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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. 

Hoewel er af en toe een buitje dreigde
bleef het droog. Met de uitspraak van
Maarten Luther in gedachten, dat hij
vandaag nog een appelboom zou plan-
ten als hij zou weten dat morgen de
wereld zal vergaan, werd een mode-
lappelboom volgehangen met ‘gaven
uit de gemeente’. Deze gaven kwamen
in symbolische vorm van appels die
door de verschillende groepen die bin-
nen de kerk actief zijn, waren gedeco-
reerd.

‘Wichems Weerzien’ een groep jonge-
ren uit de gemeente heeft zaterdag-
avond een boot gebouwd die vervol-
gens zondag een belangrijke plaats in
de dienst innam. De schriftlezing ging
over Jezus die met zijn discipelen op
het meer in een storm verzeild raakte.

Ook in de preek van dominee Marian-
ne Benard, die deze zondag precies
één jaar predikante van Wichmond
was, werd verwezen naar ‘het schip
der kerk’: de zorgen, het vertrouwen
en de vreugde en dankbaarheid na
150 jaar protestantse kerk in Wich-
mond. De kinderen beschilderden het
zeil van de boot met zaken die ze op
reis naar de toekomst denken nodig te
hebben, terwijl de ouderen de schil-
den van het schip beschreven met goe-
de wensen voor die reis. Tegen het ein-
de van de dienst werd gezamenlijk het
zeil gezet en kwam het schip tot leven.
Het leek alsof Ludger, die rond het jaar
800 voor het eerst in Wichmond een
kerkje stichtte en waarover op 6 en 7
juli in het kader van het jubileum een
groots openluchtspel opgevoerd gaat

worden, weer teruggekeerd was van
over de Yssel! Namens de huidige pre-
dikante en haar man en de oud- bewo-
ners van de pastorie dominee Bocha-
nen en dominee De Zwart uit Dieren,
dominee Hagoort uit St. Laurens en
mevrouw Fortgens- Opstelten uit
Warnsveld, werd na de dienst een
enorme krentenwegge met 150 bran-
dende kaarsjes aan de gemeente aan-
geboden. De kinderen bliezen de kaar-
sen gezamenlijk uit en bliezen daar-
mee hun geloof en goede wensen het
leven en de wijde wereld in. Aanslui-
tend was er een brunch en kon er een
kleine tentoonstelling van historische
foto’ s en kerkelijke attributen beke-
ken worden. Voor velen was met name
het bekijken van foto’ s van ouders,
grootouders en overgrootouders een
prachtige aanleiding tot het ophalen
van vele herinneringen en het in geu-
ren en kleuren vertellen van prachtige
anekdotes. De manifestatie eindigde
in een ware reünie. Voor het jubileum-
boekje dat in het najaar gepubliceerd
zal worden, bleek al zeer veel animo te
bestaan.

Krentenwegge met 150 brandende kaasrjes!

Jubileum Hervormde Gemeente Wichmond

Het 150 jarig jubileum van de Hervormde Gemeente Wichmond is zondag
zeer uitbundig gevierd met s’morgens eerst een openluchtdienst in de
pastorietuin, waar circa 180 personen aanwezig waren. Aan deze viering
werd medewerking verleend door het koor Reborn onder leiding van de
heer Cazemier. Organiste Janny Brouwer begeleidde de kerkzang ditmaal
op een modern elektronisch orgel in plaats van op het vertrouwde monu-
mentale 19e Eeuwse Knipscheerorgel in de kerk.

Deze wordt gehouden vanaf maandag
3 juli tot en met donderdag 4 juli. Er
zijn vier attractieve routes, met elk
een lengte van 25 kilometer uitgezet
in de richtingen Hengelo, Leesten/ Vie-
rakker, Linde en Baak. De deelnemers
kunnen elke avond vanaf 18.30 uur

vertrekken vanaf het dorpscentrum in
Vorden. De kosten bedragen vijf euro
per persoon of twee euro per keer. Om
voor een medaille in aanmerking te
komen moet men minimaal drie
avonden deelnemen. Bloemendaal &
Wiegerinck stellen een beker beschik-
baar voor de groep met het grootst
aantal deelnemers. Het is dit jaar ook
mogelijk om op de woensdagavond
een route van 35 kilometer te fietsen.

Fietsvierdaagse Jong Gelre
De afdeling Vorden/ Warnsveld van
Jong Gelre organiseert ook dit jaar
de fietsvierdaagse van Vorden.

Tijdens de 3e onderlinge viswedstrijd
van de Snoekbaars die in Leesten Oost
werd gehouden werden in totaal 169
vissen gevangen met een totale lengte
van 24 meter en 26 centimeter. De uit-
slag was als volgt: 1 C. Waenink 45
stuks-647 cm, 2 N. ten Have 30 stuks-
415 cm, 3 B. v. Nuland 27 stuks-411 cm.

V i s s e n

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Creil over een af-
stand van circa 420 km. Uitslagen:
H.A. Eykelkamp 1, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 15,
16, 17; C. Bruinsma 2; Comb. A en A
Winkels 4, 6, 19; M.M. Tiemessen 10;
D.J. Gotink 11; T.J. Berentsen 12, 13, 20;
E. Bruinsma 18.

D u i v e n s p o r t
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ZOMERFEESTKRANT
In week 28 verschijnt de Zomerfeestkrant in het 

gehele verspreidingsgebied van Contact.

Advertenties en berichten inleveren voor vrijdag 
30 juni voor 9.00 uur.

De Redactie



Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 juli 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek Overstap-
dienst zondagsschool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 juli 10.00 uur br. H.G. Dijkman 19.00 uur ds. F.
van der Weij, Rijssen

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 juli 10.00 uur ds. Benard-Boertjes

R.K. Kerk Vorden
Zondag 2 juli 10.00 uur Viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 1 juli 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 2 juli 10.00 uur woord- en communieviering, he-
renkoor

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

1/2  juli J.H.H. de Lange, Lochem tel 0573- 25 43 57.
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
vrijdag van 9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 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.

Marlies Aartsen

Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Li-
chaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Raadhuisstraat
6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marlie-
saartsen.nl, lid van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoede
behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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.

� Te koop: stalen en hou-

ten magazijnkasten, zee-

containers voor opslag 6

meter, dekkleden, balkhout,

plankhout, hardhout, werk-

band, bureaus, tafels en

stoelen, bankstel, rieten

stoeltjes, antiek dressoir,

wagenwielen, decoratieka-

chels, keukenkastjes, email-

le opbergdozen, deuren, te-

gels, straatklinkers, dakpan-

nen, oude stenen, plavuizen,

houten wanden met en zon-

der glas, aluminium over-

head deur, houten schaar-

hekjes, kinderfietsen, heren-

fietsen, gaskachel, gasfor-

nuis, oliekachel, zonne-

schermen, luxaflex, kantoor-

unit dubbelwandig, ther-

mopeen glas 1,17 m x 1,77

m en 59 cm x 83 cm, tuinset

met tafel (Hartman), fietsen-

drager, houten wandmeubel,

boeken, computer, compu-

terschermen, faxapparaat,

magnetron, centrifuge, kin-

der ledikanten, spinnenwiel,

oude schilderijen, papierver-

snipperaar, elektrisch orgel,

partij Ferrari modelauto’s op

= op. Stationsstraat 18,

Ruurlo, tel. (0573) 45 14 26.

� Wij, Diedelot (6), Mette (3)

en Goos (1) komen in Warns-

veld wonen en zoeken vanaf

half augustus een SUPER op-

pas voor 2 dagen (voorkeur

dinsdag en woensdag). Wij

zijn benieuwd naar jou! 033 –

4558286.

� Frankrijk/Auvergne. T.h.

comf.vrijst.huis, m. gr. tuin, v.a.

1 oct. nog vrij, € 300,- p.w. v.

nat. liefh. www.vakanties-mid-

den-frankrijk.com/lamartinie-

re.html of tel. 003347067226

(ned. gespr).

� Gevraagd: hulp in de

huishouding voor 2 dagde-

len per week aan de rand

van Warnsveld. Tel. 06 -

50213255.

� Jong Gelre Vorden/W’veld

Fietsvierdaagse 3 t/m 6 juli.

� Fietspuzzeltocht voor

jong en oud op zondag 2 juli

a.s. Starten tussen 13.00 en

14.30 uur vanaf café ’t Wa-

pen v/h Medler. 7 + 8 juli

Oranjefeest Medlertol. Zie

ook www.medlerfeest.nl.

� Bereken online uw BMI!

Vernieuwde website www.no-

jojo.nl Nieske Pohlmann (06)

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

� Te huur per juli mooie gro-

te bovenwoning te Keijen-

borg. Tel. (0575) 46 27 55.

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. 

� Te huur: voor vakantie of

tijdelijke bewoning gedeelte

van boerderij in buitenge-

bied Vorden. Tel. 0575 - 55

66 80.

� 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

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Zonnebrandcreme op

basis van pure ALOE VERA.

Jannie Nijkamp 0575 - 52

13 16. Consulente gevraagd.

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

LAST VAN
WESPEN?

Bel voor snel 
verwijderen

O.B.S.
Bellen tussen 

17.00 en 20.00 uur
Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

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

Hurry-up naar de bakker voor een

lekker fris en fruitig hapje

Vlaai v/d week

Kersenvlaai

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,00

Weekendaanbiedingen

Krentenbollen

6 st. € 1,99

Aardbeiencake € 2,95
Lekker fris en fruitig

Dagmenu’s
28 juni t/m 4 juli 2006

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 1,25 extra!

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, eer-

der in overleg. IEDER VERANDERING IN HET MENU € 1,25 PER MENU! 

Bv. geb. aardappels i.p.v. friet of soep i.p.v. een toetje enz.

Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,50 p.p.

Prijs voor extra soep € 2,25 p.p. Prijs voor extra ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 28 juni
aspergesoep / varkensmedaillons met champignonsaus,
aardappelkroketten, groente

Donderdag 29 juni
spies Hawaiï van kip en ananas, knoflooksaus, groente en
aardappelen / vlaflip met bessensap en slagroom

Vrijdag 30 juni
tomatensoep / tilapiafilet à la Picasso, aardappelpuree en groente

Zaterdag 1 juli (alleen afhalen)
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen, salade /
IJs met slagroom

Maandag 3 juli
gesloten

Dinsdag 4 juli 
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / ijs
met slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

te bieden hebben.

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

� Te koop: 2 recreatiewa-

gens op luchtbanden. T.

Zents, tel. (0575) 55 19 24.

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



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken

voor de geweldige belangstelling en felicitaties

die wij mochten ontvangen voor ons huwelijk.

We hebben een geweldige dag gehad.

Jeroen en Liesbeth
Geubels-Bakker

Vorden, juni 2006

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

• Bistro De Rotonde 
• JMV Installatiemateriaal 
• Drogisterij DA Ten Kate 
• Autorijschool Ruesink 
• Hans Kup V.H.O. 
• Luut Harmsen 
• Oxalis Bloemen & Planten 
• Lubron Personeelorganisatie 
• Foto Willemien 
• Bouwbedrijf Bargeman 
• Tegelzetbedrijf Bulten 
• Giesen schoenmode 
• Handelsonderneming Karli Schol-

ten 
• Roosenstein Quality Wear 
• Mitra Sander Pardijs 
• Siemerink juwelier & opticien 
• Dutch Pc Electronics 
• Smederij Oldenhave 
• Euro Planit Personeelsdiensten 
• Café Uenk 
• Besselink Keuringstechniek
• Super de Boer Yvonne & Wilbert

Grotenhuys 
• Plaza CafetariaVorden 
• Atomica Plastics 
• Restaurant ’t Olde Lettink 
• Schildersbedrijf Peters 
• Buro ASV Vorden
• Bernhard Wunderink
• EHBO Vorden
• Van Zeeburg & Visser makelaardij
• Welkoop Vorden
• Café – Rest. De Herberg
• Jolinda Nagel & Haarstudio
• Schildersbedrijf Boerstoel
• Althea Products
• Compusystem
• Autobedrijf Groot Jebbink
• IJssalon Kerkepad
• Enzerink Hengelo (gld)
• Wiltink Installatiebedrijf 

• Kadoshop Sueters 
• Timmerbedrijf J.Schotman 
• Wijs Sierbestrating 
• Bruna Vorden 
• MD Meubelen 
• De Vordense Tuin 
• Groot Roessink Bloemenboerderij 
• Fashion Corner 
• De Mölle Bakkerij en Happerij 
• Loonwerkbedrijf Groot Enzerink 
• Hoveniersbedrijf Jeroen Bleumink 
• Profile Bleumink Vorden - Zut-

phen
• Weulen Kranenbarg tankstation &

oliehandel 
• Barendsen Vorden BV 
• Visser Mode 
• Kantine Sporthal't Jebbink 
• Grolsche Bierbrouwerij Enschede 
• Bakkerij Joop 
• De Witte Smid 
• C.W.V Medo-Ruurlo loonbedrijf
• Bakkerij Lurvink Doetinchem 
• De Rietdekkerij 
• Wolsing party – en 

evenementenverhuur
• Van Olst Engineering
• Chin. –Ind. Rest Fan Sheng
• Aviko
• Van Donkelaar transportbedrijf
• Jim Heersink Haarmode
• Gerrit Wenneker Schildersbedrijf
• Bouwbedrijf Oude Voorde
• Kluvers Vorden – Discus
• Klein Brinke Taxi –Garagebedrijf
• Anthony’s Country Store
• Hotel Bakker
• Tutti – Paletti
• Fox Productions
• Halfman Bloemsierkunst
• Willem Waagmans

Stichting Evenementen Vorden

Wij bedanken allen die ons hebben geholpen bij het 
4e Midzomerfeest

In het bijzonder:

Dag Han

Het was goed je gekend te hebben.

Theo en Marjoleen

Na een lang en rijk leven is rustig ingeslapen onze

dierbare

Willem  Nicolaas  Lulofs
weduwnaar van Geertruij Antoinette Scheffer

huisarts te Vorden van 1943 tot 1971

Vorden, 13 oktober 1912 Lochem, 23 juni 2006

In liefdevolle herinnering

Rutger Lulofs en Riet Thomas

Elsbeth en Willem Vankerk-Lulofs

en kleinkinderen

Correspondentieadres:

R. Lulofs

Kasennerweg 22

6241 NM  Bunde

e-mail-adres: elsbethvankerk@earthlink.net

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op

woensdag 28 juni om 12.30 uur in crematorium

“Steenbrugge”, Raalterweg 29 te Diepenveen, ge-

meente Deventer.

Na afloop bent u van harte welkom in de koffieka-

mer van het crematorium om een glas te heffen op

zijn leven.

Bij alles wat je doet:

is soms wat onmogelijk lijkt alleen maar moeilijk.

(Han)

Mijn allerliefste lief en onze onvergetelijke Han is

er niet meer.

Han Jongbloets
Johannes Franciscus Maria

27 december 1952 26 juni 2006

altijd bij ons

Ans Jongbloets-Jansen

Bas en Maaike

Twan en Silvana

Het Wiemelink 9

7251 CW Vorden

Han is thuis.

U kunt afscheid nemen van Han op donderdag 29

juni van 19.00 tot 20.00 uur.

Wij nemen afscheid van Han in de aula van het Yar-

den crematorium Slangenburg aan de Nutselaer 4

te Doetinchem op vrijdag 30 juni om 12.45 uur,

waarna aansluitend de crematie plaatsvindt.

Na afloop is er een samenzijn in de koffiekamer al-

daar.

� Te koop: nieuwe aardap-

pelen. Diverse soorten

groenten en fruit. Rode-,

witte-, savooie-, spruit-,

spits- en bloemkoolplanten.

Sla, broccoli en rode biet

planten. Er is vanaf heden

geen verkoop meer bij het

voormalig Pannenkoeken-

restaurant Kranenburg om-

dat we nu ook in Kranen-

burg gaan venten. André

Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-

den, tel. (0575) 55 68 76.

� Fietspuzzeltocht voor

jong en oud op zondag 2 juli

a.s. Starten tussen 13.00 en

14.30 uur vanaf café ’t Wapen

v/h Medler. 7 + 8 juli Oranje-

feest Medlertol. Zie ook

www.medlerfeest.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.

� Te koop: nieuwe aardap-

pelen Frieslanders en Doré.

Fam. Scheffer, Nieuwenhuis-

weg 1 (in Delden). ’s Woens-

dags gesloten.

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. 

(vervolg)

NAAMSWIJZIGING!!

Om dit te vieren ligt er voor 

elke betalende klant een 

leuke attentie klaar op 

vrijdag 30-06-’06 en 

zaterdag 01-07-’06

Burg. Galleestr. 5 De Dreiumme 49

Vorden Warnsveld

Tel. 0575 - 55 14 36  Fax 0575 - 55 10 75

P.S. Alle oude stempelkaarten en eigen 

bloemenbonnen blijven gewoon geldig!

U zoekt voordelige kinderopvang in huiselijke sfeer?
Of u kunt zelf een vertrouwd opvangadres bieden, tegen een ruime vergoeding?

HEEFT U DE KINDEROPVANG AL GEREGELD,
VOOR NA DE ZOMEVAKANTIE?

KINDEROPVANG RUURLO ZOEKT MET SPOED GASTOUDERS!

Kijk voor meer info op www.kinderopvangruurlo.nl of bel met (0573) 45 35 00.
Erkende kinderopvang! Bij ons GEEN kleine lettertjes in de contracten! Altijd een passende oplossing!

Ruime vergoedingen! Lage kosten!

� �

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

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

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram gebr. kiprollade
Gratis 100 gram grillsalade

Special

Pirouette 100 gram € 2.25

Culinaire buitenkeuken

Lekker voor op de barbecue:

Gem. karbonade
Gem. speklap
Gem. drumstick
Hamburger
Barbecueworstje

5 stuks samen € 5.00

Keurslagerskoopje

Gegrillde
drumsticks 10 stuks € 5.50

Lunchidee

Rundvleessalade
500 gram € 2.99

Fruit aanbieding

Aardbeien per bakje € 1.49

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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“Dit koopje presenteren we
met veel tromgeroffel.”

Ons Keurslagerkoopje verdient inderdaad alle aandacht. Heerlijk gekruide en
gegrilde drumsticks voor een prijs die nergens op slaat: 10 stuks slechts € 5,50.
Ze kunnen zó op de barbecue, de pan of magnetron in. Dus trommelt u voor

onze drumsticks even wat tafelgenoten bij elkaar?

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij 
met verschillende edities 
in de gemeente Bronck-

horst.

� Ik zoek nog wat werk in

de huishouding. Dinsdag-

middag, woensdagmorgen,

vrijdagmiddag. Bellen na

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

17.00 uur. Tel. 55 29 86.
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.ZATERDAG   8 JULI

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN 
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

OR  PU A !R ! TYE

PRESENTEERT

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

BEETHOVEN

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

FEESTEN !:

Zoete kersen
Uit eigen boomgaard

Nog steeds volop

Aardbeien

Openingstijden
ma. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur   13.00 -19.00 uur

zat. 10.00 - 17.00 uur

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

ALZHEIMER MAG
GEEN NATIONALE
RAMP WORDEN

Over tien jaar telt Nederland ruim 300.000 Alzheimer-patiënten. 
En wie gaat er voor hen zorgen? De Stichting Alzheimer Nederland
steunt mensen met dementie en hun familie. Wilt u hier meer over weten?
Ga dan naar onze website. Wilt u iets doen? Maak dan een
bijdrage over op giro 2502, ten name van Alzheimer
Nederland. Alzheimer mag geen nationale ramp worden.

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL
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Te koop VAKANTIEAUTO’S inclusief APK:

Fiat Uno 45s 1990 ................................................ € 1450,-
Fiat Panda 1000 cl 1989 ............................ € 750,-
Fiat Panda 1000s ................................................ € 950,-
Fiat Tipo 1.4 1990 ............................................... € 950,-
Fiat Punto 60s 1994 ......................................... € 3900,-
Fiat Punto 55s 1996 ......................................... € 3900,-
Fiat Brava 1.6 16v 1996 ............................. € 3900,-

Stationsstraat 18 • Ruurlo • tel. (0573) 45 14 26

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

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

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

De andere makelaar!

• Verkoop

• Taxatie

• Aankoop

• Deeldiensten

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

Dirk van der Houwen
Makelaardij

Vorden

Tuinontwerp – Tuinaanleg – Tuinonderhoud

(sier)bestrating

Wilt u een goed onderhouden tuin, uw heg vakkundig
gesnoeid, (her)bestrating, een gedeeltelijke renovatie 
van uw tuin of misschien wel een geheel nieuwe tuin 
neem dan nu geheel vrijblijvend contact met ons op

en informeer naar de mogelijkheden.

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Enzerink BV is, met ruim 40 man 
personeel, een groeiend bedrijf in de 
bouwsector.  
Wij zijn een aannemingsbedrijf op het 
gebied van sloopwerk, asbestsanering, 
grond- en straatwerk.  
Onze opdrachtgevers komen voornamelijk 
uit de aannemerswereld,  maar ook 
overheden (gemeente, provincie), bedrijven 
en  particulieren behoren tot onze vaste 
klantenkring.

In verband met toenemende werkzaamheden  Reacties kunt u richten aan 
zijn wij op korte termijn op zoek naar:  Enzerink BV 

Varsselseweg 49 
�� (leerling)machinist rupskraan      7255 NR Hengelo Gld. 
�� medewerk(st)er administratie (deeltijd)    tel. 0575-467474 

(voor licht administratief werk) 

        www.enzerink.nl 

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
12 november 2003 door Minteq BV een melding op
grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Minteq BV heeft gemeld dat de bodem op de
Kruisbergseweg 1 in Hengelo, gemeente Bronckhorst
verontreinigd is. Op 24 april 2006 hebben wij de
ernst van het geval van bodemverontreiniging en de
spoedeisendheid van de sanering voorlopig
vastgesteld.

Iedereen heeft de gelegenheid gehad om zijn mening
te geven over deze melding.

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de
melding en waarbij betrokken dat geen zienswijzen
zijn ontvangen, stellen wij vast dat sprake is van een
geval van niet ernstige bodemverontreiniging.

Vanaf 3 juli 2006 tot en met 14 augustus 2006 kunt u
de besluiten en alle bijbehorende gegevens bekijken.
U kunt dat doen in de bibliotheek van het Huis der
Provincie, Markt 11 in Arnhem, en bij de gemeente
Bronckhorst ( 0575-750250 ).

Beroep instellen
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan, vanaf
de dag volgend op de dag waarop een exemplaar van
het besluit ter inzage is gelegd, gedurende zes weken
beroep worden ingesteld tegen dit besluit bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend

tegen het ontwerp van het besluit;
- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan

worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Degene die beroep instelt kan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een beroepschrift
tegen dit besluit moet worden gezonden aan de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ís-Gravenhage. Zowel voor het
behandelen van het beroepschrift als van het verzoek
om een voorlopige voorziening wordt griffierecht
geheven door de Afdeling bestuursrechtspraak.

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

Arnhem, 27 juni 2006 - 
nr. MW2003.45113

Bodemverontreiniging Kruisbergseweg 1 in Hengelo

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

MEDEDELING

Weevers Net

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

Zojuist gepubliceerd:
www.e-ducation.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s
Softwareontwikkeling Systeembeheer

Atelier Henk Eggersman
Oude trouwring vermaken

in modern sieraad - verkoop -
reparaties • Bronzen beelden

Burg. Galleestr. 8, Vorden
Wo. t/m za. 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 55 07 25

•     GEVRAAGD:     •

tandartsassistente
voor 2 dagen per week

maandag en woensdag (op korte termijn)

Ervaring gewenst, maar niet noodzakelijk.

Schriftelijke reactie met cv graag voor 7 juli naar:
J.J. DE KRUIF

Stationsweg 31 • 7251 EL Vorden

Voor eventuele vragen: tel. (0575) 55 32 59

Het Hengelse Hoekje

Spalstraat 1 • tel. (0575) 46 26 16
HENGELO (Gld.)

Vraagt met spoed

KOK
voor 36 uur per week

Café-Restaurant

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

1 JULI
PPM 

& DJ PAVO
MAANDAG 3 JULI
THE PARTY 
SENSATION
VEEL TOP DJ’S 

& MELROSE
De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16
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De jaarlijkse rommelmarkt van Mu-
ziekvereniging Nieuw Leven uit Steen-
deren wordt gehouden op het parkeer-
terrein van de Super de Boer aan de

Burgemeester Smitstraat in Steende-
ren en is open vanaf 11.00 uur.

Graag tot ziens!

Muziekvereniging Nieuw Leven Steenderen

Rommelmarkt zondag 2 juli

In Nederland vinden we het van groot
belang dat mensen door een betaalde
baan voor hun eigen levensonder-
houd zorgen. In de Wet werk en bij-
stand is daarom geregeld dat mensen
zo kort mogelijk een uitkering moe-
ten krijgen. Het vinden van een nieu-
we baan staat voorop. Mensen zijn
daarbij verplicht ook een baan te ac-
cepteren die wellicht niet direct bij
hun opleiding of werkervaring past.
De gemeente Bronckhorst helpt haar
uitkeringsgerechtigden hier graag bij.
Samen met Delta/Wedeo zet de ge-

meente Bronckhorst daarom het pro-
ject Direct werk in. 

Op 23 juni ondertekenden wethouder
Nas en de algemeen directeuren van
Delta en Wedeo, respectievelijk de he-
ren Tjeerd Visser en Nol Nijhoff, hier-
voor de samenwerkingsovereenkomst. 
Direct werk houdt in dat mensen die
een uitkering aanvragen, geen uitke-
ring ontvangen maar direct een baan
aangeboden krijgen van de gemeente
voor drie maanden. Hiervoor ontvan-
gen ze salaris. Dit kunnen banen zijn

in de postbezorging, schoonmaak, in
de metaal en dergelijke. Op deze ma-
nier kunnen mensen werkervaring op-
doen in een afwisselende werkomge-
ving.

Het is de bedoeling dat ze na deze pe-
riode zelf een baan hebben gevonden.
Hierbij kan de betrokkene ook onder-
steuning krijgen (bijvoorbeeld een sol-
licitatietraining) Deelname aan het
project is verplicht. Wie niet deel wil
nemen, verliest het recht op een uitke-
ring.

Gemeente Bronckhorst neemt deel
in Direct werk project Delta/Wedeo

Wethouder Dik Nas (midden), Tjeerd Visser algemeen directeur van Delta (rechts) en Nol Nijhoff algemeen directeur Wedeo hebben zojuist
het contract getekend

De deelnemers, Top handlers uit Euro-
pa, strijden om de felbegeerde ‘Dutch
Open Trofee’. Vanaf 7.30 uur zullen da-
gelijks de ruim 100 deelnemende bor-
dercollies voor hun baas (handler) met
behulp van fluitsignalen een parcours
afleggen. 
De honden drijven de schapen die
zich op zeer grote afstand, gemiddeld
400 meter, van de handlers bevinden
over een zogenaamd Engels parcours.
De honden die de schapen op de
meest gecontroleerde wijze het par-
cours in rechte lijnen laten afleggen
maken kans op het winnen van de
wedstrijd. De verrichtingen worden
beoordeeld door twee ervaren Europe-
se Top handlers. 

In Toldijk wordt op twee velden tege-
lijk gestreden. Zo kunnen alle deelne-
mende honden twee parcoursen per
dag afleggen. Dit resulteert erin dat er
ruim 400 runs gelopen kunnen wor-
den in Toldijk. Dagelijks zal er een
winnaar zijn. Daarnaast vindt op zon-
dagavond 2 juli de prijsuitreiking van
de trofee plaats aan degene die de
hoogste score heeft behaald over 4
wedstrijden van dit weekend. 
Het evenement is gratis toegankelijk
en biedt voor schapen en hondenlief-
hebbers een unieke gelegenheid om
met deze bijzondere tak van sport ken-
nis te maken. Tevens is er een platte-
landsfair en een springkussen voor de
kinderen. 

Op en rond het erf van Vleesboerderij
Garritsen zal op zondag 2 juli een har-
monicatreffen plaatsvinden in samen-
werking met de ‘Trekkebuuls’ uit Hen-
gelo gld. Men kan genieten van vele
optredens en op diverse plaatsen in de
tuin, op het terras en natuurlijk op de
deale zullen groepjes van harmonica-
spelers te horen zijn die gezamenlijk
hun hobby uitoefenen.
In het weiland waar de Dutch Open
wedstrijden worden gehouden, zullen
ook behendigheiddemonstraties met
honden worden gehouden. Daarnaast
wordt er gereden met schaalmodellen
van vrachtauto’s. Het geheel wordt
muzikaal omlijst door een accordeo-
nist en een shantykoor uit Angerloo. 
De aanvang van de wedstrijden is op
beide dagen vanaf 8.00 en de harmoni-
cadag op zondag begin om 11.00 uur.
Voor meer informatie kijkt u op www.
sheepdogtrials.nl

Activiteiten bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk op 1 en 2 juli 2006

Dutch Open 2006 Sheepdog Trials
en Harmonicadag

Op 1 en 2 juli aanstaande worden op de Vleesboerderij van de familie Gar-
ritsen aan de Wolfsstraat 5 te Toldijk in Gelderland groots opgezette inter-
nationale wedstrijden met border collies georganiseerd onder de naam
Dutch Open 2006.

Tijdens de Dutch Open 2006 moeten de honden de schapen een parcours in rechte lijnen laten afleggen, waarbij de handlers fluitsignalen
gebruiken om de grote afstanden te overbruggen.

Wat betreft de bermen het volgende:
Alle aanwezigen realiseren zich terde-
ge dat je niet overal tegelijk de bermen
kunt maaien, maar dat er medio juni
langs vele wegen in het buitengebied
nog helemaal niet is gemaaid vindt
men onaanvaardbaar. Een berm is in
noodgevallen een uitwijkmogelijk-
heid voor het verkeer en de bebake-
ning is nu onzichtbaar in het hoge
gras! De gevolgen laten zich raden.

Bovendien wordt gesignaleerd, dat
fietsers, jong en oud,  in het hoge gras
moeten wachten om veilig het land-
bouwverkeer te laten passeren. Dit is
afhankelijk van de weersomstandighe-
den (en brandnetels) geen pretje.

De meeste ouders bevestigen gelukkig
aan de fietsen van onze kleinste ver-
keersdeelnemers de welbekende oran-
je vlaggen, maar het blijft een riskan-
te onderneming om met je kinderen
in ons prachtige buitengebied te fiet-

sen. Al met al reden voor de VVD-frac-
tie om het maaien van de bermen op
de agenda te plaatsen, zodat de raad
zich over dit beleid kan uitspreken.

TOT SLOT DE ACTIE "DE MELK-
KOEIEN VAN BRONCKHORST"
Voor de VVD is deze aktie heel begrij-
pelijk, want de verleden jaar doorge-
voerde  forse verhoging van de OZB in
de begrotingsbehandeling is ook voor
ons nog steeds een doorn in het oog.
Die slag kon de VVD niet winnen en
nu staan we pal achter het streven ver-
dere verhogingen te voorkomen!

De collegepartijen CDA en PVDA
steunden in voorjaarsbehandeling het
voorstel van de VVD niet om de OZB te
bevriezen; dit kan dus niet veel goeds
voor de toekomst inhouden. Wat ons
vooral steekt is dat de lastendruk rich-
ting inwoners onrechtvaardig plaats-
vindt, huiseigenaren worden bij onge-
wijzigd beleid wederom extra belast.

De aanwezigen op de voor iedereen
toegankelijke VVD vergadering waren
heel benieuwd hoe de coalitiepartijen
deze belastingverhoging bij de komen-
de  begrotingsbehandeling weer naar
de inwoners willen rechtvaardigen. 

De VVD houdt u zeker op de hoogte!

Gespreksonderwerpen tijdens VVD-bijeenkomst

Bermbeheer en OZB
Tijdens het maandelijkse openba-
re fractieberaad van de VVD op 19
juni jl, werd naast de behandeling
van de raadsagenda, uitvoerig stil-
gestaan bij het maaien van de ber-
men in de gemeente Bronckhorst
en bij de actie van "de melkkoeien
van Bronckhorst".

Helaas moet de trekkerevenementen
commissie de Graafschap mededelen
dat de 7e toertocht van 1 juli a.s. te Vor-

den wegens familie-omstandigheden
is afgelast. De deelnemers zullen hier-
over persoonlijk bericht ontvangen.

7e Toertocht "De Graafschap" afgelast

Zutphens bedrijf vindt 
tractor pulling in Lochem
MechaTrac BV in Zutphen heeft
haar naam voor meerdere  jaren
verbonden aan de jaarlijkse Trac-
tor Pulling wedstrijden in Lo-
chem. Het bedrijf is importeur
van Massey Ferguson tractoren
en een breed programma land-
bouwwerktuigen. Voorzitter An-
dre Wesselink van de Stichting
Tractor Pulling Lochem (STPL) is
trots op de samenwerking. ,,De
onderscheidende stijl en klasse
die MechaTrac nastreeft, is een
belangrijke randvoorwaarde om
de komende jaren zeker te kun-
nen zijn van hoogstaande Mecha-
TractorPulling in Lochem.''

Tractorpulling is overigens niet
nieuw voor MechaTrac. Als hoofd-
sponsor van de Red Attraction, een
prominente deelnemer in de Pro
Stock klasse, weet ze hoe belangrijk
deze sport voor de agrarische doel-
groep is. 

,,Daar horen wij dus gewoon tussen
te staan'', aldus directeur Wim Hen-
geveld van MechaTrac. Bovendien
benadrukt Hengeveld dat tractorpul-
ling in Nederland als topsport moet
worden beschouwd. Dat sportieve
imago past ook bij zijn organisatie.
,,Massey Ferguson en MechaTrac zijn
dynamisch en innovatief. Het merk
ligt goed bij agrarische onderne-
mers en agrarische loonbedrijven.'' 

Dat het Zutphense bedrijf de komen-
de drie jaren juist voor de wedstrijd
in Lochem kiest, is geen toeval. 

Maar bovenal weten we dat de orga-
nisatie in Lochem altijd perfect is.
Voor MechaTrac is dat een vereiste
om haar naam aan het evenement te
verbinden'', aldus Hengeveld. 

Ook Andre Wesselink van STPL is in
zijn nopjes over de samenwerking
met MechaTrac en heeft veel ver-
trouwen van het Zutphense bedrijf
ondervonden. ,,Vanuit MechaTrac
heeft niemand iets over onze organi-
satie gevraagd. 'We kennen jullie',
werd er gezegd. Dat boezemde veel
vertrouwen in. 

Met mensen die zo positief reageren
en hierdoor vertrouwen in ons uit-
stralen, kunnen we naar de toe-
komst van TP Lochem kijken. Ook
kunnen we door deze samenwer-
king wellicht nog iets extra's toevoe-
gen aan ons evenement. Onze arena
zal op 12 augustus aanstaande rood-
gekleurd zijn. De kleur van Massey
Ferguson. 

De tractoren voor het afslepen van
de deelnemers zijn allemaal MF en
worden geleverd door MechaTrac in
samenwerking met de firma Hoft-
ijzer uit Lochem die ook een belang-
rijk aandeel levert aan onze organi-
satie. 
Wij zullen er alles aan doen om er
weer een geweldige, gezellige, span-
nende en goed georganiseerde trac-
tor pulling van te maken. Onze slag-
zin 'Tractor Pulling Lochem/altijd
weer bijzonder' komt niet zomaar
uit de lucht vallen.''



De kinderen waren we-
ken bezig geweest om
spullen te maken die ze
op de markt konden ver-
kopen. Zo hadden de
kleuters kopjes en scho-
tels beschilderd, leerlin-
gen uit groep 3/4/5 siera-
den gemaakt en de kin-
deren uit groepen 6/7/8
hadden zich gestort op
het versieren van bloem-
potten met de servet-
techniek. Naast deze ver-

koopkramen was er ook
een kraam met een uit-
gebreide sortering van
tweedehands spullen.
Voor bezoekers die van
een gokje hielden was er
het Rad van Fortuin.
Adrie Langwerden wist
alles vloeiend aan elkaar
te praten en wist elke
keer weer een prachtig
prijzenpakket samen te
stellen. Voor een kleine
bijdrage kon men ook

meedoen aan diverse
spelletjes: spijkerslaan,
midgetgolf, kralen ra-
den, sjoelen en een spel
om de behendigheid te
testen. Voor de inwendi-
ge mens werd ook uitste-
kend gezorgd. Kinderen
en ouders bakten poffer-
tjes, wafels en popcorn.
Bij de koffie en thee was
zelfgemaakte cake. De
muziek werd verzorgd
door Mark Schoppers en
Wilco Zonnenberg die al-
leen maar speelden als er
betaald werd.

Opvallend was de grote
rol van de kinderen tij-
dens de markt. Ze ver-
kochten alles wat los en
vast zat. Vlak voor het
eind van de markt kwam
een groep mensen die
aan het wandelen waren
ook nog even langs. Ze
bleken in de buurt te
overnachten en wilden
best een kop koffie. Ook
bleek dat een van deze
mensen prima gitaar
kon spelen en zingen. Hij
was dan ook niet te be-
roerd om een gratis mi-
niconcert te geven. 

Kortom: het was een ge-
zellige zomermarkt, die
dankzij alle medewer-
kers zeer geslaagd was. 

De opbrengst van de
markt zal door de school
voor de aanschaf van-
nieuwe speeltoestellen
worden gebruikt. Als ge-
volg van de nieuwe wet
speel- en attractietoestel-
len zijn veel speeltoestel-
len namelijk afgekeurd.
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VORDEN Zutphenseweg 24  T. 0575-551514 
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HELMINK AKTIEWEKEN!

EIBERGEN J.W. Hagemanstraat 3  T. 0545-474190
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KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS
WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

Coral schoonloopmatten in div. kleuren
60x90 van 41,95 nu voor  OP=OP 35.-
Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter. (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij. )

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD !
(met uitzondering van trappen en couponnen)

Wildzijde zomerdekbedden  
Eénpersoons 135 x 200       Van 45,00 voor  39.-
Tweepersoons 200 x 200  Van 69,00 voor 59.-
Lits jumeaux 240 x 200     Van 82,50 voor 69.-
Ook in extra lang leverbaar en sterk afgeprijsd!

Polyether matrassen SG 40 soft
Afmeting 80 x 190 Nu voor 89.-

                      Afmeting 90 x 200 Nu voor 115.-
                      Afmeting 140 x 200 Nu voor 185.-
Ook in andere maten leverbaar voor scherpe prijzen!

Rolgordijnen en zonwering div. maten en kleuren 
UIT VOORRAAD-OP=OP- NU MET 50% KORTING!

