
De Kreutzersonate, ooit gecompo-
neerd door Beethoven en opgedragen
aan de violist Kreutzer, werd in de
19de eeuw beschreven door Tolstoj. La-
ter werd dit weer in een strijkkwartet
vertaald door JanáCek en Margriet de
Moor heeft er weer op eigen wijze in-
vulling aan gegeven en er eigentijdse
literatuur van gemaakt. 
Na de pauze, waar boeken werden ge-
signeerd en de Wereldwinkel zorgde
voor een (h)eerlijk kopje koffie, was er
gelegenheid tot vragen stellen en werd
ingegaan op haar laatst verschenen ro-
man De Verdronkene. Dit boek vertelt
het leven van twee zussen waarbij de
een door de watersnoodramp van
1953 om het leven komt. Een onder-
werp waar weinig romans over zijn ge-
schreven. Margriet de Moor speelt in
dit boek met de tijd. Zowel het korte

leven van de ene zus en het lange le-
ven van de ander lopen wat tijd be-
treft door het boek gelijk op. Want is
een kort intensief leven minder com-
pleet dan een lang leven?
Eerlijkheidshalve moet bekend wor-
den dat haar werk niet voor iedereen
even gemakkelijk te lezen is. Maar ze-
ker na de lezing waarin de verbanden
en overeenkomsten tussen de twee
verschillende kunstvormen Muziek en
Schrijven werden gelegd werd alles
een stuk duidelijker. Boekhandel Bru-
na deelde o.a. Leesinformatie over
Margriet de Moor uit. Mensen die de
lezing hebben gemist kunnen deze in-
fo gratis bij Bruna krijgen (zolang de
voorraad strekt). 
Met deze wetenschap is het de moeite
waard om de boeken nog eens te gaan
lezen.

Grote opkomst bij lezing van
Margriet de Moor

Afgelopen zondag werd in de prachtige Westerholtzaal van Kasteel Hackfort een lezing gehouden door Margriet
de Moor. De organisatie was in handen van de Bibliotheek Vorden en Boekhandel Bruna en werd ondersteunt
door Vrienden van de Bibliotheek. Een kleine honderd mensen kon genieten van de toelichtingen die Margriet
gaf op haar werk. Voor de pauze kwamen De Kreutzersonate en De Virtuoos aan bod. Dit waren de twee romans
die beide dichtbij het boekenweekthema Muziek stonden.
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REPAREREN?
Zie elders in deze krant

DI T/M DO VAN 13.00-16.00 uur
Tegen inlevering van deze advertentie gratis APK (incl. alle toeslagen) 

bij grote beurt. Afspraak maken niet nodig. Klaar terwijl u wacht.
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� Zangeres gezocht voor

duo. Ervaren allround 30-40

jr. repr. prof. inst. Mail:

string4_2@hotmail.com.

� Gevraagd: Zelfstandige

hulp in de huishouding voor

4 uur per week. Vordense-

bosweg te Vorden. Tel. (0575)

55 53 65 of (06)53 196 592.

� Met spoed gezocht in Vor-

den voor 3 à 4 uur per week

een huishoudelijke hulp

(m/v), die zelfstandig kan wer-

ken. Reakties telefonisch

(0575) 55 20 49.

� Gevraagd: Zelfstandige

hulp in de huishouding voor

2x 4 uur per week. Buitenge-

bied Vorden. Tel. (0575) 55 90

97. B.g.g. mob. (06)53 379

132.

� RUN2DAY Runners Vor-

den. Beginners 18.30 uur

gevorderden 19.45 uur. Iedere

donderdagavond. Vertrek vanaf

Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Koud hé? Bij de Wereld-

Winkel Vorden is het al volop

lente! Veel nieuwe en hartver-

warmende cadeaus, kom snel

kijken!

� Hobby-creatiefbeurs

zondag 12 maart van 11.00-

17.00 uur in Woonzorgcen-

trum ‘Antoniushove’, Rapen-

burgsestraat 33, Lichtenvoor-

de. Entree € 1,– (kinderen tot

12 jaar gratis). Inl.: (0544) 37

57 72. www.betsylurvink.nl.

Zie vervolg contactjes 

verderop in het Contact

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 8 maart 19.30 uur ds. G. Neppelenbroek-
Kwakkel in Geref. Kerk.
Zondag 12 maart 11.00 uur jeugddienst Youth for Christ,
19.00 uur Oecumenische dienst in de Geref. kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 8 maart 19.30 uur ds. G. Neppelenbroek-
Kwakkel.
Zondag 12 maart 10.00 uur ds. D. Westerneng, 19.00 uur
Oecumenische dienst .

Kapel de Wildenborch
10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 8 maart 19.30 uur ds. J.Ek.
Zondag 12 maart 10.00 uur dhr. R. Baauw.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 12 maart 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Kin-
derkoor, 19.00 uur Oecumenische dienst in de Geref. kerk.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 11 maart 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 12 maart 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

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

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

Tandarts
11/12 maart 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
donderdag van 10.00-12.30 uur 13.30-16.00 uur; vr. 9.30-
17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur.

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

Yunio Oost Gelderland

Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire algemeen maatschappelijk werk

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

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

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

Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer die-
renmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

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

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

� Op verantwoorde en

gezonde wijze afslanken en

uw gezondheid en energie

verbeteren. Gratis uitgebrei-

de gezondheidscheck t.w.v. €

35,- Bel voor afspraak en in-

formatie: Jerna Bruggink

(0575) 46 32 05.

� 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.

� cursus NORDIC WAL-

KING om d.m.v. de juiste Al-

pha techniek beter te gewe-

gen, fitter te worden en condi-

tie op te bouwen Informatie:

(0575) 46 36 03. www.vitalno-

wa.nl.

� Bert van Genderen koopt

en haalt uw boeken en

betaalt à contant. Tel. (0543)

45 13 11.

� Op welke wonderpil gaat

u wachten en hoelang? Be-

gin vandag met Herbalife voor

afslanken op verantwoorde

wijze. Nieske Pohlmann. 06 -

54 32 66 69 0314 - 64 13 09.

� Schoon het voorjaar in! Er-

vaar de reinigende werking

van pure ALOE VERA. Jan-

nie Nijkamp Warnsveld 0575 -

52 13 16. Consulente ge-

vraagd.

� Russ. ensemble Concer-

to Moscow met Mozart

kwintetten op 11 maart in

Orangerie Stapeldijk 1 Ruurlo.

Aanv. 20.15 u. Kaarten € 15,-

v.a. 19.00 u. aan de zaal. 

Argentijns ensemble Opus

Cuatro op 12 maart met tango

muziek in Keizerskroon

Dorpsstr. Ruurlo. Aanv. 15.00

u. Kaarten € 10,- v.a. 14.00 u.

a.d. zaal en kunstkring-ruur-

lo@hetnet.nl.

� Voorjaarsopruiming wij

kopen al uw goede boeken

stripboeken lp’s, singels en

cd’s Tel. 0543-45 17 03.

� Op pad met Gea Voet-

tochten. Een onbezorgde

wandelvakantie in een prach-

tig en mysterieus Tsjechisch

Natuurpark. Eenvoudig te

bereiken per auto (650 km v.a.

grens) of trein (1 overstap).

Kleine groepen, persoonlijke

begeleiding, gezellige pensi-

ons met goede keuken. Week

€ 275 - Trekking 12 dagen 

€ 430. Vertrekdata o.a. 29 apr

- 3 juni - 29 juli. Info 0575 - 45

17 18 of 06 - 51 25 45 78

www.voettochten.net.

� Lelijke tafelbladen wor-

den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

� Te koop: Nestje jonge

mechelse herders x hol-

landse herder. Ideaal voor

erfbewaking of hondensport

donker en geel. Ouders bei-

den aanwezig. Halle 06-53 31

77 90.

Trouwring
veranderen?

�Verkoop oude-nieuwe sieraden
�Bronzen beelden

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8 
Vorden � tel. (0575) 55 07 25

Openingstijden
wo. t/m za. 10-17 uur

Dagmenu’s
8 maart t/m 14 maart  2006

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Bestellen mag maar hoeft niet.

Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

U mag uw dagmenu aankleden met extra garnituren of een extra gang dan zijn dit onze 

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 8 maart
bouillon gevuld met champignon / saté vakenshaas, pinda-
saus en nasi, groente

Donderdag 9 maart
hachee met aardappelpuree en rode kool / tiramisu met slag-
room

Vrijdag 10 maart
huisgemaakte erwtensoep / Sissi’s kaisserschmarrn met
compote en poedersuiker

Zaterdag 11 maart (alleen afhalen)
spies de rotonde met kruidenboter, aardappelen en groen-
te / ijs met slagroom

Maandag 13 maart 
gesloten.

Dinsdag 14 maart
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / ijs
met slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

Het voorjaar komt eraan,
wij zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Cassis-
bavaroisevlaai 

6-8 personen € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren € 4,00

Weekend-euroknallers 

Kwarkcake € 1,00

Ontbijtkoek € 1,00

Brood van de maand

Speltje € 1,95
meergranenbrood met spelt,

rijk aan eiwitten, vitaminen en mineralen



UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Er ruist een glimlach

boven zee

Er klinkt een zacht

vaarwel

Wij zoeken de stilte

om

haar aan te raken

De wind weet van de pijn

mijn Tine, onze mama en oma is gestorven

De steun, aandacht en troost die wij van jullie alle-

maal krijgen, zijn ontroerend en hartverwarmend.

De vele kaarten, brieven en bloemen, de overwel-

digende aandacht op de crematie van Tiny, dit al-

les helpt mee om het plotselinge overlijden van

haar te verwerken. 

Het is een troost dat zij voor velen zo bijzonder

was. 

Voor al deze fijne uitingen, allemaal heel hartelijk

dank.

Jan Elbrink

Kinderen en kleinkinderen

Maart 2006

van Nagellplein 34

7231 KE  Warnsveld

Langs deze weg willen wij allen bedanken voor de

bloemen, kaarten en vele andere blijken van me-

deleven die wij mochten ontvangen na het overlij-

den van

Gerrit Klein Lenderink

Uw belangstelling is voor ons een grote steun en

zal een dankbare herinnering blijven.

Hiervoor hartelijk dank,

Fam. Klein Lenderink.

Vorden/Wichmond, maart 2006.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen

onze zwager en oom

Jan Zwart
Echtgenoot van Coba Hiddink

Op de leeftijd van 82 jaar.

Uit aller naam:

Fam. Hiddink

Vorden 25 februari 2006.

Rouwsieraden en erfstukken
kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen
atelier.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543 - 451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

TROUWRING VERANDEREN IN
EEN HANGER MET OORSTEKERS

uurwerk reparatie-atelier
Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

Tel.: 0543 - 47 78 30

uurwerk reparatie-atelier

Jan Ubels

Reparatie en restauratie
van antieke klokken.

Tevens in- en verkoop van jaren
50, 60 en 70 horloges.

Erg blij zijn wij met onze zoon

Niek
Hij is geboren op 27 februari 2006.

Tom Roerdink en Mariska Tiessink

Deldensebroekweg 5

7251 PL Vorden

Tel. (0575) 55 18 76

Hallo,

hier ben ik dan...

Anne
Anne Gerritdien

Ik ben geboren op 2 maart 2006, weeg 3110 gram

en ben 48 cm groot.

Mijn ouders zijn:

Bouke Wolbrink

&

Gerke Wunderink

Beeklaan 13

7234 SK Wichmond

Tel. (0575) 44 25 24 Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

“Met gratis krieltjes
zijn ze nóg lekkerder”

Vleeswarenkoopje

Gebraden fricandeau
+ grillworst 2x 100 gram € 2.15
Special

Noedels 100 gram € 1.20
Keurknaller

Speklappen
(met zwoerd) 500 gram € 1.99
Maaltijd van de week

Chili con carne 400 gram € 3.98
Keurslager Koopje

Gepaneerde schnitzels
+ gratis krieltjes 4 stuks € 5.50
Kookidee

Hamburgers per 4 stuk € 2.98
Lunchidee

Gehaktballetjes
in pangang saus 100 gram € 0.99

Keurknaller voor week 11

Gehakt
(half om half) 2x500 gram € 4.50

ZATERDAG 11 MAART

C
U

A
T

T
H

E
P

L
A

C
E

T
O

B
E

.
.
.
.

C
U

 
A

T
 
T

H
E

 
P

L
A

C
E

 
T

O
 
B

E
 
.
.
.
.

Presenteert

Sjonnies
Avondvullende show van 

de Sjonnies met: Popcorn King, 
de Startrekkers, Gina. Vervolgens

een extra lang optreden van 
de Sjonnies en Last but not least 

zorgt DJ Trudy Immergeil voor het 
perfecte slotstuk van de avond.

Bizarre familie show 
van de : 

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten 
Jubileumkaarten

Keuze uit een 
grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

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



De helft van dit bedrag is bestemd
voor 'Ot en Sien' zelf. De leiding stopt
dit bedrag in het potje waaruit materi-
alen worden aangeschaft. De overige
50 procent is bestemd voor de ouders
van de peuters die speelgoed en kle-

ding voor deze beurs hebben aangele-
verd.
De overgebleven kleding gaat naar de
Stichting Dorkas. Deze zal daar wees-
kinderen in armoedige Europese lan-
den mee verblijden.

Kleding en speelgoedbeurs
brengt 719 euro op

Tevreden gezichten bij de leidsters van de peuterspeelzaal 'Ot en Sien'.
Toen zaterdagmiddag na afloop van de kleding- en speelgoedbeurs de ba-
lans werd opgemaakt, bleek dat de beurs 719,60 euro heeft opgebracht.

De trip naar Engeland vond plaats in
het kader van een uitwisselingspro-
ject dat school het Hoge heeft met een
school uit Steinheid in Duitsland,
Szeghalom uit Hongarije en Evesham
in Engeland. Een project dat drie jaar
geleden is opgestart en dat over een
paar maanden in Steinheid wordt beë-
indigd. Het uitgangspunt van het pro-
ject ‘Together for better Enveriment in
Europe’, is om kennis te maken met
de school, cultuur en specifieke bij-
zonderheden van dat land. Straks in
Steinheid wordt het project middels
een evaluatie afgesloten.

De vier scholen hebben vergevorderde
plannen om vanaf het komend school-
jaar een nieuw project op te starten.
Harry Hendertink hierover: ‘ Dat nieu-
we project willen we graag uitbreiden
met een school uit Noorwegen ( Oslo)
en een school uit Italië ( Rome). We
hebben inmiddels een subsidieaan-
vraag ingediend bij het Europees Plat-
form in Brussel. We hebben goede

hoop dat deze aanvraag wordt geho-
noreerd, in juni krijgen we uitsluitsel.
De afgelopen dagen was tijdens het be-
zoek aan Evesham ook de adjunct di-
rectrice van de school uit Oslo aanwe-
zig om kennis te nemen van het uit-
wisselingsproject’, aldus Hendertink.

Overigens is aan elke uitwisseling een
bepaald thema gekoppeld. Na het the-
ma ‘planten’ gevolgd door het thema
‘Dieren op school’ stond dit jaar ‘wa-
ter’ op het programma. Zo waren leer-
lingen en enkele leerkrachten van
school Hoge een dag op school in Eves-
ham als vissen, een zeemeermin en
als matrozen verkleed , dus alles wat
met water heeft te maken. Ook wer-
den er door de leerlingen bepaalde op-
drachten uitgevoerd zoals bijvoor-
beeld het maken van één groot schil-
derij, ( een plaat verdeeld in 16 pane-
len die de leerlingen van de verschil-
lende scholen in elkaar moesten zet-
ten). Harry Hendertink:’ Ook hebben
ze zich met ICT en Techniek bezig ge-

houden. Lopen wij hier in Nederland
als school het Hoge voorop, doordat
wij bijvoorbeeld ‘Techniek Torens’
hebben aangeschaft, ( een bepaalde
methode voor het ontwikkelen van
techniek op basisscholen) in Engeland
is men op dat gebied nog een stap ver-
der. Op deze Middleschool ‘Breden
Hill’ in Evesham hebben zij standaard
een techniek lokaal. Voor onze leerlin-
gen ook een aangename constatering
dat zij zich met het Engels, dat wij
hier geven aan de groepen 7 en 8, heel
goed konden redden. Zelfs de lessen
op de Engelse school konden prima ge-
volgd worden. De leerkrachten hiel-
den zich onder meer bezig met ‘ hoog-
begaafdheid’, waarbij de insteek was
hoe gaan de verschillende scholen
met hoog begaafde leerlingen om.
Zeer leerzaam allemaal’, aldus Harry
Hendertink.

