
informeren over de toegepaste therapieën.

Veel belangstelling en demonstraties tijdens het open huis bij Dorine.

Kroegentocht van
Bridgeclub Bronkhorst

• we hebben niet als passieve burgers
domweg die onrechtvaardige verho-
ging van 48% voor de OZB voor huis-
eigenaren geslikt maar duidelijk
ons protest laten horen;

• het beleid van de gemeente Bronck-
horst, die een deel van de inwoners
discrimineert, is op lokaal niveau
maar ook regionaal en landelijk aan
de kaak gesteld. Zelfs het dagblad
'De Telegraaf' met zijn meer dan een
miljoen lezers besteedde deze week
in een uitgebreid artikel aandacht
aan onze actie;

• het gemeentebestuur heeft in de af-
gelopen maanden in haar voorlich-
ting naar de burgers toe nauwelijks
aandacht besteed aan deze extreme
verhoging. Na onze actie vertelt de
verantwoordelijk wethouder uitvoe-
rig in 'Contact' waarom het gemeen-
tebestuur deze maatregel heeft
moeten nemen. Eindelijk!

• de leden van de gemeenteraad heb-
ben zich gerealiseerd dat er grenzen
zijn aan de selectieve belasting van
een groep burgers. De reeds geplan-
de verhoging van 5% van de OZB
voor huiseigenaren voor de komen-
de jaren moeten, vinden nu de vroe-
gere voorstanders van de extreme
48% verhoging, toch maar niet door-
gaan;

• meer dan 120 inwoners van Bronck-
horst hebben bewezen dat ze de
werkgroep 'de Melkkoeien van
Bronckhorst' steunen. Ze maakten
al een bijdrage over voor de kosten
van de affiche-advertentie in Con-
tact. De factuur, die de leden van de
werkgroep voor deze nogal gedurf-
de actie moeten betalen, bedraagt
iets meer dan 1.100 euro. Er is op dit
moment al rond 900 euro bijgedra-
gen en we hebben goede hoop dat
we, ook dankzij uw medewerking
(rekeningnr. 56.20.19.367 ten name
van 'de Melkkoeien van Bronck-
horst' bij de ABN) deze schuld kun-
nen voldoen.

Over het verdere verloop van onze
actie moeten we ons nog beraden. 

Zeker is dat we niet tevergeefs hebben
geloeid. En dat we blijven hopen dat er
een moment zal komen dat een rech-
ter een oordeel zal vellen over het in
onze ogen nog altijd onrechtvaardige,
want discriminerende besluit van de
gemeenteraad van december 2005 om
de OZB exclusief voor huiseigenaren
met 48% te verhogen.

Loeiden de 'Melkkoeien van
Bronckhorst' tevergeefs?
Na vijf weken actievoeren, zo meldt
de woordvoerder van de werk-
groep, mag deze vraag worden ge-
steld. Heeft de actie van de Bronck-
horster Melkkoeien resultaat ge-
had? Het antwoord mag positief
zijn. Niet wat betreft het aantal
protest-affiches dat een plaats
kreeg achter de ramen van huisei-
genaren. Daar hadden we er, eer-
lijk gezegd, méér van verwacht.
Maar toch heeft het simpele idee
om als 'melkkoeien' te protesteren
wel degelijk effect gehad. Kijkt u
maar:

De kroegentocht in Hengelo was
ook dit jaar weer hartstikke leuk.
Zesendertig paren speelden in
drie verschillende lijnen, de zes
bridgerondes werden in zes ver-
schillende kroegen gespeeld.

Na elke ronde van vier spellen moes-
ten we 'verkassen' naar een volgende
locatie. 
Als het al slecht weer was hebben we
daar weinig van gemerkt, zo leuk
was het. 

Voor elke lijn waren meerdere
mooie prijzen beschikbaar. 

Namens alle deelnemers bedanken
we de activiteitencommissie voor de
prima organisatie! 

Winnaars: in lijn A de heer D. Wijers
en mevrouw G. Rossel met 56,67%,
in lijn B de dames Derksen en Van de
Kemp met 65%, in lijn C de dames
M. Bruinsma en J. Bruinsma met
63,75%.