1199.-

RELAXFAUTEUIL LEVI
UItgevoerd in dikleder 
Verstelbaar door drukveersysteem.
van 999,- nú voor 

799.-

LET OP! ORANJE VINYL
WK VOETBALKNOEIKLEED 200 x 300  NU 75.-

Velourstapijt op viltrug 'Master' 
400 breed, in violet van 42,50 nu OP=OP  29.95

Projecttapijt ' 'Plano' in grasgroen
400 breed. Van 84,00 nu   OP=OP 39.95

Parade 'Pagode' in terrakleur
400 breed, van 109,- nu voor OP=OP 59.-
Bonaparte tapijt ‘Mantova’ in beige 
400 breed van 189,00 nu  OP=OP 98.-
Vinyl van de rol in diverse dessins 
200 breed per m2 van 24,- nu OP=OP 4.95

BANK ADANTE
Uitgevoerd in leder. 2,5 zitter 
van 1499.- nú voor 

G-Star

Pall Mall

DEPT

Relakz

Only

Scotch
& Soda

Cecil

enz. enz.

Zutphenseweg 8 • Vorden • Tel. (0575) 55 24 26 Markt 21 • Zelhem  • Tel. (0314) 62 37 06

O P R U I M I N G

Zomermarkt basisschool Veldhoek druk bezocht
Met het luidden van de schoolbel werd vrijdagavond de Zomermarkt van basisschool
Veldhoek officieel geopend. Voorafgaand aan de opening was er veel werk verzet door de
ouders, kinderen en leerkrachten onder de bezielende leiding van Joke Meulenveld en 
Gerrie Enzerink.

De opbrengst van de Zomermarkt wordt besteed aan nieuwe speeltoestelen.
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De vernieuwde opzet voor zorgverle-
ning en de therapeutische werking
door mensen, dieren en agrarische be-
zigheden sprak bezoekers zodanig aan
dat Harriët Hiddink haar afspraken-
agenda snel zag vollopen. Niet alleen
cliënten, maar ook vrijwilligers die als
(werk)begeleiders of mentoren hun
diensten aanboden, vroegen om een
gesprek. Ook de lijst met namen van
gelnteresseerden die de Nieuwsbrief
willen ontvangen groeide gestaag, me-
de door de toepasselijke naamgeving
De Rugzak.

Een ieder heeft zo zijn pukkeltje zorg
en lasten te dragen en als het te zwaar
weegt is het goed om te ontspannen in
de gemoedelijke sfeer van een zorg-
boerderij waar verantwoorde sociaal-
pedagogische begeleiding is. 

De informatiestand van buurvrouw
Els Veraart toonde een verrassende
aanvulling in hulpverlening middels
kinesiologie en bevestigde de samen-
hang tussen geest en lichaam. Veel in-
stellingen en collega's van Harriët in-
formeerden naar plaatsingsmogelijk-
heden en openingstijden, dus zal zij
op korte termijn moeten indelen, zo-
dat cliënten weten op welk tijdstip zij
terecht kunnen. De belangstelling op
zondag 18 Juni betrof meer de recrea-
tieve mogelijkheden op de boerderij.
De dieren -en met name de paarden
en pony's- werden gepoetst en bereden
en de huifwagen vervoerde oud en
jong in een tochtje door de omgeving.
Deze drie dagen waren de hooiberg-
terrassen druk bezet en de (gratis) kop-
pen soep en koffie gingen grif van de
hand. 

De trampoline en andere speeltoestel-
len hielden de jeugd bezig, als hun ou-
ders zich lieten informeren door Har-
riët en haar medewerkers. Een bijzon-
der geslaagd weekend doet hopen dat
haar doelstellingen ten uitvoer kun-
nen komen en wensen haar veel suc-
ces toe om mensen met een hulpvraag
zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Zorgboerderij 'de Bult' druk bezocht
Zaterdag 17 Juni l.l. hielden veel
zorgboeren de "open dag" in de
Week van het Platteland. Bij zorg-
en recreatieboerderij de Bult was
er zelfs drie dagen gelegenheid een
kijkje te nemen. Veel belangstel-
ling en veel informatie was de aan-
leiding voor interessante gesprek-
ken en nieuwe contacten.Het doel de oprichting van TROB was,

om de tweehonderd recreatieonderne-
mers in Bronckhorst te laten vertegen-
woordigen in het overlegplatform.
“Want we willen nieuwe paden gaan
bewandelen”, zegt burgemeester
Henk Aalderink. Met de installatie van
het TROB is de eerste stap gezet. De af-
gelopen maanden zijn een aantal
hoofdlijnen geformuleerd waar veel
mee gedaan kan worden. Daar kun-
nen vernieuwde producten en projec-
ten uit voortkomen. De bedoeling is,
om op de bijeenkomst van 28 juni de
ideeën bij elkaar te brengen. Ook de
wensen en ideeën van andere mensen
die zich met recreatie en toerisme in
Bronckhorst bezig houden, kunnen
doorgegeven worden.
Een reeks onderwerpen komen tij-
dens de bijeenkomst aan de orde. Vol-
gens Aalderink zijn er de laatste
maanden al veel ideeën naar boven ge-
komen. Op het gebied van kunst en
cultuur zijn er veel mogelijkheden.
“In de gemeente Bronckhorst zijn heel
veel galerieën. Mensen die bijvoor-
beeld beeldhouwen of boetseren heb-
ben al laten weten dat ze het aardig
vinden als er een kunst- en cultuur-
route zou komen. Niet alleen om
langs te gaan, maar ook om een cur-
sus te volgen of om later nog eens te-
rug te komen. Iedereen die op dit ge-
bied iets heeft of doet is welkom. Sa-
men met het TROB kunnen we hier
misschien op vernieuwde wijze iets
doen”. Op het gebied van paarden zijn
in Bronckhorst weer andere mogelijk-
heden. Een grote topper zijn de paar-

dendagen in Zelhem. Het evenement
is een publiekstrekker met tachtigdui-
zend mensen. “Het is het grootste bui-
tenpaardensport evenement in Neder-
land. We hebben verder de paarden-
markten in Hengelo, een paar hon-
derd kilometer menroutes in Bronck-
horst, bedrijven die paarden verkopen,
studiefaciliteiten en de medische kant
op het gebied van paarden”, somt Aal-
derink op. “Daarom is het goed om die
elementen van paarden bij elkaar te
brengen. Ook hier ligt er weer een uit-
daging voor het TROB tot veranderen-
de activiteiten”.
De cultuurhistorie in Bronckhorst en
in de regio Achterhoek en Liemers
krijgt volop aandacht. In deze regio
zijn meer dan dertigduizend mensen
bezig met historie. Aalderink: “Samen
met het Staring Instituut bloeien de
historische verenigingen als ooit te vo-
ren. Deze duizenden mensen hebben
allemaal een verhaal. Ze zijn met de
historie bezig over landgoederen,
boerderijen en bewoners. Daar kun-
nen we ook iets heel moois van ma-
ken”. 
Een ander onderdeel in Bronckhorst is
de wijnbouw, waar enkele jaren gele-
den mee is begonnen. De Achterhoek
is op dit moment het grootste wijn-
bouwgebied van Nederland. Kranen-
burg heeft daar een prominente rol in.
Dat biedt voor Bronckhorst ook weer
geweldige perspectieven en daar moe-
ten we wat mee doen”. 
“Voor het watertoerisme is ook steeds
meer belangstelling. We hebben de
prachtige Oude IJssel met een haven-

tje in Laag-Keppel, met een aantal acti-
viteiten er omheen. Het Waterschap,
de gemeenten Doetinchem en Does-
burg willen ook wat doen met de Ou-
de IJssel. Ook dat biedt weer mogelijk-
heden om er mee aan de slag te gaan.
En vanaf Doesburg tot Zutphen heb-
ben we de IJssel, waar het kleinste
stadje Bronckhorst aan ligt dat elk
jaar tachtigduizend bezoekers trekt.
Het zou daarom goed zijn om dit ge-
bied te bekijken en daar wat mee te
doen”. Volgens Aalderink zijn dit en-
kele van de vele ideeën. “De kunst is
nu, dat het TROB daar wat mee gaat
doen”. Gebruik maken van bestaande
mogelijkheden en daar vernieuwend
in zijn. Daar wil Bronckhorst zich op
richten. Spontaan geeft Aalderink nog
een voorbeeld. “Als je nou het evene-
mententerrein neemt in Vorden met
het kasteel als achtergrond, dat is toch
een prachtige locatie. Je zou daar bij-
voorbeeld een jaarlijks terugkerend
en toonaangevend evenement kun-
nen organiseren. Daarmee zet je dan
Bronckhorst op de kaart”.
Medio september krijgt de bijeen-
komst een vervolg. Dan wordt gepro-
beerd om de eerste projecten concreet
gestalte te geven. Naast het vernieu-
wen van het toeristisch product, is de
gemeente Bronckhorst ook bezig met
het ontwikkelen van plattelandsver-
nieuwing. Samen moet daaruit zes
procent extra werkgelegenheid ont-
staan. “De rol van de gemeente is een
soort ‘aanjager’. Door de gemeente-
raad is er geld beschikbaar gesteld om
projecten te initiëren”, zegt de burge-
meester. “We zullen dat heel nadruk-
kelijk doen met de markt, de VVV,
maar de provincie, Den Haag en Euro-
pa worden ook nadrukkelijk betrok-
ken bij de invulling van die projecten
om te zorgen voor voldoende co-finan-
ciering”.

"Recreatie en toerisme moet vorm krijgen"
Het Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst (TROB), dat in april door
minister Veerman van LNV in Zelhem is gelnstalleerd, komt op woensdag
28 juni bij elkaar voor het eerste overleg. In het TROB zijn alle disciplines
vertegenwoordigd die te maken hebben met recreatie en toerisme. Samen
met de gemeente Bronckhorst wordt gewerkt aan de vernieuwing van het
recreatief product in Bronckhorst.

Onder de deelnemers die de vaderdag
actiebon instuurden, werd één ballon-
vaartticket verloot. De trekking werd
gedaan op 18 juni 2006 om 06.00 uur
door Henk Olthof. De winnaar was de
heer Hobelman uit Zelhem.
Donderdagavond 22 juni 2006 werd
opgestegen in Zelhem. Het werd een
tocht van 30 kilometer naar Zwielb-

rock in de richting van Vreeden in
Duitsland. Het was een taaie vaart met
eerst een snelheid van 40 kilometer
per uur. Al snel werd een lagere snel-
heid mogelijk en een prima landing
tot besluit.
Vrijdagavond 23 juni werd gestart in
Velswijk. De heer Hobelman ging op
deze reis mee. De vaart voerde uitein-

delijk naar Hummelo en dit beteken-
de dat er 4 kilometer in een ruim uur
werd overbrugd.
Zaterdag 24 juni werd bij de familie
Hiddink in Toldijk opgestegen. De reis
voerde in de richting van Didam en
ruim een uur later en 20 kilometer
verder werd in Greffelkamp geland. 

Er wordt aankomende week nog een
Vaderdagballonvaart georganiseerd.
Maar ook andere belangstellenden
kunnen zich opgeven voor een ballon-
vaart. Paul Kok is te bereiken op num-
mer (0575) 451444.

Veel animo voor Vaderdagactie

Op vaderdag 18 juni 2006 gingen al vier vaders heel vroeg in de ochtend
de lucht in om een ballonvaart te maken met ballonvaarder Paul Kok.
Maar voor nog meer aangemelde vaders werd een droom werkelijkheid.
Paul Kok maakte afgelopen week zelfs drie ballonvaarten, waarbij ook de
winnaar, de heer Hobelman uit Zelhem meeging.

De trekking van de Vaderdagactie in samenwerking met Weekblad Contact werd gedaan door Henk Olthof (l.) terwijl ballonvaarder Paul
Kok lachend de trommel met bonnen vasthoudt

Het Beach Soccer toernooi wordt geor-
ganiseerd door sportcentrum AeroFitt
en eetcafé De Groes in samenwerking
met de Beach Soccer Bond van de
KNVB. Er wordt gespeeld op een veld
van dertig bij veertig meter. “We stor-
ten een zandlaag van dertig centime-
ter dik”, vertelt organisatielid Bart
Thüss van AeroFitt. De wedstrijden
worden geleid door officiële KNVB-
scheidsrechters. Er wordt gespeeld op
blote voeten. Een team bestaat uit vijf
spelers inclusief een keeper. Een wed-
strijd duurt twaalf minuten. Rondom
het veld is er boarding waardoor er
snel spel te zien is.

De teams komen vooral uit de regio,
maar er doet onder meer ook een
team mee uit Zwolle en Spakenburg.
“Voor de zondag zitten we vol. Dit zijn
teams van voetbalclubs. Voor de zater-
dagmorgen is er nog plaats”. Opgeven
kan bij AeroFitt, De Groes of www.be-
achsoccer.nl Fans van het WK-voetbal
hoeven niets te missen. Wanneer het
Nederlands elftal verder komt, is op 1
juli de wedstrijd te volgen op een
groot scherm. De winnaars van zater-
dag en zondag gaan naar het NK in
Scheveningen op 29 en 30 juli.

Naast het sportieve gedeelte is er ook
veel te beleven voor jong en oud. Er is
een groot overdekt podium voor diver-
se optredens. Zaterdag 1 juli is er een
Carribean Dancenight met onder
meer DJ Arie en Tatjana in een tropi-

sche sfeer. Zondag speelt na de prijs-
uitreiking Crystal Dream, die onder
meer nummers van U2 zullen spelen.
Alle activiteiten zijn gratis en het ter-
rein wordt feestelijk versierd. Iedere
bezoeker maakt kans op een gratis lid-
maatschap van AeroFitt en een rei-
scheque ter waarde van 250 euro.

Het Beach Soccer toernooi begint om
9.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00
uur. De hele dag worden er demon-
straties gegeven door het Hengelose
sportcentrum zoals: Body Pump, Body
Step, Body Balance, Body Jam, Body At-
tack, Body Combat, RPM en Street-
dance. Vanaf 25 augustus is er ook
weer Streetdance voor 16 jaar en ou-
der. Op zondag 2 juli is er om 12 uur
een kids aerobic demonstratie.

Kinderen hoeven zich niet te vervelen.
Voor hen is er van alles te doen waar-
onder een tobbedansbaan, een lucht-
kussen en schminken. Verder kunt u
bij AeroFitt terecht voor een rondlei-
ding en informatie. Voor diegene die
zich dit weekend inschrijft, is er een
mooie aanbieding. Wanneer je al lid
bent bij sportcentrum AeroFitt en je
maakt iemand anders lid, ontvang je
als lid één maand gratis sporten. Kom
je als nieuw lid, dan krijg je minimaal
de eerste maand gratis. 

Voor meer informatie over het NK
Beach Soccer 2006 kan men kijken op
www.beachsoccer.nl of www.aerofitt.nl

Sportcentrum AeroFitt en De Groes zijn er klaar voor

Voorronde NK Beach Soccer
Op zaterdag 1 en zondag 2 juli zijn de voorronde van het NK Beach Soccer
bij sportcentrum AeroFitt in Hengelo. Voor het toernooi is veel belang-
stelling. Inmiddels hebben zich 25 teams ingeschreven. In totaal kunnen
voor beide dagen maximaal 32 teams meedoen. Rondom het sportieve ge-
deelte zijn er demonstraties, activiteiten voor kinderen en een feestavond.

De bijdrage vanuit het Ouder&Kind
Golftoernooi wordt aangewend voor
scholing van meisjes in Afghanistan.
Ook zet de kinderrechtenorganisatie
samen met de Afghaanse overheid en
lokale organisaties gemeenschaps-
schooltjes op in 32 provincies. 

Via deze scholen worden veel meisjes
die normaliter geen onderwijs krij-
gen, bereikt. Met het Ouder&Kind

toernooi ten bate van Unicef biedt
golfclub 't Zelle (groot)ouders en
(klein)kinderen de gelegenheid om als
koppel deel te nemen. Het winnende
koppel wordt uitgenodigd deel te ne-
men aan de nationale finale die 15 ok-
tober 2006 wordt gespeeld bij Golfclub
Het Rijk van Nijmegen. Het beste kop-
pel van de landelijke finale wint een
verzorgd weekend naar een aantrek-
kelijke golfbestemming in België.

Looman Renault en ABN AMRO Ach-
terhoek zullen zorgdragen voor mooie
prijzen voor de winnaars en voor een
versnapering tijdens de wedstrijd. Er
wordt op 10.00 uur gestart. Opgave
kan bij de golfclub, een golfvaardig-
heidsbewijs is vereist.

Ouder&Kind toernooi ten bate
van Unicef op Golfclub 't Zelle
Looman Renault en ABN AMRO or-
ganiseren op zaterdag 1 juli a.s op
Golfclub 't Zelle in Hengelo (gld.)
een Ouder&Kind Toernooi. De in-
schrijfgelden van de deelnemende
koppels komen volledig ten goede
aan Unicef.



Door de organisatie is een route uitge-
zet die de deelnemers door de mooiste
plekjes van Vorden zal leiden. De
naam zegt het al, onderweg zullen
allerlei puzzels opgelost moeten wor-
den. De start is om 13.00 uur vanaf
café ’t Wapen van het Medler (aan de
Ruurloseweg tussen Vorden en Ruur-
lo). Vrijdagmorgen 7 juli organiseert
basisschool De Kraanvogel op het ter-
rein van de touwtrekvereniging aan
de Ruurloseweg voor haar leerlingen
diverse kinderspelen. S’avonds zal het
Dorpstoneel Ruurlo in de hal van
CWV Medo (hoek Ruurloseweg- On-
steinseweg ) het komische toneelspel ‘
Nieuwe liefde en oud zeer’ opvoeren.
In de pauze is er een verloting met

prachtige prijzen zoals bijvoorbeeld
een kleuren TV, een radio- cd speler,
een mountainbike en nog vele andere
prachtige prijzen.

Zaterdag 8 juli begint het Oranjefeest
om 13.30 uur met een kinderoptocht.
Hieraan kunnen alle kinderen van de
basisscholen deelnemen. Er zijn drie
categorieën: versierde skelters, fietsen
en overige voertuigen. Daarna zal bur-
gemeester Henk Aalderink de kinder-
en volksspelen officieel openen. Op
het programma staan onder meer vo-
gelschieten (ook voor de jeugd), fles-
gooien, doeltrappen, pijltjes gooien
korfbalgooien en ringsteken per dog-
car. Zaterdagavond wordt de nieuwe
schutterskoning c.q. koningin gehul-
digd en wordt het Oranjefeest, even-
eens in de Medohal afgesloten met
een feestavond met medewerking van
de partyband ‘De Buren’. Voor overige
informatie www.medlerfeest.nl

Fietspuzzeltocht en 
81ste Oranjefeest Medlertol
Zondag 2 juli organiseert de Oran-
jecommissie Medlertol de jaarlijk-
se fietspuzzeltocht. Een tocht met
een lengte van ongeveer 20 kilome-
ter, geschikt voor jong en oud.

De zomeravond tennis mixcompetitie
is afgelopen en Socil 1 heeft dit weten

af te sluiten met een kampioenschap.
Na dit prachtige resultaat zullen de da-

mes en heren volgend jaar hun talen-
ten vertonen in de zaterdagcompetitie.

Tenniskampioenen

Op de foto staan v.l.n.r.: Joep Haverkamp en Daniël Stapelbroek. Gehurkt van links naar rechts: Manon Peters en Ria Hissink-Kapper.

Tijdens de eerste dag in Hongarije ken-
de Erwin aanvankelijk weinig proble-
men en ging het rijden erg goed. Ook
de tijden waren snel en wist hij zich te
mengen in de strijd om de 'top drie' .
Met nog een proef te gaan ging het
echter op de route mis. Een tak op de
weg veroorzaakte een valpartij. Erwin:
'Een rijder voor mij tuimelde over een
omgezaagde boom, waardoor hij een
tak mee nam. Dat gebeurde in een
bocht, ik kon de tak niet meer ontwij-
ken en kwam ten val. Echter ik viel
precies met mijn bil op de voetsteun
waardoor ik een diepe vleeswond op-
liep. Ik ben flink 'tandenbijtend' ver-
der gereden en kon in de laatste ronde
nog een goede tijd neerzetten', zodat
ik deze laatste proef zelfs nog de snel-
ste was met uiteindelijk de derde plek
in het dagklassement' aldus Erwin.
Zondag werd de tweede wedstrijd ge-
reden. Erwin: ' De wond was inmid-
dels gehecht ( drie hechtingen), ik ben
gewoon van start gegaan. Wel pijnstil-
lers ingenomen, verder ging het goed,
alleen jammer van de laatste proef..
Vlak voor deze proef gleed tijdens de
afdaling mijn voorwiel weg, waardoor
ik uit balans geraakte en vervolgens
hard ten val kwam. Natuurlijk hart-

stikke teleurgesteld, ik was op dat mo-
ment negen seconden sneller dan Vita
Kuklik de nummer twee in het tussen-
klassement. Door de val verloor ik nu
negen seconden, erg jammer' zo zegt
hij. Met het team E.N.E-WPM (Erwin
Plekkenpol, Mark Wassink en Tom
Hemmelder) ging het trouwens uitste-
kend in Hongarije. Het team werd
tweede en heeft nu in de tussenstand
om het Europees kampioenschap,
twee punten voorsprong op het team
KTM-CZ. In het individueel klasse-
ment E3 klasse is de stand momenteel:
1 Werner Muller uit Oostenrijk 150
punten, 2 Vita Klukik, Tsjechie 124
punten, 3 Erwin Plekkenpol, Vorden
115, 3 Ivan Jakes Tsjechie 96 en 5 Ralf
Dennenmoser Duitsland 88 punten.
Inmiddels heeft Erwin Plekkenpol ook
in Italie een Endurowedstrijd gereden,
die meetelt voor de strijd om de we-
reldtitel. Tijdens deze races was het
bloedheet, dat betekende voor de cou-
reurs heel veel afzien. Op de eerste dag
had Erwin pech dat hij bij de eerste
proef twee keer ten val kwam. Deson-
danks behaalde hij toch nog een ver-
dienstelijke twaalfde plek. Een dag la-
ter tijdens de tweede race, opnieuw
een loodzware opgave, de tempera-
tuur lag weer ver boven de dertig gra-
den. Moe en uitgeput bereikte Erwin
de finish met als resultaat een prachti-
ge achtste plaats.
Wat betreft de komende crosswedstrij-
den heeft het team E.N.E. WPM KTM,
waarvan Erwin Plekkenpol deel uit-
maakt, meervoudig Nederlands kam-
pioen Erik Eggens als begeleider op
het gebied van motortechniek, condi-
tietraining en voeding vastgelegd.

Twee derde plaatsen voor Plekkenpol
Ondanks enkele valpartijen is Er-
win Plekkenpol er tijdens de EK En-
duro in Hongarije in geslaagd om
op beide dagen als derde te eindi-
gen, waardoor de mogelijkheid
nog steeds bestaat dat de Vorde-
naar in september, wanneer in Ita-
lie de laatste wedstrijd wordt ge-
houden hij de tweede plaats kan
bemachtigen.

• Landelijk gelegen 
• Groot terras
• A la carte restaurant 
• Grill specialiteiten 
• Pannenkoeken 
• Lunch 
• Cafetaria 
• Cateringen 
• Diverse buffetten 

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

en koud buffet €15,= p.p
• Elke vrijdagavond onbe-

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

• Van dinsdag t/m vrijdag
      “eten wat de pot schaft”  
      een 2 gangen menu voor  
      € 7,50 (afhalen € 6,=)

    Almenseweg 35a  �  7251 HN  �  Vorden  �  0575 - 554001 
         Geopend van dinsdag t/m zondag van 10 - 22 uur 

    www.oldelettink.nl 

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:

• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten 

en -stoffen

• Beiersbont

• Grote collectie haak- en

handwerkboeken

• Brei- en haakgarens

• Viltpakketten 

“De Witte Engel”

• Fournituren

Handwerken

uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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De toeloop van bezoekers ontwikkelt
zich nog steeds in positieve zin. Naast
de ca. 500 heiligenbeelden die op een
uitstekend verantwoorde wijze zijn
tentoongesteld, beschikt het museum
ook over het prachtige klankbeeld
"Een heilig beeldverhaal", vervaardigd
door Fons Rouwhorst. De presentatie
van dit klankbeeld geschiedde tot nu
toe via een drietal projectoren. Sinds
kort beschikt het museum voor de
presentatie echter over een beamer
die een presentatie zonder storingen
garandeert. Een investering die zon-
der de financiële bijdrage van de Rabo-
bank Achterhoek-Noord niet mogelijk
was geweest. Stichting VKK is de Rabo-
bank voor deze financiële injectie zeer
erkentelijk.

Als extra naast de vertrouwde beel-
denopstelling wordt dit jaar speciaal
aandacht geschonken aan de rol van
het kind in het rooms-katholieke kerk-
leven. 
De thema-tentoonstelling "Het kind in
de kerk" brengt dit zo levendig moge-
lijk tot uitdrukking. Dat gebeurt met
vele voorbeelden uit de prachtige col-
lectie devotionalia van de heer Henk
Ensink uit Deurningen. Voor deze
spontane medewerking zijn de vrijwil-
ligers hem bijzonder dankbaar.

OPENINGSTIJDEN:
Het museum is tot eind oktober elke
dinsdag, donderdag en zondag ge-
opend van 11 tot 17 uur. Groepen zijn
ook welkom op andere dagen en tij-
den (alleen op afspraak). Informatie,
ook voor reserveringen voor groepen:
VVV - Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Raad-
pleeg ook de website van de stichting:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Het Heiligenbeeldenmuseum is geves-
tigd in Kranenburg aan de Ruurlose-
weg tussen Vorden en Ruurlo.

Aanschaf beamer voor presentatie
klankbeeld een gouden greep
Op 2e Paasdag heeft de Stichting
"Vrienden van de Kerk op de Kra-
nenburg" in Vorden de deuren weer
geopend van het unieke Heiligbeel-
denmuseum in de fraaie neo-goti-
sche Antoniuskerk, medio 19e
eeuw gebouwd onder architecteur
van de bekende Pierre Cuypers.

Australian Homemade staat voor eer-
lijke en natuurlijke ijsproducten. Aus-
tralian Homemade gebruikt in haar
producten louter natuurlijke ingre-
diënten. Dat betekent dat er geen che-
mische of kunstmatige smaak-, geur-
of kleurstoffen gebruikt worden. Aus-
tralian Homemade is trendy en heeft
een duidelijk herkenbare stijl en is ver-
krijgbaar in gevarieerde smaken. 

Met Australian Homemade speelt Pla-
za 't Snackhuus in op de behoeftes en
interesses op foodgebied en leefwijze. 
De Plaza-formule is herkenbaar voor
iedereen. Plaza food for all, de naam

zegt het al, heeft voor iedere doel-
groep iets te bieden. Werken volgens
Plaza is werken volgens een gastvrij
concept, waarbij het draait om food.
Maar vooral ook om de klant. 

"In samenwerking met Australian
Homemade gaan we weer een stapje
verder in het vervullen van de culinai-
re behoefte op ijsgebied. En het zal ie-
dereen aanspreken; van jong tot oud
en van privé tot zakelijk". "Wij hebben
ons laten overtuigen van de kwaliteit
van Australian Homemade en denken
met dit ijsproduct ons te onderschei-
den", aldus de gedreven ondernemer. 

KENNISMAKINGSACTIE 
Om kennis te maken met Australian
Homemade bij Plaza 't Snackhuus
krijgt iedereen bij aankoop van een
bolletje schepijs HET TWEEDE BOLLE-
TJE GRATIS! Deze actie loopt van 27
t/m 30 juni a.s.

Australian Homemade bij Plaza 
Heerlijk schepijs bij Plaza 't Snackhuus in Ruurlo
"Naast vers gedraaid softijs en ver-
pakt ijs kunt u nu bij ons ook te-
recht voor bijzonder smakelijk
schepijs. Wij heben gekozen voor
Australian Homemade", aldus Rob
Dolphijn van Plaza 't Snackhuus in
Ruurlo.

In de Moto GP streden de twee Ameri-
kanen Colin Edwards en Nicky Hay-
den voor de overwinning. Het was een
mooie race met veel wisselingen om
de derde plaats. In de laatste ronden
ging het er heet aan toe aan de kop. In
de laatste ronde werd er enkele malen
van koppositie gewisseld door Ed-
wards en Hayden. In de laatste bocht

voor de finish maakten beide heren
een fout. Helaas viel Edwards van de
motor en ging Hayden door de grint-
bak maar wist de wedstrijd wel win-
nend af te sluiten. Wereldkampioen
Valentino Rossi reed met een gebro-
ken hand en werd knap achtste.
Na afloop van de GP klassen was er
nog een wedstrijd voor het EK 250-cc.

De Achterhoeker Hans Smees had zich
naar een vierde plaats weten te trai-
nen. Smees had nog wel veel last van
een rug blessure die hij enkele weken
geleden had opgelopen bij een ONK
wedstrijd in Eemshaven. In de wed-
strijd ging hij als de brandweer.Na de
start dook hij als tweede de eerste
bocht in achter de Spanjaard Molina.
Een aantal ronden wist hij die positie
vast te houden. De Zweden Watz en
Cajback gingen hem voorbij. Door ach-
terblijvers wisten de koplopers weer
bij elkaar te komen. Uiteindelijk won
Molina voor Watz met op een grandio-
ze derde plaats Jaap Kingma rijder
Hans Smees. Tonnie Wassink uit Hen-
gelo wist zich niet te kwalificeren voor
de wedstrijd. Ruud van stralen werd
27-ste voor het Perfomance Racing
Achterhoek.

Fantastische TT!! 
Met Achterhoeker Hans Smees

Afgelopen zaterdag werd er voor 140.000 toeschouwers de traditionele
Dutch TT verreden. De kwalificaties waren op donderdag en vrijdag,de
races op zaterdag. Er waren spannende races,met veel spektakel en stra-
lend weer. De dag begon met de 125-cc die ongekend spannend was en uit-
eindelijk gewonnen werd door de Fin Mika Kallio. Mika is een broertje
van Vesa Kallio die uitkomt voor het Hengelose Hartelman Yamaha Ra-
cing Support. De Gelderlander Hugo v.d. Berg viel in de laatste ronde van
zijn machine door mechanische pech. Jaap Kingma rijder Bram Appelo,
teamgenoot van Hans Smees had zich knap weten te kwalificeren. Appe-
lo werd in de wedstrijd een na laatste net voor de andere Nederlander Jan
Roelofs. De wedstrijd werd gewonnen door de Spanjaard Jorge Lorenzo.

Foto H. Teerink

30 Joar høken in Toldiek

Normaal treedt drie maal op 
in één weekend!

Op donderdag 29, vrijdag 30 juni en zondag 2 juli 2006 zal Normaal Toldijk helemaal plat spelen. Dit alles ten ge-
volge van het feit dat de boerenrockersvoor het 30e jaar te gast zijn bij JJC Flophouse. En dat zal gevierd worden.

De 30e keer høken in Toldiek wordt gevierd en Normaal zal in totaal drie keer optreden!

ROERIGE JAREN
Het waren roerige jaren vanaf 1976.
Van amateuristisch, zonder vloer en
met flesjes bier, tot een geoliede ma-
chine van 200 vrijwilligers. Maar de
gein, die bleef. Het OER-gevoel, het
HØKEN, DALDEEJEN, staat nog steeds
hoog in het vaandel. Er wordt terugge-
dacht aan het jaar dat Gert en Her-
mien van de hemel afdaalden naar de
hel door met Normaal op te treden in
het Toldijkse. 

De hele landelijke pers viel er letterlijk
over heen en HØKEN IN TOLDIEK was
in een donderslag wereldberoemd in
Nederland. Nog steeds heeft Høken in
Toldiek dat gemoedelijke plattelands-
karakter dat de duizenden høkers zo
aanspreekt. Een karakter dat bewaakt
wordt door enkele organisatoren van
het eerste uur.

BLAGENROCK
Op donderdag 29 juni zijn alle basis-
schoolkinderen van de groepen 5 t/m
8 uitgenodigd voor een gratis Nor-
maalconcert. Alle gemeentelijke scho-
len hebben hiertoe een uitnodiging
ontvangen van Flophouse en Nor-
maal. Het concert is van 2 tot 3 uur 's
middags. Prijzen voor het origineelste
groepsvervoer liggen klaar voor de
scholen. Kinderen met de beste hø-
kers/høksters outfit krijgen eveneens
een prijs. Zo'n 700 kinderen zijn aan-
gemeld en de ranja zal rijkelijk vloei-
en. Blagenrock: een heavig kinder-
feestjen. Verboden voor ouderen......
daarvoor is opvang geregeld.

HØKEN IN TOLDIEK: JOVINK EN
NORMAAL
De laatste ranjavlekkenvan de Blagen-
rock zijn weggepoetst. Het terrein, dat
vrijdag 30 juni om half acht 's avonds

al open gaat stroomt langzaam vol
volk dat met allerlei HØK vervoer rich-
ting Toldijk gaat. Na nog een extra
rondje op de rotonde draait men de
Hoogstraat in om op no. 15 de beste
avond van het jaar te ondergaan. Jo-
vink doet op hun bekende wijze de Af-
trap, en de massa verandert in een hø-
kende menigte.

Rond half elf bestijgt Normaal het po-
dium, de daldeejerieje komt tot het
kookpunt. Ben Jolink, Ferdi Jolij, Wil-
lem Terhorst, Jan-Willem Tolkamp,
Fokke de Jong en Jan de Ligt, door Ben-
nie ‘de beste formatie ooit’ genoemd,
zullen aan de hooggespannen ver-
wachting ruimschoots voldoen.

KOFFIECONCERT
Na een broodnodige schoonmaakdag
is 's zondags 2 juli het terrein klaar
voor het roemruchte koffieconcert. Ta-
fels met kleden en bloemetjes staan in
rijen te wachten. Bij de toegang hangt
de geur van koffie, welke gratis wordt
aangeboden. Het koffieconcert begint
om elf uur precies. De poort is eerder
open: half elf.

De Limburgse Berger Musikanten
brengen iedereen in de juiste stem-
ming. De rockband Huub, Henk en
Harrie doen daar nog een beste schep
bovenop. De trouwe Koffieconcertgan-
gers zullen ze nog wel kennen: Ken-
neh. Ook deze band draagt bij aan een
goede sfeer. Terafsluiting speelt NOR-
MAAL in theaterbezetting.

Toldijk heeft hiermee een geweldig
jubileumprogramma. Kaarten zijn
nog verkrijgbaar bij de bekende voor-
verkoopadressen. Zie de advertentie el-
ders in deze krant en ook via de site:
www.flophouse.nl



Suzuki Alto GA
1998,

rood, 1,0, benzine,
5 drs., 85.000 km

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST  Wichmond   (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

WOLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575) 44 11 14

APK Keuringsstation

Renault Clio, bj. 1994
Suzuki Alto, bj. 1995, wit
Ford Escort, bj. 1991
Opel Vectra Station, bj. 1998, LPG, beige

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 1007 1.4 Gentry, Zilvermet., Airco, Radio/cd, Nieuw, 0 km

Peugeot Partner 1.6 16v zenith, 5-2004, Geel met., Airco, 23.000 km

Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, centr.vergr., 64.000 km

Peugeot 106 1.4 Sport, 3-2001, Geel, centr.vergr., lm, 125.000 km

Peugeot 307 SW 1.6 16v, 6-2002, Grijs met., Lm.velgen, Airco, 90.000 km

Nissan Micra
1.2 80 pk, 2-2003

org. radio/cd, grijs met.
19.000 km!!

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Opel Corsa 1200, 16v, N-joy, 2003 € 8.950,–
Opel Corsa 1200, 16v, N-joy, 2004 € 11.750,–
Opel Agila 1200, 16v, Elegance, 2003 € 9.750,–
Opel Astra STW 1600, 1997 € 3.950,–
Opel Astra 1600, Edition, 5-drs., 2002 € 11.950,–
Opel Astra STW 1600, 16v, Edition, 2002 € 12.950,–
Opel Vectra 1600, 16v, 1996 € 4.950,–
Opel Vectra 1600, 16v, Automaat € 7.950,–
Opel Vectra 1800, 16v, Elegance, 2003 € 16.950,–
Opel Omega 2200, 16v, Elegance, 2003 € 16.950,–

Opel Zafira
1800, 16v, bj. 2003

Elegance € 18.950

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Volkswagen Passat 1.9 TDI groen, airco, trekhaak 1999
Opel Omega 2.5 V6 automaat, Full options, groen, station 1996
Opel Astra 16. 16V station, groen met. 2001
Volkswagen Golf GT, 5 drs., paars met. 1993
Peugeot 206 1.4, 4-drs., blauw 1999
Toyota Avensis 1.6 airco, groen 2002

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Citroen Picasso 2000 2,0 HDI diesel 5 drs. 123.000

Opel Astra 2000 1,6 benzine 3-drs.

Opel Vectra 1997 1,6 benzine 4-drs. 147.000

Opel Astra Startion 1994 1,6 benzine 5-drs. 195.000

Opel Corsa 1996 1,4 benzine 5-drs 120.000

Opel Meriva MPV 2003 1,6 16v benzine 5-drs. 76.000

Opel Zafira MPV 7-pers. 2002 1,6 16v benzine 5-drs. 115.000

Peugeot 106 2002 1,1 benzine 3-drs. 66.000

Peugeot 306 1996 1,4 benzine 5-drs. 100.040

Peugeot 406 Break 1998 1,8 16v benzine 5 drs. 106.000

Renault Scenic 1999 1,6 benzine 5-drs. 134.000

Suzuki Wagen R+ 2000 1,3 benzine 5-drs. 94.000

Suzuki Swift Sedan 1992 1,6 benzine 4-drs. nwe APK

‘oldtimer’
Renault 4 GTL

1985

Diverse goedkope auto’s vanaf 400 euro

Toyota 
Yaris 1.3 

5-drs., luna, brons, 
2000-6 € 8.250

Chevrolet Kalos, 1.2 spirit, 4-drs., blauw, 2005-7 € 10950,-
Peugeot 206, 1.4, 5-drs., blauw, 2000-10 € 7950,-
Peugeot 307 SW, 1.6, pack, beige, 2003-7 € 17950,-
Toyota Avensis 1.6, terra, airco, groen, 1999-4 € 8250,-
Volvo V40, 1.8 comf., blauw, 1997-6 € 6750,-
Nissan Almera Tiro 1.8, anb., grijs, 2001-9 € 12950,-

Opel Astra
diesel, 1.7, 

bj. 1993
wit, 3-drs. tr.h.