Met het oog op het eerstvolgende be-
zoek aan Steinheid zullen de verschil-
lende scholen (kinderen van de boven-
bouw) de komende tijd een videoband
maken van een dansstuk waarin een
bepaalde gebeurtenis al dansend
wordt uitgebeeld. De banden worden
naar de leraar ‘dans en drama’ van de
school in Evesham opgestuurd, die er
vervolgens één geheel van zal maken.
In Steinheid kunnen de scholen dan
het eindresultaat bekijken.

Leerzame uitwisselingstrip van
school Hoge naar Engeland

Voor de 12 jarige Lisanne Rietveld en Inge Arfman en de leerkrachten Jen-
ny Nijsink, Tjitske Postma, Jeroen Bloemenkamp en directeur Harry Hen-
dertink van de bijzondere school Het Hoge, resulteerde de trip naar Enge-
land nog in een extra dag vakantie. Vanwege een technisch mankement
aan het toestel kreeg het gezelschap afgelopen woensdag bij de terugreis
in de lounge van het vliegveld van Birmingham te horen dat de vlucht was
geannuleerd. Zo kon er op kosten van de KLM nog een dagje bij hun ver-
blijf in Engeland aan vast worden geknoopt. Inmiddels hebben leerlingen
en leerkrachten vrijdagmorgen de schoolactiviteiten weer opgepakt.

Beeld uit de klas van muziekjuf Kate

Muziekpedagoog Jac Kuenen uit
Zutphen vertelt graag en enthou-
siast over de Matthäus Passion op
een voor iedereen begrijpelijke ma-
nier. 

Hij laat ons kennis maken met dit fan-
tastisch werk dat Johann Sebastian
Bach heeft gecomponeerd. Jac vertelt

erover en laat ons fragmenten ervan
horen. Vanwege de goede akoestiek
zal deze bijeenkomst gehouden wor-
den in de r.-k. kerk aan de Spalstraat in
Hengelo op donderdag 23 maart. D

e aanvang is om 20.00 uur. Inleider is
Jac Kuenen en iedereen is van harte
welkom.

Samenwerking met de Protestantse Kerken

Matthäus Passion van
Johann Sebastian Bach

De renners van RTV Vierakker-
Wichmond hebben het veldsei-
zoen afgesloten en zijn weer met
de wegtraining begonnen voor het
komende wegseizoen. 

Echter de aanvang voor het nieuwe
wegseizoen is voor veel renners al be-
gin januari begonnen met het rijden
van verschillende veldtoertochten in
de omgeving, waarbij de teller soms
boven de honderd kilometer stond.

Zoals altijd wordt er weer op zondag-
ochtend getraind (aanvang 9.00 uur
tegenover café "D’Olde Kriet" in Wich-
mond). 
Er zal dan getraind worden of een trai-
ningswedstrijd in de buurt verreden
worden.

Wie de wielersport wilt gaan beoefe-
nen, kan kijken voor informatie op de
website van RTV Vierakker-Wich-
mond: www.rtvvierakkerwichond.nl

Nieuw wegseizoen RTV
Vierakker-Wichmond

Het koor Sanclust uit Steenderen
geeft op zaterdag 1 april een Passie-
concert in de Willibrorduskerk te
Hengelo. In de sfeervolle verlichte
kerk met haar geprezen akoestiek,
zal door het koor worden uitge-
voerd: Johannes Passion van Hein-
rich Schütz, Jesu, meine freude van
Johan Sebastian Bach.

Naast de koorleden komende uit
Steenderen, Zutphen en omgeving zal

medewerking worden verleend door
Peter van de Leeuw (tenor) en Jaap
Roos. IJsbrand ter Haar zorgt voor de
begeleiding op het orgel. Het geheel
staat onder leiding van dirigent Hans
de Wilde. De aanvang is om 20.00 uur.
De kerk is open om 19.30 uur. De en-
tree is 9 euro inclusief koffie of thee in
de pauze. 
Voorverkoop kan via e-mail: willi-
brord@rkkhengelo.nl of telefoon:
463624, 461868, 461800.

Passieconcert van Sanclust

Bij besteding van vijf euro krijgt u een

zegel (met uitzondering van: slijterij,
rookwaren, krasloten en telefoonkaar-
ten). Met veertig zegels is uw spaar-
kaart vol en krijgt u een setje van tien
mooie perkplanten geheel gratis. 

De plantjes kunt u tegen inlevering

van een volle spaarkaart, ophalen op
zaterdag 13 en 27 mei. 

De deelnemende Super de Boer vesti-
gingen in de gemeente Bronckhorst
zijn: Aalderink in Steenderen, Rinders
in Hengelo en Grotenhuys in Vorden.

Spaar bij Super de Boer voor gratis
perkplanten
Bij Super de Boer is het voorjaar
begonnen met een actie. Van 27 fe-
bruari tot en met 27 mei kunt u bij
Super de Boer sparen voor gratis
perkplanten.

De Vordense auto- en motorclub ‘
De Graafschaprijders’ organiseert
zondag 12 maart de ‘Tulpenrit’, een
oriënteringsrit voor automobilis-
ten en motorrijders. 

De rit heeft een lengte van circa 50 ki-
lometer en is uitgezet door Harrie

Horsting en Erik Kleinreesink. De start
is om 13.00 uur vanaf het clubhuis van
‘De Graafschaprijders’ aan de Ruurlo-
seweg 64.

Er kan in drie klassen worden deelge-
nomen. Een A en B klasse en daar-
naast nog voor beginners de C klasse.

Tulpenrit 'De Graafschaprijders'Zaterdagmiddag organiseerden de
zonnebloemafdelingen Vorden en
Wichmond in het dorpscentrum
in Vorden een ontspanningsmid-
dag.

De circa 120 aanwezigen konden ge-
nieten van een kunstig samengesteld
diaklankbeeld over het ‘goede’ landle-
ven in het begin van de vorige eeuw. 

Dit indrukwekkende klankbeeld geti-
teld ‘ Alles geet veurbie’j ‘ , geprodu-
ceerd door Fons Rouwhorst en Henk
Graaskamp riep bij de veelal oudere
zonnebloemgasten heel wat herinne-
ringen op. 
Er waren deze middag een twintigtal
vrijwilligers in de weer om de bezoe-
kers van een drankje en een zelf ge-
maakt hapje te voorzien.

Ontspanningsmiddag Zonnebloem



Donderdag in Warnsveld:
GRATIS

*

RUIT REPAREREN
Let op de gele tent van Automark

Donderdag 9 maart kunt u terecht op de parkeerplaats van 

Winkelcentrum Dreiumme in Warnsveld en wel van 09.00 tot 17.30 uur

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor

€ 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gra-

vures ‘s avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal:

wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle gegraveerde ruiten vervangen!

STER IN VOORRUIT: BIJ VORST MEER

DAN 50% DOORSCHEURKANS!

Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ijs- en zoutkristallen (pekel!) zetten

uit en doen kleine barstjes / sterretjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens tech-

nisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan on-

veiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de

voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico meestal € 136,-!) en tijdrovende vervanging van uw

voorruit. Laat uw ruit niet barsten! Op alle reparaties: Levenslange Garantie!

* Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor bijna alle WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie is name-

lijk veel goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies (bij Centraal Beheer particulier

geldt een afwijkende regeling). U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars reparaties. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel

uw laatste groene kaart meenemen. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig advies. 

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

modeshow
voorjaars

Troelstralaan 39-43, Zutphen
Tel. (0575) 526 080
info@murraymode.nl
Maandagmorgen gesloten /

Vrijdag koopavond tot 20.30 uur

Ziekenhuis ri. de Stoven 

rotonde rechts / 2e str. links

Showtijden:
• Zaterdag 11 maart om 10.00 en 14.30 uur

• Zondag 12 maart om 14.30 uur special

• Dinsdag 14 maart om 10.00 en 14.30 uur 

• Woensdag 15 maart om 10.00 en 14.30 uur

• Donderdag 16 maart om 10.00 en 14.30 uur

(Maandag 13 maart geen show)

Koopzondag 12 maart 12.00-17.00 uur

Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. 0575 - 55 16 17

Magazijnopruiming, kortingen tot 50%

Op het hele assortiment (incl. schoenen)

10% korting

Gratis Clinic Nordic Walking
(om 13.00 uur en 15.00 uur)

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

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

Contactjes
(vervolg)
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. 

� Kunstkring Ruurlo: wij

starten onze derde Lees-

kring, deze keer in de avond-

uren. Heeft u interesse, laat

het ons weten. In april zijn er

diverse workshops: Paver-

pol, sieraden, afrikaanse

pop, papieren rozen en

paasdecoratie. Let op de

Contactjes! Info 0573-451599

of 453090.

� Te koop gevraagd: inboe-

dels en zolderopruimingen.

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

51 98 46.

� Mensen in nood. Kle-

dingactie. Uw kleding, meer

dan goed! Kledinginzameling

zaterdag 18 maart van 10.00

tot 12.00 uur Christus Koning-

kerk te Vorden en H. Antonius

van Paduakerk te Kranenburg.

TE KOOP GEVRAAGD:

LANDBOUWGROND
(mais)  ca. 4 hectare

Telefoon: 0575- 55 55 82

e-mail: info@dirkvanderhouwen.nl

internet: www.dirkvanderhouwen.nl

Dirk van der Houwen
Makelaardij

Raadhuisstraat 11
Tel. 0575-555222

De nieuwe 
voorjaarscollectie

Potterie
is binnen



Daarna speelde het Jeugdorkest, o.l.v.
Geert Jan Dijkerman, twee stukken
van de componist Kees Schoonenbeek. 
Het programma, met telkens een kor-
te uitleg van Geert Jan Dijkerman tus-
sendoor, ging verder met een blok-
fluitgroep van de familie Masselink. 
Er waren veel solisten deze avond, met
en zonder CD begeleiding, waaronder:

Kleine Trom uitvoeringen van Tijmen
Vlogman en Bram Houwen, een
Drumsolo van Edwin de Groot, twee
Dwarsfluitsolo´s van Marleen Bokkers
en Ingeborg Heijink en twee Saxofoon-
solo´s van Geeske Menkveld en Leonie
Masselink, die allemaal erg mooi wa-
ren uitgevoerd. 
Als laatste voor de pauze was er een

op-

treden van de Leerling Minirettes,
o.l.v. Irma te Brake, die achter in de
zaal begon met een intrede. Na twee
dansen te laten zien gingen ze met
een afmars de zaal weer uit. 
Na een pauze van 15 à 20 minuten,
waarin iedereen chocolademelk of
iets anders kon drinken, ging de
avond verder met het Opstaporkest
o.l.v. Geert Jan Dijkerman. Zei speel-
den een paar leuke nummers uit hun
nieuwe methode. 
Na het orkest kwamen er nog vele op-
tredens, waaronder: een Trompet duet

van drie stukken door Gerdien Rob-
bertsen en Sophie Wullink, een Kleine
Trom duet van Brian Heuvelink met
Geert Jan Dijkerman en een Saxofoon
solo van Iris van Dam.
Roy Vlogman speelde een aantal stuk-
ken op de Kleine Trom, Marimba en
Pauken, waaronder het Wilhelm Tell
thema.
Het hoogtepunt van de avond waren
Ruben en Jurriaan Boerstoel met het
nummer Love of my life van Queen,
gezongen door Ruben en begeleid
door Jurriaan op piano en hun moe-

der Simone Boerstoel op viool. 

Hierna kwam er een duet van Ruben
en Johan Boerstoel op klarinet. Ge-
volgd door het nummer Amsterdam
van Goldplay prachtig gespeeld op pi-
ano door Jurriaan Boerstoel.
Als afsluiting van deze avond speelde
het Jeugdorkest nog enthousiast The
Lion King en na een kort woordje van
de voorzitter ging iedereen tevreden
naar huis.

Chocolademelk Concert Sursum Corda

Om tien voor zeven stroomde de grote zaal van het Dorpscentrum lang-
zaam vol met familie, vrienden en belangstellenden voor het chocolade-
melkconcert van Sursum Corda. De voorzitter Christiaan Wichers begon
de avond met een klein welkomstwoordje.

SABAH

Borneo is een eiland wat verdeeld is in
drie landen: Maleisië, Brunei en Indo-
nesië. Daarnaast is het Maleisisch ge-
deelte opgedeeld in twee delen: Sabah
en Sarawak. De bedoeling is dat we
een duikcursus nemen in Sabah, maar
als je dichtbij het strand wil verblijven
zit je vast aan een duur resort. Om
nou na je fantastische duikervaring in
een shabby hotelkamer te gaan zitten,
dat lijkt ons niet wat. We duiken er er-
gens anders nog wel in. 
In Kota Kinabalu zoeken we uit hoe we
de berg kunnen gaan beklimmen. De
"Kinabalu" is 4100 meter hoog en
schijnt leuk te beklimmen te zijn. Het
enige probleem is dat je wederom in
een resort moet verblijven maar deze

keer kunnen we budgetvriendelijke
overnachtingen boeken. 
Omdat we alles zelf uitgepuzzeld heb-
ben, hebben we een voordeeltje van
100 euro met een nacht extra in de
jungle. 

De eerste dag van de beklimming, on-
der begeleiding van onze gids Asylan,
lopen we over een pad richting Laban
Rata. Een berghut op 3200 meter. Het
is een mooie tocht van ongeveer 4,5
uur stevig doorlopen. Op het moment
dat we de drempel over zijn, begint
het buiten te stortregenen. Net op tijd.
Na een verkwikkend soepje gaan we
vroeg onder de wol want de wekker
gaat om half 2 's nachts.
Een uurtje later lopen we in het don-
ker richting de top. De lucht wordt

ijler en de stappen zwaarder. Voor
zonsopgang bereiken we de top en vin-
den een plekje uit de wind. De zon
komt op en we kunnen genieten van
een geweldig uitzicht met prachtige
kleuren in de lucht. Een paar bijzon-
der mooie foto's zijn het bewijs. Dat
het best pittig was, merkten we de
tweede dag na de klim. Zelfs de pot tij-
gerbalsem was hier niet tegen opge-
wassen.

Met de bus rijden we naar Sandakan
om de volgende dag de Oerang Oe-
tangs te bezoeken. We zitten nu dicht-
bij de Filipijnse grens en de sfeer is
niet prettig. Tijd om weer weg te gaan
maar hoe? Het ene busje verwijst ons
door naar de andere en zo worden we
heen en weer gespeeld. Uiteindelijk
moeten we toch een taxi nemen. Net
op tijd voor de voedertijd voor de Oe-
rang Oetangs. Het zijn allemaal wees-
aapjes die hier opgevangen worden.
Wij kijken naar hun en zij kijken naar
ons. Wie kijkt nu aapjes?
In de stromende regen wachten we
voor de bus naar Kota Kinabalu. We
crossen het eiland over en zien overal
gekapte bossen en palmolie plantages.
Er wordt sterk geadverteerd met Eco-
toerisme, maar als je een beetje verder
kijkt, is het ecogehalte ver te zoeken.
Bij een beetje beachresort voor de bud-
getportemonnaie, verblijven we een
paar dagen. We vieren hier Eelco's ver-
jaardag en galopperen met het paard
over het strand. 
Van de ene bus naar de andere bus en
we komen aan in Sipitang. Hier heb-
ben ze volgens ons nog nooit toeristen
gezien en we worden flink aange-
staard. Een jongen, die er een beetje
bijverdiend als illegale taxichauffeur
wil ons wel naar Lawas brengen. Deze
stad ligt in de andere provincie, Sara-
wak, en we moeten weer een stapel pa-
pierwerk door voor de douane. In La-
was zitten we een dag vast omdat de
boot naar Brunei niet vaart. Een plaats
waar we Roti met banaan leren eten

en dat zeker weten te waarderen.