SCORENBIJ AUTO PALACE!

€3.000,-

8, 9 & 10 JUNI

GRATIS 0% RENTE OF 3 JAAR 
GRATIS GARANTIE EN ONDER-

HOUD OP NIEUWE CHEVROLETS

OCCASIONS

STUNTVERKOOP

W-KALOS STUNT V.A.9.995,-

9 JUNI SPECIALE KOOPAVOND!

Auto Palace
Plakhorstweg 1-3, 7008 AS  Doetinchem, Tel. 0314-341600
Waliënsestraat 4, 7103 XB  Winterswijk, Tel. 0543-513846

*Vraag naar de voorwaarden. Genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, metallic lak, leges en verwijderingsbijdrage.

WK-STUNT
OPEL CORSA
0% RENTE

GRATIS 
HAPJE EN 
DRANKJE

GRATIS 
OP HET 
SPRING-
KUSSEN

GRATIS 
POPCORN

GRATIS 
CADEAUTJE 

VOOR DE 
KINDEREN

GRATIS 
HELIUM
BALLON

OP ENKELE 
MODELLEN

 MATIZ, KALOS,
TACUMA EN 

NUBIRA 

GRATIS 
AIRCO!

INRUILWAARDE BOVEN KOERSLIJST OP OCCASIONS OPLOPEND TOT:

AANVALLUHHHHHH!!!!!!!!
AUTO PALACE: DE AUTO-STUNTER VAN DE ACHTERHOEK!



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

23/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 juni 2006

“WAT ZITTEN JULLIE NOU TE MOKKEN!?”

Spaar alle 16 WK mokken. Gratis bij PLUS.

Kijk snel verder in de winkel.

PLUS
Zalmfilet
500 gram
NORMAAL 8.89

6.98

Ribkarbonade
Kilo                          
ELDERS 7.49

PLUS
Lentevlaai met perzik
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 8.99

7.99

Hollandse trostomaten
Kilo

1.50
2 flessen

Spa 
& Fruit
Appel, 
lemon-cactus 
of orange.
Koolzuur-
houdend.
2 flessen à 1,5 liter naar keuze
ELDERS 1.76-2.24

PLUS
Witte rijst
2 pakken à 400 gram
NORMAAL 1.24

0.99
2 pakken

PLUS
Huzarensalade
Bak 1 kilo
NORMAAL 1.67

1.49
kilo

0.98

“WAT ZITTEN JULLIE NOU TE MOKKEN!?”

Spaar alle 16 WK mokken. Gratis bij PLUS.

Kijk snel verder in de winkel.

5.49
kilo

kilo

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

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,

zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa

Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

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

- sterk en eenvoudig montagesysteem

- duurzaam en vuilafstotend materiaal

- zonlicht temperend en toch een vrij 

uitzicht

- meerdere kleuren en dessins

- tuimelfunctie gewoon te gebruiken

- ’s winters perfect beschermd

Diverse maten uit voorraad leverbaar.

Kwaliteit van VELUX:

BUITENZONWERING
VOOR TUIMELRAMEN

Kapsalon • Zonnestudio • Schoonheidssalon
Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld., Telefoon (0575) 46 57 15

�

�

Met uw hele gezin naar JAN SMIT!Met uw hele gezin naar JAN SMIT!Met uw hele gezin naar JAN SMIT!
Op zondag 18 juni a.s. geeft Jan Smit ‘s middag en ‘s avonds een optreden
in de Olde Beth in Wehl. Beide optredens zijn helemaal uitverkocht. 
De komende twee weken zijn er voor het middag optreden kaarten te
winnen bij Martine Hair & Beauty.

Vul onderstaande antwoordstrook* in, en lever deze in bij Martine Hair & Beauty,
Dreef 11 in Hengelo Gld. 

Gezinsnaam: ...............................................................................................................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Woonplaats: .................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: .............................................................................................................................................................................................................

Ons gezin bestaat uit de volgende personen:

1. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

2. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

3. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: ......................................

4. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

5. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

6. ................................................................................................................................................................................ m/v leeftijd: .......................................

*(maximaal in antwoordstrook per gezin)