MPV is een auto met hoge zitplaats

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Rondweg 2, 7251 RV  Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

CA R AVA NTR E K K E R S

Al onze occasions met foto op: www.grootjebbink.nl

Daewoo Leganza 2,0 CDX,
bruin met, 02-1999 57.000 km
automatische airco, elektr
ramen rondom, centr vergr.
Cruise control, 
trekgewicht 1.500 kg

Nu voor € 6.950

Citroen Picasso 1,8 Difference, grijs met,
03-2003, 58.000 km, automatische airco,
elekr ramen rondom, trekhaak, radio cd
speler, trekgewicht 1.300 kg

Nu voor € 15.950

Mitsubishi Space Star 1,8, groen met, 
04-2003, 52.000 km, airco, elektr ramen,
centrale vergrendeling, trekhaak,
trekgewicht 1.200 kg

Nu voor € 14.500

Daewoo Tacuma 2,0 class, groen met, 
01-2004 45.000 km, automatische airco,
elektr ramen rondom, centrale vergrendeling,
lm velgen, trekgewicht 1.500 kg

Nu voor € 17.950

Mazda 626 1,8 sedan, groen met, 10-1997,
84.000 km airco, centrale vergrendeling etc.
Trekgewicht 1.225 kg

Nu voor € 5.950

Renault Megane HB 1,9 dci dynamique,
zilver met, 01-2003, 102.000km DIESEL,
automatische airco, lm velgen, elektr ramen
radio cd speler, trekgewicht 1.300 kg

Nu voor €15.950

Hyundai Elantra 1,6 sedan, blauw met, 
11-2002, 84.000 km, centr vergrendeling,
airco, elektrische ramen etc., 
trekgewicht 1.200 kg

Nu voor € 7.950



‘Het idee stamt van mijn vrouw Karin.
Een soort hobby van haar, maar tevens
ook om meer publiciteit aan ons kas-
teel te geven. Wanneer je in een 800
jaar oud kasteel overnacht, roept dat
bepaalde gevoelens op. Vandaar ook
dat er op deze fair aandacht wordt ge-
schonken aan spiritualiteit’, zo sprak
kasteeleigenaar Ronald Rodink. Zelf
bemande de familie Rodink ook een
stand met allerlei wetenswaardighe-
den over het kasteel, de activiteiten en
de arrangementen.

De spiritualiteit werd o.m. door Wil-
ma Kastermans uit Duitsland middels
‘Tarotkaarten’ onder de aandacht ge-
bracht. De kaarten geven een ant-
woord op levensvragen. ‘Een consult
helpt je antwoord te geven op de door
jouw gestelde vragen’, zo liet zij we-
ten. Wat betreft het thema uiterlijk,
diverse stands met sieraden, bloemen-
kamers, dameskleding, hoeden van
Frieda, countryboots, stands met ka-
lenders. Wellness Centre Ryolan ‘De
Bronsbergen’ prees het compleet ‘cen-
trum voor optimaal welbevinden’ aan.
Voor het ‘innerlijk’ van de fair kon
men terecht bij de stand van Raffaa
Ibrahim. Zij is afkomstig uit Bagdad
en woont samen met haar drie kinde-
ren al tien jaar Nederland.

Raffaa: ‘Ik heb sinds een jaar een eigen
bedrijf in Arnhem. Daarnaast bezoek
ik veel fairs, braderieën e.d. Mijn speci-
alisme: kubbe kalab of kubbe patato
(Iraakse balletjes, gemaakt van deeg
van aardappels, of deeg van gekookte
rijst of tarwe en dat gevuld met gehakt
of groente. Ik heb het in Nederland
heel goed naar de zin. 

Ik vind het verschrikkelijk wat er alle-
maal nog steeds in Irak gebeurt. Ik kan
mij er enorm op verheugen dat ik over
een paar maanden op vakantie naar
Irak kan gaan. Dan zie ik voor het eerst
na al die jaren mijn familie weer te-
rug.’, zo zegt Raffaa Ibrahim. In de
stand naast haar verkocht een goed-
lachse vriendin Neila Thaalbi allerlei
producten uit Tunesië, handgeschil-
derd aardewerk en producten ge-
maakt van onder meer olijfboomhout.

Vrijdag kwam de Duitse TV en radio
opnames van de Life Style Fair maken.
Zaterdag was er muziek en kwam ook
Rob Zandvoort (bekend van Schatgra-
ven van TV Gelderland) naar de fair.
Deze kunstkenner had over belang-
stelling niet te klagen. De bezoekers
hadden van alles meegebracht: schil-
derijen, prenten en allerlei in hun
ogen spullen van waarde. 

Na de taxatie gingen sommigen opge-
togen naar huis, want hun product
bleek meer waard dan vooraf was in-
geschat. Weer anderen waren teleur-
gesteld toen Rob in hun ogen toch wel
te weinig inschatte! Karin Rodink
toonde zich zondagmiddag uiterst te-
vreden over deze eerste Life Style Fair. 

‘Natuurlijk moet zo’n fair eerst op
gang komen. In totaal ongeveer dui-
zend bezoekers, voor ons een reden
om volgend jaar opnieuw een dergelij-
ke fair te organiseren. Ook een flinke
belangstelling voor een rondleiding
door het kasteel. De combinatie Life
Style Fair met het bezichtigen van een
kasteel blijkt een goede combinatie’,
zo sprak Karin Rodink.

Life Style Fair bij kasteel Vorden

Het was mede doordat het zonnetje het wat af liet weten, donderdag op
de eerste dag van de Life Style Fair nabij kasteel Vorden nog vrij rustig. Dat
beeld veranderde in de dagen daarna toen vele bezoekers van heinde en
verre een kijkje kwamen nemen.Een fair die in het teken stond van het
thema innerlijk, uiterlijk en spiritualiteit.

Fair bij kasteel Vorden

De toercommissie had een rit uitge-
stippeld door de Achterhoek, Twente
en Salland. De lengte bedroeg circa
200 kilometer. De MTC Noord uit Hee-
renveen en Hamové uit Hengelo kre-
gen een prijs overhandigd voor de club

met het grootste aantal deelnemers.
Beiden waren met acht rijders verte-
genwoordigd.

De toercommissie van ‘De Graafschap-
rijders’ organiseert van vrijdag 25 au-
gustus t/m zondag 27 augustus een
toerrit naar de plaats Neeroeteren in
België. Daar mogen de deelnemers op
zaterdag 26 augustus onder meer op
de ‘beruchte crossbaan’ van Neeroete-
ren een poosje rondtoeren.

Kastelentoer VAMC
'De Graafschaprijders'
Zondag namen 131 motorrijders,
afkomstig uit alle delen van ons
land deel aan de Kastelentoer die
werd georganiseerd door de VAMC
‘De Graafschaprijders’.

Tijdens deze bijzondere workshopdag
krijgt u een aantal niet alledaagse
oefeningen en technieken aangereikt.
U gaat in de natuur schilderen met
acrylverf en tussendoor is er voldoen-
de tijd voor hapjes en sapjes en creatie-
ve gedachtewisselingen. Locatie work-
shop: Wildenborchseweg 8, Vorden.

Opgeven voor deze inspirerende dag
bij mevr. Umbach (0575) 55 62 11 of via
e-mail v-noort@planet.nl (eveneens
voor een materiaallijst). Betaling geldt
als definitieve inschrijving: reke-
ningnr. 470759623 onder vermelding
van "workshop schilderen". Aanmel-
ding uiterlijk voor 28 juni a.s.

Los komen en je verwonderen:
workshop schilderen in de natuur

Een dag helemaal tot rust komen en inspiratie opdoen. Los komen en je
verwonderen . . . laat je creativiteit maar stromen! Heerlijk buiten schilde-
ren in een fantastische rustige lommerrijke omgeving even buiten Vor-
den omgeven door bloemenpracht en vogelzang. Dat kan op zondag 2 ju-
li van 10.00 tot 17.00 uur o.l.v. kunstenares Verena op ten Noort.

Voor deze prestatie werd zij na afloop
in het zonnetje gezet. Michel Tuitert
kreeg ook een attentie. Hij was met 5
jaar de jongste deelnemer. Terwijl
zoon Michel zijn baantjes zwom, oe-
fende zijn vader voor een wandelvier-
daagse. Hij ‘wandelde’ namelijk elke
avond naast het bassin met zijn zwem-
mende zoon mee om zodoende Mi-
chel te stimuleren en tevens om een
oogje in het zeil te houden.Ook na af-
loop bloemen voor Hentje Bos. Zij
nam de afgelopen week voor de 32e
keer aan deze zwemvierdaagse deel.
Behalve het zwemaspect had het bad-
personeel in het met vlaggen getooide

bassin voor enkele attractieve neven-
activiteiten gezorgd. Zo werd er een
wedstrijd ‘spijkerbroekhangen’ en een
bandenrace georganiseerd. Beide eve-
nementen trokken ruim honderd
deelnemers, waarvan op elk onder-
deel de 15 besten uit de voorrondes,
vrijdagavond in de finale uitkwamen.

Het spijkerbroekhangen werd gewon-
nen door Zep Groot Roessink in een
tijd van 1 minuut en 16 seconden; 2
Roel Bouwmeester 1 minuut en 9 se-
conden; 3 Mark ten Wolde en Marijn
Smits, beiden in een tijd van 1 minuut
en 4 seconden. De bandenrace werd

gewonnen door Mark ten Wolde in
een tijd van 54 seconden; 2 Ramon
Wagenvoort 55 seconden en 3 Glenn
Jacobs 58 seconden.

Vrijdagavond kregen Kasper ten Bok,
Wieteke Overbeek, Stijn Wentink, me-
vrouw Bos- Bouwmeester en mevrouw
Dorhout- Mees, een certificaat uitge-
reikt voor de wijze waarop zij het
sponsorzwemmen voor het Ronald
Mac Donald Fonds hebben gepro-
moot. Dezer dagen krijgt het Mac Do-
nald fonds 750 euro overgemaakt!
Ernst Jan Somsen en Timme Koster
reikten vrijdagavond de medailles en
de prijzen uit. Tevens woorden van
dank aan een aantal vrijwilligers te
weten Lina Oldenhave, Meta van Ar-
kel, familie Wullink en Christiaan
Timme. Zij hebben de gehele week
met hun inbreng de organisatie on-
dersteund.

Veel nevenactiviteiten en 750 Euro voor het Ronald Mac Donald fonds

Zwemvierdaagse sportief gebeuren

De zwemvierdaagse die vrijdagavond tijdens een sfeervol gebeuren, met
onder meer een Fiësta Drive- in show met dj Koen en dj Peter in het zwem-
bad ‘In de Dennen’ werd afgesloten trok in totaal 271 deelnemers, bedui-
dend meer dan vorig jaar. Men kon kiezen uit twee afstanden ofwel 250
meter of 500 meter per avond. Onder hen mevrouw Mia Dorhout-Mees, die
op 76 jarige leeftijd elke avond nog 20 baantjes zwom.



Vorige week stelde het college de
concept startnotitie ‘Kernenbeleid’
vast. Hierin staat hoe de gemeente
om wil gaan met haar kernen. Het
plan heeft de volgende doelen:
• het behouden van de bestaande

korte lijnen in de relatie tussen
burger en bestuur. Door korte
communicatielijnen met haar in-
woners wil de gemeente draag-
vlak creëren voor haar beleid 

• de leefbaarheid en vitaliteit van de
kernen in de gemeente Bronck-
horst in stand houden en verbete-
ren. De kernen in Bronckhorst
hebben allemaal een eigen identi-
teit, met name door een rijk
verenigingsleven en grote sociale
betrokkenheid. Zowel de gemeen-
te als inwoners willen dit graag in
stand houden

Totstandkoming
Verschillende inwoners hebben een

bijdrage geleverd aan de startnotitie
‘Kernenbeleid’. De gemeente orga-
niseerde in oktober vorig jaar samen
met de Vereniging voor Kleine Ker-
nen Gelderland een bijeenkomst
voor dorpsbelangenverenigingen.
Deze discussieavond leverde veel
informatie op. Vervolgens heeft
gemeente de concept startnotitie
opgesteld met een aantal uitgangs-
punten voor de omgang met haar
dorpen en buurtschappen. Onder
andere:  
• welke kernen zijn er in de ge-

meente?
• op welke manier wil de gemeente

met die kernen communiceren?
• welke status geeft de gemeente

aan dorpsbelangenorganisaties?
• welke status geeft de gemeente

aan dorpsplannen of dorpsvisies?
• op welke manier wil de gemeente

dorpsbelangenorganisaties
ondersteunen?

Dit is eind maart besproken met de
dorpsbelangenorganisaties. 

Geef uw mening 
Nu b en w de notitie heeft vastge-
steld, komt het plan in de inspraak
en kunt u via de officiële weg uw re-
actie geven. Dit kan tot 8 augustus
a.s. In de rubriek ‘Openbare bekend-
makingen’ (bij Inspraak concept

startnotitie ‘Kernenbeleid’) verderop
op deze gemeentepagina’s staat hoe
u dat kunt doen. In september
neemt de raad een besluit over het
plan. Heeft u vragen over de notitie,
dan kunt u contact opnemen met
mevrouw F. Jansen van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
tel. (0575) 75 04 85 of e-mail:
f.jansen@bronckhorst.nl

Jaargang 2
Nr. 26
27 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

Gemeente komt met ‘Kernenbeleid’,
omdat heel Bronckhorst meetelt! 
Tot 8 augustus kunt u uw mening geven over het plan
Bronckhorst is qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van ons
land. Na de herindeling is de afstand tussen u als inwoner en de gemeente
in zowel sociaal als fysiek opzicht groter geworden. Voor veel mensen geldt
dat u niet meer zomaar even het gemeentehuis binnenloopt voor wat infor-
matie. Het is immers niet meer vlakbij als u in Zelhem of Laag-Keppel
woont. Burgemeester en wethouders wonen ook niet meer allemaal in uw
dorp, ook al komt u ze natuurlijk soms wel tegen bij evenementen of infor-
matieavonden. De contacten met het gemeentebestuur verlopen vaker via
formelere procedures en de gemeente moet haar aandacht verdelen over
ruim 40 kernen en buurtschappen. De gemeenteraad heeft daarom in haar
raadsprogramma opgenomen dat er een ‘Kernenbeleid’ moet komen. 

Mensen zetten nog wel eens vraag-
tekens bij de (gescheiden) inzame-
ling van afval. In deze serie ‘Afval-
misverstanden van de week’ een
antwoord op veel afvalmisverstan-
den.

Bij een vraag over afval bel je de
gemeente
Wat voor afval mag in de groene
container? Wanneer kan ik het
klein chemisch afval wegbrengen?
Wordt mijn oude bank of kapotte
koelkast aan huis opgehaald? 
Op al deze vragen kunt u het ant-
woord vinden op de afvalkalender

of op de afval-site van de gemeente
Bronckhorst (www.bronckhorst.nl). 

Zo weet bijna iedereen dat voor het
aan huis laten ophalen van kring-
loopgoederen en grof huisafval de
afvalinformatielijn gebeld moet
worden, tel. (0575) 75 03 10.

De afvalinformatielijn (tel. (0575)
75 03 10) is ook voor:
• informatie- en klachten over de

afvalinzameling
• het melden van kapotte- of

vermiste containers
• overige afvalinformatie

N.B. Vanaf 1 januari 2007 valt de
inzameling van het afval onder
verantwoordelijkheid van het afval-
bedrijf Berkel Milieu. Vanaf die
datum krijgt u een medewerker 
van dit bedrijf aan de lijn.

Afvalmisverstand van de week

Hummelo, één van de Bronckhorster kernen.

Openbare vergadering Delta op 30 juni 
Het algemeen bestuur van Delta
vergadert op 30 juni a.s. van 11.00
tot 12.00 uur in het gemeentehuis
van de gemeente Lochem, Markt 3 in
Lochem. De vergadering is open-
baar en u bent van harte welkom
deze bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:   

• Benoeming van de voorzitter,
secretaris, plv. voorzitter en plv.
secretaris van het bestuur

• Vaststelling jaarrekening 2005 

• Bestemming voordelig saldo 2005
• Vaststelling begroting 2007

Delta is uitvoerder van de Wet
sociale werkvoorziening in de
gemeenten Bronckhorst, Brummen,
Lochem, Voorst en Zutphen en biedt
hierbij werk aan zo’n 950 mede-
werkers met een arbeidshandicap.

Burgerjaarverslag in speciale uitneembare bijlage

In deze editie van Contact treft u het
eerste burgerjaarverslag van de
gemeente Bronckhorst aan in een
speciale uitneembare bijlage. In dit
verslag legt de burgemeester ver-
antwoording af over beleidskeuzes,
de kwaliteit van dienstverlening en
de wijze waarop we inwoners be-
trekken bij de besluitvorming. Het
geeft ook een overzicht van aller-
hande activiteiten waar de gemeen-
te vorig jaar mee bezig is geweest.
Bewaar deze bijlage en neem de

tijd om eens rustig te lezen hoe
2005 is verlopen voor de nieuwe
gemeente. U kunt de burgmeester
laten weten wat u vindt van zijn
verslag via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: info@bronckhorst.nl. Bij
het burgerjaarverslag treft u ook de
Jaarrekening in een notendop aan.
Dit geeft de inkomsten en uitgaven
van de gemeente in 2005 in enkele
tabellen weer. De gehele jaarreke-
ning vindt u op onze website onder
de knop gemeente/jaarverslagen. 

Op 29 juni 2006, om 9.30 uur, verga-
dert de Streekcommissie Achter-
hoek en Liemers in Hotel-Restau-
rant Reijerink, Lievelderweg 118,
Lievelde (let op: vergaderlocatie is
gewijzigd!). Op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:
• Presentatie Projectplan ‘Umnut-

zung’
• Investeringsbudget Landelijk

Gebied (ILG)
• Nationale Landschappen in

Achterhoek en Liemers
• ‘Functies zoeken plaatsen zoeken

functies’
• Uitvoering Achterhoek en Liemers
De volledige agenda met bijbeho-
rende stukken kunt u vinden op
www.gelderland.nl/reconstructie-
achterhoekenliemers. De volgende
vergadering is op 12 oktober 2006 in
het gemeentehuis van Hengelo Gld.
Aanvang 9.30 uur.

Streekcommissie
Achterhoek en Liemers



Op 22 juni jl. vergaderde de raad in
de raadzaal van het gemeentehuis.
Ook dit keer werden VIP-gasten
ontvangen. De zes speciale aanwe-
zigen kregen van enkele raadsle-
den uitleg over de avond en volgden
vanaf een gereserveerde plaats op
de tribune de vergadering. De gas-
ten vonden het een goed initiatief en
keken na afloop heel anders tegen
het raadswerk aan. De raad nam
over onder andere de volgende
onderwerpen een besluit:

• Benoeming en beëdiging reken-
kamercommissie

Bronckhorst, Berkelland, Lochem
en Montferland installeren een ge-
zamenlijke rekenkamercommissie.
De volgende drie leden zijn be-
noemd: mevr. drs. W.J. Oosterveld-
Sanders, de heer drs. F. van Nijker-
ken en mevr. mr. H.G.M. Duin. Doel
van de rekenkamercommissie is
om te kijken of de gemeente effec-
tief, efficiënt en rechtmatig met
haar financiën omgaat.
• Beslissing bezwaarschriften

voorbereidingsbesluit Kruis-
bergseweg-Wassinkbrinkweg

De gemeenteraad heeft eind vorig
jaar een voorbereidingsbesluit ge-
nomen met het doel vrijstelling te
kunnen verlenen van de voorschrif-
ten van het geldende bestemmings-
plan om vestiging van een groenre-
cyclingsbedrijf op de hoek Kruis-
bergseweg/Wassinkbrinkweg in
Zelhem mogelijk te maken. Tegen
dit besluit zijn bezwaarschriften
binnengekomen van omwonenden
en de gemeente Doetinchem. 
De fracties van het CDA en de VVD
stemden voor het voorstel en de
fracties van de PvdA, Groenlinks en
D66 stemden op enkele onderdelen
tegen het voorstel. 
De raad heeft hiermee in meerder-
heid aangegeven nog steeds met
het voorbereidingsbesluit in te
stemmen en de bezwaren daarmee
ongegrond te verklaren. 
• Voortgang Groenrecycling
B en w hebben vrijstelling verleend
voor de vestiging van het groenre-
cyclingbedrijf (zie ook hierboven) in
Zelhem. Bij de vaststelling van het
voorbereidingsbesluit heeft de raad
bepaald dat burgemeester en wet-
houders niet eerder zullen over-

gaan tot het aanvragen van de zgn.
verklaringen van geen bezwaar bij
Gedeputeerde Staten (GS) dan na-
dat de gemeenteraad daarover is
gehoord. De fracties van het CDA en
de VVD hebben voor het voorstel
gestemd. De fracties van de PvdA,
GroenLinks en D66 stemden tegen.
De raad heeft hiermee bepaald dat
b en w de verklaringen bij GS kun-
nen gaan aanvragen. 
• Jaarstukken gemeente

Bronckhorst 2005
Met de jaarstukken 2005 leggen
burgemeester en wethouders ver-
antwoording af over het begrotings-
jaar 2005 over het gevoerde beleid
en beheer. De raad is tevreden over
de informatie die de jaarrekening
en het burgerjaarverslag geeft. 
• Vaststelling beleid economische

ontwikkeling gemeente
Bronckhorst 2006-2010

In het economisch beleid staan de
plannen van de gemeente op eco-
nomisch gebied. De gemeente wil
het aantal arbeidsplaatsen in
Bronckhorst tot 2010 met gemid-
deld 6% ten opzichte van 2005 laten
groeien. Een goede samenwerking

tussen de verschillende spelers in
het bedrijfsleven en het gezamen-
lijk zoeken naar nieuwe kansen is
hiervoor van belang. B en w hebben
hiervoor een uitvoeringsagenda
met concrete actiepunten opge-
steld. Beleid en actiepunten zijn tot
stand gekomen na uitvoerig overleg
met het Bronckhorster bedrijfsle-
ven. De raad stemde met algemene
stemmen in met het economisch
beleid. Een motie van GroenLinks,
PvdA en CDA om burgemeester en
wethouders op te roepen om klein-
schaligheid op de diverse deelter-
reinen van het economisch beleid
tot uitgangspunt te nemen, werd
ondersteund door D66. De VVD gaf
geen steun aan de motie.
• Strategische visie op inkoop
In deze visie geeft de gemeente aan
hoe zij efficiënter zaken wil inkopen
om daarmee kostenbesparingen te
behalen. De raad stemde in met de
‘Strategische visie op inkoop’.
Het wijzigingsvoorstel van het CDA
om ook bij enkelvoudig onderhands
aanbesteden twee offertes aan te
vragen, tenzij hiervoor goede argu-
menten zijn om dat niet te doen,

werd door alle andere fracties, be-
halve de VVD, ondersteund.
• Voorbereidingskrediet nieuw

gemeentehuis
Voor de voorbereidingen voor de
bouw van een nieuw gemeentehuis
worden de nodige kosten gemaakt
(advies, inschakelen deskundigen
enz.). De raad heeft hiervoor een
bedrag van € 100.000,- beschikbaar
gesteld. 

Wat verder besproken is tijdens de
vergadering kunt u nalezen op de
website van de gemeente
(www.bronckhorst/gemeente/raad
en commissies).

Uit de raad

Raad en college van Bronckhorst op zomer(fiets)toer langs de kernen
Wilt u hen spreken, laat het ons weten!
Onder het motto: ‘De gemeente
komt naar je toe deze zomer’ gaat
een aantal raads- en collegeleden
van 10 t/m 15 juli een fietstocht door
de gemeente maken. Burgemeester
Aalderink: “We doen dit omdat we
het belangrijk vinden om onze
inwoners en vele dorpen en buurt-
schappen nog beter te leren kennen.
We willen burgers, maatschappelij-
ke organisaties en bedrijven
ontmoeten en projecten en
bezienswaardigheden bekijken.
Bijvoorbeeld de kastelen, musea,
bedrijfsterreinen, scholen, biblio-
theken, dorpscentra, sportvereni-
gingen/-complexen, plattelandsver-
nieuwings- en nieuwbouwprojecten,
noem maar op. Inwoners, (wijk)ver-
enigingen, instanties of bedrijven
kunnen ons tijdens de route spreken
over onderwerpen die hen na aan
het hart liggen. Langskomen kan
tijdens de route in één van de dorpen
of buurtschappen, bij de lunch of 
‘s avonds als we op de camping
staan. Een stuk meefietsen mag
ook!”

Hieronder vindt u een voorlopig
schema van de zomertoer. U kunt
zich aanmelden of meer informatie
vragen bij het directiesecretariaat,
mevr. G. Nijland, tel. (0575) 75 03 84
of e-mailen g.nijland@bronckhorst.nl
Aanmelden kan tot 29 juni a.s.

Schema
• Dag 1, maandag 10 juli, vertrek

08.00 uur uit Vorden. De route van
die dag is Vorden - Veldwijk - eind-
punt taveerne ‘De Wildenborcher-
hof’, Wildenborchseweg 6 in Vor-
den, rond 18.00 uur. Lunch rond
13.00 uur bij zwembad ‘In de Den-
nen’, Oude Zutphenseweg 7 in
Vorden

• Dag 2, dinsdag 11 juli, vertrek
08.00 uur vanaf ‘De Wildenbor-
cherhof’. De route van deze dag is
Mossel - Kranenburg - Medler -

Linde - Varssel - Veldhoek met als
eindpunt sportcomplex ‘de Veld-
hoek’, Varsselseweg 55 in Veld-
hoek om 18.30 uur. Lunch rond
13.00 uur in ‘’t Proathuus’, Linde-
seweg 23 in Linde

• Dag 3, woensdag 12 juli, vertrek
08.00 uur van sportcomplex ‘de
Veldhoek’. De route is Veldhoek -
Dunsborg - Halle Heide - Halle -
Halle Nijman - Heidenhoek -
Wassinkbrink - Winkelshoek -
Zelhem. Lunch rond 13.00 uur in
Halle. Vanaf 18.30 uur avond-
programma en overnachting op
camping ‘De Betteld’, Aaltense-
weg 11 in Zelhem

• Dag 4, donderdag 13 juli, vertrek
08.00 uur vanaf ‘De Betteld’ in
Zelhem. De route is Oosterwijk -
Velswijk - Wittebrink - Hummelo -
Laag Keppel - Hoog Keppel - Voor
Drempt - Eldrik - Achter Drempt -
Olburgen. De lunch is in de omge-
ving van Eldrik rond 13.00 uur. 
De avond brengt het gezelschap
door op camping ‘Dorado Beach’,
Pipeluurseweg 8 in Olburgen
vanaf 18.30 uur

• Dag 5, vrijdag 14 juli, vertrek 08.00
uur vanaf ‘Dorado Beach’ in Olbur-
gen. De route is Rha - Bronkhorst
- Steenderen - Covik - Baak - Vier-
akker - Wichmond. Lunch in zaal

‘Den Bremer’, Zutphen Emmerik-
seweg 37 in Toldijk om 13.00 uur.
Avond en overnachting bij Eko
Boerderij ’t Boshuis’, Boshuisweg
8 in Vierakker vanaf 19.00 uur

• Dag 6, zaterdag 15 juli, vertrek
om 08.00 uur vanaf Eko Boerderij
‘’t Boshuis’. De route van deze
laatste dag is Delden - Noordink -
Bekveld - Keijenborg - Hengelo,
finish bij het gemeentehuis aan 
de Raadhuisstraat om 15.00 uur.
Picknicklunch rond 13.00 uur
in buurtschap Bekveld

Themabijeenkomsten in de avond
Met uitzondering van dag 1 is het 
‘s avonds ook de bedoeling om kleine
themabijeenkomsten te houden op de
locatie waar wordt geslapen. Mogelij-
ke onderwerpen kunnen zijn: toeris-
me in Bronckhorst (campingbedrijven/
bungalowparken), plattelands-
vernieuwing, landgoederen in de
gemeente, Varsselring-circuit etc. Dit
moet nog nader ingevuld worden,
maar wilt u hierover spreken of heeft
u interesse om namens uw wijkver-
eniging, project of bedrijf over een
ander onderwerp / product tijdens
een themabijeenkomst te spreken,
bel of mail ons directiesecretariaat
voor 29 juni op eerdergenoemd
telefoonnummer/e-mailadres.

Burgemeester Aalderink: Fietst u mee ergens tussen 10 en 15 juli?

De eerste WMO-beleidsnota’s zijn klaar
Laat uw mening erover horen, het kan tot 19 juli
Onlangs stond op de gemeente-
pagina een uitgebreide uitleg over
de eerste twee WMO-notities
(‘Huishoudelijke hulp en Wvg’ en
‘WMO-loket’) die klaar zijn. In de
nota ‘Huishoudelijke hulp en Wvg’
is beschreven hoe de gemeente
om wil gaan met individuele
voorzieningen die nu nog onder-
deel zijn van de Wvg en huishou-
delijke hulp, een nieuwe voorzie-
ning die de gemeente moet gaan
verstrekken. In de nota ‘WMO-
loket’ staat 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. 

Inspraakprocedure
Tot 19 juli a.s. kunt u uw mening

geven over de nota’s. U kunt
zowel mondeling als schriftelijk
reageren. De stukken liggen
tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor,
bij de afdeling Maatschappelijk
ontwikkeling, en zijn ook te
downloaden via de website van de
gemeente (www.bronckhorst.nl,
infobalie, plannen & projecten,
Wet Maatschappelijke Onder-
steuning). Heeft u vragen, dan
kunt u contact opnemen met
mevrouw F. Jansen van de
afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling, tel. (0575) 75 04 85.
Aan haar kunt u ook uw
mondelinge reactie geven.
Uw schriftelijke mening kunt 
u sturen aan b en w van Bronck-
horst. 

Luide sirenetest iedere eerste maandag
van de maand 
Op de eerste maandag van de
maand om 12.00 uur worden in
Nederland de sirenes getest. Ze
geven dan een luid alarm van onge-
veer 1,5 minuut. Omdat het om een
test gaat, hoeft u niets te doen. De
brandweer test de sirenes luid,
omdat niet iedereen even bekend is
met het sirenegeluid en de bood-
schap: “Als de sirene gaat, ga direct
naar binnen, sluit ramen en deuren
en zet de radio of TV aan”.

Als de sirene gaat, betekent dat wat?
Als de sirene gaat, is er iets aan de
hand. Het is een waarschuwing! Dat
kan zijn vanwege gevaarlijke stoffen
die vrijkomen bij een brand, het kan
gaan om een zwaar ongeval: in elk
geval vertelt de sirene u iets. “Ga
naar binnen en zet radio of tv op Om-
roep Gelderland.” Dat is in deze re-
gio de rampenzender. En alleen díe
sirenes loeien die voor dít incident

van belang zijn! Behalve op de
eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur.

Geluidswagen
Naast de sirenes kan de gemeente
ook geluidswagens inzetten om u te
waarschuwen. En tegenwoordig
wordt geëxperimenteerd met SMS.
Ook bij die waarschuwingen geldt
natuurlijk: “Als de sirene gaat, ga
direct naar binnen, sluit ramen en
deuren en zet de radio of TV aan”.

Hoorbaar?
Heeft u klachten over het functione-
ren van de sirenetest (heeft u de si-
rene bijvoorbeeld niet gehoord),
neemt u dan contact op met de heer
R. Visschers van de gemeente, tel.
(0575) 75 02 25. Landelijke informa-
tie vindt u op de websites 
www.postbus51.nl, www.crisis.nl of
www.minbzk.nl

Bent u mantelzorger? Kom eens langs bij het Steunpunt MantelZorg in het gemeentehuis 

Mantelzorg, bijna iedereen krijgt
vroeg of laat in zijn leven te maken
met mantelzorg. Een mantelzorger
is iemand die voor een chronisch
zieke, gehandicapte of dementeren-

de in zijn omgeving zorgt. Meestal
gaat het om de zorg voor een part-
ner, voor een ouder, kind of ander
naast familielid, maar het kan ook
iemand uit de vriendenkring of buurt

zijn. De hulp wordt meestal gegeven
uit liefde of vanuit persoonlijke
betrokkenheid. De tijd die iemand
aan mantelzorg besteedt, kan van
enkele uren per week oplopen tot
24 uur zorg per dag. Er even tussen-
uit gaan wordt dan steeds moei-
lijker. 
De mantelzorger kan bij deze, soms
zware, taak zélf wel eens een
steuntje in de rug gebruiken. 
Daarvoor is het Steunpunt Mantel-
Zorg Bronckhorst.

Bij het Steunpunt MantelZorg in het gemeentehuis kunt u terecht voor:
• Een luisterend oor
• Informatie en advies
• Lotgenotencontact
• Inzet vrijwilligers van de vrijwillige 

thuiszorgorganisaties
• PGB aanvragen
• Het volgen van trainingen
• Belangenbehartiging
• Het bevorderen van herkenning

en erkenning

In het gemeentehuis bevindt zich sinds kort een Steunpunt MantelZorg. Het
steunpunt is een dienstverlening van de Vrijwillige Intensieve Thuiszorg Oost-
Gelderland (VIT) en bestaat uit een uitgebreide folderzuil met informatie over
tal van zaken waar een mantelzorger of zorgbehoevende tegenaan loopt. Het
Steunpunt MantelZorg is onbemand, maar bevindt zich bij de Balie Zorg en de
medewerkers van deze balie kunnen vragen beantwoorden en/of doorverwij-
zen naar de consulent mantelzorg van VIT Oost-Gelderland. 
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Eén jaar Bronckhorst

Burgerjaarverslag 2005

Hierbij heb ik het genoegen u het eerste burgerjaarver-
slag van de nieuwe gemeente Bronckhorst aan te bie-
den. In dit verslag leg ik verantwoording af over onze
beleidskeuzes, over de kwaliteit van de dienstverlening
van de gemeente en over de wijze waarop we u als in-
woners betrekken bij de besluitvorming. Het geeft ook
een overzicht van allerhande activiteiten waar de
gemeente vorig jaar mee bezig is geweest.

2005 was het eerste jaar van de nieuwe gemeente
Bronckhorst. Voor mij persoonlijk was het een heel
bijzonder jaar, omdat ik op 10 november werd benoemd
tot burgemeester van deze prachtige gemeente. 
Burgemeester Van der Wende kreeg afgelopen
november eervol ontslag. De overgang van hem naar
mij als burgemeester is geruisloos verlopen, wat
natuurlijk een compliment is aan de organisatie. Mijn
benoeming in november betekent dat dit verslag voor
een groot deel gebaseerd is op de activiteiten die onder
verantwoording van burgemeester Van der Wende
plaatsvonden.

Ik wil nogmaals mijn dank uitspreken voor de warme
ontvangst die mijn vrouw en mij ten deel viel tijdens
onze installatie. Mijn kennismakingsbezoek in decem-
ber aan de kernen gaf mij al direct een goed beeld van
het geweldige verenigingsleven en vrijwilligerswerk
dat in Bronckhorst plaatsvindt. Ik hoop van harte dat dit
burgerjaarverslag u meer inzicht geeft in het wel en
wee van onze unieke gemeente. Heeft u vragen of wilt u
reageren op dit verslag, dan reken ik erop dat u mij
benadert. Dat kan via tel. (0575) 75 02 50 of via e-mail:
info@bronckhorst.nl.

Veel leesplezier, 
Henk Aalderink, burgemeester

De keuze voor Hengelo als locatie
voor het gemeentehuis betekende
dat de andere voormalige gemeen-
tehuizen overbodig werden. Zij kre-
gen een nieuwe bestemming. Aviko
kocht het gemeentehuis in Steende-
ren voor een kantoorlocatie. Het
voormalige gemeentehuis van
Hummelo en Keppel werd een
gezondheidscentrum, waar zich
twee huisartsen en een vertegen-
woordiging van Sensire vestigden.
Het gemeentehuis van Zelhem
wordt door de Gouden Leeuw Groep
verbouwd tot een woonzorg-
voorziening en zorghotel. Kasteel
Vorden ging tot slot in erfpacht over
naar de familie Rodink. Het kasteel
is open voor huwelijken en

vergaderingen. Verder zijn er een
brasserie en enkele hotelkamers. 

Na de start van Bronckhorst was het
zaak zo snel mogelijk inzicht te krij-
gen in de financiële situatie van de
nieuwe gemeente. We moesten
eerst de begroting voor 2005
opstellen. Normaal gebeurt dit aan
het eind van het voorafgaand jaar,
maar door de herindeling was in de
oude gemeenten eind 2004 geen
begroting meer gemaakt. Later in
2005 maakten we opnieuw een
begroting, nu voor 2006. 

De begroting 2005 was een wat ru-
we schets (niet alles was al in kaart

te brengen) en liet een tekort zien
van bijna 4 miljoen euro. De oor-
zaken waren onder meer de flinke
bezuiniging van het rijk op de
algemene uitkering aan gemeenten
en het te ruime uitgavenpatroon
van de vijf voormalige gemeenten. 
We namen daarom een aantal
ingrijpende bezuinigingsmaat-
regelen. Onder meer werd een
vacature- en investeringsstop
ingesteld en de budgetten van de
afdelingen werden verlaagd.  
Half december stelde de raad de
begroting voor 2006 vast. Deze geeft

een definitiever inzicht in de
uitgaven en inkomsten van de
gemeente en liet een tekort van 
5 miljoen euro zien. Dit is inclusief
een bedrag voor een aantal belang-
rijke projecten, zoals plattelands-
vernieuwing, kernen-, ouderen- en
jeugdbeleid en recreatie en toeris-
me, waarin de gemeente toch wil
investeren. De al eerder ingezette
bezuinigingen, maar ook bijvoor-
beeld een efficiënter inkoop- en
aanbestedingsbeleid moeten ervoor
zorgen dat de financiële situatie in
2009 op orde is.

We vinden het belangrijk aanwezig te
zijn bij activiteiten die onze inwoners
belangrijk vinden. Zo houden we voe-
ling met wat er leeft in Bronckhorst.
De collegeleden waren aanwezig bij
vele activiteiten zoals bijvoorbeeld
oranje- en schuttersfeesten, concer-
ten, jubilea, openingen, recepties,
herdenkingsbijeenkomsten en
speciale sportwedstrijden. Ook be-
zochten we grote evenementen als

de jaarlijkse motorraces op het
Varsselring-circuit in Hengelo en 
de Achterhoekse Paardedagen in
Zelhem. In Bronckhorst vieren veel
inwoners hun 50- en 60-jarig
huwelijksfeest. Als zij hier prijs op
stellen, bezoeken één van de
wethouders of ik de inwoners die 
60 jaar getrouwd zijn. De raadsleden
gaan op bezoek bij echtparen die hun
50-jarig huwelijksfeest vieren. 

Beste inwoners van Bronckhorst, 

Op bezoek bij speciale gelegenheden

De herindeling werd in 2004 defini-
tief een feit. De gemeenten Hengelo
Gld., Hummelo en Keppel, Steende-
ren, Vorden en Zelhem sloten eind
2004 hun deuren en gingen op in de
nieuwe gemeente Bronckhorst. De
nieuwe locatie in Hengelo was even
wennen. Voor u als inwoner, omdat 
u nu naar Hengelo (gemeentehuis of
-kantoor) moet voor gemeentelijke

diensten. Maar ook voor de ambte-
naren die elkaar moesten leren
kennen en nieuwe werkplekken
moesten inrichten. Verder begon
een compleet nieuw bestuur. 
Natuurlijk ging er aan de herindeling
een periode van intensieve voorbe-
reidingen vooraf. Daardoor konden
we in 2005 de dienstverlening snel
oppakken. De raad en het college

gaven richting aan de nieuwe ge-
meente met het opstellen van een
raads- en collegeprogramma. Hierin
staan de plannen voor hun komende
bestuursperiode. In dit eerste jaar
van het bestaan van onze nieuwe ge-
meente zijn veel zaken voortvarend
opgepakt en in gang gezet. De resul-
taten daarvan worden vooral de
komende jaren zichtbaar. 

Herindeling in de praktijk

Wat gebeurde er met de oude gemeentehuizen?