BRUNEI
De bootreis naar Brunei is prachtig,
we varen door de bossen en zien ver-
schillende paaldorpjes. Bij de haven
aangekomen stappen we op de bus
naar Bandar Seri Begawan, de hoofd-
stad van het oliestaatje. Het land telt
maar 300.000 inwoners en leeft op de
winst van olie en gas. De inwoners be-
talen geen belasting en de benzine
kost er 0.25 eurocent. 
Het is een klein land maar ze willen
graag groot overkomen. Er is veel geld
uitgegeven aan luxe winkelcentra,
grote moskeen, een pretpark en een
duur hotel, alles met een echt gouden
randje.
We hebben geluk dat we de Sultan in
levende lijve mogen aanschouwen op
de National Day. Een dag dat Brunei
zijn onafhankelijkheid viert. In een
soort stadion, lopen de verschillende
groepen langs om de Sultan te begroe-
ten. Het is bloedheet en sommige
mensen hebben een warm pak aan, er
bezwijken dan ook wat mensen en zij
worden afgevoerd met de brancard. 
Het veld staat, na een uur, vol met wel
15.000 mensen en onder begeleiding
van muziek voeren ze een show op.
Het eindresultaat is de nationale vlag,
herkenbaar in een combinatie van
15.000 paraplu's.
In het dure hotel, "The Empire", genie-
ten we van een Dorchester High Tea. 
Een ensemble van een statig kopje
thee met een driehoog gevulde etagé-
re. Heerlijke scones, bonbons en
broodjes. Ja, daar doe je de dochter
van een bakker, wel een plezier mee! 
Het hotel zelf is een verhaal apart. Er
zijn kosten nog moeite gespaard om
het extravagant en luxe te maken.Van
goude roltrappen tot marmeren mo-
zaiken vloeren en acht zwembaden.
Het is allemaal een beetje overdreven.
Speciaal voor deze High Tea, hebben
ze mensen vanuit Engeland laten over-
vliegen om te checken of het hier wel

dezelfde ervaring is als in Engeland.
Van Brunei gaan we door naar Miri.
Dat ligt in het gedeelte Sarawak van
Maleisie, aan de andere kant van Bru-
nei. Een westerse stad zonder charme.
Het is een tussenstop voor de vliegbus
naar Kuala Lumpur. 
Vanuit de lucht zien we een grote stad
omringd met palmplantage. Soort Ne-
derland met zijn akkerlanden. In de
grote stad zoeken we een onderko-
men, dat valt nog niet mee in de hitte.
Na verschillende raamloze hokken te
hebben bezichtigd, vinden we een
charmant hotelletje met weinig luxe:
het Coliseum.
Kuala Lumpur is een moderne stad
met veel verschillende leuke wijkjes.
Er is genoeg te doen maar niet voor 9
dagen. We moeten wachten op een vi-
sum voor India en een vliegticket.
Daar gaat wat tijd in zitten. Bij een
ontzettend drukke ambassade wordt
ons geduld getest. Normaal gesproken
duurt een visumaanvraag maximaal 3
dagen. Bij ons 5 in totaal. Naast het
heen weer gependel naar de ambassa-
de, bekijken we ook nog de belangrij-
ke highlights van de stad. Zoals de Pe-
tronas Twin Towers, welke schitterend
verlicht is in het donker. Een bezoek
aan de KL Tower mag je absoluut niet
missen. Als je geluk hebt en dat had-
den we, zie je de hele stad vanuit deze
toren. Om de toren heen ligt een jun-
gle, waar aapjes je vanuit de bomen
beloeren.
Net iets buiten het centrum ligt een
winkelcentrum met een waterpret-
park, een heerlijke verkoelende duik
midden in de bebouwde kom. Voor de
rest hebben we heerlijk in ons hotel
gegeten, gedronken, gerelaxed om ons
geestelijk voor te bereiden op India. 

De volgende keer beschrijven we de
geuren en kleuren van India. Na alle
verhalen te hebben gehoord en gele-
zen, moet dat een hele uitdaging wor-
den. Hoe het ons vergaat lees je op
http://cowiththeflo.johojournal.nl.

Cowiththeflo vanuit Kuala Lumpur, Maleisië

Deel 5 van het reisverslag van Eelco Nuesink en Floran Schurink. Inmid-
dels zit de helft van de reis erop. De landenlijst is deze maand alleen aan-
gevuld met Brunei en bevat nu 9 landen. Het vorige verslag was vanuit Ko-
ta Kinabalu, Maleisië, daar gaat de reis verder.



Deze vragen krijgen een plek in de in-
teractieve jeugddienst, die op zondag
12 maart gehouden wordt in de her-
vormde kerk in Vorden. De jeugd-
dienst begint om 11 uur, in plaats van
het bekende tijdstip van 10 uur. "Rent

a Friend" wordt uitgevoerd door het
theaterteam van Switch, onderdeel
van Youth For Christ Nederland. Zang,
dans, theater, video en mogelijkheden
voor interactie hebben een plek in de-
ze dienst, waarin tieners zelf kunnen

meespelen. De jeugddienst wordt ge-
leid door een medewerker van Youth
For Christ. 

De dienst is gericht op tieners, maar
geschikt voor de hele familie. Met de-
ze dienst wil Youth for Christ de tie-
ners meegeven dat een vriendschap
met Jezus niet begint met eisen maar
met de vraag: "Wat kan ik voor je
doen?". U / Jij bent van harte welkom
op 12 maart om 11 uur in de hervorm-
de kerk.

Rent a Friend - jeugddienst 
12 maart in Hervormde Kerk Vorden
Rent a friend is een beroemde datingshow waarin jongeren naar een
vriend kunnen zoeken. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Iedereen stelt eisen
aan een vriendschap. Twee jongeren worden aan elkaar gekoppeld. Ze
ontdekken dat er wel veel eisen gesteld worden aan 'een vriend' zijn. Is het
wel zo leuk? Kun je wel aan al die verwachtingen voldoen? Hoe werkt
vriendschap eigenlijk?

 

maart

Blauwe Gids
De Blauwe Gids is dé reisgids voor iedereen die
behoefte heeft aan een aangepaste vakantie. U
vindt er mogelijkheden voor jong en oud, voor
zowel lichamelijk als verstandelijk gehandi-
capten. Er zijn groepsreizen of huisjes in een
bungalowpark, ook kamperen voor gezinnen
met een kind dat speciale voorzieningen no-
dig heeft hoort tot de mogelijkheden. Ook zijn
er reizen naar het buitenland. Er kan zo veel
dat het onmogelijk is om alles hier op te som-
men. Men kan de Blauwe Gids aanvragen,
bij ANGO, postbus 850, 3800 AW Amersfoort.
Tel. (033) 4654343, email: blauwegids@ango.nl
Wilt u eerst eens kijken of dat wat u zoekt erin
staat, dan ligt er bij Welzijn Ouderen Vorden
en WegWijZer,Nieuwstad 32, een exemplaar
ter inzage.

Vakanties voor ouderen
Wie graag een weekje er tussen uit wil, alleen
of samen met een partner die in het verpleeg-
huis woont of licht dementerend is, kan te-
recht bij de Stichting Mens en Samenleving.
Deze stichting organiseert vakantieweken in
Nederland, waar vrijwilligers aanwezig zijn
ter ondersteuning. Een prima gelegenheid
voor mantelzorgers en hun partner om even
in een andere omgeving te zijn. De mantelzor-
ger heeft ook vakantie en ontmoet bovendien
mensen die in vergelijkbare omstandigheden
verkeren. Er is ook een speciale week voor hart-
patiënten. Op vakantie zijn in een omgeving
waar je, indien nodig, kunt rekenen op hulp,
geeft rust voor zowel de patiënt zelf als voor de
partner, die nu ook van een onbezorgde va-
kantie kan genieten. 
Wanneer u denkt dat dit de vakantie is die u
zoekt. Dan kunt u de stichting telefonisch be-
reiken op nummer (0318) 48 51 83, bereikbaar
op maandag tot en met donderdag van 9.00
tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Wilt u eerst meer weten, dan ligt er bij Welzijn
Ouderen, Nieuwstad 32, Vorden, een brochure
die u kunt bekijken.

Enkele tips n.a.v. het project
"Halt U Valt" (gehouden in 2005)
waarin ook de veiligheid voor
ouderen in en om het huis aan
de orde is geweest
BRANDVEILIGHEID
Brand is voor iedereen gevaarlijk, maar som-
mige mensen lopen meer risico dan anderen.
Bij brand is het belangrijk om jezelf zo snel
mogelijk in veiligheid te brengen, wie minder
mobiel is heeft daar meer moeite mee. Alle
reden dus om er alles aan te doen om brand te
voorkomen.

KOKEN
Laat de pannen tijdens het koken niet on-
bewaakt achter. Gebruik een kookwekker en
neem die mee als u toch even weg moet. Houd
brandbare spullen zoals pannenlappen en
theedoeken uit de buurt van het fornuis en

zorg er ook voor dat u geen al te ruime kleding
draagt. Draag een schort dat u stevig vast-
knoopt en rol uw mouwen op. Wat moet u
doen als de vlam in de pan slaat? chakel het
fornuis onmiddellijk uit. Schuif een deksel die
groot genoeg is over de pan, er kan geen zuur-
stof meer bij en de vlam zal doven. Laat de dek-
sel op de pan liggen. Zet de afzuigkap uit. Laat
de pan helemaal afkoelen en haal dan pas het
deksel eraf. Loop nooit met de hete pan en
blus niet met water.

TELEVISIE
Zorg voor voldoende ventilatie rondom uw
toestel, dus zet het niet vlak tegen de muur.
Zet geen bloemen of planten op de televisie,
wanneer het toestel in contact komt met wa-
ter is dat levensgevaarlijk. Schakel het toestel
uit wanneer het niet in gebruik is en zeker 's
nachts en wanneer u niet thuis bent. Uitscha-
kelen bespaart ook nog energie.

ROKEN
Roken is niet alleen ongezond maar kan ook
een gevaar opleveren, wanneer u bijv. rookt in
bed. De kans is dan groot dat u in slaap valt en
dat beddengoed en matras vlam vatten. Ruim
lucifers en aanstekers altijd goed op en houd
ze buiten het bereik van (klein-)kinderen. Leeg
de asbak pas als de inhoud is afgekoeld en doe
dit nooit in de prullenbak. Om ervoor te zor-
gen dat u tijdig gewaarschuwd wordt als er
een brandje in uw huis ontstaat, is het veilig
om een rookmelder te installeren. Laat u goed
voorlichten over het type rookmelder, koop al-
leen een exemplaar met een keurmerk en
vraag advies over de juiste plaats voor de rook-
melder. Via Welzijn Ouderen zijn er vrijwilli-
gers beschikbaar voor een eventuele plaatsing
van een rookmelder. Hebt u vragen over de
brandveiligheid in uw huis of woonomgeving,
neemt u dan contact op met de brandweer van
de Gemeente Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 28.

Algemene tip in verband met
tuinwerkzaamheden
Het voorjaar komt eraan en dat betekent dat
er weer in de tuin gewerkt moet worden. Voor
velen ontspanning, maar soms te veel inspan-
ning, vooral door het vele bukken dat soms
nodig is. Toch kan al dat werk soms gemakke-
lijker uitgevoerd worden dan u denkt, als u
maar over het goede gereedschap beschikt. Er
zijn heel wat gereedschappen op de markt
met zgn. ergonomische handvaten, waardoor
ze gemakkelijker vast te houden zijn, ook als u
minder kracht in uw handen heeft. Er is ook
een zgn. ergonomische opzethandgreep die
eenvoudig te monteren is op diverse stelen . Er
zijn speciale gecombineerde kniel/zitbankjes
waardoor u een deel van het werk zittend
kunt doen. Daarnaast kunt u overwegen om
uw tuin zo in te richten dat u minder werk
heeft. Dat is misschien eenmalig een flinke
klus, maar daar heeft u dan ook jaren plezier
van. Hebt u vragen over speciaal gereedschap
en vindt u dat niet bij de vakhandel, dan kunt
u bij Welzijn Ouderen informeren wat de
mogelijkheden zijn en waar u eventueel deze
artikelen kunt bestellen.

Themabuffet Sensire De Wehme
Eenmaal per maand, met uitzondering van de
maanden juli en augustus, wordt er een buffet
verzorgd aan de hand van een thema. Meestal
is dit de laatste dinsdag van de maand. Noteert
u alvast de volgende datum: 28 maart. Deel-
nemers (buiten De Wehme) van de 'Open Tafel'
kunnen ook deelnemen. De kosten zijn €10,00
per persoon. Ook als u geen deelnemer van de
'Open tafel' bent, mag u aanschuiven. De kos-
ten zijn dan €14,50 per persoon. Aanmelden
via De Wehme, tel. (0314) 35 74 50. U bent van
harte welkom.

Alles over zorg en welzijn in de
regio op één site
Mijn kind is erg druk, wie geeft mij advies? Ik kan de
drank niet laten staan, waar vind ik hulp? Hoe zit
het precies met een Persoonsgebonden Budget? Mijn
vader kookt niet voor zichzelf, is er Tafeltje Dekje in
zijn woonplaats? Waar vind ik een fysiotherapeut bij
mij in de buurt? Bestaat in mijn gemeente ook een
Zorgloket? Mijn zoon gebruikt hasj, wie geeft mij ad-
vies? Waar kan ik terecht voor informatie over ge-
slachtsziekten? Kan ik van mijn faalangst afkomen?
De antwoorden op deze en meer vragen kunt
u krijgen bij het loket WegWijZer Vorden,
maar staan ook op internet: www.zorgwijzer.nl,
regio Gelre-IJssel. Het doel van deze digitale
sociale kaart is om cliënten en patiënten te
voorzien van actuele gegevens over de zorgver-
lening en welzijn in de regio. Meer dan 1200
organisaties en hulpverleners voor zorg en
welzijn, presenteren zich op Zorgwijzer. Zowel
professionals als publiek kunnen de Zorg-
wijzer gebruiken als startpunt voor hun zoek-
tocht naar een dienst, cursus of adres in het
werkgebied van GGD Gelre-IJssel.
Veel organisaties maken zelf papieren sociale
kaarten en weten uit eigen ervaring hoeveel
werk het kost om de kaart te maken. Een plan
of de tijd om de informatie actueel te houden
ontbreekt meestal, waardoor de bestaande
kaarten vaak onvolledig en achterhaald zijn.
De Zorgwijzer biedt hiervoor een oplossing. Al-
le betrokken organisaties hebben zelf direct
de mogelijkheid om hun gegevens in te voeren
en te wijzigen. Deze decentrale invoer zorgt
voor een zo groot mogelijke actualiteit. Op de-
ze manier beschikken zowel de organisaties
en de hulpverleners zelf, als ook het algemene
publiek over een actueel overzicht. Een ander
voordeel van de Zorgwijzer is haar eenduidige
structuur. De Zorgwijzer is volgens een vast
stramien opgezet. Handige zoekmethodes en
heldere rubrieken ondersteunen de bezoekers
bij hun zoektocht. Verder is de Zorgwijzer
snel, onder andere omdat foto's ontbreken.
Naast de Zorgwijzer Gelre-IJssel zijn er nog zes
regio's in Nederland die een Zorgwijzer heb-
ben en zijn er een aantal in de voorbereidings-
fase. Een groot aantal organisaties staat al op
de kaart en er volgen er steeds meer. Als be-
langrijke organisaties ontbreken, kan dit via
zorgwijzer@ggdgelre-ijssel.nl worden doorge-
geven. Liever een persoonlijk gesprek? U kunt
altijd tijdens de spreekuren (9-11 uur) langsko-
men bij loket WegWijZer. Ook voor hulp bij
het zoeken op Internet.

Sociale kaarten in Nederland
www.socialekaarten.nl is een initiatief van het
instituut GGD Nederland en zes GGD'en. Zij
werken samen aan de realisatie van regionale
publieksvriendelijke portals (zoekmogelijk-
heden) met thema's als zorg, wonen en welzijn. 

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door
Fonds OGZ. De Stichting Stimuleringsfonds
Openbare Gezondheidszorg (Fonds OGZ) wil
innovatie mogelijk maken op het terrein van
de bevordering en de bescherming van de
volksgezondheid.

Welkom in de Mantelzorgsalon
Zorgt u voor een partner, familielid of kennis,
zorg dan ook goed voor uzelf. De mantelzorg-
salon is een ontmoetingsplek voor mantelzor-
gers. Dé gelegenheid voor u om lotgenoten te
ontmoeten! Bent u mantelzorger en woont u
in Warnsveld, Zutphen, Vorden, Eefde, Gors-
sel, Harfsen, Joppe, Almen, Vierakker, Wich-
mond, Baak….dan bent u van harte welkom in
de mantelzorgsalon. Adres: in de Mariaschool,
Tengnagelshoek 6 te Zutphen. 