Financiële stand van zaken

De gemeente heeft zes bijzon-
dere locaties aangewezen als
trouwgelegenheid. Deze dragen
zeker bij aan een onvergetelijke
dag. Er kan getrouwd worden in
kasteel Vorden, in de kapel in
Bronkhorst, in huize Baak, in
heem- en siertuin Aldenhaeve 
in Zelhem, in kasteel Keppel 
en in het gemeentehuis in
Hengelo Gld. 

Vorig jaar vonden in Bronckhorst
in totaal 132 huwelijken plaats
en 22 stellen lieten hun partner-
schap registreren.

Bereikbaarheid

De gemeente heeft een goede
dienstverlening hoog in het vaandel
staan. Bijvoorbeeld de bereikbaar-
heid via telefoon, per brief of aan de
balies moet goed zijn! De telefoni-
sche bereikbaarheid was bij de start
van de nieuwe gemeente Bronck-
horst nog wel eens een probleem.
Na onderzoek hebben we daarom
verbeteringen doorgevoerd. Verder
hanteren we ruimere openingstijden
dan de voormalige gemeenten. 
Onze deuren zijn van maandag t/m
donderdag geopend van 8.30 tot
15.00 uur (Publiekszaken op de
donderdagen tot 19.30 uur) en op
vrijdag tot 12.30 uur.

Afhandeling brieven
De gemeente ontving in 2005 ruim
6000 brieven. Bijvoorbeeld om een
subsidie of vergunning aan te
vragen, een bezwaarschrift in te
dienen of een verzoek te doen aan
burgemeester en wethouders. 
We streven ernaar brieven zo
spoedig mogelijk en correct af te
handelen. Voor veel zaken geldt 
een wettelijk vastgestelde termijn,
waarbinnen de gemeente de aan-
vraag moet afdoen. 

De afhandeltermijn van brieven 
en de telefonische bereikbaarheid
zijn altijd een punt van aandacht. 

Persoonlijk contact met b en w

Inwoners kunnen mij en/of de
wethouders persoonlijk spreken
door hiervoor een afspraak te

maken via het directiesecretariaat.
In 2005 heeft een groot aantal
mensen hiervan gebruik gemaakt.

Bedrijfsbezoek

Burgemeester en wethouders be-
zoeken bijna elke week één of meer-
dere bedrijven. Dat levert een goed
beeld op van het bedrijfsleven en de

economie in onze gemeente. Op die
manier horen we wat er leeft in het
bedrijfsleven en waar we elkaar mee
van dienst kunnen zijn.

Loco-burgemeester en wethouder Boers heet mijn vrouw en mij
welkom in Bronckhorst

Wethouder Nas bespreekt de telefonische bereikbaarheid met één van de receptionistes

Op 10 september hielden we open
huis. Vele honderden inwoners
maakten op deze dag kennis met
waar we ons als gemeente mee be-
zighouden. De afdeling Werk, inko-
men en zorg liet bijvoorbeeld zien
welke voorzieningen de gemeente
kan bieden als iemand zorg nodig
heeft. De afdeling Bouwen en mi-
lieu gaf informatie over welstand en
bouwvergunningen en bezoekers
konden hier een compostvat win-
nen. Openbare werken had een
ludiek verkeersbordenoverzicht 

en een demonstratie boomzagen.
Bij Maatschappelijke ontwikkeling
konden bewoners alles te weten
komen over bijvoorbeeld kunst 
en cultuur, peuterspeelzalen en
scholen in onze gemeente. 

Open dag

Zes unieke trouwlocaties
in Bronckhorst

Speciale uitneembare bijlage!



De vijf voormalige gemeenten
hadden voor nagenoeg alles een
eigen beleid en eigen regels. Het is
daarom een behoorlijk proces om te
komen tot een nieuw, geïntegreerd
beleid en nieuwe regels voor de
gemeente Bronckhorst. Voor het
opstellen van beleid is het van groot
belang te weten wat inwoners,
belanghebbenden of andere betrok-
kenen vinden van een onderwerp.
De raad en het college pakten dan
ook zoveel mogelijk zaken interac-
tief, dus samen met de inwoners,
op. In 2005 lieten veel inwoners aan
ons weten wat zij belangrijk vinden
op het gebied van het economisch
beleid, ouderenbeleid en jongeren-
beleid. Dit is meegenomen in het
inmiddels al vastgestelde of bin-
nenkort vast te stellen nieuwe
beleid. Verder was er een aantal
informatie- en discussieavonden
over een specifiek onderwerp of 
een locatie. We waren erg blij 
met het grote aantal inwoners 
dat mee wilde praten en denken
over onze plannen. 

Ouderenbeleid
Het aantal ouderen (65 jaar en
ouder) in onze gemeente stijgt en
het is belangrijk dat we daar als
gemeente op inspelen. Daarom zijn
we aan de slag gegaan met het
maken van een ouderenbeleid.
Hiervoor heeft de gemeente

groepsgesprekken met ouderen
gehouden. We wilden weten wat de
wensen zijn van ouderen op ver-
schillende gebieden, zoals wonen,
zorg en andere voorzieningen.
Inwoners van 65 jaar en ouder zijn
steekproefsgewijs benaderd om
deel te nemen aan de groepsge-
sprekken. Het bleek dat zij graag
bereid waren om mee te doen.
Vervolgens bogen de gemeenteraad
en aanbieders van voorzieningen en
diensten zich over de uitkomsten.
Dit alles vormt de basis voor het
nieuwe ouderenbeleid dat eind 2006
klaar moet zijn.

Jongerenbeleid
Ook wilden we graag weten wat er
bij jongeren leeft en waar zij
behoefte aan hebben. Natuurlijk
past een andere benadering dan 
bij ouderen. We kozen voor een
enquête onder 4700 jongeren
tussen de 12 en 23 jaar. Daarnaast
organiseerden we een chatsessie
(met elkaar 'praten' via internet)
met wethouder Ab Boers, die jeugd-
zaken in zijn portefeuille heeft. Ook
waren er verschillende discussie-
bijeenkomsten met de jongeren zelf
en met organisaties en instanties
die werken met deze doelgroep.
Een en ander leverde veel informa-
tie op. Dit resulteerde in een jeugd-
beleid, dat onlangs is vastgesteld.
Hierin staat onder andere dat de

jongerenopbouwwerker zijn activi-
teiten voortzet en we jongeren-
informatiepunten gaan opzetten. 

Economisch beleid
In het economisch beleid komen de
plannen van de gemeente Bronck-
horst op economisch gebied. De
gemeente wil het aantal arbeids-
plaatsen in Bronckhorst laten
groeien. We zetten in op een goede
samenwerking tussen de verschil-
lende spelers in het bedrijfsleven
en het gezamenlijk zoeken naar
nieuwe kansen. Met het bedrijfsle-
ven vond uitgebreid overleg plaats.
In 2005 zijn we met de voorbereidin-
gen gestart. Medio 2006 moet het
economisch beleid er zijn.

Bijeenkomsten over een specifiek
onderwerp of locatie
Enkele andere bijeenkomsten die
georganiseerd zijn om u te informe-
ren en met u van gedachten te
wisselen waren:
• discussiemiddag cliëntenpartici-

patie Wet, werk en bijstand en
Wet voorzieningen gehandicapten
(april) 
Met belanghebbenden spraken
we over hoe zij kunnen meeden-
ken en adviseren over de uit-
voering van beide wetten door de
gemeente

• informatieavond over de werk-
zaamheden aan vijver de Weppel
in Hummelo (juni)
De vijver diende als overstort-
vijver voor het riool. Tijdens de
avond kwamen de geplande aan-
passingen aan de vijver aan de or-
de die in de nazomer van 2005 zijn
uitgevoerd. Deze wordt nu alleen
nog gebruikt als overloop bij ex-
treme regenval. De vijver is uitge-
baggerd en voorzien van nieuwe
omranding. Ook de groenstrook
langs de vijver is heringericht 

• informatieavond over de alge-
mene begraafplaats van Vorden
(september)
Deze begraafplaats raakt vol. Om
tijdig in te spelen op de toekom-
stige behoefte, maakte het colle-
ge hiervoor een plan. Tijdens een
gecombineerde commissieverga-
dering en openbare inspraakbij-
eenkomst in Vorden werd dit in-
en uitbreidingsplan besproken

• informatieavond over de herin-
richting van de dorpskern in Baak
(november)
De herinrichting van de dorps-

kern (Wichmondseweg van de
Pastoor Teubnerstraat tot aan 
de Van der Heijdenstraat en de
Pastoriestraat) kwam tijdens de
inloopavond aan de orde

• informatieavond over bouwen en
slopen (november)
Bouwbedrijven, aannemers en
architecten konden op deze avond
kennis nemen van de wijze waar-
op onze gemeente bijvoorbeeld
bouwvergunningen toetst en de
handhaving op bouw- en sloopge-
bied uitvoert

• informatiebijeenkomst dorpen en
buurtschappen (oktober)
Inwoners van de dorpen en buurt-
schappen in de gemeente lieten
ons weten hoe zij aankijken tegen
de leefbaarheid in hun woonom-
geving en hoe zij de contacten
met de gemeente ervaren. De ge-
meente gaat in nauw overleg met
de Vereniging voor Kleine Kernen
een zogenaamd kernenbeleid
opstellen

• informatieavond voor nieuwe in-
woners (november)
Het college stelde zich voor aan de
vele nieuwe inwoners van Bronck-
horst en vertelde het één en ander
over hoe de gemeente werkt en
waar de gemeente zich mee bezig
houdt. Ook was er een informatie-
markt, waar de nieuwe inwoners
kennis konden maken met vele
activiteiten in onze gemeente

Inwoners betrokken bij beleidsvorming

Hoe kreeg u informatie van ons?

Naast de vele informatie- en
discussiebijeenkomsten houdt de
gemeente u periodiek op de hoogte
via andere kanalen. Zo begonnen we
in 2005 met de wekelijkse, herken-
bare gemeentepagina’s in huis aan
huisblad Contact en de website
www.bronckhorst.nl met onder
meer informatie over b en w, de
raad, diensten/producten en plan-

nen van de gemeente. De website is
vorig jaar bovendien uitgebreid met
een WOZ-balie, waar u onder meer
informatie kunt krijgen over de WOZ,
een taxatieverslag kunt opvragen en
kunt kijken met welke panden uw
huis is vergeleken. Verder zijn een
speciale Bronckhorster afvallink
(ook specifiek voor uw straat) en een
digitale gemeentegids met route-
planner, zodat u gemakkelijk allerlei
instanties en verenigingen kunt
vinden, toegevoegd. De website
kreeg in 2005 bijna 90.000 hits te
verwerken. Vaak kunt u ook nieuws
over onze gemeente lezen, horen of
zien in de verschillenden kranten, 
op de radio en op tv. We hebben we-
kelijks contact met de media in onze
regio om ze op de hoogte te houden
van het nieuws van de gemeente. 

Bezwaren

Burgers en bedrijven kunnen
bezwaar maken tegen een besluit
van de gemeente. We hebben een
onafhankelijke adviescommissie
ingesteld (de bezwaarschriften-
commissie) die de bezwaarschriften
behandelt. Deze commissie geeft
vervolgens een advies aan het
bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen (bijvoorbeeld het college
van b en w). 

De bezwaarschriftencommissie be-
handelde in 2005 89 bezwaarschrif-
ten. Deze zijn als volgt in te delen:
ruimtelijke ordening, bouwen en

milieu 34, sociale voorzieningen 30,
subsidies 6 en overige zaken 19. 
Van de bezwaren werden er 23 ge-
grond verklaard. Dat houdt in dat de
bezwaarmaker gelijk krijgt. Verder
werden er 38 ongegrond verklaard,
12 niet-ontvankelijk verklaard en 
16 ingetrokken. 

We denken dat we het aantal bezwa-
ren tegen besluiten in de toekomst
kunnen verminderen. Door beslui-
ten beter te motiveren en nog meer
te luisteren en te communiceren ho-
pen we het draagvlak voor besluiten
te vergroten.
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Op 1 januari 2005 startte Henk van
der Wende als waarnemend
burgemeester van de kersverse
gemeente Bronckhorst (voor de
herindeling was hij waarnemend
burgemeester van Zelhem). Zijn
aanstelling duurde totdat een
nieuwe burgemeester voor de
gemeente zou aantreden. Op 
14 november was dat zover. 

Henk van der Wende nam afscheid
en ik trad aan tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst in het gemeente-
huis. In mijn portefeuille heb ik
communicatie, recreatie en toeris-
me en handhaving. Daarnaast heb
je als burgemeester wettelijke
taken op het gebied van openbare
orde en veiligheid. 

Henk Aalderink volgt Henk van der Wende op

We moesten helaas afzien van de
bouw van de Multifunctionele
accommodatie (MFA) in Vorden. 
De belangrijkste reden was dat de
gemeente de financiën niet heeft
om een gebouw te realiseren voor
alle deelnemers die oorspronkelijk
mee zouden doen (Dorpsschool,
peuterspeelzaal Ot en Sien,
bibliotheek, loket WegWijZer en
Stichting Welzijn Vorden). 
Voor de nieuwbouw van de
Dorpsschool was al wel geld
gereserveerd en deze is in 2005 in
gang gezet. De huisvesting van

peuterspeelzaal Ot en Sien kon in
de nieuwbouwplannen meegeno-
men worden. De planning is dat in
de zomer van 2007 de nieuwe
basisschool en peuterspeelzaal
gereed zijn. 

De gemeenten Hengelo, Hummelo
en Keppel en Steenderen kenden
elk een partnergemeente in Duits-
land. Hengelo had Neuenkirchen,
Hummelo had Heek en Steenderen
Legden. Veel verenigingen in de
drie plaatsen hebben nauwe con-
tacten met verenigingen in de part-

nergemeenten. De oude gemeenten
stimuleerden en ondersteunden dit.
Door de herindeling was het nodig
deze contacten opnieuw te bekij-
ken. We besloten de relatie met de
partners te beëindigen. De belang-
rijkste reden is dat de prioriteiten
van de gemeente bij het bevorderen
van de samenhang en samen-
werking binnen de eigen gemeente
liggen. Voor het onderhouden van
de contacten kunnen verenigingen
nu een beroep doen op Euregio, het
samenwerkingsverband voor
Nederlands-Duitse contacten. 

Moeilijke zaken

Als iemand een klacht heeft over 
de bejegening door een ambtenaar,
behandelen we die volgens een
interne procedure. Als de klager
vervolgens niet tevreden is met de
afhandeling van de klacht, dan kan
hij deze voorleggen aan de externe
klachtencommissie. 

In 2005 werd 1 keer een klacht aan
deze commissie voorgelegd. De
gemeente nam de uitspraak en
aanbevelingen van de commissie
over en voerde deze uit.

Klachten

Ontwikkelingen in het buitengebied 

Het bestemmingsplan Buitengebied
Hengelo/Vorden liep achter bij de
ontwikkelingen en moest geactuali-
seerd worden. In het nieuwe
bestemmingsplan staan de juridi-
sche spelregels van wat wel en wat
niet mag in het buitengebied van
beide dorpen. Het doel van de
nieuwe visie is om de verschillende
functies van het buitengebied
(bedrijvigheid, recreatie, natuur en
landschap) zo goed mogelijk te
combineren en te stimuleren. 
We organiseerden in 2005 een
informatiebijeenkomst over het
bestemmingsplan en tijdens de

inspraakperiode konden bewoners
op het plan reageren. Het is de
bedoeling dat het nieuwe bestem-
mingsplan de basis gaat vormen
voor het bestemmingsplan Buiten-
gebied voor heel Bronckhorst. 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad
het Landschapsontwikkelingsplan
(LOP) voor het grondgebied Zelhem
vastgesteld. Dit plan geeft aan welke
ontwikkelingen mogelijk zijn in het
buitengebied van Zelhem. Geregeld
komen bewoners met initiatieven.
Deze kunnen we nu toetsen aan dit
plan. Enthousiaste bewoners deden

in verschillende bijeenkomsten mee
aan het opstellen van het LOP. De
raad vindt dat dit plan de basis moet
zijn voor een Landschapsontwikke-
lingsplan voor heel Bronckhorst. 

Wethouder Baars is verantwoordelijk voor
het bestemmingsplan Buitengebied Hen-
gelo/Vorden en het LOP Zelhem



Wegen, verkeer en openbaar vervoer

We investeerden in 2005 in een aan-
tal knelpunten op het gebied van
verkeer en vervoer. Noodzakelijk
onderhoud werd gedaan, verkeers-
situaties verbeterd en fietspaden
aangelegd. De verkeersveiligheid
speelde daarbij een belangrijke rol.

• In juni is de Olburgseweg in
Olburgen onder handen genomen.
Het wegdek is vernieuwd en er
kwamen fietsoversteekplaatsen in
de vorm van plateaus 

• Tegelijkertijd is een fietspad aan-
gelegd langs de Doesburgseweg
dat de aanwezige fietspaden ver-
bindt. Zo ontstond een doorgaande
fietsroute tussen Steenderen en
Doesburg. In Steenderen werd in
dezelfde periode ook aan acht
bruggen onderhoud gepleegd 

• Als proef werd in september de
rondweg in Zelhem opengesteld

voor landbouwverkeer. Het
landbouwverkeer mag niet langer
door de bebouwde kom (met
uitzondering van het industrie-
gebied). Na een jaar kijken
gemeente en provincie of de proef
wordt omgezet in een definitieve
aanpassing 

• In Vorden werken we aan een
verkeersluwe en veilige inrichting
van het centrum. De aanleg in het
najaar van een rotonde op de
kruising van de Zutphenseweg
met de Rondweg was een
belangrijk onderdeel van het
verkeersplan 

• In de herfst werden kleine
verkeerstechnische aanpassingen
aan de Dorpsstraat in Hummelo
gedaan. Dit gebeurde in combi-
natie met het groot onderhoud aan
deze weg. Er kwamen suggestie-
stroken op de rijbaan en op de

kruising met de Keppelseweg is
een visueel plateau aangelegd.
Ten noorden van de bebouwde
kom moet nieuwe markering op
de weg het verkeer uit Zutphen
afremmen 

• Ruim 200 gebruikers (vooral Hen-
geloërs en Keijenborgers) van
buslijn 51 (Doetinchem - Vorden)
vulden een enquête in over hoe zij
over de busverbinding dachten. De
reden van het onderzoek is de
wens van de provincie om de route
op te waarderen tot Snelnet, zodat
de bus beter aansluit op de treinen
in Doetinchem en Vorden. Boven-
dien is het voortbestaan van Snel-
net-verbindingen beter gewaar-
borgd dan van andere lijnen. Om
Snelnet-verbinding te worden zijn
enkele aanpassingen op de route
nodig. Zo zou de Snelnetbus niet
meer door het centrum van Hen-
gelo rijden. De gemeente geeft
echter de voorkeur aan een
busroute die door het dorp blijft
gaan. De resultaten van de
enquête bespreekt de gemeente
met de provincie en vervoerder
Syntus

• Ook over de verkeersituatie op 
de N 330 overlegt de gemeente
met de provincie. Op deze
provinciale weg gebeuren (te) 
veel ongelukken. Tijdens het groot
onderhoud aan de weg wordt het
verbeteren van de verkeers-
veiligheid meegenomen 

• Verder heeft de provincie, na on-
der meer een lobby van onze kant,
geld beschikbaar gesteld voor
groot onderhoud aan en het ver-
breden van het fietspad tussen
Zelhem en Ruurlo. Het fietspad
moet hierdoor veiliger worden

Openbare orde en veiligheid

De brandweer van Bronckhorst
werkt met 100 vrijwilligers, verdeeld
over vier posten (Steenderen, Vor-
den, Hengelo en Zelhem). Daarnaast
zijn er enkele beroepsbrandweer-
krachten op de afdeling Openbare
orde en veiligheid in het gemeente-
huis die zich, naast hun brandweer-
taken (ook opleiden/oefenen en
onderhoud), bezighouden met het
verlenen van gebruiksvergunningen
en handhaving van APV-, gebruiks-
en evenementenvergunningen. De
Bronckhorster brandweermensen
staan dag en nacht klaar om een
calamiteit te bestrijden. In 2005
kwam de brandweer 192 keer in
actie. In 108 gevallen ging het om
brandbestrijding en in 84 gevallen
om hulpverlening.  

Op 16 april kleurde Hengelo rood.
De plaatselijke brandweerpost orga-
niseerde speciale brandweerwed-
strijden voor korpsen uit Oost-
Nederland. Het doel was om onder
nagebootste, realistische omstan-
digheden onderling te duelleren en
te zorgen voor een snelle, efficiënte
redding en brandbestrijding. Meer
dan twintig teams uit Gelderland en
Flevoland namen deel. Het was een
zeer enerverende dag en de post
Steenderen behaalde een knappe
derde plaats.

Voor grootschalige calamiteitenbe-
strijding neemt Bronckhorst deel aan
de Veiligheidsregio Noord-Oost Gel-
derland. Vanuit dit samenwerkings-
verband worden brandweerwagens

uit meerdere gemeenten ingezet en
vindt coördinatie plaats bij grote
calamiteiten. Ook valt de 112 alarm-
centrale in Apeldoorn die Bronck-
horst alarmeert onder aansturing
van de Veiligheidsregio. In 2005 is 
het communicatiesysteem C2000
geïntroduceerd. Dit systeem van
portofoons maakt het onderling com-
municeren van hulpverleningsdien-
sten gemakkelijker en draagt bij aan
adequate calamiteitenbestrijding. 

Voor het organiseren van een evene-
ment moet u een vergunning aan-
vragen bij de gemeente. In 2005
hebben we bijna 1400 evenementen-
vergunningen verleend. In zo’n ver-
gunning staan randvoorwaarden
voor een veilige organisatie van een
activiteit voor de omgeving en be-
zoekers. Evenementen zijn optoch-
ten, collectes, buurtfeesten, maar
ook grote activiteiten als de Achter-
hoekse Paardedagen en de Country
Living Fair in Vorden. In 2006 bekij-
ken we of de vergunningverlening
voor kleinschalige activiteiten
eenvoudiger en sneller kan. 

In november 2004 vonden de ge-
meenteraadsverkiezingen voor
herindelinggemeenten plaats. In
Bronckhorst is de zetelverdeling tot
2010 als volgt: CDA 10, PvdA 7, VVD
6, GroenLinks 1 en D’66 1 zetel. 

We hebben een duaal bestuur. Dat
houdt in dat de functies, samenstel-
ling en bevoegdheden van raad en
college zijn gescheiden. Zo zijn wet-
houders geen raadslid meer en rich-
ten raadsleden zich meer op hun
volksvertegenwoordigende rol. De
raad geeft de richting aan van het
beleid en controleert achteraf of 
het college het beleid goed heeft
uitgevoerd.

Een voorbeeld van duaal bestuur is
de werkwijze van de raadscommis-
sies in Bronckhorst. Veel zaken
waarover de gemeenteraad beslist,
komen aan de orde in de raadscom-
missies. Bronckhorst heeft twee
raadscommissies: de commissie
Beleidsontwikkeling en de commis-
sie Evaluatie en controle. In de com-
missie Beleidsontwikkeling wisse-
len de politieke partijen van gedach-
ten over de hoofdlijnen van het op te
stellen beleid en luisteren daarbij
naar deskundigen, burgers en wet-
houders. De gemeenteraad neemt
op grond van wat in deze commissie
wordt besproken een besluit en
kiest voor een bepaalde beleidsrich-
ting. Burgemeester en wethouders
voeren het beleid vervolgens uit,
samen met de ambtenaren van de
gemeente. De raadscommissie
Evaluatie en controle ziet toe op
hoe de zaken zijn uitgevoerd. 
Iedere maand is er een raads-
vergadering en vergaderen de 
beide raadscommissies. Op de

gemeentepagina en website vindt u
informatie hierover. 

Spreekrecht 
Als burger kunt u na de opening van
de raadsvergadering de gemeente-
raad toespreken over een onder-
werp dat niet op de agenda staat. Zo
kunt u nieuwe onderwerpen die van
algemeen belang zijn onder de aan-
dacht van het gemeentebestuur
brengen. Tijdens de vergaderingen
van de raadscommissies kunt u juist
wel spreken over onderwerpen die
op de agenda staan. In 2005 hebben
16 mensen van het spreekrecht ge-
bruik gemaakt. Sommigen verte-
genwoordigden een hele groep.

Burgerinitiatief 
Om een onderwerp op de politieke
agenda te plaatsen kunt u, naast het
spreekrecht, ook een zogeheten
burgerinitiatief indienen. Een
burgerinitiatief moet door 25 kies-
gerechtigde burgers worden onder-
steund. Vorig jaar maakte nog
niemand gebruik van dit recht. 

Inwonersonderzoek naar
raadsverkiezingen 
Het kan zijn dat u 1 van de 1000 in-
woners was, die een vragenlijst ont-
ving na de raadsverkiezingen. De
gemeente wilde met deze enquête

onderzoeken wat de motieven waren
om wel of niet te stemmen en wat
het effect van de gevoerde campag-
ne was. Het opkomstpercentage was
8,5% lager dan bij eerdere gemeen-
teraadverkiezingen. Een groot deel
van de niet-stemmers zei niet te zijn
gaan stemmen uit gevoelens van
protest en onbekendheid met de
nieuwe gemeente. De bijzondere
activiteiten die zijn ingezet om de
opkomst te bevorderen, zoals lijst-
trekkersdebatten, een politieke
karavaan en informatiemarkten
trokken zeker de aandacht, maar
hebben de keuze om al dan niet te
gaan stemmen niet beïnvloed. Uit
het onderzoek kwamen belangrijke
aanbevelingen voor een volgende
raadsverkiezing. Zo blijkt dat
bewoners behoefte hadden aan
meer praktische informatie en 
een financiële onderbouwing van 
de standpunten. De uitkomsten en
enkele aanbevelingen zijn aan de
raad aangeboden.

Gemeenteraad
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Ingeburgerd

Twaalf nieuwkomers ontvingen 
vorig jaar tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het gemeentekan-
toor het inburgeringscertificaat van
wethouder Nas. De groep volgde het
inburgeringsprogramma aan het
Graafschap College in Doetinchem.

De geslaagden, tien vrouwen en
twee mannen, waren afkomstig uit
de voormalige Sovjet Unie (5 perso-
nen), voormalig Joegoslavië (2 per-
sonen), Irak, Algerije, Syrië, Filippij-
nen en Japan (allemaal 1 persoon). 

De gemeente helpt minima

Helaas weten veel mensen met een
laag inkomen niet dat zij vaak recht
hebben op een belastingteruggave.
Daardoor lopen zij veelal een be-
hoorlijk bedrag mis van de Belas-
tingdienst. We besloten daarom
om uitkeringsgerechtigden te gaan
helpen bij het invullen van de be-
lastingformulieren. De gemeente
huurde hiervoor een deskundige in,
die voor deze mensen de belasting
2004 terugvroeg. Een groot deel
van de uitkeringsgerechtigden
meldde zich voor deze hulp aan en
kreeg zo het belastingvoordeel
waar deze groep recht op heeft. 

Degenen met een minimuminko-
men kunnen ook in aanmerking
komen voor de Declaratieregeling.
Deze regeling biedt de mogelijk-
heid om een extra bijdrage aan te
vragen voor:
• betaling van de aanslag gemeen-

telijke heffingen. De bijdrage
wordt rechtstreeks verrekend
met de afdeling Financiën en
belastingen van de gemeente

• gezinnen met kinderen die het
basisonderwijs en/of het voort-
gezet onderwijs bezoeken

• deelname aan sport-, culturele
en/of maatschappelijke activitei-

ten. Denk bijvoorbeeld aan
contributie van verenigingen, 
een abonnement op bibliotheek,
zwembad of krant of een bezoek
aan de schouwburg 

Vorig jaar zijn 437 aanvragen voor
de regeling binnengekomen.

Wethouder Glasbergen heeft verkeer en vervoer in zijn portefeuille

Politie

De politie heeft een belangrijke
taak bij de zorg voor veiligheid. In
2005 is het nieuwe politieteam
Bronckhorst gestart. Het team
werkt vanuit het politiebureau in
Zelhem. Verdeeld over het grond-
gebied van de vijf voormalige
gemeenten werken vijf wijkagen-
ten die veel persoonlijke contacten
met inwoners onderhouden. De
gemeente heeft vorig jaar een
startdocument opgesteld met de
verwachtingen die zij heeft van de
politie. Op haar beurt heeft de
politie dit vertaald in een zoge-
naamd teamplan dat de basis is
voor een zorgvuldige uitvoering 
van de politietaken in Bronckhorst.
Het toezicht op de vele evenemen-

ten die in onze gemeente plaats-
vonden, nam veel tijd in beslag.
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We zijn trots dat we in 2005 zeven
Koninklijke onderscheidingen

konden uitreiken in onze gemeente.
We noemen ze nog even:

Lid in de Orde van Oranje Nassau
• Dhr. B.H. Bannink uit Doetinchem  
• Mevr. E.S.M. van Dijke-de Goede

uit Hengelo Gld. 
• Dhr. J.B.C.H. Gebbing uit Steende-

ren. Helaas heeft ons het bericht
bereikt dat hij kort na het ontvan-
gen van de onderscheiding is 
overleden. 

• Dhr. C. de Vries uit Hummelo      
• De heer T. Regelink uit Zelhem  

Ridder in de Orde van Oranje
Nassau   
• Dhr. J.L. Jansen uit Zelhem
• Dhr. mr. W.J.R. baron van Lynden

uit Laag-Keppel

Ereburger
Oud-burgemeester Henk van der
Wende werd de allereerste erebur-
ger van Bronckhorst.

Vrijwilliger van het jaar 
Het Steenderens Landschap werd
gekozen tot Vrijwilliger(sgroep) van
het jaar 2005. De andere twee

genomineerden waren de heer 
H.J. Reindsen uit Vorden en me-
vrouw H. Lubbers uit Hengelo Gld. 
Zij hebben zich op bijzondere wijze
verdienstelijk gemaakt in onze
gemeente. Tijdens de nieuwjaars-
receptie op 5 januari 2006 werden
deze vrijwilligers en vrijwilligersor-
ganisatie in het zonnetje gezet. Maar
we hebben natuurlijk nog veel meer
vrijwilligers en mantelzorgers in
Bronckhorst, die met hun activiteiten
het cement vormen van onze samen-
leving. We willen ook hen heel harte-
lijk bedanken voor hun inzet.

Kampioen in 2005 
In 2005 hebben de volgende sporters
in hun sport een unieke prestatie
neergezet. Ook zij stonden tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in de
schijnwerpers:
• Henk Willemsen uit Keijenborg

(motorcross)
• René Teerink uit Halle (autosport)
• Joyce Seesing uit Zelhem (fiets-

cross)

• Femke Dijk uit Hengelo (fiets-
cross)

• Frank Schotman uit Steenderen
(mountainbiken)

• Arjan Mombarg uit Vorden (skee-
leren)

• Erwin Plekkenpol uit Vorden
(motorsport)

• Gretha Klein Brinke uit Vorden
(veldrijden)

• Jan Loskamp uit Zelhem (springen
met paard)

• Henri Boerman, Jan Brink en
Andreas Bruns, deze leden van de
Hengelose SV Willem Tell komen
respectievelijk uit Arnhem,
Brummen en Duitsland (lucht-
pistool schieten) 

• VAMC team 1, Amel Advokaat,
Mark Wassink, Erwin Plekkenpol,
Maikel Roeterdink uit Vorden
(motorsport)

Hengelo Gld, 27 juni 2006
Henk Aalderink, burgemeester

Onderscheidingen

In dit financiële plaatje leest u welke inkomsten de gemeente in 2005 had en welke uitgaven en
investeringen zij heeft gedaan. 

Inkomsten en uitgaven
In de tabel Baten en lasten ziet u een overzicht van de begrote inkomsten en kosten en wat we
daadwerkelijk binnenkregen en uitgaven. In 2005 was de uitkomst uiteindelijk negatief, maar het
tekort was minder groot dan verwacht. Belangrijke redenen voor de gestegen lasten waren de
verplichte vorming van een voorziening pensioen- en wachtgelden politieke ambtsdragers en af-
vloeiingsregelingen voor personeel als gevolg van de herindeling. Daarentegen hadden we ook
meer inkomsten dan verwacht, met name door de verkoop van de gemeentehuizen en de afron-
ding van de exploitatie van enkele grondcomplexen. Naast mutaties in bouwgrondexploitaties
verklaren de genoemde redenen het verschil tussen de begrote baten en lasten ten opzichte van
de werkelijke inkomsten en uitgaven.

Inkomstenbronnen 
Het onderstaande overzicht geeft aan welke inkomstenbronnen de gemeente heeft. De helft van
onze inkomsten krijgen we van het rijk (algemene uitkering). 

Hoe zijn de gelden besteed?
In de taartfiguur ziet u onze lasten ingedeeld per soort. Dit geeft alleen een indicatie. In de
officiële Jaarrekening vindt u alle gedetailleerde informatie. 

Zoals in het burgerjaarverslag al is aangegeven, zetten we in 2005 veel nieuw beleid in gang. De
resultaten daarvan zijn de komende jaren merkbaar. Er is echter ook een groot aantal zaken al
gerealiseerd in 2005. Er is veel gedaan op wegengebied. Zo zijn een rotonde op de rondweg in
Vorden aangelegd en veel wegwerkzaamheden uitgevoerd in Steenderen, inclusief de aanleg van
het fietspad aan de Doesburgse weg. In 2005 begonnen we ook met de nieuwbouw van de open-
bare school in Velswijk en werd basisschool De Leer in Hengelo verbouwd. De gemeente inves-
teerde in de TRAP route in Zelhem. In deze wandel- en fietsroute maken toeristen en inwoners

kennis met karakteristieke archeologische, cultuurhistorische en landschapselementen. De
gemeente leverde ook een bijdrage voor de restauratie van de schutsluis in Laag-Keppel en de
korenmolen in Vorden. De succesvolle
jongerensoos Try-Out in Zelhem heeft
intern een metamorfose ondergaan. 
De gemeente heeft hieraan financieel
bijgedragen. De soos is een populaire
ontmoetingsplek voor jongeren uit de 
hele omgeving. Verder hebben we het
afgelopen jaar geïnvesteerd in dienst-
verlening aan u. Onze medewerkers
zetten zich in voor een goede bereik-
baarheid, toegankelijke gemeentelijke
informatie en spoedige en correcte
afhandeling van telefoongesprekken,
brieven, klachten etc.

In balans
In de onderstaande balans, die ook deel uitmaakt van de officiële Jaarrekening, geven we u een
overzicht van de vermogenpositie van de gemeente (bezittingen/schulden/eigen vermogen). 

Tot slot
Bij de Jaarrekening 2005 is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven voor wat betreft
getrouwheid. U kunt de complete Jaarrekening inzien bij de afdeling Financiën en belastingen in

Baten en lasten 2005  (bedragen x € 1.000) 
Lasten Baten 
begroot werkelijk begroot werkelijk 

2005 2005 2005 2005 

0 Algemeen bestuur 4.563    6.610    375    413   
1 Openbare orde en veiligheid 2.140    2.036    19      8       
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5.291    5.064    87      455   
3 Economische zaken 485       487       16      11     
4 Onderwijs 3.935    3.833    306    315   
5 Cultuur en recreatie 8.018    7.341    824    838   
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 9.995    9.058    4.046    3.645   
7 Volksgezondheid en milieu 9.979    9.873    7.382    7.912   
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 3.085    6.867    1.172    5.606   
9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 3.823    7.398    34.193    37.652

Totaal lasten 51.314     58.567        48.420        56.855       

Resultaat van baten en lasten  (- = nadelig) 2.894-      1.712-    

Inkomsten 2005 naar soort 
rekening procentueel 

Algemene uitkering van het Rijk 23.776 42
Overige inkomensoverdrachten van het Rijk 4.405 8 
Onroerende zaak belastingen 4.653 8 
Overige belastingen 309 1 
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 3.693 6 
Rioolrechten 3.189 6 
Legesopbrengsten 1.601 3 
Rente en dividend 3.142 6 
Exploitatieresultaat bouwgronden 665 1 
Verkoop onroerend goed * 4.003 7 
Overige inkomsten 2.252 4 
Onttrekking reserves 1.693 3 
Bouwgrondexploitaties 3.474 6 

Totaal 56.855  100 
* voor € 3.995 betrekking op de verkoop van de gemeentehuizen Vorden en Zelhem 

bedragen x € 1.000) 

Jaarrekening 2005 in een notendop

0 Algemeen bestuur 11% 1 Openbare orde en veiligheid 3%

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 9% 3 Economische zaken 1%

4 Onderwijs 7% 5 Cultuur en recreatie 13%

6 Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. 15% 7 Volksgezondheid en milieu 17%

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 12% 9 Financiering en alg. Dekkingsmiddelen 13%

Balans per 31 december 2005 (bedragen x € 1.000)

Activa 2005 2004 Passiva 2005 2004

Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 107 71 Eigen vermogen
Materiële vaste activa 43.613 43.064 - reserves 37.950 40.089
Financiële vaste activa 8.699 9.375 - resultaat 1.712- 2.159-

Voorzieningen 6.229 3.331
Langlopende schulden 20.497 15.970

Totaal vaste activa 52.419 52.510 Totaal vaste passiva 62.964 57.231

Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden (bouwgronden) 9.511 6.038 Kasgeldleningen 5.550
Vorderingen 6.853 8.729 Kortlopende schulden 6.691 5.429
Overige uitzettingen 1.401 2.739 Overlopende passiva 2.137 2.547
Liquide middelen 1.608 741

Totaal vlottende activa 19.373 18.247 Totaal vlottende passiva 8.828 13.526

Totaal activa 71.792 70.757 Totaal passiva 71.792 70.757

Borg- en garantiestellingen 25.137

Eindredactie, productie en fotografie: Directie en Communicatie, gemeente Bronckhorst
Drukwerk en vormgeving: Drukkerij Weevers b.v., Vorden 

Een vertegenwoordiger van het Steenderens Landschap, mevr. Lubbers en dhr. Reindsen:
belangrijke vrijwilligers in Bronckhorst

De verbouwde school De Leer in Hengelo

het gemeentekantoor.



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
• Hengelo Gld., 1 juli 2006, van 14.00 tot 02.00 uur de dag daaropvolgend, buurtfeest, Berkenlaan

33, tegenover op grasveld
• Hengelo Gld., 12, 14, 15 en 16 juli 2006, tijdens Hengelose kermis, ontheffing artikel 35 drank

en horecawet, kruising Spalstraat/Bleekstraat/Kerkstraat/ Ruurloseweg
• Hengelo Gld., aanvraag drank-en horecavergunning t.b.v locatie Spalstraat 1
• Keijenborg, 8 juli 2006, van 19.00 tot 02.00 uur de dag daaropvolgend, buurtbarbecue, tijdelijke

verkeersmaatregel, Teubenweg
• Zelhem, 19 augustus 2006, van 16.00 tot 23.00 uur, buurtfeest, Soerland 111, hoek Zevenweg/

Ermelinkstuk op het grasveld
• Zelhem, 26 augustus 2006, van 20.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, straatfeest met

barbecue, Pr. Marijkestraat 
• Zelhem, 29 en 30 juli 2006, paalzitweekend bij eetcafé de Groes, met live muziek 29 juli van

20.00 tot 24.00 uur, 30 juli optreden van een dweilorkest van 14.00 tot 20.00 uur op de markt
• Zelhem, 30 juli 2006, loterij bij de familie Menkveld, Hogeveldweg

Bouwvergunningen
• Halle, Klaverdijk 14, bouwen ligboxenmelkstal
• Hengelo Gld., Banninkstraat 45, vergroten landbouwloods met kantoor
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 45A, bouwen kippenstal
• Olburgen, Roggeland 17, verbouwen woning
• Steenderen, Emmerweg 2, bouwen kapschuur
• Vorden, Almenseweg 21, plaatsen dakkapel
• Vorden, Brinkerhof 92/94, bouwen buitenberging
• Vorden, Deldensebroekweg ongenummerd, veranderen bergruimte tot woning
• Vorden, Kerkstraat 7-11, plaatsen lichtreclame
• Vorden, De Koppel 11, veranderen kozijn in achtergevel
• Vorden, De Laegte 14, veranderen kozijn in achtergevel
• Vorden, Mosselseweg 12, vernieuwen/oprichten tuinschuur en renovatie van schuur 
• Vorden, Nieuwstad 29, bouwen garage/berging
• Vorden, Ruurloseweg 64, plaatsen vlaggenmasten
• Wichmond, Lankhorsterstraat 26, verbouwen woning
• Wichmond, Lankhorsterstraat 30, bouwen woning en bijgebouw
• Zelhem, Schovenweg 4, plaatsen carport/tuinberging

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Deldenseweg 9, voor het vergroten van een woning. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 6, lid 7, sub b en f en artikel 3, lid 4 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982’ (ter inzage van 29 juni t/m 12 juli 2006)

• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3, voor het aanbrengen van een kapconstructie op een
voormalig bankgebouw, en de verbouw hiervan tot woning. Het betreft een vrijstelling met
toepassing van artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Wichmond 1994’ (ter inzage van 29 juni t/m 26 juli 2006)

De bouwplannen liggen gedurende genoemde perioden tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Meeninklaan (ongen.), voor het verbouwen van het koetshuis van Landgoed

’t Meenink tot woning, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1984’ 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 33, vervangende nieuwbouw van een woning, geldend bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Hengelo 1984’ 

De ontwerpbesluiten liggen van 29 juni t/m 9 augustus 2006 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hummelo, De Hofkamp 4, voor het uitbreiden van een woning. Het betreft een vrijstelling van

de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Hummelo 1997’
• Zelhem, Abraham Kuyperstraat 19, voor het gedeeltelijk vergroten van een woning. Het betreft

een vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Zelhem Dorp 2002’

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 29 juni t/m 9 augustus 2006 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Voor alle voorgenomen vrijstellingen geldt:
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de genoemde afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

Reageren op de voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde ziens-
wijze over een van de te verlenen vrijstellingen naar voren kan brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 15 juni 2006:
• Hengelo Gld., 11 juni t/m 16 juli 2006, Hengelose Ondernemers Vereniging, vergunning voor

vlaggetjes aan lantarenpalen
• Toldijk, 29 en 30 juni en 2 juli 2006, Stichting Ontmoetingscentrum Toldijk, vergunning voor

blagenrock/optredens Normaal, tijdelijke verkeersmaatregel

• Gebied Hummelo en Keppel, 25 juni 2006, Stichting wandelpaden Hummelo en Keppel, vergun-
ning voor een wandeltocht

• Vorden, 2006, vergunning voor het venten met aardappelen, groenten, fruit en eieren 
• Zelhem, 25 juni 2006, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat, vergunning barbecue, tijdelij-

ke verkeersmaatregel
Verzonden 16 juni 2006:
• Vorden, 25 juni 2006, RTV Vierakker-Wichmond, 28e wielerronde, tijdelijke verkeersmaatregel
Verzonden 19 juni 2006:
• Halle, 28 juni t/m 1 juli 2006, Stichting School-en Volksfeest, vogelschieten, toneelavond,

optocht met muziek
• Hengelo Gld., 1 t/m 18 juli 2006, schutterij Eendracht Maakt Macht, vergunning voor reclame-

borden
• Keijenborg, 23 t/m 26 juni 2006, café Winkelman, ontheffing artikel 35 drank en horeca, tijdelij-

ke gebruiksvergunning 
• Keijenborg, 23 t/m 26 juni 2006, schuttersgilde Sint Jan, kermis, vogelschieten, toneelavond,

optocht met muziek, tijdelijke verkeersmaatregel
• Vorden, 29 en 30 juni en 3 juli 2006, Deldense Buurvereniging, vogelschieten, klootschietmara-

thon, tijdelijke verkeersmaatregel, tijdelijke gebruiksvergunning
Verzonden 20 juni 2006:
• Gebied Hummelo en Keppel, 12 augustus 2006, paardensportvereniging ‘de Doornslagruiters’,

vergunning venten met bloemen
Verzonden 21 juni 2006:
• Keijenborg, 1 juli 2006, buurtfeest, Geltinkweg, tijdelijke verkeersmaatregel
• Keijenborg, 1 juli 2006, buurtfeest, Ottenkampweg, tijdelijke verkeersmaatregel
• Vorden, 30 juni 2006, Galgengoorweg 19a, feest, ontheffing geluid, tijdelijke gebruiksvergun-

ning
• Zelhem, 30 juni 2006, van 17.30 tot 21.30 uur, Marktplein, muziekvereniging Union Zelhem,

zomeravondconcert
• Hengelo Gld., 1 juli 2006, Singel 30, feest 20.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag
• Bronckhorst, 29 juni t/m 2 juli 2006, Stichting Barchemse4daagse, vergunning voor het houden

van de Barchemse4daagse
• Hengelo Gld., 28 juni 2006, 19.30 tot 21.30 uur, VVV Bronckhorst- vestiging Hengelo, vergun-

ning optreden country groep op de locatie Wijnbergenplein/Kerkstraat 
• Hengelo Gld., 19 juli 2006, 19.00 tot 21.30 uur, VVV Bronckhorst- vestiging Hengelo,vergunning

optreden boerenkapel ‘Bloaskoppe’ en boerendansers ‘Old Hengel’, Wijnbergenplein/Kerk-
straat,

• Hengelo Gld., 23 augustus 2006, 19.00 tot 21.00 uur, VVV Bronckhorst- vestiging Hengelo,
vergunning demonstratie ponyclub Hengelo Gld. Banninkstraat 24-26

Verzonden 22 juni 2006:
• Steenderen, 2 juli 2006 van 11.00 tot 15.00 uur, parkeerplaats supermarkt Aalderink, braderie
• Wichmond, 3 juli 2006 van 12.00 tot 21.00 uur, braderie, Dorpsstraat, Hackforterweg tot aan

Beeklaan en de Vogelzang, tijdelijke verkeersmaatregel, live muziek tot 21.00 uur, tijdelijke
reclame

• Zelhem, 1 juli 2006 van 09.00 tot 12.00 uur, Bergstraat, langste ontbijt, tijdelijke verkeersmaat-
regel 

• Zelhem, 2 juli 2006 van 14.00 tot 17.00 uur, Pluimersdijk 2, optreden Lesselkapel, ontheffing
artikel 35 drank en horecawet

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden 21 juni 2006:
• Hengelo Gld., Vloed 47, bouwen schuur
Verzonden 22 juni 2006: 
• Zelhem, Stikkenweg ong., bouwen bedrijfsruimte 

Sloopvergunningen 
Verzonden 19 juni 2006:
• Halle, Nijmansedijk 26, slopen gedeelte silogebouw en het trafohuis
Verzonden 21 juni 2006: 
• Halle, Nicolaasweg 10, gedeeltelijk slopen dakplaten varkensschuur, komt asbesthoudend

afval vrij
• Steenderen, Nijverheidsweg 9, slopen romnyloods en werkplaats
• Vorden, Mosselseweg 3, slopen dakconstructie ligboxenstal

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, van 28 juni t/m 1 juli 2006 wordt een school- en volksfeest gehouden. Hierdoor is de

zuidelijke rijbaan van de Dorpsstraat (N330) afgesloten voor alle verkeer. Voor café/zaal Nijhof
en voor het regelen van het verkeer wordt een tijdelijke verkeerslichteninstallatie geplaatst
nabij Dorpsstraat 1 en de kruising Fortstraat/Kerktstraat, van 26 juni 12.00 uur tot 2 juli 12.00
uur. De Dorpsstraat (N330), in de bebouwde kom, wordt op 29 juni afgesloten voor alle verkeer
van 18.00 tot 21.00 uur. Voor het doorgaande verkeer wordt, via de Pluimersdijk c.q. Aaltense-
weg, een omleidingsroute ingesteld

• Hengelo Gld., op 1 en 2 juli 2006 houden eetcafé ‘de Groes’ in Zelhem en sportcentrum Aerofit
in Hengelo Gld. de voorronde van het Nederlands Kampioenschap Beach Soccer. Hiervoor
worden de Winkelskamp en de Nijverheidsweg afgesloten voor alle verkeer van 1 juli 2006,
08.00 uur, t/m 2 juli 2006, 23.00 uur

• Keijenborg, in verband met een buurtfeest wordt de Geltinkweg tussen nummer 26 en 17 op 
1 juli 2006, tussen 15.00 en 01.00 uur de daaropvolgende dag, afgesloten voor alle verkeer

• Keijenborg, in verband met een buurtfeest wordt de Ottenkampweg op 1 juli 2006 van 19.00 tot
24.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Steenderen, muziekvereniging ‘Nieuw Leven’ houdt op 2 juli 2006 een rommelmarkt. Hiervoor
geldt een éénzijdig parkeerverbod aan de Burgemeester Smitstraat tussen Dorpsstraat en 
J.F. Oltmansstraat aan de oneven zijde op 2 juli 2006, van 11.00 tot 15.00 uur

• Toldijk, op 1 en 2 juli 2006 zijn de Dutch open (Sheep dog trials), wedstrijd schapendrijven.
Hiervoor geldt aan beide zijden van de Wolfsstraat van 1 t/m 3 juli een parkeerverbod

• Vorden, muziekvereniging Sursum Corda houdt op 4 juli 2006 een zomeravondconcert. Hier-
door geldt de gehele dag een parkeerverbod aan de Kerkstraat (voor NH kerk) en is de straat
afgesloten voor alle verkeer van 18.00 tot 22.00 uur

• Wichmond, op 2 juli 2006, van 12.00 tot 21.00 uur, is er een braderie. Hiervoor wordt de Dorps-
straat vanaf mechanisatiebedrijf Arends tot aan de Baakseweg en de Hackforterweg van de
Dorpsstraat tot aan de kruising met de Beeklaan en Vogelzang van 1 juli 18.00 uur t/m 2 juli
24.00 uur, afgesloten voor alle verkeer. Ook geldt een éénzijdig  parkeerverbod aan de Beek-
laan op 2 juli, van 12.00 tot 21.00 uur

• Zelhem, chr. Basisschool ‘de Meene’ houdt op 1 juli 2006 een reünie. Hierdoor geldt op die dag
een parkeerverbod aan de zuidzijde (zijde van de school) van de Frans Halsstraat, het gedeelte
tussen de Rembrandtstraat en de Vincent van Goghstraat, van 11.00 tot 21.00 uur

• Zelhem, in verband met een zomeravondconcert wordt de markt tussen de Burgemeester
Rijpstrastraat en de Stationsstraat op 30 juni 2006, van 17.30 tot 21.30 uur, afgesloten voor alle
verkeer

• Zelhem, op 1 juli 2006 wordt het Langste ontbijt van de Achterhoek gehouden. Hiervoor wordt



Openbare bekendmakingen - vervolg

de Bergstraat tussen de Hummeloseweg en de Bleek op die dag afgesloten voor alle verkeer,
van 06.00 tot 13.00 uur

Voor alle afgesloten wegen geldt een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) Bouwen en milieu (bouw- en
sloopvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (tijdelijke verkeersmaatrege-
len). 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 be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Verkeersbesluit
• Vorden, b en w hebben op 20 juni 2006 besloten een voetgangersgebied in te stellen op het

complex van kasteel Vorden. Het voetgangersgebied is te herkennen aan borden, waarbij een
uitzondering wordt gemaakt voor bestemmingsverkeer. Een en ander is in overeenstemming
met de bij dit besluit behorende tekening.

Mogelijkheid voor beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u, of kan een rechtstreeks belanghebbende,
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, een beroepschrift indienen bij
Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor de behandeling
van uw beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening
Rouwenoordseweg 12 Hummelo’    
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Rouwenoordseweg 12 Hummelo’
ligt van 29 juni t/m 9 augustus 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

De herziening van het bestemmingsplan heeft betrekking op de verhoging van de aanwezige
straaltoren met een topbuis tot 106 meter om digitale televisiesignalen uit te zenden.

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.

Goedgekeurd bestemmingsplan ‘Halseweg 59b Halle’
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 29 mei 2006 het bestemmingsplan ‘Halseweg
59b Halle’ goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de mogelijkheid tot verbouw van een voor-
malig coöperatiegebouw aan de Halseweg 59b in Halle tot woning, kantoor, magazijn en werk-
plaats ten behoeve van een glaszet- en schildersbedrijf.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 29 juni t/m 9 augustus
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 afde-
ling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE ‘s-Gravenhage. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zelhem Ruurloseweg 22’
Het bestemmingsplan ‘Zelhem Ruurloseweg 22’ is onherroepelijk geworden. Het plan heeft be-
trekking op het bouwen van een burgerwoning met bijgebouwen op het perceel Ruurloseweg 22
in Zelhem.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Wet milieubeheer 
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 29 juni t/m 9 augustus
2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Roessinkweg 2, voor een tijdelijke vergunning voor drie jaar voor het veranderen

van de inrichting met het realiseren van een experimentele biogaswasser
• Hengelo Gld., Varsselseweg 42, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een rundveehouderij
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, voor een tijdelijke vergunning voor twee jaar voor het veran-

deren van de inrichting met het plaatsen van een opslag- cq. oefencontainer

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 10 augustus 2006. Indien u dat wenst worden uw persoon-
lijke 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 ziens-
wijzen 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. 

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 29 juni t/m 9 augustus 2006
tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 9, voor een veranderingsvergunning voor een grondborings-

en bemalingsbedrijf

Besluit tot aanpassing van de voorschriften(art. 8.23 Wm en art. 3:30
Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 29 juni t/m 9 augustus 2006
tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Hobelmansdijk 3, voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de op 21

december 1993 onder nr. WM1148 verleende vergunning

Voor beide bovengenoemde besluiten geldt:
Strekking van de besluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de aanpassingen van de voor-
schriften opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strij-
dig met het belang van de bescherming van het milieu. De beschikkingen zijn overeenkomstig de
ontwerpen vastgesteld.

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

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

wijzen in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage en wel vóór 10 augustus 2006.

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

Inspraak startnotitie ‘Kernenbeleid gemeente Bronckhorst’ 

B en w hebben op 20 juni jl. de notitie ‘Kernenbeleid gemeente Bronckhorst’ in concept vastge-
steld. In de nota staat hoe de gemeente om wil gaan met haar kernen. Het kernenbeleid heeft de
volgende twee doelen:
• het behouden van de bestaande korte lijnen in de relatie tussen burger en bestuur
• de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen in Bronckhorst in stand houden en verbeteren

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente liggen de stukken tijdens de openings-
tijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 27 juni tot 8 augustus 2006, bij de afdeling Maat-
schappelijke ontwikkeling. De stukken zijn ook te downloaden via de website
www.bronckhorst.nl/infobalie/plannen & projecten/kernenbeleid. Een ieder kan gedurende die
periode zijn of haar mening over het 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 04 85.

FAMILIEDRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

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



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

Ruurlo
Begint met schepijs

van top merk

Van 27 t/m 30 juni
2e bolletje gratis

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 
E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 
andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 
vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 
een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 
met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 
beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

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

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

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

FAM IL I E DRUKWERK

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan
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Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

! nnp

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46www.auto-palace.nl

Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00

Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

GRATIS 18 PUNTEN CHECKVOOR UW OPEL OF DAEWOO!

SkeelerkrantOp 17 mei a.s. verschijnt de Skeelerkrant in de gehele oplage

van Weekblad Contact, Elna en Groenlose Gids.Deze krant staat in het teken van het Kampioenschap Skeeleren

te Vorden.

Advertenties en berichten inleveren vóór dinsdag 2 mei a.s.

De Redactie van Weekblad Contact

Tijdens zo’ n reis leer je vooral ook je-
zelf kennen. Ik heb er nog even over
gedacht om ‘later’ te gaan emigreren.
Toch maar niet gedaan. Als je ziet on-
der welke omstandigheden in dat
soort landen mensen soms moeten le-
ven, dan pas merk je hoe goed wij het
hier in Nederland hebben. Kijk alleen
maar naar de vrijheid van meningsui-
ting’, zo zegt Renate Pleumeekers. Het
bezoeken van dat soort landen (‘ik zal
altijd van Azië en landen als bijvoor-
beeld Egypte blijven houden’) heeft
wel terdege invloed gehad op de invul-
ling van haar dagelijkse leven. Gebo-
ren in Tlburg, waar ze het atheneum
afrondde, volgde Renate Pleumeekers
met succes een opleiding fysiothera-
pie, waarna ze in een particuliere
praktijk in Rotterdam ging werken. Na
het jaar ‘rondreizen’ nam zij het be-

sluit met dit werk te stoppen. Renate
ging in 1986 aan de universiteit van
Utrecht kunstgeschiedenis studeren.
In 1991 studeerde zij af met als specia-
lisatie ‘17de en 19de eeuwse kunst’. De
kunst uit de 18de eeuw vond zij min-
der interessant. Zegt zij: ‘De interesse
voor de 17de eeuwse kunst heb ik van
huis-uit meegekregen. Ik ben als het
ware met Rembrandt opgegroeid. We
hadden thuis veel boeken over Rem-
brandt, trouwens ook van Frans Hals
en Vincent van Gogh’, aldus Renate
Pleumeekers. Toen zij in 1990 in Ruur-
lo ging wonen, werd Renate, na een
open sollicitatiebrief te hebben ge-
stuurd, benaderd door de Volksuniver-
siteit Aventus in Zutphen.

Zij is toen voor deze Volksuniversiteit
cursussen gaan verzorgen. Renate: ‘Er

zijn veel mensen, met name mensen
van middelbare leeftijd die willen rei-
zen, interesse hebben om musea te
gaan bezoeken. Bijvoorbeeld, men wil
Rome bezoeken, men kent de stad nog
niet en men wil daar graag meer ach-
tergrond informatie over hebben. Ik
draai dan een cursus in elkaar en ‘loop
ik’ als het ware door de kunstgeschie-
denis van die stad heen. Geldt natuur-
lijk ook voor andere landen en steden
en uiteraard ook voor Nederland. Een
cursus kan alleen doorgaan wanneer
zich daarvoor minimaal acht perso-
nen aanmelden’, zo zegt zij.
INSPIREREN EN ACHTERGROND
KENNIS
Momenteel verzorgt Renate Pleumee-
kers namens de Volksuniversiteit
Aventus onder meer lezingen over de
schilders Caravaggio en Rembrandt
(donderdag 27 april om 20.00 uur in
de bibliotheek in Vorden). Deze lezing
is naar aanleiding van de tentoonstel-
ling die momenteel in het van Gogh
museum in Amsterdam wordt gehou-
den. Hier staan twee zwaargewichten
uit de 17de-eeuwse schilderkunst te-
genover elkaar, de Italiaanse Miche-
langelo Merisi, beter bekend als Cara-
vaggio en de hollandse schilder Rem-
brandt van Rijn. Renate Pleumeekers benadrukte

meermalen tijdens het vraaggesprek
dat de lezing die zij in Vorden houdt,
bedoelt is om mensen te inspireren
om b.v. de tentoonstelling in Amster-
dam te bezoeken, maar met name om
de bezoekers wat meer achtergrond
kennis te verschaffen over in dit geval
Rembrandt van Rijn en Caravaggio. De
bezoekers kunnen deze twee schilders
met elkaar vergelijken. De contrasten
en overeenkomsten tussen beiden zijn
groot.

Renate Pleumeekers: ‘Caravaggio leef-
de van 1571-1610. Hij stierf op 39-jarige
leeftijd in Malta aan een koortsaanval.
Hij schilderde zeer confronterend, hij
was een revolutionair kunstenaar. Hij
schilderde de mens zoals hij/ haar in
die tijd leefde. Caravaggio die in zijn
leven veel ruzie zocht, ‘plukte’ de
mensen als het ware van de straat. 

Lezing over Rembrandt en Caravaggio donderdag 27 april in Vordense bibliotheek

Renate Pleumeekers: 'Ik ben thuis
met Rembrandt opgegroeid'!

Wie veel reist kan veel verhalen, een gezegde zo oud als de weg naar Rome.

Men zou ook kunnen zeggen, wie veel reist en veel ziet, krijgt inspiratie

om zijn of haar eigen leven op een andere manier te verrijken. Zo ook Re-

nate Pleumeekers (meisjesnaam Ketelaars) wonend nabij het prachtige

natuurgebied ’t Sikkelder. Ze woont daar in een verbouwde boerderij

heerlijk buitenaf. (Tussen haakjes haar man Jef is dierenarts met als spe-

cialisatie pluimvee) Ooit hebben Renate em Jef Pleumeekers een jaar

rondgereisd door Azië en het Midden Oosten. ‘Gewoon om te kijken hoe

de mensen daar leven en wonen, kijken naar cultuur en kunst. Het heeft

mij heel veel gebracht. Een dergelijke reis kan inderdaad bepalend zijn

voor de rest van je leven.

Renate Pleumeekers

Rembrandt van Rijn (1606- 1669) meer
bekend om zijn ‘claire- en obscure’ dat
wil zeggen contrasten in licht en don-
ker. Hij leefde in feite heel gewoon en
werkte veelal voor opdrachtgevers.
Wie kent niet de ‘Nachtwacht’. Jam-
mer dat Rembrandt op gegeven mo-
ment failliet ging”.

Renate Pleumeekers hield plotseling
op met vertellen over deze twee kun-
stenaars.’ De mensen moeten donder-
dag zelf maar komen kijken en kun-
nen ze zelf de werken van Caravaggio
en Rembrandt met elkaar vergelijken’,
zo sprak zij. Renate Pleumeekers die
onder andere ook rondleidingen in
het Henriëtte Polak museum in Zut-
phen geeft, heeft nog één ultieme
wens: namelijk zelf thuis cursussen
geven! Voor belangstelling c.q. infor-
matie kan men bellen (0573) 46 16 28.

Bevrijding

Bevrijding
Programma’s Oranjeverenigingen, 4-5 mei comité’s 

in de gemeente Bronckhorst

Dodenherdenking
5 meiBevrijdingsfeest

4 mei

FEESTKRANT
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Deze 
week 

verschijnt:

Na heel lang wachten kon het kwartet,
bestaande uit Anina, Sanne Elzemiek

en Daphne, hun show aan de jury to-
nen. We hadden de dag door al veel,
héél veel batons zien vallen. Gelukkig
hadden onze dames hun zenuwen re-
delijk in bedwang en bleven de drops
nagenoeg uit. Ondanks dat ook één
van hen ziek was.

Na de show was het weer wachten tot
eindelijk de uitslagen bekend werden
gemaakt. Met een score van 79,4 pun-
ten en een 1e plaats, mogen de dames
terugkijken op een succesvolle wed-
strijd.

Sursum CordaNa lang oefenen was het dan jl.
zondag eindelijk zover dat de ma-
jorettes van Muziekvereniging Sur-
sum Corda naar de wedstrijd in
Sporthal Elderveld in Arnhem kon-
den. Helaas was één van de meisjes
zo ziek, dat het duo niet kon deel-
nemen.

In de sporthal was ruim aandacht be-
steed aan fotomateriaal uit het verle-
den en heden van de club. Ook een
plakboek dat vanaf 1981 tot 1988 door
‘ Hanny van De Herberg’ met veel zorg
was bijgehouden kreeg veel aandacht
van de circa 130 bezoekers. Daaruit
bleek onder meer dat Velocitas in haar
bestaan heel wat activiteiten heeft ont-
plooid zoals bijvoorbeeld het organise-
ren van zaalvoetbaltoernooien voor be-
drijven, families e.d. Ook werden er
sjoeltoernooien en auto- puzzeltochten

georganiseerd. De sporthal was mid-
dels een twintig tal verschillende
shirts, die de afgelopen 25 jaren door
de voetballers werden gedragen, als
een soort museum aangekleed. Voor-
zitter Erik Ratikow benadrukte in zijn
speech dat Velocitas altijd een club is
gebleven, waarin prestaties uiteinde-
lijk niet de sfeer binnen de vereniging
bepalen. Hij bedankte bovendien de
drie neven Jan Groot Jebbink, Mark
Borgonjen en Jeroen Tijssen, die niet al-
leen de jubileumcommissie vormden,
maar die tevens al jaren binnen de ver-
eniging actief zijn als organisator van
toernooien en als scheidsrechter van
de lagere teams fungeren. Na het offici-
ële gedeelte werd er onder de muzika-
le klanken van de DJ’s Haloesj en Nuxx
tot in de kleine uurtje doorgefeest.

Zilveren 'Velocitas'Er heerste tijdens het zilveren jubi-
leumfeest van de zaalvoetbalver-
eniging Velocitas in sportcafé ’t
Jebbink een gezellig sfeertje.
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Correspondenten:
Dhr. en mevr. BaakmanJulianalaan 8

7255 EE Hengelo (Gld.)Telefoon (0575) 46 36 53E-mail: riahuubbaakman@contact.nl
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GRATIS 18 PUNTEN CHECKVOOR UW OPEL OF DAEWOO!

SkeelerkrantOp 17 mei a.s. verschijnt de Skeelerkrant in de gehele oplage

van Weekblad Contact, Elna en Groenlose Gids.Deze krant staat in het teken van het Kampioenschap Skeeleren

te Vorden.

Advertenties en berichten inleveren vóór dinsdag 2 mei a.s.

De Redactie van Weekblad Contact

De heer Franck en met hem het hele
bestuur, zei trots te zijn op de resulta-
ten. “De verkleining van de kerk zien
wij zeker niet als een teruggang, maar
veel meer als het op het goede mo-
ment gebruik maken van de geboden
mogelijkheden.” Speciale dank was
bestemd voor alle gulle gevers. Maar
ook de vele vrijwilligers die regelmatig
de handen uit de mouwen staken en
de bewoners van Huize Baak voor de
gastvrijheid, werden in het dank-
woord genoemd. De genodigden wa-
ren leden van de Stichting Familie
Helmichfonds, de heer en mevrouw
Berns en Brink, de steun en toeverlaat
van pastoor Henk Jacobs, mevrouw Di-
nie Veltmaat en een delegatie van de
bewoners van Huize Baak. Pastoor Ja-
cobs wilde graag een nieuw altaar,
maar daar was eigenlijk geen geld
voor. Gelukkig wilde de heer Ernest
Helmich, namens de Stichting Familie
Helmichfonds bijdragen in de materi-
aalkosten. De heren Anton Berns en

Frans Brink maakten het altaar, waar-
in de poort uit de voormalige commu-
niebanken werd verwerkt. Samen met
de bijpassende lezenaar en kandelaars
werd het een fraai geheel. Er werd de-
ze paaszondag een gedenkplaat aan
het nieuwe altaar bevestigd met de
tekst: ‘Ter gelegenheid van de groot-
schalige restauratie 2003 - 2006 Aange-
boden door de Stichting Familie Hel-
michfonds Vervaardigd door de heren
Anton Berns en Frans Brink Baak, 16
april 2006’. Vier genodigden draaiden
elk een schroef in: namens de beden-
ker mevrouw Veltmaat, namens de
schenkers de heer Ernest Helmich en
namens de makers de heren Anton
Berns en Frans Brink. Nadat de heer
Franck de aanwezigen een goede vie-
ring en fijne paasdagen toegewenst
had, kreeg Pastoor Jacobs ‘de regie’.
“Van verre zie je de ‘Parel van Baak’ in
haar volle glorie in het landschap op-
rijzen,” aldus de pastoor over de St.
Martinuskerk. Daarna ging hij voor in

de eucharistieviering met als thema
‘Een nieuw begin’, waarin de paas-
kaars en het doopwater werden ge-
wijd. Medewerking werd verleend
door het Gemengd Kerkkoor onder lei-
ding van dirigent Jan Visser. Het koor
zong Schuberts ‘Deutsche Messe’ met
begeleiding van Wilma Beeftink, Lies-
beth Oukes en Elske Bijvank op klari-
net en Wilma Bijvank op basklarinet.
Na de dienst werd koffie en thee ge-
schonken en werden de aanwezigen
in de gelegenheid gesteld om de geres-
taureerde kerk te bekijken. Bij het ver-
laten van de kerk werd een verkleinde
paaskaars aangeboden als herinne-
ring aan deze bijzondere viering.De officiële oplevering van de totale

restauratie zal plaatsvinden op 23 juni
2006.

Vernieuwde 'Parel van Baak’ 
in gebruik genomen

Op eerste paasdag, 16 april 2006, werd vooraf aan het hoogfeest van Pasen

de vernieuwde St. Martinuskerk in gebruik genomen. De heer Harry

Franck, vice-voorzitter van het parochie bestuur, heette iedereen van har-

te welkom, in het bijzonder een aantal genodigden.

Vier genodigden bevestigden een gedenkplaat aan het nieuwe altaar: (v.l.n.r.) de heer Ernest Helmich, mevrouw Dinie Veltmaat, de heren

Anton Berns en Frans Brink.

Bevrijding

Bevrijding
Programma’s Oranjeverenigingen, 4-5 mei comité’s 

in de gemeente Bronckhorst

Dodenherdenking
5 meiBevrijdingsfeest

4 mei
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Afgelopen zondag deden ruim 175
mensen mee aan de fietstocht die was
georganiseerd door de VVV afdeling
Hengelo. Er was een mooie route van
ongeveer 37 kilometer uitgezet die
richting Almen ging. Bij de inschrij-
ving kregen de deelnemers eerst een
kop koffie. Daarna gingen ze op de

fiets om de route te rijden die op pa-
pier was uitgeschreven. Voor de fiet-
sers was het ideaal weer met veel zon.
De deelnemers konden ook meedoen
aan een puzzel en daarmee een prijsje
verdienen. Bij terugkomst kreeg elke
fietser een plantje. De fietsers vonden
het een leuke en afwisselende tocht.

Veel deelnemers fietstocht VVV

Op 28 april om ongeveer 21.00 uur be-
gint de Oldejoarsoavond in zaal Win-
kelman. Op 29 april is er om 8.00 uur
klokgelui. Vanaf 9.45 uur is er een mu-
zikale rondgang door het dorp met
Sint Jan en om 10.00 uur een stop bij
de Sint Bernardusschool waar kinde-
ren zich aansluiten. Koninginnedag
wordt om 10.15 uur officieel geopend
met een Vendelhulde van Schutterij
Sint Jan. Een kwartier later begint de
spelletjes voor peuters en groep 1 en 2
van de basisschool. Verder is er een
vrijmarkt en is er een springkussen op
het feestterrein. Voor de groepen 6,7
en 8 van de basisschool is er een hand-
boogschietwedstrijd op de schietbaan
van de plaatselijke schutterij. Het vo-
gelknuppelen begint om 10.30 uur.
Voor de peuters en de kinderen van
groep 1 en 2 van de basisschool treedt
clown Masjolie op in dorpshuis De
Horst. Het optreden is vanaf 11.30 uur
tot 12.15 uur. Vanaf 12.00 uur kunnen
deelnemers zich inschrijven voor de
fietstocht. De start is tussen 13.30 uur
en 14.00 uur. In De Horst is om 16.15
uur de prijsuitreiking van de fiets-
tocht en van het vogelknuppelen.

Programma
OranjecomitéKeijenborg

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle
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Dhr. G.J. Knoef
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VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Burgemeester Aalderinkspeelt toneel ...

Bronckhorst Zuid

Op vrijdag 21 april en zaterdag 22 april speelde de toneelgroep van de

Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’ in zaal De Gouden Karper in

Hummelo het blijspel ‘Een goed soldaat...’. Het werd een bijzondere uitvoe-

ring, omdat de burgemeester van Bronckhorst een rol speelde in het stuk.

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46www.auto-palace.nl

Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00

Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
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Project Swingend Zelhem   -   21 mei   -    locatie ZelhemGEZOCHTMannen/Vrouwen, die (al dan niet verkleed), individueel of in een groep, willen figureren

in een straatspel of willen spelen als straatmuzikant. Help om Zelhem

op de kaart te zetten. We hanteren geen leeftijdgrens.

Suggesties nodig?Een groep kinderen als Pietje Bel met de Zwarte Hand.

Volwassenen verkleed als Rockband in open auto door de straten.

Verkleed als zwerver muziek maken en geld bij elkaar spelen.
Wilt u meedoen, maar hebt u geen idee hoe? 
Geen punt, wij helpen u aan de juiste ‘baan’.Vergoeding n.o.t.k.Sollicitaties via info@ovzelhem.nl  of neem contact op met Arjan

Berendsen, tel. 0314-621735 ( ‘s morgens) of Henk Beumer,

tel. 0314-621385.

Slagerij
UYTTENBOOGAARTEEN BEGRIP IN ZELHEM EN OMSTREKENHèt adres voor 1e kwaliteit vlees, vlees-

waren en andere vleesspecialiteiten.*
• Schnitzels div. soorten4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,95• Leeuwburgers Leuk voor KoninginnedagNu 5 halen 4 BETALEN - per stuk 0,75• KippenboutenNu 2 kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,99• Schouderhammagere, 200 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,99I.v.m. de viering van Koninginnedag is de 

winkel gesloten van a.s. vrijdagavond 18.00 uur
tot dinsdagmiddag 2 mei.

Dinsdagmiddag om 13.30 uur zijn we weer geopend.GRAAG TOT ZIENS BIJ:Slagerij Uyttenboogaart
Stationsstraat 40-42 - Zelhem. Tel. 0314-621218 
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REPAREREN?
ZIE ELDERS IN DIT BLAD

Burgemeester Aalderink had de noodkreet van

Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’ wel heel

serieus genomen. Toen de vereniging tijdens een

kennismakingsgesprek met de nieuwe burge-

meester aangaf dat de jaarlijkse toneelvoorstel-

ling mogelijk niet door zou kunnen gaan wegens

gebrek aan mannelijke spelers, bood hij spontaan

zijn medewerking aan. Hij wilde zelf wel het toneel op. Dat liet de vere-

niging zich geen twee keer zeggen. Het resultaat

was dat Henk Aalderink schitterde als de bijzien-

de buurman Daan, die uiteindelijk zwicht voor de

charmes van ‘majoor Suzan’, gespeeld door Stella

Elferink.
Naast Henk Aalderink en Stella Elferink (zie foto)

waren Nikki Greven, Jan Vrogten, Ineke Jansen,

Karin Maalderink en Fleur Langeweg te zien in

het blijspel, geschreven door Johan Dobbelaar. De

regie was in handen van Henny Maalderink.

Samen zorgden zij voor twee avonden ontspan-

ning voor een uitverkochte zaal.

Plantenactie V.V. WolfersveenIn de eerste week van mei  verzorgt voetbalvereni-

ging Wolfersveen haar jaarlijkse plantenactie.

Deze actie is bedoeld om de jeugdafdeling van de

vereniging te ondersteunen en is daarom, zeker

in deze tijd van teruglopende subsidies een niet

meer weg te denken actie voor de Wolfersveense

voetbaljeugd. Net als in voorgaande jaren is er weer volop keuze

uit diverse soorten. Zo zijn er Bacopa’s , Verbena’s,

Fuchsia’s, Petunia’s. De Wolfersveenvrijwilligers komen in Zelhem,

Halle, Velswijk, Veldhoek, Wolfersveen en in het

buitengebied bij u aan huis. Daarnaast is er op

zaterdag  6 mei een verkooppunt ingericht bij de

ontvangstruimte van de voetbalvereniging aan de

Ruurloseweg.
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR RUURLO, BARCHEM, DE BRUIL, HET BROEK EN OMGEVING

Woensdag 26 april 200630e jaargang no. 46

Beltrum

Medler
Ruurlo

Borculo

Barchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil
het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  ruur lo

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST ZUTPHEN 0900 - 200 9000

HUISARTSENPOST SLINGELANDZIEKENHUIS (0314) 32 98 88

! nnp

AUTOEEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

DDDeeezzzeee wwweeeeeekkk
iiinnn CCCooonnntttaaacccttt

Kunststof en houten kozijnenDakkapellen0544-352294

SkeelerkrantOp 17 mei a.s. verschijnt de Skeelerkrant in de gehele oplage

van Weekblad Contact, Elna en Groenlose Gids.Deze krant staat in het teken van het Kampioenschap Skeeleren

te Vorden.

Advertenties en berichten inleveren vóór dinsdag 2 mei a.s.

De Redactie van Weekblad Contact

De Ruurlose Oranjevereniging is
een zeer actieve vereniging. Dat
weet elke Ruurloër langzamerhand
wel.

Zij organiseert veel jaarlijks terugke-
rende activiteiten zoals die op Konin-
ginnedag, waarvan de kinderspelen
en de lampion-en fakkeloptocht deel
uitmaken. Een gezellige morgen in
verzorgingshuis De Bundeling, ver-
zorgd door de Oranjevereniging, is
voor de ouderen van Ruurlo een och-
tend waarnaar zij uitkijken. De jaar-
lijkse Septemberfeesten, beroemd en
geliefd bij velen (en dat niet alleen in
Ruurlo) vormen wel het hoogtepunt
van alle activiteiten. Met zijn optocht,
zeskampspelen, vogelschieten, play-
backshow en nog andere onderdelen
zijn de Septemberfeesten niet weg te
denken! Al met al een indrukwekken-
de reeks van feestelijkheden voor de
bevolking van Ruurlo, jong en oud.
Het ieder jaar weer verwezenlijken
van al deze activiteiten kost geld, heel

veel geld. De Oranjevereniging wil de-
ze feestelijkheden graag ook in de toe-
komst op touw zetten. Om te kunnen
garanderen dat dit ook werkelijk zal
gebeuren, kan de vereniging nog best
leden gebruiken. Velen zijn al lid,
maar teveel zijn nog geen lid. De Oran-
jevereniging zal op Koninginnedag
(dit jaar zaterdag 29 april) aanwezig

zijn op het Kerkplein met een promo-
tiestand. Iedereen die de feestelijk-
heden in Ruurlo graag wil behouden
en die nog geen lid is van de Oranje-
vereniging, kan zich daar opgeven als
lid. Wat zou het toch fijn zijn als alle
Ruurloërs die nog geen lid zijn, op
Koninginnedag lid worden. Eeuwige
roem zal hun deel zijn!

Ledenwerfactie Oranjevereniging

Voor elke auto ging er vijf euro in de
pot van de Aaltense jongeren. Veel au-
tomobilisten doneerden zelfs een gro-
ter bedrag.