De mantelzorgsalon is elke eerste dinsdagmid-
dag van de maand open van 13.30-16.00 uur.
Voor meer informatie: tel. (0573) 43 84 00 of
www.vitoostgelderland.nl.

Het programma voor het voorjaar 2006:
7 maart Zutphen na WO II; lezing over de

wederopbouw na de WOII door Jan
Kreijenbroek.

4 april Ergotherapie thuis; de ergothera-
peut vertelt over hulpmiddelen voor
dagelijkse handelingen.

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

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

Steun voor mantelzorgers in
Vorden
Met ingang van begin april 2006 beschikt Vor-
den over een eigen Steunpunt MantelZorg. Het
steunpunt gaat haar plek krijgen bij loket
WegWijZer en is een samenwerking tussen
Stichting Welzijn Vorden en VIT Oost-Gelder-
land. Ingrid Bos, de consulente van WegWij-
Zer, kan de eerste vragen beantwoorden. 

Is er meer nodig dan kan de mantelzorgconsu-
lente van de VIT, Karin Hogevonder, worden
ingeschakeld. Het steunpunt komt in de kamer
tegenover loket WegWijZer, locatie Sensire de
Wehme. WegWijZer is geopend van maandag
t/m vrijdag van 9.00 - 11.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Weg-
WijZer (0575) 553159, of VIT Oost-Gelderland
(0573) 438400. Houdt u Contact in de gaten
voor verdere berichtgeving. Eind van de maand
zal de opening plaatsvinden!

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 27 februari
Groep A:
1 Dhr. W. Schoo / Dhr. A. Molendijk
59,4%; 2 Mw. A. van Burk / Mw. N. Hen-
driks 59,0%; 3 Dhr. H. Jansen / Dhr. H.
Dekker 56,9%.

Groep B:
1 Mw. J. Wullink / Dhr. H. Wullink
59,0%; 2 Mw. M. Koekkoek / Dhr. J.
Koekkoek 56,9%; 3 Mw. P. van de Ven /
Dhr. G. Feij 54,9%.

Groep C:
1 Mw. J. van der Staak / Dhr. J.W. Drij-

ver 57,6%; 2 Mw. R. de Bruin / Mw. G.
ter Schegget 56,3%; 3 Mw. T. Speulman
/ Dhr. P. Speulman 52,1%.

Woensdag 1 maart:
Groep A:
1 Mw. N. Hendriks / Mw. L. van Gastel
63,54%; 2 Mw. T. Simonis / Mw. R. Web-
bink 59,38%; 3 Mw. D. Hoftijzer / Mw.
K. Vruggink 56,25%.

Groep B:
1 Mw. L. Lamers / Dhr. H. Groot Bramel
60,33%; 2 Mw. G. Nulden / Mw. R. de
Bruin 59,83%; 3 Mw. H. Stertefeld /
Dhr. F. Stertefeld 55,58%.

B r i d g e n



In Zaal Den Bremer in Toldijk werd
woensdagavond 22 februari 2006 met
ongeveer 40 leden van diverse vereni-
gingen en een aantal raadsleden van
gedachten gewisseld. Aanwezig waren
afgevaardigden van De Achtste Steen,
55+ Dansgroep Vierakker, EHBO afde-
ling Baak/Vierakker, EHBO afdeling
Steenderen, Folkloristische dansver-
eniging De Iesselschotsers, Gymnas-
tiekvereniging S.G.V., Jeugdvereniging
Olburgen/Rha, K.B.O IJsselsenioren,
N.B.v.P. Afdeling Steenderen, Oranje
comité Steenderen, Passage Toldijk,
Stichting Hulpdienst Hengelo en Keij-
enborg, Voetbalvereniging S.V. Steen-
deren, Volleybalverenigingen W.I.K.,
Zangvereniging Sanclust, ZijActief Ol-
burgen/Rha, Projectgroep Wereldkin-

deren, Baaks Belang, Voetbalvereni-
ging Socii Wichmond, Toerclub Steen-
deren, Oranjestichting Olburgen/Rha,
Tennisverenigingen ‘De nieuwe Helle-
wei’ Voetbalvereniging ‘Baakse Boys’
en Vrouwenwerkgroep Gemeente
Steenderen.
Wethouder de heer Peter Glasbergen
en mevrouw Shanon Klein Goldewijk
lichtten een en ander toe, waarna voor
een zeer ruime vragenronde tijd was.
Dringende zaken werden gevraagd.
Bijvoorbeeld subsidie krijgen, maar le-
ges moeten betalen – dit wordt door
de raad gerealiseerd als een rare situa-
tie, maar er is nog geen passende op-
lossing. En ook de verkapte subsidies
werden aan de orde gesteld – het moe-
ten betalen voor afvalcontainers bij een

evenement.

“Hoe vindt u het dat we u betrekken
bij het beleid dat zal gaan worden op-
gesteld?” vroeg Wethouder Glasber-
gen. De reacties uit de zaal waren po-
sitief: “Prettig en verhelderend!”, “Pri-
ma initiatief om mee te kunnen pra-
ten.”, “Werkelijke waarde van de
avond kan worden bepaald na het ver-
werken van de vragen!”De heer Glas-
bergen vond de discussie plezierig
met zinvolle opmerkingen en vragen
en hij bedankte de aanwezigen. Het
feit dat er de infoavonden in vijf delen
werden gehouden, werd als fijn erva-
ren. Dan kunnen de gesprekken in de
‘oude vertrouwde omgeving’ worden
gehouden. Ook de wethouder vond
het in vijf delen houden van de eerste
ronde prima om in gesprek te gaan.
“Open gesprek, open vragen met tus-
sen de 40 en 60 mensen. Zo is het
leuk!”

Informatiebijeenkomst concept subsidiebeleidskader

In Toldijk ruime belangstelling

Omdat in elk van de vijf kernen waaruit de gemeente Bronckhorst ont-
stond, verschillende subsidieverordeningen bestonden, werd een harmo-
nisatieproces in gang gezet. Om tot één algemene verordening te komen
werden diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Wethouder de heer Glasbergen nam ruim de tijd om vragen te beantwoorden, van de ongeveer 40 mensen die aanwezig waren in Zaal
Den Bremer in Toldijk.

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

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

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

centrum. Op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur. Info en opgave bij Welzijn
Ouderen Vorden.

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

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

MAART:
8 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
8 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
8 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

9 Klootschietgroep de Vordense Pan
13 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
15 Vordense bridgeclub in Dorpscen-

trum
15 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

15 N.B.v.P. Voettocht naar Rome door
Gerda Wisselink

16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 HVG Linde Excursie naar Grafisch

museum
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
17 ANBO Jaarvergadering en inlei-

ding door oud-burgemeester Ka-
merling

20 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

22 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis

22 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

22 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

23 Klootschietgroep de Vordense Pan 
23 PCOB  in het Stampertje ds. Hiems-

tra ""Fietspelgrima naar Jeruza-
lem""

25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plussers  in De Wehme. Info:tele-
foon 552003

25 Veiling Stichting Veilincommissie
Vorden in de Herberg te Vorden

27 Vordense bridgeclub in Dorpscen-
trum

28 Chr. Vrouwenbeweging Passage Oi-
kocredit Investeren in mensen

29 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

29 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

30 Klootschietgroep de Vordense Pan

De Vordenaar heeft twee van de drie
enduro ritten er twee winnend afge-
sloten, Davids won één keer. Dat bete-
kent voor de tussenstand in Klasse C
dat Erwin Plekkenpol de leiding heeft
met 87 punten voor Erik Davids met
84 punten. Het was voor de coureurs
zaterdag geen ‘makkie’. Door het

slechte weer van de afgelopen dagen
werd er veel van de rijders gevergd. Tij-
dens de eerste vier crossproeven was
het stuivertje wisselen tussen de beide
kemphanen. Daarna was Erwin Plek-
kenpol vijf keer op rij de snelste. Toen
de coureurs werden afgevlagd bleek
de Vordenaar uiteindelijk 40 seconden
voorsprong te hebben. De wedstrijd in
Holten was tevens de laatste enduro in
het voorseizoen.

De competitie wordt zaterdag 30 sep-
tember voortgezet met een wedstrijd
in Havelte, waarna op 14 oktober in
Vorden de Oost Gelderlandrit wordt
verreden.

Erwin Plekkenpol wint in Holten
Erwin Plekkenpol is er zaterdag in
geslaagd om Erik Davids op zijn ei-
gen thuiscircuit duidelijk te ver-
slaan. Het heeft er alle schijn van
dat de strijd om het Nederlands
kampioenschap ook dit jaar weer
zal gaan tussen deze beide enduro-
rijders.

Gerard Hendriks 50 jaar

6 Abrahammen, dan ben je pas echt populair.

Vanwege het noodlottig ongeval
waarbij vorig jaar zomer het echt-
paar Brinkhorst het leven verloor,
werd in Vorden de musical ‘Jozef’
afgelast. (Het echtpaar was name-
lijk nauw bij deze musical betrok-
ken). Inmiddels heeft de commis-
sie ‘Vorming en Toerusting’, die de
afgelopen jaren tal van musicals
organiseerde, besloten om toch de
draad weer op te pakken. Lieneke
van Ruller (contactpersoon) hier-
over: ‘We waren natuurlijk met zijn
allen erg verdrietig over wat er was
gebeurd. Niemand had eigenlijk
nog zin om verder te gaan. Om

toch het geheel niet te laten dood-
bloeden hebben we besloten om
bij wijze van ‘opfrissen’ weer iets
op touw te zetten.

We hebben in eerste instantie een in-
formatieavond belegd om te kijken of
hiervoor voldoende belangstelling be-
stond. Dat bleek wel het geval. Onze
keus viel op de musical ‘Met Mirjam
en Mozes mee’. Geen groot spektakel,
eigenlijk een kleine musical, noem
het maar een cantate. Dus ook met
een kleine bezetting. De repetities zijn
inmiddels opgestart. Het totaal aantal
deelnemers (zang, toneel, decorbouw)

bedraagt circa 30 personen. Deze zijn
onder leiding van Ron Bastiaan Net
enthousiast aan de slag gegaan’, aldus
Lieneke van Ruller. De repetities wor-
den op de zondagavond in school ’t
Beeckland gehouden. De uitvoering
van deze één uur durende musical
vindt zondagavond 2 april plaats in de
Hervormde Dorpskerk. Aanvang 19.00
uur. Lieneke van Ruller: ‘Gezien de
ontvangen reacties hebben we inmid-
dels besloten om in april 2007 weer
een grotere musical op te voeren. Wel-
ke, weten we nog niet, wel hopen we
in het komend najaar met de repeti-
ties te kunnen beginnen’.

Musical 'Met Mirjam en Mozes mee' gaat
door, maar wel met kleinere bezetting

Om onnodig wachten op het nieuwe
rijbewijs te voorkomen adviseert het

Centraal Bureau Rijvaardigheid om
het nog in gebruik zijnde rijbewijs tij-
dig op geldigheidsduur te controle-
ren. Leden van de seniorenorganisa-
ties ANBO, PCOB en Unie KBO in de re-
gio's Lochem, Ruurlo, Vorden, Warns-
veld, Zutphen en wijde omgeving kun-
nen voor aanmelden en verdere infor-
matie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00
uur, terecht bij het secretariaat van de

ANBO-afdeling Vorden, tel. (0575)
552003.

Ook niet-leden, die de belangenbehar-
tiging van de seniorenorganisaties
een warm hart toedragen en ze daarin
ook daadwerkelijk willen steunen
door lid te worden, kunnen eveneens
gebruik maken van deze financieel
aantrekkelijke keuringsmogelijkheid.

Rijbewijskeuringen 70-plussers
De eerstvolgende medische keurin-
gen voor 70-plussers, ten behoeve
van de vernieuwing van het rijbe-
wijs, vinden plaats op zaterdag 25
maart en zaterdag 22 april 2006 in
het Woon- en Zorgcentrum "De
Wehme", Nieuwstad 32 te Vorden.

Het wordt een lezing door de tijd ( me-
ters), van de middeleeuwen naar de
moderne tijd. Tijdens het eerste deel
van de lezing wordt aandacht besteed
aan de ontwikkeling van de tafelklok
en de pendule vanaf de 16e eeuw tot

rond 1930. Na de pauze wordt aan-
dacht besteed aan de wandklokken.
Voorafgaande aan de lezing vindt de
jaarvergadering van ‘Oud Vorden’
plaats. Tijdens de bestuursverkiezing
is penningmeester Gerard Klunder af-
tredend maar wel herkiesbaar. Gerrit
Koop stelt zich niet herkiesbaar. Het
bestuur stelt Gerrit Eskes (Deldense-
weg 7 ) als nieuw bestuurslid voor.

De bijeenkomst die in hotel Bakker
wordt gehouden begint om 19.30 uur.

Oud Vorden
De vereniging ‘Oud Vorden’ krijgt
maandagavond 13 maart bezoek
van drs. Peter W. Schipper uit Tiel.
Hij zal voor de leden een dialezing
houden met als titel ‘ Klokken door
de eeuwen heen’.



BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

PLEZIERIG WONEN WIL IEDEREEN. EEN PLEZIERIGE WONING VINDEN, ZEKER

ALS DIE GECOMBINEERD MOET WORDEN MET WERKEN IS NIET ALTIJD

MAKKELIJK. BENT U OP ZOEK NAAR EEN GESCHIKT KAVEL OF PAND VOOR

WONING OF UTILITEITSBOUW? INFORMEERT U DAN EENS NAAR DE MOGELIJK-

HEDEN DIE ONZE PROJECTEN U TE BIEDEN HEBBEN. WANT WIJ BOUWEN ONZE

PROJECTEN NAAR UW WENS. 

... vakkundig
  gebouwd!

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

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

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren ook 30 soorten ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken vanaf € 5,00

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

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

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

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

WINTERVOORDEEL
t/m eind maart alleen bij inlevering van deze bon*

Woensdag, donderdag, vrijdag en
zondag: iedere 2e gast dineert gratis*

Zaterdag: iedere 2e gast dineert 
voor 1/2 geld*

*bel voor voorwaarden en reservering

Ook uw adres voor bruiloften en partijen.

� �

�

�

Landbouwmechanisatie- en konstruktiebedrijf

Fa. Wensink
We zijn een landbouwmechanisatie- en
konstruktiebedrijf wat werkzaam is in
de regio van Ruurlo en omstreken. On-
ze werkzaamheden bestaan uit handel
en reparaties in en aan traktoren, land-
bouwmachines en aanverwante zaken,
alsmede konstruktiewerken in de
ruimste zin des woords.

Voor onze afdeling landbouwmechani-
satie zijn we op zoek naar een

monteur
met de volgende eigenschappen:
• goede motivatie
• zelfstandig kunnen werken
• goed met mensen om kunnen gaan
• flexibel
• kennis van traktoren en machines
• evt. in bezit vakdiploma’s
• in bezit van rijbewijs BE

Wat wij bieden:
afwisselende werkzaamheden in een modern be-
drijf met een brede klantenkring en een passende
beloning overeenkomstig de werkzaamheden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. D.
Wensink van Fa. Wensink - Ruurlo, tel. 0573-451248

Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand
adres:

Fa. Wensink
Haarweg 3
7261 LE  Ruurlo
www.wensink-ruurlo.nl

Het adres voor 
uw gezonde en 
verantwoorde 
boodschappen

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

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

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

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van 
Hout-, Gas-  en 
Pelletkachels 

op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

Taxatie nodig? 
Erkend bij alle financiers!

• Verkoop

• Taxatie

• Aankoop

• Deeldiensten

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

Dirk van der Houwen
Makelaardij

Betaalbaree leukee kinderkledingg dichterbijj dann uu denkt!

De Smidse 3 Ruurlo 
0573-452875

* Zolang de voorraad strekt

Gratiss leuke vingino tass 
bijj aankoopp vann Vinginoo   Jeanss *

.

Gezocht:

Schoonmaakhulp
voor 6 à 7 uur per week

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a

7251 JX Vorden
tel 0575 556722

SERREBOUW
Duurzaam, exclusief en onderhoudsarm

Officieel miniflat dealer
KUNSTSTOF KOZIJNEN

Duits topfabrikaat voor Nederlandse markt

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE
www.gzgeveltechniek.nl

voor betaalbaar vakmanschap

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415 / 06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl



BANEN EN BEDRIJVEN 
De jaarlijkse Provinciale Werkgelegen-
heids Enquête brengt de werkgelegen-
heidsontwikkeling in beeld en het
aantal bedrijven. Uit andere bronnen
valt af te leiden dat het nationaal en
regionaal product weer lijkt te groei-
en. Alleen vertaalt zich dat in Gelder-
land nog niet naar een groeiende
werkgelegenheid. 

Het banenverlies in Gelderland be-
draagt 0,4% (Nederland - 0,5). Daarmee
komt de provincie voor het eerst sinds
de jaren 80 onder de nullijn. Sectoren
die er met een (lichte) groei uitsprin-
gen zijn de landbouw (700 extra ba-
nen tegen een daling van het aantal
bedrijven met 400), zakelijke dienst-
verlening (+ 1.400), de computer-
branche (+ 400 banen) en de gezond-
heidszorg en welzijnssector (+ 1800 ba-
nen). Het aantal mensen dat op uit-
zendbasis werkt, is het afgelopen jaar
met 4,4% toegenomen. Ook blijkt dat
het aandeel vrouwen in het totaal aan-
tal banen nog steeds toeneemt (nu
41,4%).

Naast de groei is er ook sprake van da-
ling. De cijfers laten zien dat het enor-
me banenverlies in de industrie geluk-
kig over zijn hoogtepunt heen lijkt te
zijn. Was er in 2003 nog sprake van
een verlies van 7.000 banen, afgelopen
jaar beperkte het verlies zich tot 2.300.
Ook in de bouw was er in 2005 sprake
van banenverlies (- 0,8%, een verlies
van 500 banen). Detailhandel (- 800),
groothandel (- 700), transportsector
(- 1000) maakten alle een matig jaar
door.

De groei van het aantal bedrijven in de
provincie zet gestaag door. Achter die
groei van 20.000 tussen 1996 en 2005
zit een enorme dynamiek van starters,
stoppers en verhuizers van en naar
Gelderland. Jaarlijks valt ongeveer 5
tot 10% van de bedrijvenpopulatie om. 

Het overgrote deel van de bedrijven is
(zeer) klein. Er is sprake van een ont-
wikkeling waarbij in toenemende ma-
te mensen zelf een bedrijf beginnen.
Van het aantal van bijna 113.200 be-
drijven in Gelderland bestaat onge-
veer de helft uit eenmansbedrijven.
Vooral de zakelijke dienstverlening
scoort hoog. 

REGIO'S
Rivierenland en Noord-Veluwe steken
gunstig af tegen de overige regio's van
Gelderland voor wat betreft de werk-
gelegenheid. De regio's lagen met
hun groeicijfers (respectievelijk 1,1%,
+ 1.150 banen en 1,3%, + 1.000 banen)
flink boven het Gelderse gemiddelde
van - 0,4%. Rivierenland is goed voor
12% van de Gelderse werkgelegenheid.
Hoewel de sectorstructuur aanzienlijk
afwijkt van het Gelderse beeld, wor-
den de verschillen wat minder. De in-
dustriële sector zwakt wat af en zake-
lijke dienstverlening trekt aan. Groot-
handel en transport zijn evenals de

landbouw sterk vertegenwoordigd.
Vooral Tiel, Neerijnen en Zaltbommel
zijn goed voor veel nieuwe banen.

Op de Noord-Veluwe zijn vooral de
zakelijke dienstverlening (2.950 extra
banen) en de gezondheidszorg (3.900
nieuwe banen) flink gegroeid en ver-
antwoordelijk voor iets meer dan de
helft van de totale banengroei van
13.300. 

Stedendriehoek, Achterhoek, Knoop-
punt Arnhem-Nijmegen en de Vallei
hadden allemaal te kampen met ba-
nenverlies. Opvallend in de Steden-
driehoek, een regio die qua structuur
nauwelijks afwijkt van het Gelderse
beeld, is dat veel banen verloren gin-
gen in de zakelijke dienstverlening,
een sector die juist elders een positie-
ve groei doormaakte. De gezondheids-
zorgsector groeide hier wel met 500
banen. Al met al daalde in deze regio
de werkgelegenheid met 0,7%. Zut-
phen heeft hierin het grootste aandeel
met een daling van 3% van het aantal
banen.

De Achterhoek, waar industrie en
landbouw nog relatief grote sectoren
zijn, kreeg vooral klappen in de indus-
trie (- 730 banen), gevolgd door trans-
port (- 290), groothandel (- 270) en de
bouwnijverheid (- 260). Door de wat
eenzijdige opbouw van de regio wordt
er geen profijt getrokken van groeien-
de sectoren als gezondheidszorg en za-
kelijke dienstverlening. De gemeente
Montferland kreeg de zwaarste klap-
pen met een negatieve werkgelegen-
heidsontwikkeling van - 4,2%.

Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen,
waar 35% van de Gelderse werkgele-
genheid is te vinden, verloor in 2005
2.400 banen. Bijna de helft daarvan
(1.100) kwam voor rekening van de in-
dustrie. Zakelijke dienstverlening is in
deze regio fors in opkomst (+ 1.200). 

De verliezen in Westervoort steken in
deze regio met kop en schouders uit
boven de andere gemeenten in deze
regio. De daling van 10,5% is groten-
deels toe te schrijven aan de verplaat-
sing van een sociale werkplaats van
Westervoort naar de gemeente Linge-
waard. 

In de regio Vallei is de negatieve werk-
gelegenheidsontwikkeling (een daling
van 1.300 banen) voor een groot deel
te wijten aan het vertrek van defensie
(-600). De regio is goed voor 13% van de
totale Gelderse werkgelegenheid. In
vergelijking met de rest van Gelder-
land waren de ontwikkelingen in bij-
na alle sectoren slechter. Opmerkelijk,
omdat tot het jaar 2000 de groei op of
boven het Gelderse gemiddelde lag.

De PWE wordt jaarlijks door het Bu-
reau Economisch Onderzoek van de
provincie Gelderland uitgevoerd in sa-
menwerking met de Kamers van
Koophandel Centraal Gelderland en
Rivierengebied.

Opdrachtgevers zijn de gemeenten
Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Beu-
ningen, Brummen, Culemborg, Does-
burg, Druten, Duiven, Ede, Elburg,
Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk,
Heerde, Lingewaal, Nijkerk, Nijmegen,
Nunspeet, Oldebroek, Overbetuwe,
Putten, Renkum, Rheden, Rijnwaar-
den, Rozendaal, Scherpenzeel, Voorst,
Wageningen, Westervoort, Zevenaar
en Zutphen, het Sociaal Economisch
Overleg regio Achterhoek met de ge-
meenten Aalten, Berkelland, Bronck-
horst, Doetinchem, Groenlo, Oude IJs-
selstreek Montferland en Winterswijk
en de provincie Gelderland.

De digitale versie van het rapport met
daarin alle gegevens per sector en re-
gio is vanaf 24 februari 2006 te vinden
op www.gelderland.nl/pwe

Arbeidsmarkt in
Gelderland laat
tekenen van groei zien
Economiegedeputeerde René van
Diessen van Gelderland benadrukt
de positieve kanten van de Provin-
ciale Werkgelegenheids Enquête,
waarin de cijfers over 2005 worden
gepresenteerd. 'Met somberheid
redden we het niet. Hoewel in de
inleiding van de PWE wordt ge-
sproken over een achterblijvende
groei van de werkgelegenheid, laat
dit stuk ook zien dat sommige sec-
toren en regio's een behoorlijke
groei van bedrijvigheid en werkge-
legenheid hebben. En bovendien
doen we het in Gelderland nog al-
tijd beter dan Nederland als totaal.
De enquête geeft mij en het college
een extra impuls om de schouders
onder Gelderland te zetten en met
name de aandacht te richten op die
regio's die nog wel wat steun kun-
nen gebruiken.'

Nu de verbouwing van de bistro klaar
is, presenteert de nieuwe keukenbriga-
de van Hotel Bistro Zalencentrum ‘De
Kruisberg’ tevens een super formule.
Alle voorgerechten zijn vijf euro,
hoofdgerechten tien euro en nage-
rechten vijf euro. Er is een grote keus
in voor- hoofd- en nagerechten. Verder

bent u hier ook op het juiste adres
voor onbeperkt eten van spare-ribs en
steaks. Het is aan te bevelen vooraf te
reserveren. Dat kan telefonisch.

Al meer dan 35 jaar is Hotel Bistro Za-
lencentrum ‘De Kruisberg’ in Doetin-
chem een begrip in de regio voor brui-

loften, feesten, jubilarissen, vergade-
ringen, catering en fantastische buf-
fetten, diners barbecues, koffietafels,
lunches en prima overnachtingen. Er
zijn onbeperkte mogelijkheden bij dit
horecacentrum. Natuurlijk staat gast-
vrijheid hoog in het ‘horecavaandel’. 
Het horecabedrijf beschikt over een
driesterren hotel met acht kamers.
Het hotel biedt u rust en comfort. De
prachtige omgeving geeft veel gele-
genheid om te fietsen en te wandelen.
Diverse routes lopen langs het hotel.
In hotel ‘De Kruisberg’ voelt u zich
dan ook echt uit en toch thuis!
Het zalencentrum bestaat uit verschil-
lende zalen, waaronder de Serrezaal
die erg geschikt is voor bruiloften,
feesten, vergaderingen, besloten di-
ners en koffietafels variërend van tien
tot 120 personen. De grote zaal is on-
der meer geschikt voor groepen vanaf
tien personen tot ongeveer vierhon-
derd personen. Deze zaal is uitermate
geschikt voor grotere bruiloften en
partijen, diners, vergaderingen en
conferenties. Dankzij het grote podi-
um en de ruime parkeergelegenheid
wordt de zaal ook vaak verhuurd voor
beurzen en tentoonstellingen. 

Ook als het om catering gaat, bent u
bij ‘De Kruisberg’ aan het juiste adres.
Voor evenementen bij u thuis of bij uw
bedrijf; zij verzorgen graag ‘de inwen-
dige mens’, van simpele lunches tot
uitgebreide diners. 

Hotel Bistro Zalencentrum ‘De Kruis-
berg’ is gevestigd aan de Kruisberg-
seweg 172 in Doetinchem, tel. (0314)
32 41 23. Fax: (0314) 36 38 21
www.dekruisberg.nl 
E-mail: info@dekruisberg.nl

Prachtige Victoriaanse uitstraling

Nieuwe bistro 'De Kruisberg' sfeervol

Het café bij Hotel Bistro Zalencentrum ‘De Kruisberg’ in Doetinchem is ver-
dwenen, maar daarvoor is een prachtige nieuw ingerichte bistro voor in de
plaats gekomen met een Victoriaanse uitstraling. Veel aandacht is besteed
aan het interieur met oog voor details. De nieuwe bistro straalt warmte en
gezelligheid uit met een eigentijdse knusse en ongedwongen sfeer.

Bedrijfsleider Mark Jansen: "De nieuwe bistro heeft een perfecte uitstraling"

Hij zegde zijn baan als Store Manager
bij C&A; op en begon met ‘ Roosen-
stein Quality Wear’. Jacques; ‘ Het is
precies de plek waar een winkel die ik
voor ogen had, thuis hoort, dat wil
zeggen sportieve en klassieke kleding
verkopen.

De naam staat voor garantie en kwali-
teit. Met het merk Mât de Misaine heb-
ben we sportieve dames- en herenkle-
ding in huis zoals broeken, jassen, T-
shirts e.d. Het damesmerk Armor- Lux

sluit daar prima bij aan. Verder verko-
pen we ‘Roosenstein- Wolke’, mari-
tiem gerichte kleding, bijvoorbeeld
bodywarmers , truien etc, zo zegt hij.
Inmiddels is de herencollectie uitge-
breid met onder andere casual kle-
ding van de merken Glen en Donker-
voort. De tassen die hij verkoopt zijn
van het merk Bear Design. Terugkij-
kend op het eerste lustrum in Vorden
zegt Jacques Roosenstein: ‘ Wij ( sa-
men met het verkoopteam ) hebben
bewezen dat er voor dit soort winkels

plaats is in Vorden. Bovendien trekken
wij klanten uit de gehele regio, zelfs
uit heel Nederland. De collectie die wij
voeren spreekt de mensen aan, daarbij
komt dat sommige merken elders in
de Achterhoek niet te koop zijn. On-
danks de recessie van de afgelopen
tijd, maken we jaarlijks een groei door
en ben ik richting toekomst optimis-
tisch gestemd’. Regionale kunstenaars
zijn ook blij met ‘Roosenstein Quality
Wear’. Zij krijgen namelijk de moge-
lijkheid om gedurende een maand
schilderijen en beelden in het winkel-
pand te exposeren.

Zondag 12 maart wordt het vijfjarig
bestaan gevierd. Dan is de winkel van
12.00- 17.00 uur geopend en ligt er die
middag een leuke attentie voor de
klanten klaar.

Eerste lustrum 'Roosenstein Quality Wear'

Voor Jacques Roosenstein stond ooit een ding vast: ' als ik nog eens voor
mij zelf begin dan doe ik dat in Vorden’. Niet zo’ n vreemde gedachte zo
bleek, want hij hield dikwijls vakantie op de voormalige camping de ‘
Wientjesvoort’, waardoor zijn liefde voor het dorp Vorden ontstond. Toen
hij de kans kreeg om daadwerkelijk het huidige pand aan de Burgemees-
ter Galleestraat te kunnen huren, greep hij die mogelijkheid met beide
handen aan.



INBRAAK IN WONING
In een woning aan de Riethuisweg
werd woensdag (1/3) ingebroken. Men
wist binnen te komen door een ruit te
vernielen. Weggenomen werden on-
der andere een dvd-speler, een mobiele
telefoon, een schotelontvanger, twee
horloges en twee digitale camera's. De
politie is een onderzoek gestart.

52 BESTUURDERS RIJDEN TE HARD
De politie heeft maandagmorgen
(27/2) bij een politiecontrole op de
Horsterkamp 32 bestuurders bekeurd
voor te hard rijden. Van 400 bestuur-
ders werd de snelheid gemeten. De
hoogste snelheid bedroeg 71 km. Er is
hier 50 km toegestaan. Bij een contro-

le op de Baakseweg reden maandag-
middag 20 van de 150 gecontroleerde
bestuurders te hard. De hoogst geme-
ten snelheid bedroeg 91 km. Er is 60
km toegestaan.

GOED GEDRAG BIJ ROOD LICHT-
CONTROLE
Naar aanleiding van klachten heeft de
politie op donderdagmiddag (2/3) bij
het uitgaan van de scholen een rood-
lichtcontrole gehouden op de Zut-
phenseweg. Kinderen van de basis-
school steken hier over onder begelei-
ding van een vrijwilliger. De aanwezig-
heid van de politie had een preventie-
ve werking, de automobilisten hielden
zich keurig aan de regels.

P o l i t i e

Er zijn weer vele mooie artikelen bij el-
kaar gezocht, waaronder een bijzon-
der 4-delig rookstel van Peter Regout &
Co, enkele fraaie klokken, een meiden-
kast en verschillende antieke stoelen.
Er bestaat de mogelijkheid om 's mid-
dags van 13.00 tot 16.00 uur de te veilen
artikelen te komen bekijken. Er is van-

af 1 maart een catalogus te verkrijgen
op de volgende adressen: De Herberg,
Dorpsstraat 10; het VVV-kantoor, Kerk-
straat 1, de Bibliotheek, Dorpsstraat 5
en de Rabobank allen te Vorden.
In deze catalogus staan de te veilen
goederen op nummer vermeld, uiter-
aard ook 's middags en 's avonds aan
de zaal zijn deze boekjes te verkrijgen.
Tevens wordt er een verloting gehou-
den. De opbrengst van deze veiling is
bestemd voor het onderhoud van de
fraaie, monumentale Vordense Dorps-
kerk.

Veilingcommissie Vorden
houdt veiling
Op zaterdag 25 maart a.s. houdt de
Stichting Veilingcommissie Vor-
den weer een veiling. De locatie is
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vor-
den, aanvang 19.00 uur.