En ook de geldpot voor koffie en koek
was goed gevuld. Via een van de kerk-
leden van de Protestantse Gemeente
Ruurlo-Barchem waren de Aaltense
jongeren in Ruurlo terecht gekomen.
De 22-jarige Emma van Eerden uit Aal-

ten, die in augustus voor drie weken
aan het project in Oeganda gaat mee
werken, was in haar nopjes met de
Ruurlose actie. “Prachtig wat een en-
thousiasme. We hebben de jongeren,
catechisanten van de Protestantse Ge-
meente Ruurlo-Barchem, in februari
tekst en uitleg gegeven over onze deel-
name aan het project. En omdat we
vandaag zelf ook een autowasactie in
Aalten organiseren kwam de groep

snel op het idee om dit ook in Ruurlo
te doen.” 
Acht Aaltense jongeren gaan meewer-
ken aan de bouw van een school en op-
vangtehuis in Masaka. Stichting Li-
vingstone wil de schaduwzijde van de
wereld onder de aandacht van jonge-
ren brengen. Hiervoor organiseert zij
werkvakanties waarin jongeren de lo-
cale bevolking ontmoeten en met hen
samenwerken aan een project. Jaar-
lijks bezoeken medewerkers van Li-
vingstone het project om de voort-
gang te bespreken en plannen voor de
toekomst te maken. Ook zorgen zij er-
voor dat de giften uit Nederland bij de
projecten terecht komen.

Ruurlose jongeren wassen geld 
bijeen voor project in Oeganda

In een kleine twee uur poetsten zaterdagmorgen twaalf Ruurlose jonge-

ren onderleiding van dominee Annet Meurs-de Vries en haar man Roland

en Anneke Wesselink ruim dertig auto’s schoon. De opbrengst van de

autowasactie was bedoeld voor een zestal Aaltense jongeren die deze

zomer meewerken aan een project van Stichting Livingstone in Oeganda.

De jongens en meiden beleefden veel plezier aan de autowasactie. Dominee Annet Meurs (rechts met slang) stak de handen ook flink uit

de mouwen

Nieuwe Maat 97131 EK  Lichtenvoorde(0544) 37 07 73info@ideatelier.nlwww.ideatelier.nl

Bij het reisje dat op 4 mei a.s. plaats-
vindt kunnen nog enkele mensen bij,
omdat de bus nog niet helemaal vol is
en opgave kan men nog doen bij
(0573) 45 12 71.

Bejaardenvereniging

Een groep jonge ouders met kinderen
in de basisschool leeftijd organiseert
zondag 30 april in de Hervormde Kerk
in Barchem een Gezinsdienst met als
thema: ‘Kom uit je boom’. Het beloofd
een verrassende en gezellige dienst te
worden voor het hele gezin, voor jong
en oud, rond het bijbelverhaal van Za-
chëus. De dienst wordt voornamelijk
geleid door de ouders. De kinderen
staan centraal een lange preek, past
dan niet deze zondag. Voor de wat ou-
dere kinderen heeft de kinderneven-
dienstcommissie iets leuks in petto wat
past bij het thema en er is uiteraard
oppas aanwezig voor de allerkleinsten.
30 april is het Koninginnedag, dus niet
alleen de dienst zal feestelijk zijn, men
begint ook feestelijk met een kopje
koffie/thee of limonade voor de dienst.
De ontvangst is om 9.45 uur, zodat om
10.00 uur de dienst kan beginnen.
Graag tot ziens op zondag 30 april!

Gezinsdienst in deNed. Hervormde Kerk

Dinsdag 25 april 200668e jaargang no. 8
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Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46www.auto-palace.nl

Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00

Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

GRATIS 18 PUNTEN CHECKVOOR UW OPEL OF DAEWOO!

SkeelerkrantOp 17 mei a.s. verschijnt de Skeelerkrant in de gehele oplage

van Weekblad Contact, Elna en Groenlose Gids.Deze krant staat in het teken van het Kampioenschap Skeeleren

te Vorden.

Advertenties en berichten inleveren vóór dinsdag 2 mei a.s.

De Redactie van Weekblad Contact

Tijdens zo’ n reis leer je vooral ook je-
zelf kennen. Ik heb er nog even over
gedacht om ‘later’ te gaan emigreren.
Toch maar niet gedaan. Als je ziet on-
der welke omstandigheden in dat
soort landen mensen soms moeten le-
ven, dan pas merk je hoe goed wij het
hier in Nederland hebben. Kijk alleen
maar naar de vrijheid van meningsui-
ting’, zo zegt Renate Pleumeekers. Het
bezoeken van dat soort landen (‘ik zal
altijd van Azië en landen als bijvoor-
beeld Egypte blijven houden’) heeft
wel terdege invloed gehad op de invul-
ling van haar dagelijkse leven. Gebo-
ren in Tlburg, waar ze het atheneum
afrondde, volgde Renate Pleumeekers
met succes een opleiding fysiothera-
pie, waarna ze in een particuliere
praktijk in Rotterdam ging werken. Na
het jaar ‘rondreizen’ nam zij het be-

sluit met dit werk te stoppen. Renate
ging in 1986 aan de universiteit van
Utrecht kunstgeschiedenis studeren.
In 1991 studeerde zij af met als specia-
lisatie ‘17de en 19de eeuwse kunst’. De
kunst uit de 18de eeuw vond zij min-
der interessant. Zegt zij: ‘De interesse
voor de 17de eeuwse kunst heb ik van
huis-uit meegekregen. Ik ben als het
ware met Rembrandt opgegroeid. We
hadden thuis veel boeken over Rem-
brandt, trouwens ook van Frans Hals
en Vincent van Gogh’, aldus Renate
Pleumeekers. Toen zij in 1990 in Ruur-
lo ging wonen, werd Renate, na een
open sollicitatiebrief te hebben ge-
stuurd, benaderd door de Volksuniver-
siteit Aventus in Zutphen.

Zij is toen voor deze Volksuniversiteit
cursussen gaan verzorgen. Renate: ‘Er

zijn veel mensen, met name mensen
van middelbare leeftijd die willen rei-
zen, interesse hebben om musea te
gaan bezoeken. Bijvoorbeeld, men wil
Rome bezoeken, men kent de stad nog
niet en men wil daar graag meer ach-
tergrond informatie over hebben. Ik
draai dan een cursus in elkaar en ‘loop
ik’ als het ware door de kunstgeschie-
denis van die stad heen. Geldt natuur-
lijk ook voor andere landen en steden
en uiteraard ook voor Nederland. Een
cursus kan alleen doorgaan wanneer
zich daarvoor minimaal acht perso-
nen aanmelden’, zo zegt zij.

INSPIREREN EN ACHTERGROND
KENNIS
Momenteel verzorgt Renate Pleumee-
kers namens de Volksuniversiteit
Aventus onder meer lezingen over de
schilders Caravaggio en Rembrandt
(donderdag 27 april om 20.00 uur in
de bibliotheek in Vorden). Deze lezing
is naar aanleiding van de tentoonstel-
ling die momenteel in het van Gogh
museum in Amsterdam wordt gehou-
den. Hier staan twee zwaargewichten
uit de 17de-eeuwse schilderkunst te-
genover elkaar, de Italiaanse Miche-
langelo Merisi, beter bekend als Cara-
vaggio en de hollandse schilder Rem-
brandt van Rijn. Renate Pleumeekers benadrukte

meermalen tijdens het vraaggesprek
dat de lezing die zij in Vorden houdt,
bedoelt is om mensen te inspireren
om b.v. de tentoonstelling in Amster-
dam te bezoeken, maar met name om
de bezoekers wat meer achtergrond
kennis te verschaffen over in dit geval
Rembrandt van Rijn en Caravaggio. De
bezoekers kunnen deze twee schilders
met elkaar vergelijken. De contrasten
en overeenkomsten tussen beiden zijn
groot.

Renate Pleumeekers: ‘Caravaggio leef-
de van 1571-1610. Hij stierf op 39-jarige
leeftijd in Malta aan een koortsaanval.
Hij schilderde zeer confronterend, hij
was een revolutionair kunstenaar. Hij
schilderde de mens zoals hij/ haar in
die tijd leefde. Caravaggio die in zijn
leven veel ruzie zocht, ‘plukte’ de
mensen als het ware van de straat. 

Lezing over Rembrandt en Caravaggio donderdag 27 april in Vordense bibliotheek

Renate Pleumeekers: 'Ik ben thuis
met Rembrandt opgegroeid'!

Wie veel reist kan veel verhalen, een gezegde zo oud als de weg naar Rome.

Men zou ook kunnen zeggen, wie veel reist en veel ziet, krijgt inspiratie

om zijn of haar eigen leven op een andere manier te verrijken. Zo ook Re-

nate Pleumeekers (meisjesnaam Ketelaars) wonend nabij het prachtige

natuurgebied ’t Sikkelder. Ze woont daar in een verbouwde boerderij

heerlijk buitenaf. (Tussen haakjes haar man Jef is dierenarts met als spe-

cialisatie pluimvee) Ooit hebben Renate em Jef Pleumeekers een jaar

rondgereisd door Azië en het Midden Oosten. ‘Gewoon om te kijken hoe

de mensen daar leven en wonen, kijken naar cultuur en kunst. Het heeft

mij heel veel gebracht. Een dergelijke reis kan inderdaad bepalend zijn

voor de rest van je leven.

Renate Pleumeekers

Rembrandt van Rijn (1606- 1669) meer
bekend om zijn ‘claire- en obscure’ dat
wil zeggen contrasten in licht en don-
ker. Hij leefde in feite heel gewoon en
werkte veelal voor opdrachtgevers.
Wie kent niet de ‘Nachtwacht’. Jam-
mer dat Rembrandt op gegeven mo-
ment failliet ging”.

Renate Pleumeekers hield plotseling
op met vertellen over deze twee kun-
stenaars.’ De mensen moeten donder-
dag zelf maar komen kijken en kun-
nen ze zelf de werken van Caravaggio
en Rembrandt met elkaar vergelijken’,
zo sprak zij. Renate Pleumeekers die
onder andere ook rondleidingen in
het Henriëtte Polak museum in Zut-
phen geeft, heeft nog één ultieme
wens: namelijk zelf thuis cursussen
geven! Voor belangstelling c.q. infor-
matie kan men bellen (0573) 46 16 28.

Bevrijding

Bevrijding
Programma’s Oranjeverenigingen, 4-5 mei comité’s 

in de gemeente Bronckhorst

Dodenherdenking
5 meiBevrijdingsfeest

4 mei

FEESTKRANT

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30Postbus 22,7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

info@contact.nlwww.contact.nl
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verschijnt:

Na heel lang wachten kon het kwartet,
bestaande uit Anina, Sanne Elzemiek

en Daphne, hun show aan de jury to-
nen. We hadden de dag door al veel,
héél veel batons zien vallen. Gelukkig
hadden onze dames hun zenuwen re-
delijk in bedwang en bleven de drops
nagenoeg uit. Ondanks dat ook één
van hen ziek was.

Na de show was het weer wachten tot
eindelijk de uitslagen bekend werden
gemaakt. Met een score van 79,4 pun-
ten en een 1e plaats, mogen de dames
terugkijken op een succesvolle wed-
strijd.

Sursum CordaNa lang oefenen was het dan jl.
zondag eindelijk zover dat de ma-
jorettes van Muziekvereniging Sur-
sum Corda naar de wedstrijd in
Sporthal Elderveld in Arnhem kon-
den. Helaas was één van de meisjes
zo ziek, dat het duo niet kon deel-
nemen.

In de sporthal was ruim aandacht be-
steed aan fotomateriaal uit het verle-
den en heden van de club. Ook een
plakboek dat vanaf 1981 tot 1988 door
‘ Hanny van De Herberg’ met veel zorg
was bijgehouden kreeg veel aandacht
van de circa 130 bezoekers. Daaruit
bleek onder meer dat Velocitas in haar
bestaan heel wat activiteiten heeft ont-
plooid zoals bijvoorbeeld het organise-
ren van zaalvoetbaltoernooien voor be-
drijven, families e.d. Ook werden er
sjoeltoernooien en auto- puzzeltochten

georganiseerd. De sporthal was mid-
dels een twintig tal verschillende
shirts, die de afgelopen 25 jaren door
de voetballers werden gedragen, als
een soort museum aangekleed. Voor-
zitter Erik Ratikow benadrukte in zijn
speech dat Velocitas altijd een club is
gebleven, waarin prestaties uiteinde-
lijk niet de sfeer binnen de vereniging
bepalen. Hij bedankte bovendien de
drie neven Jan Groot Jebbink, Mark
Borgonjen en Jeroen Tijssen, die niet al-
leen de jubileumcommissie vormden,
maar die tevens al jaren binnen de ver-
eniging actief zijn als organisator van
toernooien en als scheidsrechter van
de lagere teams fungeren. Na het offici-
ële gedeelte werd er onder de muzika-
le klanken van de DJ’s Haloesj en Nuxx
tot in de kleine uurtje doorgefeest.

Zilveren 'Velocitas'Er heerste tijdens het zilveren jubi-
leumfeest van de zaalvoetbalver-
eniging Velocitas in sportcafé ’t
Jebbink een gezellig sfeertje.

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

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

Maria &

bv
René Koopman

interieur specialist

Het echte vakwerk

Actie geldig
t/m 29 april

10%
materiaalkorting

Allebuitenzonwering

Allebuitenzonwering
10%

materiaalkorting

www.renekoopman.nl
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EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

Lichtenvoorde

Halle

Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo
Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

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

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.Telefoon 0544-374495
voor al uwSCHILDER-, GLAS- enONDERHOUDSWERK.

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

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

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

Plastics

Riool reiniging

VOOR ELKE KLANT DE BESTE BAND

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

Nijhof Banden
V.O.F.

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46www.auto-palace.nl

Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00

Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
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Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde
Soepvleesaan stuk

kilo
8.98 4.99Zaterdag 29 april zijn wij van 8.00 tot 15.00 uur geopendi.v.m. Koninginnedag.

Dijkstraat 14 7131 DN Lichtenvoorde 
T.0544-371237-F.374181  www.reukerswoonadvies.nl

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

zijn de winkels die aangesloten zijnbij de LOV in Lichtenvoorde
geopend van

9.00 tot 12.30 uur

Koninginnedag
Zaterdag 29 april

Majestueus Mozart-concert door jubilerend koor:
Gemengd Koor Lichtenvoorde krijgt staande ovatie

Het koor onder leiding van Tiny
Siebers, combineerde het 60 jarig jubi-
leum met eveneens een feestelijke aan-
gelegenheid, het 250ste geboortejaar
van Wolfgang Amadeus Mozart.
Annette Weterings trad op als gastso-
liste en het LMK zong voor dit concert
speciaal ingestudeerde muziekstuk-
ken uit Der heitere Mozart en uit Die
Zauberflote.  Vaste pianist van het GKL
Jeroen Hulshof mocht een luid
applaus ontvangen na het moeilijke te
spelen Pianosonate in Bes die hij vin-
gervlug in allegro op de vleugel ten
gehore bracht. Bezoekers kregen aan
het begin een feestelijk onthaal zoals
dat aan het Weense hof gebruikelijk
was in de tijd van Mozart. Na een
begroeting van Mozart zelf en zijn
Contance -gespeeld door theatergroep
Venidi uit Dedemsvaart- brachten
lakeien de bezoekers naar de plaats.
Een kopje koffie of een kop thee werd
geserveerd met een Mozartkugel; het
concert kon beginnen met Mozart en
Constance die stuk voor stuk de
muziekwerken aankondigden. Ter
nagedachtenis aan de overleden leden
werd er ingezet met Ave Verum
Corpus, waarna er eerst mu-
ziekwerken werden gezongen van het
lichtere repertoire gevolgd door enke-
le grote werken van Mozart. Zo ging
een langgekoesterde wens van GKL om
ooit een Mozart-concert te geven, in
vervulling. Bij eerder gevierde jubile-
umfeesten zong GKL concerten van
Hayden (40 jarig jubileum) en de Missa
Brevis van Richard Burzynski (50 jarig
jubileum). Het Mozart-concert van
GKL kende een lange voorbereiding.
Ruim een jaar geleden is het koor
begonnen met het instuderen van de
nummers. 

Sopraan Anette Weterings trad voor de
pauze als soliste op met Dir danken
wir die Freude en zong met het koor
samen het toepasselijke Laudate Do-
minum (danken voor het voltooien
van de dag) en Alma Dei Creatoris. De
sopraan verleende al vaker haar mede-
werking aan een GKL-concert. Qui
presso a te werd van eigen tekst voor-
zien en bewerkt tot een gelegenheids-
lied speciaal voor deze feestelijke dag.
De tekst grijpt terug op het plezier dat
er samen aan zingen wordt beleefd:
‘Zingen is voor ons koor, een stukje
leven. We willen, en gaan ervoor, U
daar graag iets van geven’, klonk het
refrein. Zeer verrassend, en inspan-
nend mooi zong een deel van het GKL
de Pianopassionata in C KV545. Het

van origine instrumentale stuk is ooit
door vrouwen in een jappenkamp met
woorden bezongen en ook GKL waag-
de zich eraan de stem als muziekin-
strument te gebruiken.  Het
Lichtenvoords MannenKoor - een week
geleden gaven zij zelf nog een concert-
was de andere gast die het concert met
werken van Mozart aanvulde. Ook
daar trad een solist naar voren. De
heer Anton Wekking was zo uit de
opera van Die Zauberflöte gestapt en
zong Der Vogelfänger bin ich ja. Het
LMK stond onder leiding van de nieu-
we dirigent Michel Berendsen en werd
begeleid door Claire Bijleveld op de
vleugel. Het daverende concert werd
afgesloten met een optreden van
Gemengd Koor Lichtenvoorde samen
met de gasten. Vanaf een vol podium
zongen zij Heil sei euch Geweihten
voor een aula vol muziek en zanglief-
hebbers. Na een staande ovatie liet het
koor opnieuw van zich horen middels
een feestelijk gezongen toegift op een
majestueus gezongen concert dat
ondanks de mindere akoestiek in de
aula professioneel was uitgevoerd.

Gemengd Koor Lichtenvoorde zingt samen met de gasten Annette Weterings en

Lichtenvoords MannenKoor het slotlied Heil sei euch Geweihten uit Die Zauberflöte. 

Het Gemengd Koor Lichtenvoorde gaf zondagmiddag -om bij de woorden

van het Mozart en Constance te blijven- een feestelijk ‘majestueus’ concert,

die in het geheel in het teken stond van de grote componist Mozart. Het

prachtige concert van het Gemengd Koor Lichtenvoorde was het begin van

een feestelijke dag waarop het koor haar 60 jarige jubileum vierde.

Colofon
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

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

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde
Soepvleesaan stuk

kilo
8.98 4.99Zaterdag 29 april zijn wij van 8.00 tot 15.00 uur geopendi.v.m. Koninginnedag.

Rondweg-Zuid 917102 JD WINTERSWIJKTelefoon 0543 – 51 34 89Henk te Winkel
Innovatief in techniekOuderwets in kwaliteitUw servicepartner voor Groenlo enomgeving Jan ten DolleTelefoon 0544 – 46 44 19

Nationale herdenking op donderdag 4 mei Audio
Visueel
Witgoed

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

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46www.auto-palace.nl

Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00

Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
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health&fitness
Het Heijdenrijck 227141 EN GroenloT) 0544 - 46 32 25www.benefitgroenlo.nl

Nieuw in
Groenlo

“ VOOR OPENING ”

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

kapsalon Coco
kapsalon Coco

tel. (0544) 466000 • www.marveld.nl

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

DDeezzee wweeeekk iinn ddeeGGrrooeennlloossee GGiiddss
AutoContact

Kunststof en houten kozijnenDakkapellen0544-352294

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

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

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

Plastics

Riool reiniging

Nieuwe Maat 97131 EK  Lichtenvoorde(0544) 37 07 73info@ideatelier.nlwww.ideatelier.nl

Donderdag 4 mei 2006 heeft de
Nationale Herdenking plaats.
Deze herdenking staat in het teken
van het thema:Vrijheid maak je met elkaar

Vrijheid in bescheidenheid en gelijk-
waardigheid

Groenlo besteedt op de volgende wijze
aandacht aan de Dodenherdenking.
Op donderdag 4 mei wordt er van
18.00 uur tot 21å.10 uur halfstok
gevlagd.
Bij zonsondergang om 21.10 uur die-
nen de vlaggen te worden binnenge-
haald.
Ook particulieren worden verzocht
deze gedragslijn te volgen.Van 19.45 uur tot 30 seconden vóór

20.00 uur luiden de klokken van de
Groenlose kerken.Iedereen wordt verzocht om vanaf

20.00 uur 2 MINUTEN een plechtige
stilte in acht te nemen.'s Avonds om 19.15 uur worden alle

slachtoffers van oorlogsgeweld waar
ook ter wereld in een herdenkingsbij-
eenkomst in het Cultureel Centrum
"De Bron" aan de Ruurloseweg her-
dacht, waarvoor u allen wordt uitge-
nodigd.  

Medewerking wordt verleend door
o.a. de Burgerharmonie, Jongeren-
koor Vocales, Iris Scheinck, Inge, Ellen
en Janneke v.d. Holst, Nicole Maas,
Boukhiyar Taouil en leden van
Scouting Groenlo.De zaal is open vanaf 18.45 uur. 

Aansluitend aan de bijeenkomst vindt
een stille tocht plaats naar het her-
denkingsmonument in de pastorie-
tuin van de RK Calixtuskerk. Hier wor-
den bloemen gelegd. De stille tocht

wordt vervolgd naar het herdenkings-
monument aan de Lichtenvoordse-
weg/Winterswijkseweg. Na afloop van
de ceremonie bij dit monument
wordt u in de gelegenheid gesteld
bloemen te leggen.

Het is de uitdrukkelijke wens van het
"Comité Dodenherdenking 4 mei" dat
de Groenlose jeugd de herdenking
ook meemaakt.

Op uw aller betrokkenheid wordt
gerekend.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oost-Gelre

De secretaris mr. J.J. Dijkman

De burgemeestermr. drs. H.W.M. Heijman

In Beltrum vindt de dodenherden-
king plaats op donderdag  4 mei om
17.30  uur bij het oorlogsmonument
aan de Kampstraat, naast  het
Mariaplein. 
Groep 8 (schoolverlaters) van de basis-
scholen hebben in een aantal lessen
in de afgelopen weken hieraan aan-
dacht besteed. 

Zowel jeugd als volwassen zullen aan
deze korte maar respectvolle en waar-
dige herdenking deelnemen. Er wordt
een gedicht voorgedragen, er is een
een toespraak en een bloemenhulde

door o.m. de scholen, de gemeente, de
Raad van overleg en een  aantal ver-
enigingen / bedrijven die een jubile-
um vieren. 

Het geheel met medewerking van een
tamboer en een trompettist. Iedereen
-ook de jeugd- is hierbij van harte wel-
kom.

Even een moment van  aandacht voor
hen die hun  leven gaven voor onze
vrijheid, want: vrijheid maak  je met
elkaar.

Dodenherdenking Beltrum

Romeinen slaan kamp op in Kraaienbos
Vanuit Xanten trekken de Romei-
nen momenteel op naar Silvolde of
zoals de inwoners van dit dorp zeg-
gen: Zillewold. In het Kraaienbos
nabij zorgcentrum de Schuylen-
burgh verrijst op 17 juni een Ro-
meinse nederzetting. 

De Romeinen hebben inmiddels ge-
constateerd dat in de eeuwen na Juli-
us Ceasar het Kraaienbos op onna-
tuurlijke wijze ten gronde is geholpen
en zo parkachtig netjes is gemaakt,
dat de Romeinen in het geval Kraaien-
bos niet meer van een natuuurlijk bos
durven spreken.

Of ze met hun komst op 17 juni het
bos in oude glorie willen herstellen of
de nabijliggende Paasberg en aanpan-
dende stukjes natuur voor verder ver-
val willen behoeden is niet bekend.

Wel is zeker, dat de Romeinen open-
staan voor belangstellenden en op 17
juni tussen 13.00 en 18.00 uur hun ne-

derzetting graag aan geïnteresseerden
tonen. Hoe leefde een Romein? Hoe
word je gladiator? Altijd slapen in een

tent? In de nederzetting wordt alles
duidelijk. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn
er in de arena gladiatoren- en ruiterge-
vechten en daarna is er tot ver na mid-
dernacht Romeins theater en muziek. 

En dan is het nog maar even tot op 18
juni op de Markt de Zillewoldse Zom-
mermarkt begint.

NUMMER 3 2006

Zaterdag 3 t/m vrijdag 30 juni 2006

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Paarden, paarden, leuke sport en fijne sfeerAchterhoekse Paardedagen evenement van allure
De Achterhoekse Paardedagen zijn
een grote, nadrukkelijke en be-
langrijke gebeurtenis op het won-
derschone land tussen Zelhem en
Ruurlo. De Paardedagen vormen
het grootste buitenpaardensporte-
venement van Nederland. De Ach-
terhoekse Paardedagen vinden dit
jaar plaats op 3, 4 en 5 juni, het lan-
ge pinksterweekeinde dus.

Een dergelijk groot evenement vergt
een lange voorbereiding en een groot
terrein. De organisatie is echter ge-
pokt en gemazeld, want op het 55 ha
grote terrein tussen Zelhem en Ruurlo
worden al vele jaren de Paardedagen
georganiseerd. In 1927 werden de
Paardedagen voor het eerst gehouden.
De traditie is al zo oud, dat de organi-
satie de paardendagen op de oude ma-
nier blijft spellen.De Achterhoekse Paardedagen hebben

zowel hoogte- als dieptepunten ge-
kend. Gelukkig overheersen de hoog-
tepunten, maar er waren ook diepte-
punten zoals de Tweede Wereldoor-
log, de wateroverlast van 1994, de
mond- en klauwzeer-crisis in 2001 en
de vogelpest in 2003. De Achterhoekse
Paardedagen moesten zelfs wel eens
afgelast worden.
Maar over het algemeen vormen de
paardendagen een gezellig Achter-
hoeks dagje uit voor het hele gezin. Er
is tijdens deze drie dagen van alles te
zien en te beleven, ook voor de kids.
Voor de liefhebbers van de paarden-
sport is er veel te genieten. Dank zij de
diverse NK’s die er plaatsvinden, krij-

gen deze dagen voor de liefhebbers
veel extra glans.

Niet alleen hoge waardering van de
Achterhoekse Paardedagen bij het pu-
bliek, maar vooral ook waardering bij
de ruiters, menners en misschien ook
wel bij de paarden, want daar draait
tenslotte alles om bij de paardenda-
gen. Op het terrein zijn 30 dressuur-
ringen en 3 springringen. Verder is er
een feesttent voor 2000 personen,
want al spelen de paarden een hoofd-
rol, er zijn ook andere leukje dingen te
beleven. Er is een verrassende Bene-
fiet(s)avond op 2 juni. Op zaterdag 3 juni is er Tekker Trek en

de Jippihippie Jeugmiddag met tal van
leuke attracties voor de kinderen. Bij-
voorbeeld met het vrolijke autootje
Brum en het swingende meidengroep-

je Kus. Er is bovendien een kinderdorp
met een clown, die daar de scepter
zwaait en er worden allerlei wedstrijd-
jes en voorstellingen gehouden, waar-
over de kinderen nog dagenlang zul-
len spreken.

Nieuw dit jaar is de endurance voor
aanspanningen. Dit is een lange af-
standswedstrijd of mendurance voor
aangespannen paarden en menners.
De afstand is ongeveer 30 kilometer,
die zo snel en goed mogelijk moet
worden afgelegd. De route is gemar-
keerd en loopt over verschillende ter-
reinen.
Al met al is er is er veel sportiefs, sen-
sationeels en leuks te beleven in die
mooie natuur tussen Zelhem en Ruur-
lo met de bossen van landgoed ‘t Zand
in de nabijheid.

FFaarrmm && CCoouunnttrr yy FFaaii rrLIEFHEBBERS VAN ’T PURE LEVEN ONTMOETEN ELKAAR
De Farm & Country Fair in Aal-ten toont de chique van hetplatteland. Een grote beurs vanalles wat met het buitenleven temaken heeft. Maar ook aan het‘binnenleven’ wordt aandachtbesteed. En er is nog veel meertijdens de Fair op 23, 24 en 25 ju-ni op het terrein aan de weg vanAalten naar Dinxperlo.

De Farm & Country Fair van Aal-
ten heeft in Nederland, Duitsland
en zelfs in België een goede naamopgebouwd. Op het ongeveer tien

hectare grote beursterrein richten
meer dan 300 handelaren en orga-
nisaties hun stands in. Zij zorgen
voor een grote mengeling van arti-
kelen en producten. Hierdoor kan
men kennismaken met het moder-
ne landleven. Met het leven van
kippen, paarden, honden, geiten,
konijnen, 30 koeienrassen en tien-
tallen rassen schapen. Met organi-
saties kunt u bijpraten over de mo-
derne dierhouderij. Vanzelfspre-
kend zijn er eveneens fabrikanten
van diervoeders, die precies kun-
nen vertellen welke voeding be-
paalde diersoorten beslist nodig
hebben.

De Aaltense Farm & Country Fair
heeft tevens een grote tuinafde-
ling, waarin bijvoorbeeld de verge-
ten groentenrassen, vijgenplaten

en olijfbomen opvallen. Er zijn ver-
der demonstraties bloembinden
en plantensnoeien. Kwekers laten
hun bijzondere planten en ontwer-
pers van exclusieve tuinen tonen
hun scheppingen op papier.Voor liefhebbers van ‘landelijke’

interieurs is er een grote afdeling
met bijvoorbeeld glaswerk, linnen-
goed, houten vloeren en lederen
meubelen. Daarnaast is er aan-
dacht voor kleding met een aparte
en ietwat eigenzinnige uitstraling
en er zijn eigengemaakte crèmes
en zepen. Stands met nieuws en
informatie over natuurreizen en
boerderijvakanties completeren de
fair.

Het platteland inspireert kunste-
naars. Vanzelfsprekend is er dan
ook een bijzondere aandacht voor
kunstenaars en kunstwerken die
een link hebben met het platte-
land. In de muziektent van de
Farm & Country Fair zijn liederen
en balladen te horen van en door
Colvin Quarmby en Pete Morton.Voor de kinderen is er op alle drie

dagen genoeg te zien en te bele-
ven. Jeugdige dierenliefhebbers
kunnen rondrijden op een echt
paard of kunstkoeien melken. Er
zijn wedstrijden hanenkraaien,
wolspinnen, kalveropfokken en
keuringen van schapenrassen en
miniatuurpaardjes.

Informeer ook naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van

advertenties in onze

weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en 

Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl
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De Achterhoek Vakantiekrant

wordt gratis verspreid via 400

afhaalpunten in de Achterhoek

zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken

en verschijnt 9x in de periode

van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?
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@weevers.nl



Sinds april zijn de meisjes en jongens
tijdens en na schooltijd met de voorbe-
reiding van de film bezig geweest. Met
als uitgangspunt dat hij plaatselijk
herkenbaar, een beetje spannend en
humoristisch moest zijn, bedachten
ze allereerst een verhaal. 

Daarna moesten allerlei rekwisieten
gemaakt worden en werden de diverse
scènes vooraf ingestudeerd. Rob
Schrok, de vader van een van de leer-
lingen, was bereid de opnames te ma-
ken.

Vanaf begin juni werd gedurende vier
dagen gefilmd. Voor de opnames
brachten leerlingen en cineast bijna
twintig uur door op diverse locaties in
Kranenburg, de Wildenborch, het
Medler, De Wiersse en het Linde. Bij
één van de opnames tijdens de avond-
uren traden leerlingen uit de andere
groepen, ouders, oud-leerlingen en be-
kenden op als figurant.

Intussen is Rob al weer een hele tijd
bezig met het knippen en plakken van
alle onderdelen. Naar verwachting zal
er uiteindelijk een half uur à drie
kwartier echte film overblijven.

Gevraagd naar de inhoud willen de
leerlingen niet al te veel verklappen.
Wel verwijzen ze naar hun eigen
schoolkrant, waarin door een paar te-
keningen een tipje van de sluier wordt
opgelicht. Als we het goed gezien heb-
ben, herkennen we daarin in ieder ge-
val één van de hoofdrolspelers sparte-
lend in de Baakse Beek.

De leerlingen verwachten heel wat
van de première. Ze voelen zich al een
beetje echte filmsterren en hebben
aangegeven, dat ze op woensdag 5 juli
"in gala" zullen verschijnen. 

Sommigen gaan zelfs zover, dat ze
denken, dat het storm zal lopen bij de
handtekeningensessie na afloop………..

"Verliefde dieven op
De Kraanvogel" in première!

Bij gelegenheid van het afscheid van de basisschool hebben de leerlingen
van groep 8 van De Kraanvogel een speelfilm gemaakt. De première daar-
van is op woensdagavond 5 juli.

De wedstrijd start zaterdag 1 juli om
16.00 uur en eindigt zondag 2 juli op
hetzelfde tijdstip. In totaal verschijnen
er 600 ploegen van elk tien rijders aan
de start. Vordenaar Arjan Mombarg
heeft de eervolle uitnodiging ontvan-
gen om uit te komen in de franse
ploeg ‘Levallois Roller Elite’.

Arjan daarover: ‘ Ik vind het een hele
eer dat ik mee mag doen. Cedric Mi-
chaud heeft mij voorgedragen. In deze
ploeg zou ook Christian Loy van start
gaan. Deze Fransman die in Neder-
land ook al diverse wedstrijden heeft
gewonnen, is ook houder van het we-
reld uur record. 

Helaas heeft hij vorige week tijdens
een wedstrijd twee nekwervels gebro-

ken. Hij wordt in Le Mans vervangen
door Ingmar Berga uit Hoogeveen. Ik
weet nog niet hoe gedurende de 24
uur de tactiek zal zijn. 

Het circuit heeft een lengte van circa
4400 meter. De gemiddelde snelheid
zal zo tegen de 40 kilometer per uur
liggen. 

Er zijn ploegen die bijvoorbeeld twee
rijders in de baan brengen en die na
twee ronden door twee verse krachten
worden afgelost. 

Ook wordt er wel met vijf man tegelijk
van één ploeg gestart, die na 25 kilo-
meter door de andere vijf worden afge-
lost. Hoe het ook zij, het betekent
waarschijnlijk wel 24 uur lang niet sla-
pen en als je in de baan bent, volle bak
rijden. 

Ik ben benieuwd hoe het gaat, hart-
stikke mooi om dit spektakel mee te
maken’, aldus Arjan Mombarg die vrij-
dagavond naar Frankrijk vliegt. De
ploeg ‘Levallois Roller Elite’ bestaan
uit acht fransen en de twee Nederlan-
ders Ingmar Berga en Arjan Mombarg.

Arjan Mombarg naar Frankrijk
Het Franse stadje Le Mans is in de
autosport wereldwijd bekend van-
wege de ’24 uurs race van Le Mans’.
In deze stad vindt jaarlijks ook de
24 uurs skeelerwedstrijd plaats.
Een evenement dat vorig jaar bij de
start 15.000 toeschouwers trok, een
aantal dat bij de finish was opgelo-
pen tot 30.000.

Mennink senior was o.a. voorzitter
van de bedrijfsverzorging dienst Gel-
derland/ Overyssel/ Drente. Ook was
hij jarenlang voorzitter van de GmvL
(het huidige LTO) en zette hij zich in
voor zowel het onderwijs in Vorden en
Wildenborch (Prinses Julianaschool).
Zoon Reint begaf zich als bestuurder
op vrijwel gelijke terreinen (landbouw,
zuivel, school) en niet te vergeten be-
stuurlijke activiteiten in het buurt-
schap Wildenborch. Reint Mennink
onderscheidde zich daarbij immer als
‘een man waarmee je afspraken kon
maken’. Na geleidelijk aan in de afge-
lopen jaren afscheid te hebben geno-
men van een aantal bestuurlijke func-
ties deelde Reint Mennink vorige week
tijdens het Oranjefeest mee, dat hij
ook stopt als voorzitter van de Oranje-
vereniging. Afscheid met weemoed
dat wel, maar wel met volle overtui-
ging: ‘ Het wordt tijd dat een jonger ie-
mand de taak overneemt’! 

Men kent in de Wildenborch, behalve
een 5-koppig bestuur, ook een Oranje-
commissie waarin 22 personen zitting
hebben. Reint Mennink was eerst com-
missielid en daarna vanaf 1970 voor-
zitter. In totaal heeft hij zich meer dan
veertig jaren voor de organisatie van
de Oranjefeesten ingezet. Hij merkte
tijdens ons gesprek op dat hij altijd
veel steun van echtgenote Gerda heeft
ondervonden. ‘Na de festiviteiten op
de zaterdagmiddag (dan worden altijd
de volksspelen gehouden, red.) kwam
ik wel eens te laat om de koeien te

melken. Gerda had daar al rekening
mee gehouden, de koeien waren dan
al gemolken’, zo zegt Reint Mennink
lachend. Sympathie met ons eigen
Oranje (waarmee bedoelt de Koninklij-
ke familie) heeft hij wel. Een koningin,
prima zo. Met een president aan het
hoofd, zouden we denk ik meer tram-
melant krijgen’.

Op de vraag of hij op bestuurlijk ni-
veau veel van zijn vader heeft opgesto-
ken, denkt hij even diep na. Eigenlijk
niet, het van ‘vader op zoon’ ging in
feite automatisch. We spraken daar
bijna nooit over, wel over ons land-
bouwbedrijf’, zo zegt hij. Het leiding
geven, het besturen zat Reint Men-
nink al heel vroeg in het bloed. ‘Toen
ik een jaar of 12/13 was, kwamen we
altijd met vier kameraden bij elkaar. 

We hadden met zijn vieren een soort
eigen bestuur, alles wat wij deden hiel-
den wij keurig in een boekje bij. Ik
werd toen al zo’n beetje tot voorzitter
gebombardeerd. Een paar jaar later
werd ik voorzitter van Jong Gelre. Zo is
het eigenlijk allemaal begonnen, niet
alleen de liefde voor de landbouw
thuis, maar ook wat doen voor ande-
ren, voor de gemeenschap. Ik heb dat
gelukkig ook al die jaren met de steun
van Gerda kunnen doen, zo zegt Reint
Mennink.

Geen belangenverstrengelingIn de ja-
ren dat hij met name op landbouwge-
bied op bestuurlijk niveau zo actief

was, werd hij meermalen door de
plaatselijk politiek (eerst CHU, later
CDA) benaderd om zich kandidaat te
stellen voor de gemeenteraadsverkie-
zing. 

Reint Mennink: ‘De dorpspolitiek
heeft altijd wel mijn interesse gehad.
Toch heb ik mij nooit kandidaat ge-
steld. Als voorzitter van toentertijd de
Gmvl vond ik dat het niet kon, geen
belangenverstrengeling. Dus neutraal
blijven en dat is mij altijd goed beval-
len’. Als landbouwer en veehouder in
hart en nieren betreurt Reint Men-
nink het dat er thans nog maar een
handjevol ‘boeren’ over zijn in de Wil-
denborch. “Jammer, want volgens mij
zijn er voor een boer nog kansen ge-
noeg.