Speciaal voor hen die dit jaar met
bridgelessen zijn begonnen en hen die
de overstap naar een 'echte' bridgeclub
te groot vinden. Bridgeclub Zutphen is
een starterslijn begonnen. Een op de
woensdagavond en een op de donder-
dagmiddag. Wat houdt dit in? U speelt

met en tegen bridgers van ongeveer
gelijke sterkte. Tevens is er begeleiding
die u om raad kunt vragen als u pro-
blemen met een bod of speelwijze
heeft. Op deze manier krijgt u snel
meer routine en spelinzicht. U kunt
zich opgeven bij Maarten Duits, tel.
(0575) 52 58 72 of via de website:
http://www.bczutphen.nl

Beginnende bridgers
BEGINNENDE BRIDGERS OPGELET

*GRATIS VOORRUIT REPAREREN 
EN RUIT INSPECTEREN VANAF WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in zijn geheel uit. De
huidige gelaagde ruiten doen dat wel-
iswaar niet, maar scheuren veelal in
een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar! Dat betekent
uiteindelijk toch weer een tijdrovende
ruitvervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico van
normaal € 136,-. Echter, bij een WA-
Plus, WA-Extra, Casco of All-Risk verze-
kering is harsrepara¬tie van de ster
vrijwel altijd zonder kosten. 

Sterreparatie is daarom veel aantrek-
kelijker dan vervanging! Verzekeraars
hebben dan ook voorkeur voor harsre-
paratie boven vervanging. 

TECHNISCH ONDERZOEK: 
VORST + PEKEL GEEFT 3000 MAAL
GROTERE DOORSCHEURKANS!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen. De stijfheid en daarmee
de sterkte van de carrosserie wordt

voor 40% bepaald door een goede, ver-
lijmde voorruit. Een zwakkere voor-
ruit betekent dus een zwakkere auto.
Breuken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breukjes
zetten uit bij nachtvorst en zorgen
voor grote spanningen, die doorscheu-
ren van de voorruit veroorzaken. Ook
het dichtgooien van een deur (lucht-
druk) veroorzaakt extra spanning. De
kans op doorscheuren is meer dan
50% (!). Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden: laat de ruit
niet barsten! 
Bent u voor ruitschade verzekerd en
wordt u doorverwezen naar een ruits-
chadespecialist, dan kunt u bij Auto-
mark terecht. Automark werkt voor ie-
dereen die voor ruitschade verzekerd
is en stuurt de rekening rechtstreeks
naar de verzekeraar. Voor de klant zijn
er geen kosten of moeite verbonden
aan ruitreparatie. De klant betaalt
geen eigen risico en heeft geen no-
claim verlies (bij Centraal Beheer par-
ticulier geldt een afwijkende regeling).
Automark gebruikt voor reparatie de

meest moderne harsinjectie methode
en geeft op alle reparaties levenslange
garantie! Bij ruitreparatie moet de
laatste groene kaart worden meege-
bracht voor de juiste verzekeringsge-
gevens.

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

GRATIS VOORRUITINSPECTIE 
OP DE PARKEERPLAATS VAN
WINKELCENTRUM DREIUMME
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Warnsveld voor een
actie Ruit Repareren / Kenteken Grave-
ren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis gelnspec-
teerd en krijgt men een deskundig en
vrijblijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. Men hoeft niet van te
voren een afspraak te maken: voor
Voorruitinspectie of Ruitreparatie
meldt men zich direct bij de repara-
teur. Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, Casco en All-Risk verzeker-
den geheel zonder kosten. Voor de
juiste verzekeringsgegevens moet bij
reparatie wel de laatste groene kaart
worden meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt! 

Donderdag 9 maart kunt u terecht
van 09.00 tot 17.30 uur op de par-
keerplaats van Winkelcentrum
Dreiumme. 

Bij regen kunt u rustig in de auto
blijven zitten. Let op de gele tent van
Automark.

Donderdag in Warnsveld:

Gratis* ruit repareren

De Grote Prijs van Vorden wordt even-
als de twee voorgaande edities georga-
niseerd door de Vordense band Kas
Bendjen en maakt onderdeel uit van
de Zomerfeesten in het dorp. "Op de
zaterdagavond is het songfestival en
op de vrijdagavond de Grote Prijs van
Vorden", legt frontman Hans Krabben-
borg uit.  Gezamenlijk trekken beide
evenementen enkele duizenden be-
zoekers. Het Songfestival is daarbij de
grootste publiekstrekker maar ook de
vrijdagavond is een enorm succes.
"Voor beginnende bandjes is dit een
fantastische manier om zich aan een
groot publiek te kunnen presenteren",
zegt Hans  Krabbenborg. 
Daarnaast staat de winnaar in het
voorprogramma van het BabyBiggen-
MealBal van Kas Bendjen.     

KEUZE
De Grote Prijs van Vorden vindt plaats
in de grote feesttent op de parkeer-
plaats van Hotel Bakker. In principe
maken alle bands die zich opgeven
evenveel kans om mee te doen aan het
evenement. Kas Bendjen houdt bij
haar keuze alleen wel rekening met
een evenwichtige verdeling van de ver-
schillende genres. "We willen een zo
gevarieerd mogelijk programma bie-
den", zegt Hans Krabbenborg. "Het is
dus niet de bedoeling dat er zes reg-
gaebands achter elkaar gaan optre-
den. 

Bands die zich willen opgeven kunnen
vanaf woensdag 15 maart bellen naar
(0575) 55 63 20 (tussen 18.00 en 20.00
uur).

Woensdag 15 maart begint de inschrijving van de Grote Prijs van Vorden.
De derde editie van dit bandjesfestival vindt plaats op vrijdag 21 juli. Er
kunnen in totaal zes bands meedoen aan het evenement.

De Vordense band Juustum in actie tijdens de vorige editie van de Grote Prijs van Vorden.

Inschrijving Grote Prijs van
Vorden van start

Ondanks een flinke sneeuwbui aan
het begin van de demonstratie was de
belangstelling van de sponsors groot
te noemen."We vinden het belangrijk
om onze sponsors te laten merken dat
we ze dankbaar zijn voor de hulp en fi-
nanciele steun van het afgelopen jaar
en bovendien is dit een erg mooie af-

trap van het nieuwe seizoen", aldus
Roald Wolbert,een van de twee rijders
van het sidecar team. Hij doet dit jaar
met zijn broer Ingmar een poging om
weer in de top tien te eindigen bij de
streek -en uitwisselingswedstrijden.
De andere rijder van het team, Rien
Momberg, zal met bakkenist Frans

Smit jr meedingen voor het Open Ne-
derlands Kampioenschap. Dat zal niet
eenvoudig worden want afgelopen sei-
zoen behaalde het duo een vijfentwin-
tigste plaats in het kampioenschap.
Na afloop van de demonstraties werd
er nog lekker wat gedronken en gege-
ten. De barbecue aan het eind van de
dag werd uitstekend verzorgd door
restaurant het Olde Lettink.
Voor de aanwezige genodigden was
het een middag en avond om niet snel
te vergeten.

Sponsors in de watten gelegd

Afgelopen zaterdag werd er in de kranenburg de eerste Vetnippel Vip Ex-
perience gehouden. De sponsors en genodigden jong en oud werden in de
watten gelegd en konden bovendien zelf meerijden in een van de zijspan-
nen van het crossteam!



In Nederland zorgen ruim 3,7 miljoen
mensen voor een chronisch zieke of
gehandicapte partner, ouder of kind.
Zij zijn mantelzorger. Een deel daar-
van, zo’n 200.000 mensen, raken na
verloop van tijd door de toenemende
zorg overbelast. Soms zorgen ze wel 24
uur per dag voor hun naaste.
Mantelzorg is lang niet altijd een keu-
ze, maar komt vaak ongemerkt op
hun weg. Een mantelzorger moet vaak
alles doen, ook datgene wat hem of
haar eigenlijk niet zo ligt. Grenzen
worden dan verlegd en het wordt
steeds moeilijker om tijd voor henzelf
te vinden.

Hannie ten Hoopen uit Hengelo hield

een inleiding. Zij ging in waar mantel-
zorgers mee te maken krijgen in de
praktijk. De voorbeelden die zij gaf,
waren herkenbaar voor de aanwezi-
gen. Onderwerpen als ‘grenzen stel-
len’, ‘nee zeggen’ en een ‘balans vin-
den’ kwamen volop aan bod. Ten Hoo-
pen is onder meer cursusleider voor
de cursus ‘De zorg de baas’. Deze cur-
sus is specifiek bedoeld voor degene
die mantelzorger is. Daarnaast is de
Hengelose deskundig op het gebied
van rouwverwerking.

Tijdens de bijeenkomst waren er stel-
lingen waarover werd gediscussieerd
en er was veel ruimte voor ontmoe-
ting en ontspanning met elkaar.

De Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
(VIT) is een koepel voor vrijwilligersor-
ganisaties in Oost-Gelderland die in-
tensieve thuiszorg biedt en mantelzor-
gers ondersteunt. Naast het organise-
ren van scholing, verstrekt de VIT sub-
sidies, verzorgt publiciteit en behar-
tigt de belangen van de aangesloten
vrijwilligersorganisaties. Deze zetten
zich in voor chronisch zieken, demen-
terenden en mensen met een handi-
cap. De vrijwilligers houden gezel-
schap, maken een wandeling of onder-
nemen andere activiteiten. Ze nemen
daarmee even de zorg uit handen van
degenen die voor hen zorgt. Naast een
warm hart, betrokkenheid en enthou-
siasme beschikken de vrijwilligers
over de nodige deskundigheid.

Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot de consulenten Hendrika
Wubben of Karin Hogevonder van de
VIT Oost-Gelderland. Telefoon: 0573-
438400. U kunt ook kijken op de web-
site: www.vitoostgelderland.nl

'Nee zeggen' is vaak heel moeilijk

Mantelzorgers moeten ook zorgen
voor zichzelf

‘Zorgen voor jezelf’. Dat was het thema van de bijeenkomst voor mantel-
zorgers die vorige week donderdag werd gehouden in Ons Huis in Henge-
lo. Zo’n zeventig personen, waaronder naast mantelzorgers ook vrijwilli-
gers van de thuisorganisaties, waren aanwezig. De themabijeenkomst
werd georganiseerd door de Vrijwillige Intensieve Thuiszorg (VIT) Oost-
Gelderland in samenwerking met de vrijwillige thuiszorgorganisaties uit
de gemeente Bronckhorst.

Mantelzorg is lang niet altijd een keuze, maar komt vaak ongemerkt op hun weg.

De ballade van de O-Zet-Bee
Er was eens een raadslid in het mooie dorp Vorden 
die wou op een dag graag eens wethouder worden.
Hij had veel geluk; men sloeg juist aan 't fuseren
op last van heel hoge den Haagse heren.
En toen vijf dorpen plots Bronckhorst moesten heten
Was het raadslid al spoedig in hoogheid gezeten.

Maar wethouder zijn bleek een taak, reuze zwaar
en hij zat dan ook snel met z'n handen in 't haar.
Want in 't zicht van de plannen om te fuseren
Waren de vroegere dorpsraden gaan potverteren. 
Er was, mede daardoor, een heel groot tekort.
Ja, zulke problemen kreeg die man op zijn bord.

In wanhoop riep hij toen de dorpsraad bijeen
Wie heeft er een plan?- ach, waar moeten we heen?
Een nog heel jeugdig raadslid stond op en hij sprak
'kom, die paar miljoen euro lenen we met gemak'. 
Een ander zei: 'niet doen. Ik vind het wel rot
maar haal toch die euro's vlug uit de reservepot'.

Toen heeft een heel slimme man het woord genomen 
Hij zei: 'Weet u wat ik laatst in den Haag heb vernomen?
Minister gaat voor huurders de OZB-last verlagen. 
Daardoor hoeft ook een huizenbezitter ons minder af te dragen.
Nou, dat voordeel pakt de gemeente gewoon van hen af en alras
stromen er weer tienduizenden euro's in de gemeentekas'.

Veel raadsleden juichten, dat was een idee!
ze riepen 'Hoezee! Ja, daar doen we aan mee!' 
'En ik' - zo zei ook de zeer opgetogen griffier
'vraag bij de provincie vergunning aan, met plezier.
Misschien zal het veel huizenbezitters wel irriteren
maar voor rond honderd euro gaan ze niet procederen'.

Nou, dat was een vergissing. 't Valt immers niet mee
als straks in april blijkt dat de o-zet-bee
voor huizenbezitters zal stijgen met rond vijftig procent. 
Niet alleen voor dit jaar, maar echt permanent.
Men klaagde, protesteerde en ieder was kwaad. 
Ach, u weet hoe dat in zo'n geval dikwijls gaat.
Men wilde een rechtszaak, men vormde een potje
want voor onrecht leggen Bronckhorsters graag botje bij botje.

Men ging naar de rechter en na wikken en wegen
kwam hij tot de slotsom: 'Ik ben er echt tegen
dat huurders in Bronckhorst wel voordeel behalen
maar huizenbezitters de rekening betalen
voor iets waar ze echt niets aan kunnen doen 
zodat alleen zij moeten zorgen voor d'ontbrekende poen.
Conclusie: ik eis voor dat raadsbesluit rectificatie,
want hier is toch echt sprake van discriminatie'.

De wethouder die zo onverwacht bakzeil moest halen
moest van deze uitspraak vanzelfsprekend erg balen.
Hij zal nu zijn rekenwerk opnieuw moeten doen en is nukkig,
maar de huizenbezitters in Bronckhorst slapen weer rustig. Gelukkig!

Harry van Rijn
Burg. Galleestraat 47 - Vorden

Beide kunstenaars wonen en werken
in Gelsenkirchen. Beeldend kunste-
naar en musicus Rainer Tillmann zal
de expositie zondagmiddag 12 maart
om 15.00 uur met een klankperfor-
mance en een woord ter introductie
van beide kunstenaars openen. 

Werner Ryschawy, graficus en teke-
naar werd 1949 geboren in Regen in
Bayern. Hij exposeert in Vorden met ‘
Draadobjecten’, gemaakt van verschil-
lende soorten metaaldraad. Hij ‘te-
kent’ als het ware met metaaldraad.
Alle soorten draad, dik, dun, buig-
zaam, stug, maakt hem niets uit! Ry-
schawy houdt van uitdaging en wil
voortdurend de grenzen van het mate-

raal verkennen. Soms doen de objec-
ten van hem denken aan kubusachti-
ge bouwwerken of aan omsloten
ruimten waar iets gebeurt. Werner Ry-
schawy illustreert daarnaast boeken
en zijn veel van zijn werken in literai-
re tijdschriften gepubliceerd.

Rainer Tillmann, in 1953 in Gelsenkir-
chen geboren is graficus, musicus en
kunstschilder. Hij is onder meer do-
cent typografie geweest. In 1996 maak-
te hij zijn eerste CD, waarna er nog ve-
len volgden. Met zijn schilderijen nam
hij aan verschillende tentoonstellin-
gen deel. De collectie schilderijen die
hij in Vorden exposeert omschrijft hij
als ‘ Farbraumkissen’ (Kleurruimte
kussens). Hij schildert met acryl- en
olieverf op rechthoekige en vierkante
kussenachtige vormen die hij bespan-
nen heeft met ongeprepareerd linnen.
De expositie in Galerie Agnes Raben is
geopend van vrijdag t/m maandag van
12.00 – 17.00 uur.

Expositie Duitse kunstenaars in
Galerie Agnes Raben
In de Galerie van Agnes Raben aan
de Nieuwstad 20 in Vorden worden
vanaf 12 maart tot en met 23 april
aanstaande werken tentoongesteld
van de Duitse kunstenaars Rainer
Tillman en Werner Ryschawy.

Opvang verzorgd door gastouders aan
huis sluit voor veel ouders aan bij hun
voorkeur voor opvang in hun eigen
huis. Dit is heel praktisch voor wer-
kende ouders en voor kinderen is het
fijn dat zij in hun vertrouwde omge-
ving kunnen blijven. 
Bij opvang in het huis van de gastou-
der zijn daar meestal meer kinderen
om mee te spelen en is er veel persoon-
lijke aandacht.
Gastouderopvang blijft een kleinscha-
lige vorm van opvang die daardoor
ook heel flexibel in opvangtijden is.
Gast- en vraagouders maken samen af-
spraken over deze tijden, maar ook
bijvoorbeeld over de opvoeding en om-
gang met de kinderen. De medewer-
ker van het gastouderbureau gaat re-
gelmatig op huisbezoek tijdens de op-
vang, begeleidt de gastouders en er
worden thema avonden en koffieoch-
tenden georganiseerd voor gast- en

vraagouders. Ook de betaling van de
gastouders wordt door het gastouder-
bureau verzorgd. Gastouders zijn hier-
door verzekerd van betaling op een
vast tijdstip. Ouders die gebruik ma-
ken van gastouderopvang hebben de
garantie van constante kwaliteit. In
2002 is De Garve waarvan het Gastou-
derbureau deel uit maakt in zijn ge-
heel gecertificeerd. Ouders die opvang
hebben via het bij de gemeente geregi-
streerde Gastouderbureau Merlijn ko-
men in aanmerking voor vergoeding
van werkgevers en de overheid. Zo kan
het bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn uw
particuliere opvang via het Gastouder-
bureau te formaliseren. 