Ik moet er eerlijk bijzeggen dat de
mensen die van ‘buitenaf ’ komen en
die hier een boerderij hebben gekocht,
de grond rondom de woning goed on-
derhouden. De meeste zie je ook op
het Oranjefeest, toch wel een bewijs
dat ze er bij willen horen. Dat is ook al-
tijd mijn doel geweest, proberen om
de bewoners in de Wildenborch een
gezellig Oranjefeest te bieden. Geen
overdreven groot programma, de
mensen moeten de gelegenheid heb-
ben om rustig met elkaar te kunnen
praten. Op zo’ n feest leer je bovendien
ook andere mensen kennen. 

Neem bijvoorbeeld de barbecue van
vrijdagavond, inmiddels ook een vast
onderdeel van het Oranjefeest. Soms
staan er wel 30 man tegelijk rondom
de ‘grote pannen’. Lekker eten, lekker
kletsen. Ook fijn dat de bewoners van
kasteel Wildenborch altijd present
zijn. Oranjefeest en Staring, het hoort
bij elkaar’, aldus Reint Mennink die
met het oog op de toekomst, het best
zou toejuichen, dat de Oranjevereni-
ging eens een vrouwelijke voorzitter
zou krijgen. ‘Inmiddels zijn we er in
de Wildenborch al gewend aangeraakt
dat vrouwen schutterskoningin wor-
den’, zo zegt Reint lachend.

Reint Mennink zet punt achter
bestuurlijke activiteiten

Tien jaar geleden ontving Reint Mennink tot zijn grote verbazing een ko-
ninklijke onderscheiding. Tijdens een vergadering van een landbouwor-
ganisatie, die onder zijn voorzitterschap in ‘De Boggelaar’ plaats vond, zag
hij op gegeven moment zijn echtgenote en zijn kinderen de vergaderzaal
binnen komen. ‘Het drong eerst helemaal niet tot mij door, druk bezig
met vergaderen. Op gegeven moment ging er toch een lichtje branden, in-
derdaad vreemd dat de familie hier is’, zo zegt Reint Mennink. Toen ook
burgemeester Kamerling zijn opwachting kwam maken, werd alles hele-
maal duidelijk. Reint Mennink werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij
trad daarbij in de voetsporen van zijn vader Toon die jaren daarvoor ge-
ridderd werd in de Orde van Oranje Nassau. Zowel vader als zoon dankten
deze onderscheiding onder meer aan hun verdiensten voor de landbouw
en het onderwijs.

Het spits werd afgebeten door de
jeugd. Zij reden in de verschillende
leeftijdscategorien hun dikke banden
race. Bij de 7 en 8 jarigen was het Jurn
van Dam die met de overwinning aan
de haal ging. Nick Reintjes werd twee-
de. Bij de 9 en 10 jarigen stonden 5 ren-
ners aan het vertrek. Hier was het San-
der Arfman die in een eindsprint de
eerste plaats haalde. Pjotter van Hulst
werd tweede en Cas van den Breemen
derde. Omar Brandsen werd 4e. Bij de
11 en 12 jarigen stond geen maat op Jo-
chem van Dam. Hij reed met een gro-

te voorsprong naar de overwinning.
Frank Scheffer werd tweede.
Na dit geweld van de jeugd, was het de
beurt aan de Amateurs A. Hier ont-
stond in het begin van de wedstrijd
een kopgroep. Deze hield echter geen
stand. Het peleton kwam vlot weer te-
rug. In dat peleton deed zich ook een
valpartij voor, waar ook de organisator
van de ronde, Peter Makkink het
slachtoffer van werd. Aan het eind van
de wedstrijd ontstond er wederom een
kopgroep van 3 man. Het was uitein-
delijk Godert de Leeuw die voor zijn

broer Jan met de overwinning aan de
haal ging. Derde werd Ronny Angelier.

Bij de Junioren werd het ook een le-
vendige koers. De renners van RTV Vie-
rakker Wichmond, Rens te Stroet, Roy
Hartman en Niels Flierman deden
hun best om de wedstrijd hard te ma-
ken en naar hun hand te zetten. Dit
lukte echter niet helemaal. Het was Jo-
chim Ariesen uit Rhenen die met de
overwinning aan de haal ging. Tweede
werd Julian van Dijk voor Mitchel Hu-
enders, die derde werd.
De organisatie was vlekkeloos en zij
waren zeer tevreden over de wedstrij-
den en het uitblijven van noodweer.

Levendige ronde van Vorden
Afgelopen zondag werd voor de 28e maal de ronde van Vorden verreden.
Op het mooie en snelle parcours op industrieterrein Werkveld waren le-
vendige en spannende wedstrijden te zien.



Fancy Fair Hummelo

Eikenprocessierupsen in Hummelo

De markt begon traditiege-
trouw met een gezellige markt
op het schoolplein. Hier kon-
den kinderen een kraampje
verzorgen met zelfgemaakte
of andere spullen om te ver-
kopen. Ook werden er door de
kinderen allerlei activiteiten
georganiseerd om geld in te

zamelen. Zo konden bezoekers
van de fair  bijvoorbeeld natte
sponsen gooien naar het
hoofd van een kind dat door
een gat in een plank stak en
kon men pingpongbal werpen.
Tijdens de markt waren er lo-
ten te koop waarmee prach-
tige prijzen te winnen waren.

De sterk behaarde eikenprocessierups is
de larve van een nachtvlinder. Het is een
rups die in de maanden mei tot en met
september overlast kan veroorzaken. De
rupsen leven in groepen en maken op de
stammen of dikkere takken van eikenbo-
men spinselnesten. Vanuit hun nesten
gaan de eikenprocessierupsen 's nachts
groepsgewijs (in processie dus) op zoek
naar voedsel (eikenbladen). In de
Broekstraat wordt het beestje daarom
ook wel ‘eikelpolonaiserups’ genoemd...
Nadat iemand in contact is geweest met
de brandharen van de eikenprocessie-
rups kunnen gezondheidsklachten ont-
staan. De reacties kunnen van persoon
tot persoon verschillen. De huidirritaties
zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard
met hevige jeuk die tot twee weken kan
aanhouden. Als de brandharen in de
ogen komen, kan binnen enkele uren
een rode, pijnlijke en jeukende zwelling
en irritatie optreden. Inademing van de
brandharen kan leiden tot irritaties en
ontstekingen van het slijmvlies van de
neus, keel en luchtwegen. Omdat de
brandharen zich ook door de lucht ver-
spreiden, kunnen mensen die in de
nabijheid van de besmette bomen
komen ook hinder ondervinden.
Op plaatsen waar de rupsen veel overlast
bezorgen worden de eikenprocessierup-
sen door de gemeente bestreden door ze
weg te branden met propaanbranders.

Onder zeer gunstige weersomstandigheden vond op vrijdag
23 juni weer de jaarlijkse Fancy Fair op basisschool De
Woordhof in Hummelo plaats.

In eikenbomen aan de Broekstraat in Hummelo zijn, evenals vorig
jaar, eikenprocessierupsen aangetroffen. De besmette eikenbomen
zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels met ver-
vellinghuidjes, uitwerpselen en brandharen.

De zesde skeelertocht van schaats- en skeelervereniging De
Hessenrijders uit Hummelo kende met 61 inschrijvingen minder deel-
nemers dan voorgaande jaren, maar was er zeker niet minder gezellig
om.

De eerste ‘Eéndaagse van Keppel’ mag een succes genoemd worden. De wandeltocht van circa 22 kilometer voer-
de over de mooiste paden rond Hummelo, Keppel en Drempt. Voor sommige deelnemers was de tocht langs bos-
sen, velden en landgoederen ook een plezierige voorbereiding op de diverse Vierdaagselopen.
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Prachtige wandeling door Hummelo en Keppel

Succesvolle eerste ‘Eéndaagse van Keppel’

Oude tijden herleven op de Heksenplas

NK motorcrosswedstrijd voor 
oldtimer crossmotoren

Zesde Skeelertocht Hessenrijders

Openluchtdienst

in Eldrik

De Protestantse gemeente Drempt
en Oldenkeppel houdt jaarlijks een
Openluchtdienst. Deze vindt dit jaar
plaats op zondag 2 juli op het ter-
rein van de familie Zadelhoff aan de
Slondeweg in Eldrik (nabij de Oude
IJssel). Vanaf 10.00 uur kunnen de
belang-stellenden (met meegebrach-
te stoelen) getuige zijn van een
dienst van zang, gebed en verkondi-
ging. Het thema luidt: ‘Aanraken en

aangeraakt worden’. Kinderen
mogen hun liefste knuffel meebren-
gen. Voorganger is Jan Hessels
Mulder. Muzikale medewerking is er
van het tienerkoor ‘Windkracht 7’
en de samenzang, met veel opwek-
kingsliederen, wordt begeleid door
koperblazers van de Muziek-vereni-
ging Oldenkeppel.  Voor de kinderen
is er  poppenkast van Piet Positivo,
die dit keer Vera Vrolijk zal meene-
men. De jeugd doet aan verschillen-
de onderdelen van de dienst mee en
na afloop is er gezamenlijk koffie-
drinken.

Men kon zich bij de Hessenhal in
Hoog-Keppel inschrijven voor de
afstanden 6, 12, 20 en 40 km of voor
een peletontocht van 70 km. Voor de
peletontocht was dit jaar een nieu-
we route uitgezet, die voerde via
Drempt, Steenderen, Baak, Hengelo,
Varssel(ring), Zelhem, Velswijk,

Hummelo en Drempt weer terug
naar Hoog-Keppel. Hoewel er bij de
vorige edities meer dan 100 deelne-
mers/-sters waren, kan de organisa-
tie terugkijken op een uitstekend
verlopen skeelertocht. De sfeer was
goed en er hebben zich geen onge-
lukken voorgedaan. 

Liefhebbers van oude motormerken als BSA, Triumph, DKW, Greeves,
MZ, JAWA en Morini konden zondag 24 juni hun hart ophalen tijdens de
NK motorcrosswedstrijd voor oldtimer crossmotoren op motorcrosscir-
cuit De Heksenplas in Hummelo.

Niet alleen de motoren waren oud,
ook een aantal rijders was de zeven-
tig al ruim gepasseerd. Er werd op
het terrein van de organiserende
vereni-ging TCD Hummelo gereden
in drie categorieën. In de categorie
‘motoren van voor 1970’ werd de 59-
jarige Joop Wesselink uit Keijenborg
met zijn IFA eerste. De tweede plaats
was voor de eveneens uit Keijenborg
afkomstige Henk Willemsen (MZ).
Gerrit Lenselink (Maico) uit Hengelo
werd derde. In de categorie ‘Twin-

shocks’ werd Hennie Berends
(Suzuki 500) eerste, Willem van
Wieren (Puch 400) tweede en Harry
Stienen (Spondon 500) derde. De
categorie ‘4-takt zij-spannen’ werd
gewonnen door het duo Theo v.d.
Eijnden/Eric Hurkmans (EML
Yamaha). De tweede plaats was voor
Harold Pelzer/Esther Pullens (Heos)
en de derde plaats voor Wim
Verwey/Andre Visser (Hedlund
Wasp). In totaal deden 140 deelne-
mers mee. 

De tocht werd georganiseerd door de
stichting ‘Wandelpaden Hummelo
en Keppel en Bronckhorst’, en
bestaat uit een aaneenschakeling
van bestaande wandelpaden. Omdat
het een nieuwe wandeltocht betreft,
hoopte de organisatie dit jaar op zo’n
100 deelnemers. Ondanks het drei-
gende slechte weer bleef het goed
wandelweer en werd dit streefaantal
gehaald. Als de weersvooruitzichten
beter geweest waren zouden zich
ongetwijfeld veel meer deelnemers
aangemeld hebben. 
Er kon gestart worden tussen 10.00
en 12.00 uur. Omdat er dan op het
heetst van de dag gelopen wordt,
vonden sommige deelnemers dit wat
aan de late kant. Wellicht is het vol-
gend jaar mogelijk om eerder te star-
ten. 

De klapstukken van de verloting waren twee
voetballen gesigneerd door oud-Woordhof leer-
ling Klaas-Jan Huntelaar. Uiteraard waren er
uiterst strenge beveiligingsmaatregelen getrof-
fen om deze kostbare collectoritems te bewaken.
Na de markt werden er door alle groepen voor-
stellingen gegeven waaraan zowel de leerlingen
als het publiek enorm veel plezier beleefden. Het
thema was dit jaar ‘boeken’.
De opbrengst van de Fancy Fair is deels voor
school en deels voor Unicef.
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"Riek iej kriegt oew zin. Onzen
burgemeister Henk Aalderink
wil met oew hen fietsen. Hee
hef d'r ne hele wekke veur uut-
getrokken. Fietsen deur ons
Bronckhorst. No neet, dat ie spe-
ciaal gevraogd wordt. Maor d'r
steet duudelijk in de krante  een
stuk mee fietsen mag ook'. Zol
iej oew motten opgeven? Vulle
liefe brieje? Of d'r oew maor zo
in de riege d'r tussen drukken?"
Riek: "Bun ie toch wiezer. Ik zal
mien daor maor zo melden, of
mien argens tussen drukken?
Ok nog nooit! Achter die belang-
rieke  hoge hearn  op de fietse te
stappen. Dat geleuf iej toch zelf
ok neet? Dan moi zon betjen
tut de smaakmakers  heurn. Iej
mot echt wat te vertellen heb-
ben. Veurzitter van een of andre
belangrieke club, van de Platte-
lands Vrouwleu, van het Pearde
en koetsen volk, van Old Vorden
of ik wet neet wat en dat bun ik
neet. Ik bun gewoon een alle-
daags vrouwspersoon. "Hendrik
lacht: "Iej bunt gewoon arg wies
met unzen burgemeister. Zo'n
betjen een fan  van um. Wat leu
hebt dat met voetballers en an-
dern met een filmsterre of met
Prinses Maxima. En  ai daor dan
stark op valt dan wil iej d'r biej
wean at zon´n favorieten keal
langs kump. In dit geval bunt ze
ne hele wekke dag en nag met
mekaar onderweg, al fietsend
deur ons grote Bronckhorst.."

Riek liekt het nog niks. Neet dat
ze dat neet zol willen… Maor
dan mot Hendrik met gaon. As
vrouw allenig, dan dooi zo iets
neet. Manvolk geet vulle gemak-
kelijker allenig op stap. Trou-
wens Hendrik geet ok neet alle-
nig.. Den hef een betjen een he-
kel an zukke hoogwaardigheids
bekleders. Misschien had hij
zelf  wel graag zonne  publieke
funktie gewild.. maor het is d'r
nooit van gekommen. In ziene
goeie jaorn  wasse te bleu en
neet rap genog van tong. Dan
moi oew ieder kear laoten
heurn in iedere vergaderinge.
Ok al is het neet altied wiesheid
wai verteld maor vake naoprao-
ten.. Ai oew gezichte maor laot
zeen en oew stemme maor laot
heurn. En as vrouwe is dat nog
mear het geval. Ai d'r as vrouws-
persoon opuut bunt dan zit iej
al rap in een antal bestuurs
funktie's. Dat kump umdat die
vrouwleu die dat graag wilt vrij
zeldzaam bunt. Nea Riek was
maor het leefste thuus biej de
kindre, wat knooien in d'n hof
met blomen, een mooi boek lea-
zen en gezellig op  bezoek biej
vriendinnen. Ze bekik zich dat
reisprogramma van de gemeen-
teraod en mot toegeven dat zuut
d'r good uut. Ze komt zowat de
hele gemeente deur en blieft ok
slaopen. Zollen ze dat zelf beta-
len? Ze kriegt allicht een mooie
korting want het is een goeie re-

clame. Gemeente werken zal
veuraf wel efkes rondtoern. Um
te  kieken  of d'r koelen en gaten
in de bochten van de weg  zit of
lastige takken die oaver de weg
hangt. Boern die d'r een rotzooi
van maakt waarschuwen? De
gemeenteraod kump langs? Och
nee dat soort boern bunt d'r zo-
wat neet mear. En in de aoven-
den nao het fietsen  kunt wie as
burgers  met praoten at ze an de
borrel zit. Dan kunne wie is ef-
ke's  fors van de proeme spiejen.
Dat zal wel metvallen want
proemen dood ze rechtevoort
neet mear. Hendrik nemt zich
veur umme   te bellen met Gert
of den soms zin hef umme in de
aovendtied  zo is met mekaar
binnen te lopen. Gert is ja knap
niejsgierig, misschien is dat wat
veur hen beiden. Hij zuut wel
dat het veural vacantie is wat de
andacht krig.. Bezoek an ne Ta-
veerne en een zwembad en 't
Praothuus. Het sportcomplex de
Velthoek. Camping 'Dorada Be-
ach'. Een Eco Boerderiej wat dat
dan ok wezzen mag. Gin bezoek
an ne timmer of patat fabriek of
ne veestal veur 120 melkbeeste.
De andacht geet uut naor na-
tuur en vacantie en alles wat er
mee te maken hef. Ja ,het is ten-
slotte midden July en ze zult het
willen beleaven as een vacantie
wekke. 

De Baron van Bronckhorst

De club uit Ankara is afgelopen jaar
geëindigd op de 6e plaats in de Turkse
Turkcel Süper Lig en heeft met de Fran-
se spits Cristophe Lepoint en Turks in-
ternational Mehmet Nas een aantal
topspelers in de gelederen. De relatief
kleine club uit de hoofdstad kan de
laatste jaren goed meedoen in de Turk-
cell Süper Lig met als hoogtepunt be-
kerwinst in 2004. Voor de Graafschap is
het na een aantal oefenwedstrijden te-
gen een aantal streekelftallen de eerste
serieuze test in voorbereiding op het
nieuwe seizoen en voor de technische
staf en de fans een prachtige gelegen-
heid om o.a de nieuwelingen Ard van
Peppen (Excelsior), Léon Hese (Hel-
mond Sport) en Lasse Schöne (Heeren-
veen) aan het werk te zien.

De organisatie is in handen van VV
Vorden en het is voor de vereniging ge-
lijk ook de aftrap van het nieuwe sei-
zoen. Een maandje later staat immers
het Wim Kuijpertoernooi alweer op
het programma. Meer informatie hier-
over kunt u vinden op www.kuijper-
toernooi of www.vvvorden.nl

Op Zaterdag 15 juli zijn de kassa's
v.a.17.30 geopend, aanvang wedstrijd
19.00 uur. Kaarten zijn alleen aan de
kassa te koop. De velden van VV Vor-
den zijn gelegen aan de Oude Zut-
phensweg 11 te Vorden

Gezien de te verwachten drukte ver-
zoekt de organisatie zoveel mogelijk
per fiets te komen

De Graafschap oefent tegen Turkse 
subtopper op terrein VV Vorden

Op zaterdagavond 15 juli speelt de Graafschap haar eerste serieuze oefen-
wedstrijd tegen de Turkse subtopper  Gençlerbiligi op het terrein van de
Voetbal Vereniging Vorden. De club, op trainingskamp in Hoenderloo en
door de wedstrijdmakelaar omschreven als "het Heerenveen van Turkije"
geniet vooral bekendheid vanwege haar perfecte jeugdopleiding. Om die
reden zal de jeugd van Gençlerbirligi dit jaar deelnemen aan het befaam-
de internationale Kuijper Jeugdvoetbal toernooi in het weekend van19 en
20 augustus.

Het examen werd afgelegd door exa-
minator dhr. A. Hammink van Stich-
ting Rijvaardigheids-bewijzen Recrea-
tieruiter. Het examen bestaat uit een
theorie- en een praktijkgedeelte. Aller-
eerst werd er gestart met het praktisch
examen, iedere deelnemer werd be-
oordeeld op 1 van de 4 onderdelen: op-
tuigen/aanspannen/uitspannen/tuig
afnemen. Vervolgens werd het rijden
in het verkeer beoordeeld, gelet wordt

op o.a. vaardigheid van het mensys-
teem, plaats op de weg, zweephou-
ding/ -gebruik, duidelijkheid van ver-
keerstekens en houding en presenta-
tie van de koetsier. 

Aansluitend de praktijk volgde nog
het theorie-examen. Na vele weken
training, welke gegeven werd door in-
structeur dhr. A. van Veen, werd hun
inzet met een diploma beloond.

In de Reep'n

Zondag 25 juni jl. hebben 10 leden van menvereniging " In de Reep'n Vor-
den e.o."  examen gedaan voor het koetsiersbewijs 1-span, alle deelnemers
hebben het diploma behaald!

V.l.n.r.: staand: Hedwig Smit, Mark Heuvelink, Paul van Ark, Hans Krabbenborg, Bart vd
Schoot, examinator dhr. A. Hammink, instructeur dhr. A van Veen, Marieke Smit. Zittend:
Pim van Zeeburg, August Koster, Ido Hummelink, Wim Sloetjes.

Zijn zoon Jonkheer Mr. R. Feith, de
huidige bewoner van 'De Belten' zegt
daarover: ' Toen mijn vader zich hier
had gevestigd stonden er op een ter-
rein ter grootte van 2 hectare, alle-
maal acasia' s. Die heeft hij op gegeven
moment laten kappen, waarna hij be-
sloot om coniferen te gaan verzame-
len. Hij haalde de boompjes overal
vandaan, uit Frankrijk, Duitsland, En-
geland etc. Ze werden per trein naar
Vorden vervoerd, waar vandaan ze
naar 'De Belten' werden getranspor-
teerd. Mijn vader koos bewust voor co-
niferen. Die laten zich namelijk uitste-
kend rubriceren op geslacht, familie
en soorten', zo zegt jonkheer R. Feith.
De verzameling liep op gegeven mo-
ment op tot ongeveer 1500 bomen.
Voor jonkheer Mr. P.R. Feith mede een
reden om in 1974 de Stichting Pine-
tum 'De Belten' op te richten. Toen hij
in 1980 overleed kwam het terrein 'De
Belten' in handen van zijn familiele-
den. In het huidige Stichtingsbestuur
hebben niet alleen familieleden zit-
ting maar ook mensen van 'buiten de
familie'. Nog even terug naar de zeven-
tiger jaren. Ooit heette het Pinetum de
grootste verzameling te bezitten in
particuliere handen in de wereld.
Na een grondige renovatie in 1992 en
na een moeilijke periode daarop vol-
gend, is het aantal bomen terug gelo-
pen tot circa 1000. Mr. R. Feith: ' Zo

rond de eeuwwisseling zag het er alle-
maal wat armetierig uit. Wij zijn toen
met een doorstart begonnen. Dat
hield in dat wij veel meer zijn gaan be-
mesten en hebben wij ook meer aan-
dacht aan de humuslaag besteed. Ook
meer aandacht aan specialisatie in
soorten', zo zegt hij. 
Dat destijds is besloten tot een Stich-
ting heeft onder meer te maken met
het feit dat daardoor wat gemakkelij-
ker fondsen konden worden verwor-
ven. Ook hoopt het Stichtingsbestuur
dat het Pinetum daardoor tot 'in leng-
te van jaren' kan blijven voortbestaan.
Jonkheer Mr. R. Feith: ' De kosten wor-
den voornamelijk gedekt uit giften
van particulieren en uit subsidies van
bijvoorbeeld provinciale fondsen.
Voorts hoopt het Pinetum, wat betreft
een subsidietoekenning, een graantje
mee te pikken uit een project waar-
mee de agrarische natuurvereniging 't
Onderholt zich momenteel bezig
houdt te weten het project 'Leren en
beleven in de Graafschap'. De bedoe-
ling daarbij is dat er in het werkgebied
van t'Onderholt een 'struinpad' zal
worden aangelegd. Dit struinpad zal
gaan over weilanden en erven en ver-
bindt agro- toeristische elementen
met elkaar. Hiermee wordt het lande-
lijk gebied op een spannende en leer-
zame manier toegankelijk gemaakt.
Het pad gaat ook voor een deel over

het landgoed 'De Belten', vandaar de
hoop op een subsidie.

RONDLEIDINGEN
Iedere maandag zijn een aantal fami-
lieleden ( bestuursleden ) druk in de
weer om onderhoudswerkzaamheden
in het Pinetum te verrichten. Maaien,
wieden, bemesten en dat soort werk-
zaamheden. De tuin wordt op die ma-
nier in 'toonbare staat' gehouden, zo-
dat in de zomermaanden het publiek
kan genieten van de rondleidingen.
Deze rondleidingen zullen wat 2006
betreft, worden gehouden op de dins-
dagen 4, 11, 18 en 25 juli en op 1, 8, 15,
22 en 29 augustus. Zij staan beurte-
lings onder leiding van een drietal gid-
sen te weten de heer Kok uit Ruurlo,
de heer Bruins uit Lochem en me-
vrouw Segers uit Lochem. Deze rond-
leidingen beginnen om 19.00 uur en
duren ongeveer 1,5 tot 2 uur. De kos-
ten bedragen 2,50 euro per persoon.
Plaats van samenkomst is de ingang
van het landgoed 'De Belten' Wilden-
borchseweg 15. Liever geen honden
meenemen.
Een wandeling door het Pinetum
voert de deelnemers langs honderden
naambordjes met namen in het La-
tijn, zoals bijvoorbeeld leucodermis
(boom met witte schors), aureovarie-
gata (goudgeel bont), glauca (blauw-
groen) etc. etc. Een naam als japonica
duidt er op dat de naaldboom uit Ja-
pan afkomstig is, de koreana komt uit
Korea, de libani uit Libanon, de chi-
nensis uit China en zo zouden we nog
wel een poosje kunnen doorgaan. De
bordjes bij de bomen vermelden naar
eer en geweten alle details van de be-
treffende bomen, zoals de naam van
de persoon die de boom voor het eerst
beschreven heeft!

Naaldbomentuin 'Pinetum' 
verborgen pareltje in Achterhoek
Jonkheer Mr. P.R Feith, die in zijn arbeidzame leven onder meer in de ad-
vocatuur en bij Shell heeft gewerkt, kwam eind zestiger jaren naar Vorden
waar hij zich in de Wildenborch op het landgoed 'De Belten ' vestigde. De
jonkheer was een verwoed verzamelaar van allerlei attributen.
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Open dag Kinderdagverblijf Nijntje 

Gezellig Indianenfeest voor jong en oud

15 Prijswinnaars bij verloting LCD-televisies
Rabobank Graafschap-Midden

Er werd een paardenrace gehouden,
met stokpoppen, op het grasveldje
naast de konijntjes. Schminken kon
in de grote speelruimte van groep
Boris Beer, daarvoor kwam je binnen
via de toiletten en verschonings-
ruimte. De hoofdtooien konden wor-
den gemaakt in de ruimte van groep
Betje Big. De slaapkamers stonden
open zodat ook deze konden wor-
den bewonderd.
Via de enorme hal en de ruime
entree kwam men buiten uit, waar
de kinderen konden paardje rijden.
Op een echte pony en een echt
paard. Het paard Marietje was favo-

riet bij de grotere kinderen. Samen
met Carla Hylkema van Stal Kroes
uit Beek werd een flinke ronde gere-
den in het park van het Kasteel.
Weer door het hek klonken de india-
nengeluiden van de Indianendans.
Rond de totempaal werd een kussen-
dans gedaan waarbij steeds een kus-
sen minder bleef liggen. De kinde-
ren maakten er indianengeluiden bij
en hadden veel plezier. Vissen van-
gen stond ook op het programma en
daarna gingen de broodjes van het
broodbakken er wel in. 
Kinderdagverblijf Nijntje bestaat dit
jaar alweer 12,5 jaar. Nadat de school

in Drempt ging uitbreiden, moesten
ze naar een andere locatie uitkijken.
Dit werd het Koetshuis van het Kas-
teel Keppel. Ze zijn er erg tevreden.
De plek straalt rust uit en er is ruim-
te voldoende om lekker buiten te
spelen. In het bosje naast het
Koetshuis kunnen korte boswande-
lingen worden gehouden met de wat
grotere kinderen. 
Binnen zijn twee groepen gecreëerd,
waar kinderen van 0-4 jaar verblij-
ven. De ruimtes zijn veilig, modern
en ruim. Het aantal kinderen dat
per groep kan worden opgevangen is
niet meer dan twaalf. Dan kunnen
alle kinderen nog de aandacht krij-
gen die nodig is.
Kinderdagverblijf Nijntje is onder-
deel van Stichting Kinderij. Binnen
deze stichting is het streven naar
een goed evenwicht tussen het aan-
tal kinderen in een groep, de leef-
tijdsopbouw en het aantal aanwezi-
ge leidsters. Verder wordt gezorgd
voor luiers, eten en drinken.
Het pedagogische beleidsplan van
Stichting Kinderij kwam tot stand
met medewerking van ouders, de
Centrale Ouderraad, leidsters en
pedagogen. Er werden vier compe-
tenties van de Wet kinderopvang,
sociale veiligheid, sociale competen-
ties, persoonlijke competenties en
overdracht van waarden en normen
in opgenomen naast aandacht voor
sfeer, veiligheid en activiteitenaan-
bod. Vanuit het beleidsplan werd
een pedagogisch werkplan uitge-
werkt, waarin concrete zaken wor-
den beschreven.
De kinderen hadden de afgelopen
weken hard gewerkt aan het thema
Indianen, want in de ruimten Boris
Beer en Betje Big hingen allerlei
knutsel en schilderwerkjes. Er was
veel te zien en te beleven op deze
morgen en de leiding kan terugkij-
ken op een gezellig, geslaagd evene-
ment.
Kinderdagverblijf Nijntje, 
Dorpsstraat 33, 
6998 AA Laag-Keppel, 
telefoon 0314 - 359 643, 
is open maandag t/m vrijdag van
07.45-17.45 uur. Maandag t/m vrijdag
van 07.30-17.45 uur (verlengde
opvang). Informatie over de stich-
ting: www.kinderij.nl

Allereerst ontvingen de prijswin-
naars de felicitaties met een mooie
bos bloemen van de medewerker van
de bank, waarbij ze hun hypotheek

hadden afgesloten. Vervolgens kre-
gen ze hun prijs symbolisch uitge-
reikt. Na de uitreiking werd er onder
het genot van een hapje en een

drankje nog gezellig nagepraat met
de accountmanagers en andere prijs-
winnaars, waarna de gasten zich
geleidelijk naar huis begaven. De fa.
Expert uit Zelhem neemt de bezor-
ging en de installatie van de TV’s
voor haar rekening, zodat de win-
naars er verzekerd van kunnen zijn
dat ze de finale van het WK voetbal
kunnen volgen op hun nieuwe flats-
creen TV. 

Kasteel Keppel in Laag-Keppel is gelegen in een park en bevat diverse
gebouwen. Eén ervan, het voormalig monumentale Koetshuis is een aan-
tal jaren geleden geheel verbouwd tot kinderdagverblijf. Tijdens de
open dag op 24 juni 2006 maakten veel (groot)ouders en buren van de
gelegenheid gebruik de plek te bekijken, waar klein- en buurkinderen
zich doordeweeks binnen en buiten vermaken. 
Het thema Indianen maakte er een echt feest van!
De leiding en ook veel kinderen waren als indianen aangekleed. Daar
paste het terrein met wigwams, totempalen en kampvuurtjes prima bij.
De kinderen kregen een kaart waarop diverse activiteiten stonden waar
ze ook allemaal aan mochten deelnemen. 
Zo kwamen de belangstellenden op alle plekken van het kinderdagver-
blijf zonder strakke rondleiding.

In het kader van het WK voetbal heeft Rabobank Graafschap-Midden 15
LCD-televisies verloot onder klanten die in de periode van 15 februari tot
1 juni een hypotheek hebben afgesloten bij de Rabobank. Op donderdag
22 juni jongstleden vond op het Rabobank kantoor in Doetinchem de
feestelijke prijsuitreiking plaats. 

In de concertreeks 'een zomeravond in Bronckhorst' is op zondag 2 juli
een optreden van Peter en Laura Loeters en koperkwintet Brameth
Brass. 
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Figuranten gezocht voor Nederlands oorlogsdrama

In het Vuur van de Storm

Peter en Laura Loeters samen met 
Brameth Brass in Bronkhorst

Momenteel wordt op Nederlandse
bodem een nieuw episch oorlogs-
drama geproduceerd door Virogo
Film Productions. Voor een aantal
jaren wordt hier met veel enthousi-
asme en gedrevenheid aan gewerkt
door veel vrijwilligers. Het is een
low budget project, dat zonder
hulp van fondsen tot stand komt.
‘In het Vuur van de Storm’ zal een
miniserie van 5 delen worden,
bestemd voor een groot publiek
van 16 jaar en ouder.  

Het verhaal van de film speelt zich
voornamelijk af tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het draait om de rela-
tie tussen een Nederlandse volks-
duitser (Hans Hallerbach) en een
Joods meisje (Vera Weinberg). Zij
proberen angstvallig hun verboden
relatie in stand te houden, maar
door het noodlot worden ze in 1942
uit elkaar gedreven. Hans moet
gehoor geven aan de Duitse dienst-
plicht en komt in een Wehrmacht-
uniform aan het Oostfront terecht.
Hij probeert twee jaar lang uit deze
hel te komen en krijgt uiteindelijk
een verlofbrief om terug te keren
naar Nederland. Vera daarentegen
moet noodgedwongen onderduiken
en sluit zich uiteindelijk aan bij het
verzet. Zowel Hans als Vera proberen
op hun eigen manier te overleven in
een onmogelijke tijd. Als ze na twee
jaar elkaar opnieuw ontmoeten is er
veel veranderd. Beiden zijn getekend
door eigen tragedies. Is de liefde
sterk genoeg om deze wonden te
helen, of zal het noodlot opnieuw
met hun toekomst tarten?
De schrijver/regisseur van “In het
Vuur van de Storm” is Raymond van
Rijn (34) afkomstig uit Gouda.
Samen met Erik van Geene (compo-
nist/webdesigner) is hij ruim 15 jaar
geleden ge-start met Virogo Film
Productions. Zij hebben in de jaren
’90 twee horrorprojecten “Violator”
en “Time Out” gemaakt. Vanaf 1999
hebben ze versterking gekregen van
fotograaf/cameraman Raymond van
der Bas (30) en zijn ze zich gaan rich-
ten op de Tweede Wereldoorlog. Na
de reali-satie van een proefpilot over
o.a. de meidagen van 1940, hebben
ze de stoute schoenen aangetrokken
en zijn vol overgave begonnen aan
dit lopende project.
De karakters van ‘In het Vuur van de
Storm’ worden gespeeld door talent-
volle acteurs en actrices, die bij het
grote publiek nog niet bekend zijn.

Sommigen staan veel op toneel en
anderen spelen af en toe in televisie-
series. Zij hebben hun medewerking
aan dit project willen verlenen en
hopen hiermee verder te kunnen
doorbreken, net als Virogo. De
hoofdcast bestaat uit o.a. Sandra
Dierx, Joris van den Burg, Harry
Dzumhur, Caroline Nicolai, Fred
van Kaam, Harrie Huijs en Peter
Post.
Inmiddels is een groot respect ont-
staan voor de totstandkoming van
‘In het Vuur van de Storm’, omdat
gestreefd wordt naar een historische
correctheid en realisme van die tijd.
Hierbij wordt dankbaar gebruik
gemaakt van o.a. verzamelaars, mu-
sea, historici en reenactment vereni-
gingen, die hun medewerking aan
dit project hebben willen verlenen. 
Om een zo realistisch mogelijk tijds-
beeld neer te zetten, wordt veel
gebruik gemaakt van bestaande
locaties (in o.a. Maartensdijk,
Groenekan, Bilthoven, Hilversum,
Alphen (NB) en Hummelo), maar
ook verschillende musea (waaron-
der Fort aan den Hoek van Holland)
en andere karakteristieke gebieden
in Nederland. 
De opnamen voor de film zijn vanaf
november ’05 weer in volle gang. En
verwacht wordt, dat medio 2007 het
gehele verhaal zal zijn opgenomen.
Dit komt vooral door het vrijwillige
karakter van dit project. Mede hier-
door vallen alle draaidagen in de
weekenden.
Op zaterdag 1 juli zal Virogo in
Hummelo neerstrijken. Bij café’t
Wapen van Heeckeren zal een
authentiek straatbeeld gecreëerd
worden met rekwisieten, mensen en
voertuigen. Zowel buiten als binnen
in dit café zullen hierbij filmopna-
mes gemaakt worden. Virogo Film
Productions is nog op zoek naar
mensen, die beschikbaar kunnen
zijn (op zaterdag en/of zondag) voor
figuratie in een authentiek straat-
beeld uit de jaren ’40. 
Gezocht wordt naar mannen en
vrouwen in de leeftijdscategorie van
20-60 jaar. Reacties (met duidelijke
foto’s) kunt u sturen aan SMF@chel-
lo.nl of via de post aan S.M.F. Peelen,
JD Pennekampweg 53, 6999 CH
Hummelo. 

Nadere gegevens kunt u ook vinden
op de websites www.inhetvuurvan-
destorm.nl en www.virogo.com.

Peter Loeters is zanger/gitarist. Na
z'n conservatorium opleiding klas-
siek gitaar speelde hij ondermeer in
'Take It Easy' en momenteel in de
professionele allround formatie
'Bonaparte'. Daarnaast verzorgt
Peter solistische optredens. Daarbij
begeleidt hij zichzelf voornamelijk
op de akoestische gitaar. Hij heeft
een breed repertoire en daarmee is
zijn muziek geschikt voor vele ge-
legenheden.
Z'n dochter Laura start in september
met de  vakopleiding zang lichte
muziek aan het conservatorium in
Arnhem. Ze zingt vanaf haar achtste
jaar en  toen ze elf was stond ze al in
de finale van het Open Podium in
Amphion. De tweede maal dat Laura
dezelfde finale haalde was in 2005
met het trio 'Djem'. Ze wordt tijdens
dit concert begeleid door haar
vader.
Koperkwintet Brameth Brass werd
in 1998 opge-richt en heeft sinds die
tijd al veel optredens verzorgd.  Gé
Reinders en Hans Keuper werden be-
geleid en de vijf blazers, Bernard en

Herman Bannink, Bernard Eelde-
rink, Rob van Dijk en Robert
Koenders, zijn steeds weer op zoek
naar nieuwe muziekvormen en
eigenzinnige bewerkingen. 
Brameth Brass is net als Peter
Loeters van alle markten thuis. 
Het concert vindt plaats in de mooie
kapel midden in Bronkhorst en
begint om 20.30 uur. De entree
bedraagt € 12,--. 

Er was veel belangstelling voor de open dag van Kinderdagverblijf Nijntje
in de sfeervolle locatie, het voormalige Koetshuis van Kasteel Keppel.
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Zondag 2 juli 

Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.

Adres: 

Camping de Pluimerskamp

Pluimersdijk 2, Zelhem.

Tel 0314 - 621606

www.pluimerskamp.nl

Gildenweg 11 in Zelhem, 

Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne 

wasstraat en over 4 eigen wasboxen 

(selfservice) 

Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN

SNELHEID IS ONS MOTTO.
Ook voor het cleanen van uw auto

kunt u bij ons terecht!!