Bent u op zoek naar opvang voor uw
kind of lijkt het u leuk om gastouder
te worden, neem dan vrijblijvend con-
tact op. Het gastouderschap is te com-
bineren met de zorg voor uw eigen
kinderen en het huishouden. Via het
gastouderbureau kunt u andere gast-
ouders ontmoeten en ervaringen de-
len. Bovendien biedt het u de moge-
lijkheid om geld bij te verdienen. Her-
kent u zich in deze omschrijving?
Heeft u interesse in het gastouder-

schap? Bel dan naar Gastouderbureau
Merlijn; vraag naar Ellen de Vries tel
0573.288625 of stuur een mail: de-
vries@degarve.nl

Gastouderbureau Merlijn bemiddelt
voor opvang in de gemeenten Lo-
chem, Vorden, Ruurlo, Zutphen, Bor-
culo e.o. Bezoekt u ook eens onze web-
site: www.degarve.nl

Gecertificeerd Gastouderbureau Merlijn biedt kwaliteit

Opvang aan huis
Garve kinderopvang heeft met
haar Gastouderbureau Merlijn een
antwoord op de vraag naar kinder-
opvang aan huis en kinderopvang
bij gastouders thuis.

SOCII NIEUWS
Programma 11/12 Maart: SBC B1 - Keij-
enburgse B  B1; Loo C1 - SBC C1; WHCZ
C4  - SBC C2; SBC  D1 - Groessen D2;
SBC D2 - Keijenburgse B  D2; SBC  D3 -
Silvolde D3; Gazelle Nieuwland E2  -

SBC E1; Babberich E1  - SBC E2; St Joris
E7  - SBC E3; DVV F3  - SBC F1; SBC F2 -
Groessen F6l; Keijenburgse B F3  - SBC
F3; MvR - Socii; Socii 2 - Be Quick Z 3;
Socii 3 - Zuthpen 2; EDS 2  - Socii 4;
Turkse Kracht 6 -Socii 5.

Vo e t b a l

PROGRAMMA
Zaterdag 11 maart
Vorden A1 - VIOS Beltrum A1; Vorden
B1 - Twello FC B1; Brummen B2 - Vor-
den B2; Rohda Raalte C2 - Vorden C1;
WHCZ C3 - Vorden C2; Schalkhaar C6 -
Vorden C3; Vorden D1 - Ulftse Boys D1;
Vorden D2 - Halle D1; DVV D5 - Vorden
D3; Warnsveldse Boys E1 - Vorden E1;
Vorden E2 - Zelhem E1; Vorden E3 - Kil-
der E1; Doesburg SC E3 - Vorden E4;
Vorden E5 - Doetinchem E4; Vorden E6
- Wolfersveen E2; GSV '38 F1 - Vorden
F1; Vorden F2 - Groessen F9; Vorden F3
- Erica '76 F1; DVV F11 - Vorden F4; DVV
F11 - Vorden F4.

VVG '25 1 - Vorden 1; Doetinchem 2 -
Vorden 2; Lochem SP 4 - Vorden 3; Vor-
den 4 - Dierense Boys 4; Vorden 5 - Oe-
ken 4.

Vo e t b a l



BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:

•  persoonlijke advisering;
•  accountancy;
•  salarisadministratie;
•  fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2005 kunt u bij ons 
terecht op één van de volgende woensdagavonden: 
8, 15 en 22 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u eraan om de in 2005 ontvangen WOZ-beschikking mee te nemen.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Voetverzorgingssalon

‘PODI’
Jacqueline Emmanouil-ter Huerne

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
tel.: 0575-55 11 41 
mob.: 06 27 35 53 82

behandeling volgens afspraak

‘PODI’

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...

Kom in maart proeven van 
……    

  spaanse wijn en tapas!! 

Tapas als voor , 
hoofd of nagerecht?  
Het kan allemaal in 
maart, we hebben 
ook huisgemaakte 
Sangria! En heerlijke 
spaanse wijnen voor 
u geselecteerd. 

“Eten wat de pot schaft”
een wekelijks wisselend       
2 gangen menu € 7.50 
(afhalen  € 6.00) 

Elke vrijdagavond 
ONBEPERKT

spare ribs eten voor 
€10.00  p.p. 

Voor info of reserveringen 0575-554001     
of kom bij ons langs: Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

     Op de woensdagen hebben         
     wij ‘open keuken’ u kunt dan 

met een groepje van 6 tot 10 personen onder begeleiding 
van onze koks heerlijke gerechten klaarmaken in onze keu-
ken, en daarna  zelf opeten. Uitsluitend op reservering. 

Wilt u onze nieuwsbrief 
per email ontvangen?
Stuur dan een mail naar 
info@oldelettink.nl 

Bij……

Witte 
Puntjes

6 voor

€ 1.95

Walnoten-
bavaroise -

vlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Weiland-
brood

donker grof 

meergranenbrood

800 gram

nu € 1.75

De Echte Bakker

De deelnemers worden om 20.00 uur ver-
wacht bij de familie Heuvelink aan de Ou-
de Borculoseweg 14 in Warnsveld. Na af-
loop van de dropping is er nog een disco
voor de muziek- en dansliefhebbers. Voor
opgave kan men terecht bij het e-mail

adres aspiranten-jonggelre@hotmail.com
of telefoon 06- 33972391. De kosten bedra-
gen 3,50 euro. Zaterdag 13 mei organi-
seert de afdeling Vorden-Warnsveld een
fruitactie. Door dit fruit te verkopen krij-
gen de jongelui korting op de eindactivi-
teit van de afdeling. Als afsluiting van het
seizoen wordt er namelijk of een bezoek
aan Walibi of aan Warner Brothers Movie
World gebracht.. De leden kunnen zelf
middels een stemming aangeven welke
activiteit de voorkeur krijgt.

Jong Gelre Vorden- Warnsveld
organiseert dropping
De afdeling Vorden- Warnsveld van
Jong Gelre organiseert zaterdag 11
maart een spectaculaire dropping,
speciaal bedoelt voor jongelui in de
leeftijd 12 tot en met 16 jaar.

In feite is Mesologie een geneeswijze
waarin de kennis met de reguliere ge-
neeskunde (wat een huisarts doet) en ken-
nis uit de natuurgeneeswijzen worden sa-
mengevoegd. Marga Tump onderzoekt
welke orgaansystemen niet goed functio-
neren.

Het afgelopen jaar heeft zij ook een oplei-
ding gevolgd voor het behandelen van al-
lergieën. Deze allergieën kan zij elimine-

ren met het zgn. NAET, een behandeling
die is bedacht door de Keniaanse arts Dr.
Nambudripad. Het werkt via de meridia-
nen. Marga Tump: ‘ Alle klachten die
mensen hebben ontstaan doordat het af-
weersysteem anders reageert op een prik-
kel dan bij de meeste mensen. Daardoor
ontstaan klachten zoals b.v. huiduitslag,
buikproblemen, prikkelende ogen,
schimmelinfectie e.d. De behandeling
helpt ook bij kleine kinderen die exceem
klachten hebben. De therapie ziet elk
symptoom als een allergische reactie van
het lichaam op een prikkel. Dat kan van
alles zijn: kou, stress, een stof, voeding en-
zovoort. Ik gebruik de spiertest volgens de
kinesiologie om er achter te komen of het
lichaam allergisch reageert’, zo zegt ze.

Voor meer info www.NAET.nl

Marga Tump behandelt ook
allergieen
Marga Tump heeft al enige tijd aan de
Prins Bernhardweg een praktijk Me-
sologie. Dit is een geneeskunde voor
chronische aandoeningen zoals bij-
voorbeeld aanhoudende vermoeid-
heid klachten, rheuma, rugklachten,
hoofdpijnen, migraine, menstruatie-
stoornissen.

veau van de bekerwedstrijd
tegen Sparta uit Zelhem.
Dit team, dat in de naastho-
gere klasse uitkomt en
daar in de top meedraait,
moest het afleggen tegen
een bijzonder gemotiveerd
Dash, dat Sparta serverend
en aanvallend onder hoge
druk zette. Door enige on-
derschatting van Sparta
wist Dash deze wedstrijd
met 3-2 te winnen. Favorita,
dat net zoals Sparta in de
derde divisie uitkomt, is de
volgende tegenstander. De-
ze wedstrijd spelen de
teams op 15 april in sport-
hal het Jebbink in Vorden.

Wa t e r p o l o

VOLLE BAK VOOR BER-
KELDUIKERS
Dit weekeinde werden in
zowel Borculo als in Lich-
tenvoorde wedstrijden ge-
zwommen, volle bak dus
voor de Berkelduikers uit
Lochem.
In Borculo werd gezwom-
men voor de C-competitie
en jeugdpromotie. Zwem-
mers van de Berkelduikers
uit Lochem stonden hierbij
51 maal op het startblok,
26 maal werd een PR ge-
zwommen en maal liefst
23 maal eindigden hun tij-
den bij de top 3. Ondanks
een slecht gevoel over haar
gezwommen race, leverde
Alette Bielderman met een
verbetering van haar PR
met bijna 11 sec., een uit-
zonderlijke prestatie. Wat
zal de tijd zijn met een
goed gevoel?
De estafetteploegen, altijd
een leuke strijd om naar te
kijken, van zowel de jon-
gens als meisjes waren ook
prima op dreef met 1 maal
een 1e plaats en 4 maal een
2e plaats.
In Lichtenvoorde werden
de minioren opstap 5 wed-
strijden gezwommen. Tij-
dens deze voorbereidende
wedstrijd op de speedo
wedstrijd van 1 april werd
erg goed gezwommen. Met
41 starts, 34 maal een PR, 9
maal een 1e plaats, 6 maal
een 2e plaats en 6 maal een
3e plaats zijn resultaten
waarmee thuis gekomen
kon worden. Zeer opmerke-
lijk waren de prestaties van
Carmen Seesing ('94). Ze
zwom voor het eerst mee
met selectiezwemmers en
liet meteen zien met de be-
sten mee te kunnen (100
vrij - 4e plaats; 100 wissel -
5e plaats; 50 rug - 2e plaats)

RESULTATEN BORCULO:
1e plaatsen waren er voor:
Marlieke Scholten ('97) 50
school 0.52.41; 50 vrij
0.40.69; Lotte Eising ('95) 50
rug 0.42.55; Monique Eg-
gink ('90) 100 wissel 1.23.42;
Richard Ebbers ('90) 100
wissel 1.17.80; Laura Holter-

man ('86) 100 vlinder
1.19.97; Taco Braakhekke
('92) 100 wissel 1.19.29.
2e plaatsen waren er voor:
Thomas Achtereekte ('96)
50 rug 0.47.70; Elsemieke
Lever ('91) 100 wissel
1.23.48; Berjan Ebbekink
('93) 100 wissel 1.21.07; San-
ne ten Have ('90) 100 vlin-
der 1.23.83; Dinand Bleu-
mink ('77) 100 vlinder
1.16.09; Judith Wentink
('97) 50 vrij 0.44.97; Marieke
ten Have ('93) 100 wissel
1.28.68; Richard Ebbers ('90)
100 wissel 1.16.60.
3e plaatsen waren er voor:
Bernice Jager ('97) 50 school
0.57.70; Marieke ten Have
('95) 100 vrij 1.14.14; Taco
Braakhekke ('92) 100 vrij
1.11.94.

Opmerkelijke prestaties
Lichtenvoorde: Luuk Nij-
land 100 wissel oud 1.44.57,
nieuw 1.36.48; Tom Frerik-
sen 200 wissel oud 4.05.48,
nieuw 3.49.95.
Laura Achtereekte 200 wis-
sel oud 4.00.10, nieuw
3.50.29. Jacqueline v Bem-
mel 200 wissel oud 3.53.86,
nieuw 3.31.65; 100 rug oud
1.47.21, nieuw 1.37.47. Rik
Lok 200 wissel oud 3.38.95,
nieuw 3.27.12; 100 rug, oud
1.48.03, nieuw 1.41.84. Rick
Haytink 100 wissel oud
2.06.00, nieuw 1.56.97.
Sjoerd Teunissen 100 vrij
oud 1.49.60, nieuw 1.43.88.
Niels Tjoonk 100 school
oud 1.56.77, nieuw 1.51.53.

LEUKE STRIJD BERKEL-
DUIKER(TJE)S
Zaterdag streden de jeugd-
recreanten van zwemver-
eniging "de Berkelduikers"
uit Lochem in het kader
van de 5-kamp om de dag
prijs, het klassement maar
vooral tegen zichzelf. Met
veel plezier en hartstocht
werden de meters overwon-
nen in zwembad de Beemd,
meestal eindigend met
weer een nieuwe persoon-
lijke besttijd. De jonge dy-
namische ploeg van de Ber-
kelduikers, onder de nieu-
we leiding van Marion Stur-
ris en Hermien Haijtink le-
verde een prima prestatie
met opmerkelijke presta-
ties van Maaike Leemkuil,
Fenno Broeke en Emiel Ei-
sing. Uiteindelijk werd op
deze dag een vijfde plaats
behaald.
Na afloop ontving iedereen
een vaantje van de organi-
serende vereniging (ABS uit
Bathmen) en een kleine
traktatie waarna een ieder
moe maar tevreden huis-
waarts ging.

Uitslag 4 maart: 
1. ABS Bathmen 106 pun-
ten; 2 Proteus Twello 76
punten; Twenhaarsveld
Holten; 4. de Spreng Brum-
men 74 punten; 5. De Ber-
kelduikers Lochem 59 pun-
ten.

Deze oecumenische dienst zal in het te-
ken staan van de 'Lijdenstijd' of ook wel
de 40-dagentijd voor Pasen genoemd, de
tijd dat we ons voorbereiden op het ver-
lossend lijden en sterven van onze Heer
en Heiland Jezus Christus (Goede Vrijdag)
uitlopend in de Opstanding, de overwin-
ning van het leven op de dood (Pasen).

Voorganger is patoraal werker W. Matti
en er is muzikale medewerking van 'Vo-
kate' (de nieuwe naam van het 30-plus
koor) o.l.v. dhr. J. Visser en de begeleiding
van de samenzang is in handen van orga-
nist dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn.
Verder is er medewerking van de leden
van de liturgische commissie van de Raad
van Kerken die samen met de voorganger
deze dienst hebben voorbereid.

De Raad van Kerken nodigt een ieder van
harte uit.

Raad van kerken dienst
Aanstaande zondag 12 maart om
19.00 uur wordt er in de Gereformeer-
de kerk een dienst gehouden, uitgaan-
de van de Raad van Kerken.

Vo l l e y b a l

UITSLAGEN
Woensdag 1 maart 
Halley D2 - Dash  D2 0-4.

Zaterdag 4 maart
DOC STAP ORION D8 - Dash
D3 4-0; DVO D1 - Dash D1 3-
1; Dash circ. 2 - Overa 3-1;
Dash MB2 - VCV MB1 0-;
Dash D6 - VIOS Beltrum D4
0-4; Dash H2 - Longa'59 H5
1-3; Dash D4 - Vios Beltrum
D2 4-0; Dash D5 - Avanti D3
1-3; Dash H1 - Reflex H2 4-0.

PROGRAMMA:
Vrijdag 10 maart
Vragender KSV H2 - Dash

H3 de Bult; Vragender KSV
H1 - Dash H1 de Bult.

Zaterdag 11 maart
Warnsveld Dijkman WSV
MC1 - Dash MC1 de Kei;
Ruurlo Tornax D2 - Dash D4
Rikkenhage; Harfsen Harf-
sen MB1 - Dash MB2 Hoeflo;
Vragender KSV D4 - Dash D6
de Bult; Hengelo DVO D7 -
Dash D5 de Kamp; Dash 2 -
WSV; Dash JC1 - Tornado La-
ren JC2; Dash D2 - Vollverijs
D1; Dash MB1 - VCV MB1;
Dash D3 - Harfsen D1; Dash
D1 - GUV Gr. Bovo D1.