Voor meer informatie over de prijzen, acties en 

het wassen / tanken op rekening kunt u contact opnemen met 

Han Schut of Erik ter Hove.

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

Van zaterdag 1 juli t/m zondag 9 juli 2006 betaalt u

slechts € 8,50.

Voor het wassen van uw auto 

(normale prijs € 11,50)

In dezelfde week 10 cent korting op de 

benzine- en de dieselprijzen per liter bij tankstation 

De Hoge Voort in Zelhem.

Tevens kunt u gratis uw 

automatten wassen

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

T A N K S T A T I O N

Wij zoeken een 

wao’er of vutter m/v

die het leuk vindt om van 
dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur op 

onze antiekwinkel in Zelhem 
te passen. 

In eerste instantie op basis van 
vrijwilligheid. 

Informatie via tel. 06-28256267

• Toyota Starlet 1.3 XLI 
3-deurs, automaat, kleur grijs met. 89.323 km . . 1993

• Toyota Starlet 1.3 XLI
5-deurs kleur rood 147.405 km . . . . . . . . . . . . . . 1993

• Toyota Yaris 1.3 Linea Luna
3-deurs kleur groen met. 64.773 km . . . . . . . . . 2000

• Toyota Yaris 1.3 Linea Sol
5-deurs kleur red. mica. 73.653 km . . . . . . . . . . 2002

• Toyota Corolla 1.6 Linea Terra
4-deurs groen met.  54.619 km . . . . . . . . . . . . . . 1999

• Toyota Avensis Verso 2.0 D4D Diesel
6 persoons, groen met. 130.000 km . . . . . . . . . . 2001

Diverse 45 km auto’s nieuw en gebruikt.

Officieel: Mini Cruiser dealer

Gebruikte auto’s met

BOVAG Garantie?

Zeker weten!

Automobiel en Taxibedrijf

Reindsen vof

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

Egerländer 
Zomerfeest 
met de Ieselkapel
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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

LLaaaatt  uuww  ddrruukkwweerrkk
oonnzzee  zzoorrgg  zziijjnn

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



De Gelderse Achterhoek heeft
enorm veel te bieden en het hele
jaar door kan men er genieten van
toneelvoorstellingen, concerten,
tentoonstellingen in schouwbur-
gen en dorpshuiszalen, in galeries
en op boerendelen. En toch…..
Toen er een aantal jaren geleden
een symposium gehouden werd
over Toerisme in de Achterhoek
werd ons voorgehouden dat de
Achterhoek goed scoort bij vakan-
tiegangers van buiten deze streek,
maar dat het er wat saai is. Er zou
behoefte zijn aan ander vertier,
vermaak en andere verlustiging
dan braadworst, biertent en brade-
rie.
Nou weten wij wel dat er veel meer
is, maar blijkbaar houden we dat
een beetje geheim voor de buiten-
staander. Braadworst is trouwens
best lekker, net als bier en op een
braderie zie je nog eens wat an-
ders! Ons plan voor een rondtrek-
kend straattheater en muziekfesti-
val werd toen als een mooi plan be-
stempeld, dat zeker de moeite
waard was om verder over door te
denken.
We dachten door met mensen van
het Plattelandshuis in Zelhem,
met lieden van de provincie Gel-
derland, met wethouders en amb-
tenaren van verschillende Achter-
hoekse gemeenten en ook met ver-
tegenwoordigers van onderne-
mers en industrielen. Wij wilden
weten of ons plan bij dit volk
draagvlak kon vinden en dat kon
het. Het was een mooi plan! Vooral
ook omdat er sprake was van een
cultureel evenement, dat boven de
gemeentegrenzen uitging. Er zou
samenwerking nodig zijn tussen
gemeentes. Ook zou aansluiting

gezocht worden bij reeds georgani-
seerde culturele activiteiten. Zo’n
rondtrekkend festival is goed voor
het toerisme en voor de Achterhoe-
kers! Een mooi plan, dat was het,
maar eerst moest de gemeentelijke
herindeling achter de rug en dan,
ja dan…..

Na die herindeling bleken  de be-
stuurders van een aantal nieuwge-
vormde gemeenten bij de gedach-
te aan eventuele subsidiëring  al
nachtmerries te krijgen over het
groeiende Rode Cijferspook en de
Curatele. Wel bleven ze graag op
de hoogte.
Winterwijk vermoedde niet, dat er
nog een politieke brombeer uit
zijn winterslaap zou ontwaken. De
grenzen bleven zoals ze waren, er
komen veel toeristen en gemeente
en het zakenleven wilden wel, als
er maar genoeg subsidie van bui-
tenaf  binnen te halen viel. Oost
Gelre en Bronckhorst zaten op die
zelfde lijn en Oude IJsselstreek zag
zo’n Toer als een prachtige moge-
lijkheid het terrein van de oude
Hut, van de  DRU dus oftewel “Het
Gietelinck” als cultureel evene-
mentenplein op de kaart te zetten.
Het zou in de zomer van 2007 gaan
gebeuren en toen kwamen de Task
Force Impulsgelden van de Kamer
van Koophandel en de cofinancie-
ring van gemeenten en onderne-
mers en daarna kwamen de Leef-
baarheidsgelden via de Provincie.
En als dan alle vergunningen ver-
leent zijn en als iedere gemeente
op haar steeds weer eigen wijze de
zo nodige medewerking realiseert,
als plattegronden op de juiste
schaal zijn ingevuld  en verkeersre-
gelaars bij de ene wel en bij de an-
dere niet zijn opgetrommeld, als
reclameborden eerst niet en dan
weer wel en dan weer niet geplaats
tmogen worden, als het weer dan
ook nog meezit, dan wordt deze
eerste Achterhoek Spektakel Toer
een onmundig succes, zo groot dat
iedereen tot in lengte van jaren dit
festijn wil sponsoren, subsidiëren
of op een andere manier financi-
eel wil ondersteunen door “Vriend
van de Achterhoek Spektakel Toer”
te worden.
De Toer gaat op 14 juli van start in
Groenlo, om dan vervolgens via
Ulft (16 juli), Zelhem (21 juli) te ein-
digen in Winterswijk (23 juli). 
Kijk voor meer informatie op
www.achterhoekspektakeltoer.nl

Achterhoek Spektakel Toer
Dat de Gelderse Achterhoek
veel te bieden heeft, is niet alge-
meen bekend. Volgens sommi-
gen heeft dat te maken met de
naam. Wie zou er nu iets willen
weten van een streek die zo
heet? De cliché’s buitelen al bij
voorbaat over elkaar heen: de
mensen zijn er achterlijk, men
leeft er nog in de jaren vijftig
van de vorige eeuw en het ge-
bied ligt zo ver weg achter de IJs-
sel. Bij anderen is de naam zel.fs
niet van belang. Alles wat bui-
ten de Randstad ligt is voor hun
so wie so “De Regio” of “De Pro-
vincie”. Achterhoek, Twente of
het Oldamt is één pot nat.

Het verkeer richting Vorden/Lochem
wordt omgeleid via de Den Elterweg
(N348) en de N346 en omgekeerd. De
woonwijken zijn bereikbaar via de
rotonde Leesten-Oost of via de afslag
Warnsveld op de Den Elterweg. De
blokkades tussen de woonwijk Lees-
ten-Oost en Leesten-West zullen tij-
dens de werkzaamheden opgeheven
worden. Dit is de tweede fase van de
werkzaamheden aan de Rondweg
Warnsveld die in totaal tot half okto-
ber dit jaar duren. Omwonenden en
belangstellenden zijn hierover tijdens
een informatieavond op 25 april
gelnformeerd. Meer informatie: 
www.gelderland.nl/werkenaandeweg

Asfalteringswerkzaamheden
Leesten-Oost

Verkeershinder 3 juli t/m 20 juli

De Provincie Gelderland start op
maandag 3 juli met het asfalteren
van de N314 tussen de op- en afrit-
ten tot en met de rotonde Leesten-
Oost (N314). De werkzaamheden
vinden overdag plaats en het weg-
vak is in deze periode afgesloten
voor het verkeer.

Met het uiterlijk van een nostalgisch
huisje uit de jaren '20, pannendak,
schoorsteen, overnaadse planken en
een terras met openslaande deuren, is
het Homeship het varende vakantie-
huis. De nostalgische buitenkant ver-
hult een modern interieur, voorzien
van alle gemakken zoals een ruime
badkamer, keuken en een riant woon-
verblijf met verrassend op de verdie-
ping een ruim aantal slaapplaatsen.
Een zeer ruim voor- en achterdek in-

clusief een stoere vlaggenmast com-
plementeren het geheel.
Ruime belangstelling heeft het Home-
ship, als concept de Flark, ook vanuit
de officiële instanties en pers gehad.
Verrassende en lovende reacties met
als hoogtepunt, naast de dagelijkse
aandacht op het water, ruime aan-
dacht in de magazines zoals de ANWB
Waterkampioen, een aantal televisie
optredens waaronder Yacht Vision en
tot slot een Hiswa nominatie als boot
van het jaar 2004. 
Het Prins Homeship zal in de haven
van Dorado Beach van 6 t/m 9 juli ter
bezichtiging aanleggen.

Prins Homeship, varen en recreëren op een
privé eiland….
Dit jaar is onder de naam Prins
Homeship, hét varende privé ei-
land volledig in de markt gezet.

Thuis pakte Matt na enige tijd zijn eer-
ste ingeving in het ziekenhuis weer op
en besloot de ANWB-route De Ronde
van Nederland met de rolstoel af te
leggen. Dit traject beslaat 1.200 kilo-
meter en loopt langs de landsgrenzen
van Nederland.

Matt: "Ik denk het rondje Nederland
in vier à vijf weken te voltooien. Ik
word vergezeld door mijn vriendin
Louise en beide kinderen Libby en Jim.
Zij waren ook in Nijmegen mijn steun
en toeverlaat. De muren van mijn ka-
mer in het revalidatiecentrum waren
tot aan het plafond behangen met fo-
to's en tekeningen van hen. 

We hebben de eerste week de beschik-
king over een aangepaste camper van
de firma Benica uit Enschede. Daarna
zullen we overnachten in tenten."

Matt Cole herinnert zich nog steeds de
woorden van de specialist in het Rad-
boudziekenhuis in Nijmegen: "Matt, Je
komt er wel." En dat is ook de bood-
schap die hij met deze tocht andere
patienten met een dwarslaesie hoopt
mee to geven. Probeer het leven weer
op to pakken, hoe moeilijk dat ook is.
Toon wilskracht en doorzettingsver-
mogen! Daar naast probeert hij spon-
sorgeld binnen te halen oom onder-
zoek naar dwarslaesies te ondersteu-
nen en bekendheid te geven aan fabri-
kanten die hun producten aanpassen
en afstemmen op mensen met een be-
perking.

Matt is druk aan het trainen voor De
Ronde van Nederland. Hij bezoekt we-
kelijks het fitnesscentrum, wordt met
acupunctuur behandeld door Thea
Ammerland uit Eibergen en fietst heel
veel op zijn oude handfiets. Aan de
start verschijnt hij echter met een
gloednieuwe, door de Canadese firma
Varna gesponsorde handfiets. Voor
wie het startschot wil meemaken,
Matt Cole begint zijn tocht door Ne-
derland op 8 juli om elf uur bij fitness-
centrum The Chariot in Eibergen. Wie
eens kennis wil maken met het (on)ge-
mak van een rolstoel krijgt dan de ge-
legenheid. Op dezelfde parkeerplaats
is dan ook al de finishlijn getrokken
die ergens in augustus moet worden
gepasseerd door Matt. 
Meer over dit project is te vinden op
www.invanet.org

Matt Cole wil 1.200 km afleggen in
een rolstoel
Het idee van een lange-afstand-rol-
stoel-tocht ontstond al in het zie-
kenhuis, niet lang na een auto-on-
geluk dat hem een dwarslaesie, een
'gebroken rug', bezorgde. Maar
Matt Cole uit Beltrum is niet het ty-
pe om bij de pakken neer te zitten
en riep in het revalidatiecentrum
St. Maarten in Nijmegen al snel dat
hij daar geen vijf maanden zou
doorbrengen. En na vier maanden
kon de specialist, die intussen een
goede vriend van hem geworden
was, hem feliciteren met zijn ont-
slag uit het revalidatiecentrum.

30 DODEN, 400 ERNSTIG 
GEWONDEN IN GELDERLAND
Alcohol in het verkeer is altijd nog on-
gevalsoorzaak nummer één. Resul-
taat: in Gelderland vallen er zo'n 30
doden en 400 zwaargewonden per
jaar. Toch reed in 2005 in de weekend-
nachten in Gelderland nog 'maar' on-
geveer 1,8% van de bestuurders onder
invloed. Landelijk is dat 2,8%. Gelder-
land doet het dus goed wat dat betreft. 

1974: 'NOVEMBERWET'
Begin jaren zeventig reden landelijk
met 15% ruim vijf keer zo veel auto-
mobilisten in weekendnachten onder
invloed als nu! Geen wonder dat er
vanaf dat moment stevige maatrege-
len kwamen. In november 1974 werd
de wettelijke limiet van 0,5 promille
van kracht. Die werd gehandhaafd
met behulp van eerst chemische en la-
ter elektronische blaaspijpjes voor de
selectie van verdachten. Na die selec-
tie vond bloedanalyse, later ademana-
lyse plaats. Eindelijk werd efficiënte
en effectieve controle door de politie
mogelijk. Intensieve voorlichting over
'de novemberwet' versterkte dat nog. 

ASELECTE CONTROLES
Begin jaren tachtig ging de politie
over op aselecte politiecontroles. Dat

betekent: 'iedereen moet blazen'. Dat
versterkte het preventieve effect van
de controles. Zelfs al dacht je onder in-
vloed nog zo goed te rijden, dan nog
zou je gecontroleerd kunnen worden.

STRENGERE STRAFFEN EN CUR-
SUS
In 1992 werden de straffen voor rijden
onder invloed behoorlijk verzwaard:
hogere boetes en snellere invordering
van het rijbewijs door de politie.
Rond die tijd werd ook de Educatieve
Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA)
gelntroduceerd, een cursus voor men-
sen die zijn betrapt op herhaaldelijk of
ernstig rijden onder invloed. Na die
cursus blijken veel minder 'probleem-
rijders' in herhaling te vervallen.

RESULTAAT
Vele maatregelen hebben dus geleid
tot een afname van het rijden onder
invloed van 15% tot 2,8%, dus met
meer dan viervijfde. Maar het blíjft
knokken. En dat doet de politie dan
ook.

Meer informatie vindt u op www.wie-
isdebob.nl en www.bobjijofbobik.nl.
Kijk voor uitvoerige informatie over
reizen per openbaar vervoer van deur
tot deur op www.9292ov.nl

Gelderland 'nuchterder' achter het stuur dan gemiddeld

Rijden onder invloed neemt af

VERMOEIDHEID 
Vermoeidheid ontstaat doordat je lan-
ge tijd werk verricht. Je spieren, je
ogen en je hersens beginnen langza-
merhand minder goed te functione-
ren. 

Je ziet dingen minder snel, reageert
langzamer en ruwer (je slingert meer),
en je maakt eerder fouten. Zware ver-
moeidheid heeft ongeveer hetzelfde
effect als alcohol. Een vermoeide
chauffeur rijdt dus 'onder invloed',
met alle gevolgen van dien.

SLAPERIGHEID
Slaperigheid ontstaat doordat je lan-
gere tijd niet hebt geslapen. Slaperig-
heid heeft veel te maken met je dag-
en-nacht ritme. Als je wakker bent op
een moment dat je anders altijd
slaapt, zul je spoedig slaperig worden.

MONOTONIE
Monotonie wil zeggen dat je niet
wordt geprikkeld door dingen die je

ziet, hoort of voelt. Een rustige, nach-
telijke autosnelweg is buitengewoon
monotoon. Monotonie versterkt de ef-
fecten van vermoeidheid en slaperig-
heid.
Je hoeft echt niet werkelijk in slaap te
vallen om door vermoeidheid of slape-
righeid een ongeval te veroorzaken.
De meeste mensen die een ernstig on-
geval kregen door vermoeidheid of sla-
perigheid en het nog konden navertel-
len waren níet in slaap gevallen!

WAT TE DOEN
• Ga niet rijden tussen middernacht

en zes uur 's morgens.
• Ga geen lang stuk rijden als u al

moe bent.
• Ga niet rijden als u gedronken

hebt, ook al zit u nog onder de li-
miet.

• Ga geen lang stuk rijden als u medi-
cijnen gebruikt die een slaperig ge-
voel geven.

• Twee uur rijden - een kwartier
rust´ geldt nog steeds maar biedt
geen enkele garantie als u al moe of
slaperig bent.

• Koffie en andere cafelnehoudende
dranken helpen slechts kort tegen
slaperigheid. Daarna slaat de ver-
moeidheid des te harder en onver-
wacht toe.

• Als u zich slaperig begint te voelen,
zoek dan een parkeerplaats langs
de weg en ga slapen. Wacht niet tot
u vanzelf van de weg raakt!

Laat u niet overvallen door de slaap

Vakantieverkeer en vermoeidheid
Binnenkort gaan weer velen met
de auto op vakantie. Sommige va-
kantiegangers geven er de voor-
keur aan om 's avonds te vertrek-
ken en dan de hele nacht door te
rijden. Uit onderzoek blijkt dat dat
niet verstandig is. Dat zien we in
het ochtendgloren, zo'n 800 tot
1000 kilometer van huis, in de
vangrail…

Het feest begon s' middags met de kin-
dermiddag voor de allerkleinsten uit
Vorden en omstreken. De ruim 300
aanwezige kinderen vermaakten zich
op diverse luchtkussen, konden gesch-
minkt worden en werden vermaakt
door Clown Oki en Jongleur Doki.
Daarnaast was er gratis ranja, patat en
een snoepzakje. De middag werd afge-
sloten met een ballonnenwedstrijd.
De gratis kindermiddag werd moge-
lijk gemaakt door de diverse sponsors
en was wederom een enorm succes;
kinderen en ouders keerden om 17.00
uur tevreden huiswaarts.
Om 20.00 uur ging de poort van het
feestterrein weer open en was het aan
de Steenderense band Mash om de
avond af te trappen. Het inmiddels
toegestroomde publiek werd door de-
ze rockcoverband flink opgewarmd.
Rond 21.30 uur was het aan de Nij-
meegse band de Thuisband. Deze
band met enkel en alleen een Neder-
landstalig repertoire kreeg het volle
feestterrein en feesttent helemaal aan
het swingen. Met nummers van Doe
Maar, Toontje lager en het Goede Doel
werden oude tijden herleeft, maar ook
nummers van deze tijd zoals Bløf en
Marco Borsato kwamen ten gehore.

Vanaf 00.00 uur was het aan huis-DJ
Oliver om het feest tot een geslaagd
einde te brengen. Met als surprise-act
DJ Milo was het feest compleet en ging
het aanwezige publiek totaal uit hun
dak. Graag zien wij iedereen weer met
het Oud en Nieuwfeest  in de Sporthal
en maken wij ons klaar voor ons eerste
lustrum van het Midzomerfeest vol-
gend jaar op 16 en 17 juni.

4e Editie
Midzomerfeest
geslaagd
Zaterdag 17 juni jl. heeft voor de
vierde keer het Midzomerfeest
plaats gevonden op de feestweide
bij Kasteel Vorden.

Er is tevens een gastopteden van pop-
koor De Nootzaak. Deze avond zullen
populaire en lichte muziek centraal
staan, dus prettig om naar te luiste-
ren. De majorettes onder leiding van
Irma ten Brake zullen laten zien wat
ze in hun mars hebben. 

De malletband heeft een nieuwe in-
structeur, Marc Gouswaart, en zal ook
zijn steentje bijdragen.Jacob Jansen is
de dirirgent van het orkest.

Zomeravondconcert
Alle geledingen van muziekvereni-
ging Sursum Corda geven een  zo-
meravondconcert op dinsdag 4 july
aanvang 19.30 uur a.s. voor de N.H.
kerk, als het slecht weer is in het
Dorpscentrum.
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Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75

B.C.
SANDWICH

MAC 
NU

2525 TOT 7575%

KORTING

Op de hele kollektie van

Sandwich, Ventono,

Falino, Carbone,

Ciccia Bella

NU TOT

5050% KORTING

OP ALLE ZOMERBROEKENUITVERKOOP!

20-30%
zomercollecties dames - herenmode

“Solderie”
Zeer voordelige koopjes

broeken/rokken € 39,- 2 voor 70,-
blouses/shirts € 25,- 2 voor 40,-
pullovers nu € 39,-
blazers nu € 69,-

Dames- en Herenmode

Kerkstraat 11, Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 12 35

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

midden in het   hart   van Bronckhorst

De OPRUIMING is begonnen
Wij hebben rekken vol KOOPJES

kortingen tot 70%

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

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

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag: 10.00 - 17.30 uur
vrijdag: 10.00 - 20.30 uur
zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

50%
10,-

Raar... maar waar!
De nieuwe najaarscollectie

komt alweer binnen, dus... we moeten ruimte maken

NU
Gehele voorjaars- en zomercollectie 50% KORTING!

LET OP:
STUNTREKKEN: diverse shirts, broeken, vesten etc. uitzoeken voor € 10,-

63
05

4 
PR
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Complete keukens die mooi en gezellig zijn, maar
vooral ook praktisch en functioneel. BouwCenter
HCI in Hengelo (Gld) maakt het mogelijk. En voor
iedere wens is er wel een prima vloer- en
wandtegel. Op basis van ons deskundig advies
ontwerpen en installeren wij uw keuken, geheel
naar uw eigen smaak.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nlbestaan nog!

Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

HCl. Helemaal mijn idee.

Tegel- en
keukenwonderen...

Tegel- en
keukenwonderen...

bestaan nog!
� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0575 46 81 81
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0575 46 81 81
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www.schefferkeukens.nl

Openingstijden:

Tijdens het WK durven we elk prijzengevecht aan.
Hebt u een aantrekkelijke offerte voor een Duitse keu-
ken? Wij zetten hem gegarandeerd buitenspel. Met 
een prijs die geen eurocent hoger is. Maar waarvoor u 
wél een keuken hebt die op alle fronten beter scoort.
En we laten ons ook niet uit het veld slaan door de 
Nederlandse concurrentie. Die offertes hakken we nét 
zo makkelijk in de pan. Deze actie geldt voor al onze 
keukens en merken, inclusief het topmerk SieMatic.

Duitsland favoriet? Niks daarvan. 
En voor de andere concurrenten zijn 
we ook niet bang. Tijdens het WK 
zet Scheffer Keukens ze allemaal 
buiten spel. Tot het eind van het WK 
Voetbal houden we een unieke actie 
waarmee ú een Scheffer keuken 
scoort... voor een spectaculaire WK-
Stuntprijs!  

We tackelen alle 
concurrenten! 

Kortom, de kwaliteit van 
een echte Scheffer keuken 
voor een WK-Stuntprijs!

SCHEFFER-QUALITÄT SCHEFFER-QUALITÄT FÜR WK-PREISEFÜR WK-PREISE!!

• Direct heldere offerte met prijsspecificatie per artikel

• Op locatie opmeten van keukenruimte

• Betrouwbare levering

• Vakbekwame montage in plaats van ééndagsmontage

• Oplevering na ingebruikname

• Ongeëvenaarde nazorg tot in de details

• Gegarandeerde service

Ik hou van lekkerIk hou van lekker......
en van Schefferen van Scheffer..

Dus keukensupporters... snel 
naar Scheffer Keukens in 

Zelhem en breng je (duitse) 
keukenofferte maar mee! Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 623658

WAAROM WE BETER SCOREN: 

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

*MAANDAG 3 JULI 
ZIJN WE GESLOTEN

Telefoon (0575) 46 43 68

 WARME ZOMER, 
          FRISSE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Voor eerlijk vakwerk binnen en 
buiten gaat u naar Ap Eggink

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe kleur? 
Ap Eggink 
verzorgt het 
voor u! e-mail info@apeggink.nl

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink
Wat heeft een slager,

bakker, groenteman uit
Zelhem er aan om in

Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn
collega’s over.

Daarom komt 
weekblad Contact

met verschillende edities, 
wat betaalbaar is.

De beste

kwaliteit

tegels,

tegen de

laagste

prijs.

Alles op

voorraad:

40.000 m
2
.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

Veld

STURKO

Eibergseweg

Openingstijden:
ma. t/m do.:

8.00 - 18.00 uur.
vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.



HOESLAKENS&LAKENS

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nl

D E K B E D D E N

K U S S E N S

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/100 x 200 van 14,95 voor 9,95

90 x 210/220 van 16,95 voor 11,95

140/160 x 200 van 19,95 voor 15,95

180 x 200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

Cinderella basic katoenen 
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 13,95 voor 9,95

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/220 van 15,95 voor 11,95

140/200 van 21,50 voor 13,95

160/200 van 22,95 voor 16,95

180/200 van 27,95 voor 18,95

180/220 van 29,50 voor 21,95

slopen 60/70 2 stuks nu 8,95

Cinderella lakens wit
100% katoen 

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Ook in diverse kleuren voorradig

Lakensets van Dommelin
Fraai gedessineerde lakens met slopen

1 pers. van 39,95 voor 29,50

2 pers. van 49,50 voor 34,95

litsjum. van 59,50 voor 44,95

litsjum. xl van 67,50 voor 49,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren 

80/200 van 23,95 voor 18,95

90/200 van 24,95 voor 19,95

140/200 van 34,95 voor 27,95

160/200 van 39,95 voor 31,95

180/200 van 42,95 voor 34,95

Slopen 60/70 per stuk     NU 11,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 24,95

2 pers. van 42,95 voor 29,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

litsjum. xl van 54,95 voor 39,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

3 Kamer kussen
90% dons + veren nu 39,95

Synthetisch kussen gevuld met luxorel
en een katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95   nu p/st. 22,95 2 voor 39,-

Nieuw!!! Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.

van 39,95 nu 24,95

Travel kussen 35x50 anti-allergische 
vulling, incl. sloop, goed wasbaar

nu 19,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde 

van 37,95 p/st. voor 24,95

Neksteun kussen anti-allergisch met rits
waardoor u de dikte kunt aanpassen.

van 39,95 nu 29,-

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits
van 79,95      nu 54,95 p/st. 2 voor 99,-

Zomerdekbedden
KATOEN OF ZIJDE MAÏS NIEUW!!! 90% DONS

1 pers. 140/200 van 59,95 nu 29,95 voor 39,95 nu 59,95

1 pers. xl 140/220 van 69,95 nu 34,95 voor 46,95 nu 69,95

2 pers. 200/200 van 89,95 nu 44,95 voor 59,95 nu 99,95

litsjum. 240/200 van 109,00 nu 54,95 voor 69,95 nu 109,95

litsjum. xl 240/220 van 119,00 nu 64,95 voor 79,95 nu 119,95

B A D G O E D

WEL 2000 DEKBEDSETS

1 persoons NORMAAL tot 95,- nu vanaf 29,-
2 persoons NORMAAL tot 135,- nu vanaf 39,-
Litsjumeux NORMAAL tot 155,- nu vanaf 49,-

Vandyck badstof badjas 
div. kleuren

van 59,95  nu 39,95

Badmatten
Synthetische badmatten 

bidetmatten en toiletmatten

HALVE PRIJS

Keukensets keukendoek  + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino vanaf 4,95  

VAATDOEKJES nu 4 voor 4,95

Ovenwanten ELIAS van 7,50 nu 4,95

Pannenlappen ELIAS nu 2 voor 4,50

K E U K E N

ZOMER
opruiming
ZOMER
opruiming

strandlakens
Keuze uit wel 100 dessins 

Strandlakens vanaf 16,95

Kinderstrandlakens vanaf 9,95

2 persoons strandlakens nu 24,95

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed, 
35% eendenveertjes.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 79,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,95

2 pers. 200/200 van 249,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

90% eendendons 4-seizoenendekbed, 
10% ganzenveertjes.
1 pers. 140/200 van 249,- voor 149,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 169,-
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 459,- voor 269,-
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 299,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte 
ganzendons, carré gestikt. Het herfstdeel
is navulbaar.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 419,-

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch. 
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,- Wollen dekbedden

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met 
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,- on
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Vandyck Royal, Vossen 
en Linolux 

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

70/140 van 14,95 p/st. vanaf 9,95

Vandyck badmat
(Hotelmat) 100%katoen.

60/60 Toiletmat nu 16,95

60/60 Bidetmat nu 14,95

60/100 Badmat nu 24,95

67/140 Badmat nu 34,95

Vandijck badmat 
(Lussenmat) 100%katoen.

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

60/60 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

55/90 Badmat van 22,50 nu 14,95

60/110 Badmat van 36,50 nu 21,95

67/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Ranger Badgoed
in diverse kleuren

30% KORTING

Benetton velours badjas div. 
kleuren met shawlkraag 

van 59,95 nu 39,95

Badjassen

Keukensets   10 kleuren
van 9.95 voor 5,95



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

26/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 29 juni t/m zaterdag 1 juli 2006

Kersen
Bak 500 gram

1.49

Varkenshaas
 L a n g
500 gram            ELDERS 8.24

5.49

PLUS
Krentenbollen
Zak 10 stuks
NORMAAL 1.85

1.59

1.59
2 tubes

Remia
Sauzen
Diverse smaken.
2 topdowntubes 
à 500 ml. naar keuze
ELDERS 2.24

Come a casa
Lasagne
Bolognese of verde, koelvers
2 bakken à 400 gram naar keuze
ELDERS 6.18

3.98
2 bakken

1.39
2 zakken

Lay’s
Superchips
Diverse smaken. 
O.a. naturel, paprika en 
cool yoghurt & cucumber
2 zakken à 200 gram naar keuze
ELDERS 1.66-1.92

Aviko
Pom’ Rissolées of Flavourites
Wild Mexican of Mystic Indian
2 zakken à 750 gram naar keuze
ELDERS 3.18

2.50
2 zakken

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

ROZIJNEN- 

BOLLEN
Nu 6 voor

€ 1.95

AARDBEIEN-

CAKE
Nu voor

€ 3.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 26 juni t/m 1 juli.

ZOMER-
KONINKJES

VLAAI

klein € 5.95

groot € 8.95

Streek Lochem

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
EN KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

heeft al het betere hout

en de juiste bouw-

materialen die u nodig

heeft voor alle denkbare

bouwklussen, groot en

klein. Profiteer nu van de

gedegen materiaalkennis

en de opvallend lage

materiaalprijzen.

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

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

Zutphenseweg 1a, 7251 DG Vorden. 

Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

De laatste week

ALLES MOET

WEG

BODEM-PRIJZEN
Vanaf 1 juli gesloten

Wij zijn op zoek naar een

VERKOOPMEDEWERKER(STER)
in bezit van het (assistent) drogist-diploma,
voor 20 uur in onze winkel te Vorden.

Tevens zijn wij op zoek naar een

BBL/VERKOOPMEDEWERKER(STER)
voor minimaal 28 uur in onze winkel 
te Lochem.

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken, stuur
dan een brief met je c.v. naar onderstaand adres:

DA Drogisterij Ten Kate
Zutphenseweg 2
7251 DK Vorden

DA. DAAR IS DE DROGIST EEN
VRIENDELIJKE SPECIALIST.

Romeinen slaan kamp op in Kraaienbos
Vanuit Xanten trekken de Romei-
nen momenteel op naar Silvolde of
zoals de inwoners van dit dorp zeg-
gen: Zillewold. In het Kraaienbos
nabij zorgcentrum de Schuylen-
burgh verrijst op 17 juni een Ro-
meinse nederzetting. 

De Romeinen hebben inmiddels ge-
constateerd dat in de eeuwen na Juli-
us Ceasar het Kraaienbos op onna-
tuurlijke wijze ten gronde is geholpen
en zo parkachtig netjes is gemaakt,
dat de Romeinen in het geval Kraaien-
bos niet meer van een natuuurlijk bos
durven spreken.

Of ze met hun komst op 17 juni het
bos in oude glorie willen herstellen of
de nabijliggende Paasberg en aanpan-
dende stukjes natuur voor verder ver-
val willen behoeden is niet bekend.

Wel is zeker, dat de Romeinen open-
staan voor belangstellenden en op 17
juni tussen 13.00 en 18.00 uur hun ne-

derzetting graag aan geïnteresseerden
tonen. Hoe leefde een Romein? Hoe
word je gladiator? Altijd slapen in een

tent? In de nederzetting wordt alles
duidelijk. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn
er in de arena gladiatoren- en ruiterge-
vechten en daarna is er tot ver na mid-
dernacht Romeins theater en muziek. 

En dan is het nog maar even tot op 18
juni op de Markt de Zillewoldse Zom-
mermarkt begint.

NUMMER 3 2006

Zaterdag 3 t/m vrijdag 30 juni 2006

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Paarden, paarden, leuke sport en fijne sfeerAchterhoekse Paardedagen evenement van allure
De Achterhoekse Paardedagen zijn
een grote, nadrukkelijke en be-
langrijke gebeurtenis op het won-
derschone land tussen Zelhem en
Ruurlo. De Paardedagen vormen
het grootste buitenpaardensporte-
venement van Nederland. De Ach-
terhoekse Paardedagen vinden dit
jaar plaats op 3, 4 en 5 juni, het lan-
ge pinksterweekeinde dus.

Een dergelijk groot evenement vergt
een lange voorbereiding en een groot
terrein. De organisatie is echter ge-
pokt en gemazeld, want op het 55 ha
grote terrein tussen Zelhem en Ruurlo
worden al vele jaren de Paardedagen
georganiseerd. In 1927 werden de
Paardedagen voor het eerst gehouden.
De traditie is al zo oud, dat de organi-
satie de paardendagen op de oude ma-
nier blijft spellen.De Achterhoekse Paardedagen hebben

zowel hoogte- als dieptepunten ge-
kend. Gelukkig overheersen de hoog-
tepunten, maar er waren ook diepte-
punten zoals de Tweede Wereldoor-
log, de wateroverlast van 1994, de
mond- en klauwzeer-crisis in 2001 en
de vogelpest in 2003. De Achterhoekse
Paardedagen moesten zelfs wel eens
afgelast worden.
Maar over het algemeen vormen de
paardendagen een gezellig Achter-
hoeks dagje uit voor het hele gezin. Er
is tijdens deze drie dagen van alles te
zien en te beleven, ook voor de kids.
Voor de liefhebbers van de paarden-
sport is er veel te genieten. Dank zij de
diverse NK’s die er plaatsvinden, krij-

gen deze dagen voor de liefhebbers
veel extra glans.

Niet alleen hoge waardering van de
Achterhoekse Paardedagen bij het pu-
bliek, maar vooral ook waardering bij
de ruiters, menners en misschien ook
wel bij de paarden, want daar draait
tenslotte alles om bij de paardenda-
gen. Op het terrein zijn 30 dressuur-
ringen en 3 springringen. Verder is er
een feesttent voor 2000 personen,
want al spelen de paarden een hoofd-
rol, er zijn ook andere leukje dingen te
beleven. Er is een verrassende Bene-
fiet(s)avond op 2 juni. Op zaterdag 3 juni is er Tekker Trek en

de Jippihippie Jeugmiddag met tal van
leuke attracties voor de kinderen. Bij-
voorbeeld met het vrolijke autootje
Brum en het swingende meidengroep-

je Kus. Er is bovendien een kinderdorp
met een clown, die daar de scepter
zwaait en er worden allerlei wedstrijd-
jes en voorstellingen gehouden, waar-
over de kinderen nog dagenlang zul-
len spreken.

Nieuw dit jaar is de endurance voor
aanspanningen. Dit is een lange af-
standswedstrijd of mendurance voor
aangespannen paarden en menners.
De afstand is ongeveer 30 kilometer,
die zo snel en goed mogelijk moet
worden afgelegd. De route is gemar-
keerd en loopt over verschillende ter-
reinen.
Al met al is er is er veel sportiefs, sen-
sationeels en leuks te beleven in die
mooie natuur tussen Zelhem en Ruur-
lo met de bossen van landgoed ‘t Zand
in de nabijheid.

FFaarrmm && CCoouunnttrr yy FFaaii rrLIEFHEBBERS VAN ’T PURE LEVEN ONTMOETEN ELKAAR
De Farm & Country Fair in Aal-ten toont de chique van hetplatteland. Een grote beurs vanalles wat met het buitenleven temaken heeft. Maar ook aan het‘binnenleven’ wordt aandachtbesteed. En er is nog veel meertijdens de Fair op 23, 24 en 25 ju-ni op het terrein aan de weg vanAalten naar Dinxperlo.

De Farm & Country Fair van Aal-
ten heeft in Nederland, Duitsland
en zelfs in België een goede naamopgebouwd. Op het ongeveer tien

hectare grote beursterrein richten
meer dan 300 handelaren en orga-
nisaties hun stands in. Zij zorgen
voor een grote mengeling van arti-
kelen en producten. Hierdoor kan
men kennismaken met het moder-
ne landleven. Met het leven van
kippen, paarden, honden, geiten,
konijnen, 30 koeienrassen en tien-
tallen rassen schapen. Met organi-
saties kunt u bijpraten over de mo-
derne dierhouderij. Vanzelfspre-
kend zijn er eveneens fabrikanten
van diervoeders, die precies kun-
nen vertellen welke voeding be-
paalde diersoorten beslist nodig
hebben.

De Aaltense Farm & Country Fair
heeft tevens een grote tuinafde-
ling, waarin bijvoorbeeld de verge-
ten groentenrassen, vijgenplaten

en olijfbomen opvallen. Er zijn ver-
der demonstraties bloembinden
en plantensnoeien. Kwekers laten
hun bijzondere planten en ontwer-
pers van exclusieve tuinen tonen
hun scheppingen op papier.Voor liefhebbers van ‘landelijke’

interieurs is er een grote afdeling
met bijvoorbeeld glaswerk, linnen-
goed, houten vloeren en lederen
meubelen. Daarnaast is er aan-
dacht voor kleding met een aparte
en ietwat eigenzinnige uitstraling
en er zijn eigengemaakte crèmes
en zepen. Stands met nieuws en
informatie over natuurreizen en
boerderijvakanties completeren de
fair.

Het platteland inspireert kunste-
naars. Vanzelfsprekend is er dan
ook een bijzondere aandacht voor
kunstenaars en kunstwerken die
een link hebben met het platte-
land. In de muziektent van de
Farm & Country Fair zijn liederen
en balladen te horen van en door
Colvin Quarmby en Pete Morton.Voor de kinderen is er op alle drie

dagen genoeg te zien en te bele-
ven. Jeugdige dierenliefhebbers
kunnen rondrijden op een echt
paard of kunstkoeien melken. Er
zijn wedstrijden hanenkraaien,
wolspinnen, kalveropfokken en
keuringen van schapenrassen en
miniatuurpaardjes.

Informeer ook naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van

advertenties in onze

weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en 

Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN

IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant

wordt gratis verspreid via 400

afhaalpunten in de Achterhoek

zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken

en verschijnt 9x in de periode

van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?

achterhoekvakantiekrant

@weevers.nl