DVO MAATJE TE GROOT
VOOR DASH
In de streekderby tegen het

eerste damesteam van DVO
uit Hengelo moest het jeug-
dige Dashteam, gesponsord
door Friso Woudstra archi-
tecten en Strada, het onder-
spit delven. De eerste drie
sets gingen verloren met
25-18, 25-19 en 25-13. in de-
ze sets kwam Dash vooral
passend tekort. In de vierde
set had Dash een betere ser-
vicereceptie, waardoor aan-
vallend druk kon worden
gezet. Ook de opslagen lie-
pen beter. Deze Dashmei-
den wonnen deze set met
10-25. Een belangrijk punt
omdat Dash strijdt tegen
degradatie.

Dash haalde niet het ni-



Greven Natuursteen „Niet stuk te krijgen”

MET NIEUW ELAN OP DE OUDE
VOET VERDER
Greven blijft Greven, kwaliteit en ser-
vice zoals men gewend is. Door de re-
latie met Wessels hopen ze in de toe-
komst groei te kunnen realiseren. Een
groot deel van het personeel blijft be-
houden en daarmee ook de jarenlange
ervaring op het gebied van natuur-
steen. 
Op de particuliere markt wordt nóg
meer de nadruk gelegd op de scherpe
prijzen die Greven biedt op het gebied
van grafmonumenten. Maar ook aan-
rechtbladen, (terras)vloeren, trappen,

gevelbekleding, kachels, schouwen, ta-
fels en badkamers zijn producten die
gemaakt worden van de beste materia-
len. Zij worden met een ambachtelijke
precisie in eigen bedrijf verwerkt. In de
showroom in het prachtige pand aan
de Rondweg Zuid 13 in Winterswijk,
kunt u 6 dagen in de week ideeën op-
doen en u laten adviseren. 

ROTSVAST VERTROUWEN
Op de zakelijke markt heeft Greven
zich de afgelopen 67 jaar bewezen als
een deskundige partner in projecten.
De gevelbekleding van de Tweede Hei-

nenoordtunnel bij Rotterdam en het
winkelcentrum Haagsche Bluf in Den
Haag zijn toonbeelden van Maatwerk.
En dàt is nu juist het specialisme van
Greven. Met Wessels Afwerkingsbedrijf
als partner kan nu nog beter de Neder-
landse tegelmarkt bewerkt worden.
Want Wessels is een landelijk opere-
rend tegelzettersbedrijf met ruim 35
jaar ervaring in nieuwbouw en renova-
tie. Zij tegelen ruim 5.000 woningen
op jaarbasis. 

Naast het compleet afwerken van bad-
kamers, toiletten en keukens kan er
vanaf heden een breder assortiment
aangeboden worden.

Greven Natuursteen is niet stuk te krij-
gen en kijkt met Wessels Afwerkings-
bedrijf met een rotsvast vertrouwen
naar de toekomst. 

Greven Natuursteen BV uit Winterswijk is overgenomen door Wessels
Afwerkingsbedrijf BV uit Lichtenvoorde. Een meerwaarde voor beide
gezonde bedrijven. Want dat zijn het. Greven, een natuursteenbedrijf dat
sinds 1938 bestaat, en Wessels Afwerking, tegelzetters sinds 1973, hebben
een rotsvast vertrouwen in de toekomst. Vrijdag 3 februari jl. is de klik
tussen beide partijen een feit geworden.

Kinderen zitten vaak op de achter-
bank van de auto, bijvoorbeeld op
weg naar of van school. Regelmatig
raken kinderen ernstig gewond of
overlijden zelfs omdat ze bij een
botsing (ook bij lage snelheid!) of
bij hard remmen uit de auto wor-
den geslingerd. Dit kan gebeuren
als ze geen gordels om hebben en
niet in een geschikt kinderstoeltje
zitten. Gordels en kinderzitjes zijn
voor kinderen dan ook letterlijk
van levensbelang, ook bij lage snel-
heid en korte afstanden!

NIEUWE REGELS BESCHERMEN UW
KIND
In Europa is afgesproken dat er strenge-
re regels nodig zijn voor het vervoer van
kinderen in de auto. Regels die tot doel
hebben uw kind beter te beschermen.

VERPLICHTE KINDERZITJES
Op 1 maart 2006 gaan de nieuwe re-
gels voor kinderzitjes in. Dan moeten
kinderen kleiner dan 1,35 meter in
een kinderzitje met ECE-keurmerk
44/03 of 44/04. Dat is veiliger dan al-
leen gordels. Die zijn gemaakt voor
volwassenen. Een kinderzitje kan een
babyautostoeltje, een kinderautostoel-
tje of een zittingverhoger zijn. 

UITZONDERINGEN
Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen.
Zo is op de achterbank vaak alleen
maar plaats voor twee zitjes. In dat ge-
val mag een derde kind vanaf 3 jaar
van de gordel gebruik maken. En wat
bijvoorbeeld als er meer passagiers
dan gordels zijn? Dan mogen kinderen
groter dan 1,35 meter en volwassenen
zonder gordel op de achterbank. Let
op: kinderen jonger dan 3 jaar mogen
uitsluitend vervoerd worden in een
kinderzitje, behalve in een taxi of bus.

HET MEERIJDENDE VRIENDJE
Voor uw eigen kind heeft u natuurlijk
een kinderzitje, maar wat als er een
vriendje of vriendinnetje meerijdt? Of
als u spelers van een jeugdteam met
de auto naar een sportwedstrijd

brengt? Die mogen dan de gordel ge-
bruiken. Let op: dit mag alleen bij inci-
denteel vervoer over korte afstand. Dus
niet over lange afstanden zoals vakan-
ties. En uw eigen kind moet wel in een
kinderzitje. Als dit soort vervoer vaker
voorkomt, is het beter om een of meer
extra kinderzitjes aan te schaffen.

GEBRUIK DE AUTOGORDEL ZOALS
BEDOELD
Dus niet achterlangs of onder de arm.
Zo werkt hij namelijk niet goed. Dit
geldt ook voor zwangere vrouwen:
draag het heupgedeelte van de gordel
zo laag mogelijk over het bekken en het
diagonale deel boven de buik. Een gor-
delgeleider (gordelclip) mag gebruikt
worden door kinderen die geen kinder-
zitje hoeven te gebruiken en volwasse-
nen. Maar voor kinderen is een zitting-
verhoger veiliger. Gordelgeleiders mo-
gen alleen aan het diagonale deel van
de gordel bevestigd zijn (en mogen dus
niet het heupdeel met het diagonale
deel verbinden). Kijk voor meer infor-
matie op www.kinderzitjes.nl

BABY'S RIJDEN TEGEN DE 
RIJRICHTING IN
Babyautostoeltjes voor kinderen tot
ca. 1 jaar staan altijd tegen de rijrich-
ting in. Zet deze alleen op de voorbank
als daar geen airbag zit of als de airbag
is uitgeschakeld. Het autostoeltje kan
namelijk door de airbag naar achteren
worden geslagen, iets wat de baby mo-
gelijk niet overleeft.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VAN
KINDER- EN BABY-AUTOSTOELTJES
De nieuwe regels zijn duidelijk. Ge-
bruik een kinderzitje met ECE-keur-
merk dat geschikt is voor de lengte en
het gewicht van het kind. Zet het op
de juiste manier vast. Lees de gebruiks-
aanwijzing er nog eens op na of kijk
op: www.kinderzitjes.nl en www.vei-
ligheid.nl. Of bel en bestel de brochu-
re bij Postbus 51 via 0800-8051. Op de
sites en in de brochure vindt u de
nieuwe regels en tips voor het gebruik
en de aankoop van kinderzitjes.

Gordels en kinderenzitjes
van levensbelang!

Voor deze vrijdagavond de 10e februa-
ri 2006 was pastoor Jacobs uitgeno-
digd. Hij gaf een heldere uitleg over de
vier werkvelden liturgie, catechese,
diaconie en gemeenschapsopbouw én
wat de parochianen, kunnen en mo-
gen verwachten van het pastoraal
team. Een parochieverband van 12 pa-

rochies en 4 pastores die ieder een
werkveld voor hun rekening nemen.
Een grote klus voor de pastores waar-
bij de vrijwilligers onontbeerlijk zijn.
Ze zijn erg gelukkig met een pastoraal
team dat goed en plezierig samen-
werkt. In het vrijwilligersverhaal
kwam duidelijk naar voren dat er vele,

vele mensen zijn die zich inzetten
voor deze parochie. Geweldig! De hoop
werd uitgesproken om op deze voet
door te gaan en zo de kerk vitaal te
houden. Daarna was er aandacht voor
de vrijwilligers die zich al 25 jaar of
meer hadden ingezet voor de kerk. Zij
kregen een mooie kaars aangeboden
waarop een afbeelding van de St. Wil-
libroduskerk. Na afloop mochten alle
vrijwilligers als dank voor hun inzet
een roos mee naar huis nemen. Naar
de reacties te oordelen ging iedereen
met een goed gevoel naar huis.

Parochie- en vrijwilligersavond
Parochie Steenderen

In zaal De Seven Steenen werd de parochieavond en tevens vrijwilligers-
avond van de parochie Steenderen gehouden. Het parochiebestuur had
gemeend deze avond te moeten organiseren om meer informatie te geven
over het samengaan van de 12 parochies in het parochieverband Graaf-
schap Zutphen waarin onder andere de parochie Steenderen is opgegaan.

Er was veel belangstelling voor de parochie- en vrijwilligersavond van de Parochie Steenderen, waar Pastoor Jacobs was uitgenodigd als gastspreker

De doelstelling van het concert was
om geld binnen te halen voor het aan-
komende race seizoen. Hans Smees
wil dit jaar alle wedstrijden voor het
Europese kampioenschap rijden. En
daar is behoorlijk wat geld voor nodig.
De avond begon met een spetterend
optreden van de Dokters Swingende
Infuustoeters uit Lichtenvoorde. Het
dweilorkest bracht de sfeer er goed in
bij het publiek. Daarna was het de
beurt aan De Bikkels. Een rock en roll
band afkomstig uit Leiden. Aan het
eind van de avond kwam de Achter-
hoekse Motorband in actie met daarin
natuurlijk Bennie en Gijs Jolink. De
passie van deze muzikanten voor mo-
toren is zo groot dat de nummers van
deze gelegenheidsformatie uitslui-
tend over motoren gaan. 

De band treedt drie of vier keer per
jaar op bij speciale gelegenheden zoals
de Zwarte Cross, het Achterhoekse
Klasse Gala en in dit geval het bene-
fietconcert om motorracer Hans
Smees verder te helpen. De band gaf
het publiek een waar spektakel met
een oorverdovend geluid van brullen-
de motoren, gitaren en drums. Ieder-
een genoot met volle teugen van deze
bijzondere avond en menigeen vond
het voor herhaling vatbaar. Het race-
budget is in ieder geval weer wat aan-
gevuld voor 250cc rijder Hans Smees.
Zijn goede prestaties hebben er toe ge-
leid dat de coureur dit jaar met de
Aprilia van het Jaap Kingma Racing-
team aan het Europees kampioen-
schap 250cc mag deelnemen. De doel-

stelling van Smees is om dit jaar zijn
nationale titel van vorig jaar te prolon-
geren en mogelijk enkele Grand Prix’s
te rijden en het behalen van de Euro-
pese titel. Een ‘burn-out’ met motoren
van twee kameraden van Smees, Gerto
Smeitink uit Hummelo en Twan Brug-
man uit Zelhem veranderde voor aan-
vang van het concert van de Motor-
band de tent in een groot rookgordijn.

Op volle toeren werden de achterban-
den van twee motoren tot groot ple-
zier van het publiek tot aan de naad
door Smeitink en Brugman ‘wegge-
poetst’. De 35-jarige motorracer was
na afloop maar trots op het benefiet-
concert. Ook Smees was onder de in-
druk van het optreden van de Motor-
band. “Man wat heftig en een lawaai.
Perfect dat deze jongens aan het bene-
fietconcert

Geslaagd benefietconcert
motorracer Hans Smees
Zaterdagavond werd in een feesttent bij café-restaurant Mentink in Ruur-
lo een benefietconcert gehouden voor 250cc Nederlands kampioen weg-
racer Hans Smees uit Harreveld. Het gebeuren werd georganiseerd door
het Performance Racing team Achterhoek.

De Motorband van Bennie en Gijs Jolink
zorgden voor een oorverdovend lawaai



Koopzondag in Vorden
12 MAART 12.00 - 17.00 UUR

Alle jassen 25% korting

SUETERS
SPEELGOED

HUISHOUD- EN

KADOSHOP

LEKTUUR

HOBBY ARTIKELEN

DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

Tijdens de koopzondag

Aanbieding uit de hobbyhoek 

alle papier soorten 10% korting

Bij aankoop van een BK kookpan

Gratis kraslot

Bij aankoop van 10 euro
aan speelgoed; 

voor de meisjes Gratis K3 artikel

voor de jongens Gratis Revell

vrachtwagen

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26

Nieuw

VOORJAARSCOLLECTIE 2006
kom kijken op zondag 12 maart

Girls

dept, mogul, only,

freemant, porter, 

g-star, pepe

Boys

g-star, pepe

scotch & soda, 

pall-mall, relakz

Op zondag 00 maand is er koopzondag in

Vorden van 12.00 - 17.00 uur. De genoemde

bedrijven nemen hieraan deel:

1 ONYX MODE

2 MOOS EN KO KINDERKLEDING 

EN KADOOTJES

3 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

4 ANTHONY'S COUNTRY STORE

5 VISSER MODE

6 DROGISTERIJ TEN KATE

7 FASHION CORNER

8 HELMINK MEUBELEN

9 DUTCH PC ELECTRONICS

10 CASA INTERIEURS

11 FIXET BARENDSEN

12 MM ARTS GIFTS

13 SIEMERINK JUWELIER

14 ETOS BARENDSEN

15 YVONNE MODESPECIAALZAAK 

VOOR DE JEUGD

16 TUUNTE FASHION

17 PROFILE BLEUMINK

18 SFEER VAN JOSEPHINE

19 KADOSHOP SUETERS

20 MD MEUBELEN

21 MEEKS MEUBELEN

22 VORDENSE TUIN

23 BRUNA

Ook de Vordense horecaondernemers 

verwelkomen u graag:

ASYA RESTAURANT

CAFÉ REST. DE HERBERG

CAFETARIA LA PLAZA

BISTRO DE ROTONDE

HOTEL BAKKER

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

RESTAURANT OLDE LETTINK

12 131415
16
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Koopzondag met modeflitsen
12 maart

Op koopzondag 12 maart presenteren wij u 
de Visser Mode Flitsen. Acht mannequins showen

u op informele wijze de nieuwe mode van o.a.
Gaastra, EDC, Esprit, Mexx, Sandwich, Bandolero, 

Summum en nog veel meer.

Shows om 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81

De nieuwe modellen 2006 zijn er!!
Kom op zondag 12 maart naar 

Profile Bleumink in Vorden en kom kijken

naar de nieuwe collectie van 2006.

Wij hebben de volgende merken voor U staan : 

*Batavus *Gazelle *Multicycle *Trek *Sparta *Altra *Loekie*

Nu bij aankoop van een nieuwe Multicycle € 100,-

aan waardebonnen cadeau!!!

info@profilebleumink.nl, www.profilebleumink.nl

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

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

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

PRETTIG SLAPEN

DOOR DREMPT

e

Paddy’s Irish Pub

e

e

Voorgerechten à e 5.-
- Carpaccio van Ossehaas

- Zalmtaartje

- Diverse soorten ham met meloen

- Coquilles met spinazie

- Champignon Dodogne

- Broccoli/zalmsoep

- Tomatensoep met garnaaltjes

- Kipsalade met cashewnoten

Hoofdgerechten à e 10.-
- Gemarineerde eendenborstfilet

- Kipfilet met sinaasappel/sherrysaus

- Lamsstoofpotje met kokosmelk

- Duo van springbok en kangeroe

- Visspies met kappertjessaus

- Wrap gevuld met diverse groenten 

en crème fraîche

- Geflambeerde vleesspies

- Kalfsschnitzel met roquefortsaus

Nagerechten à e 5.-
- Bananensplit

- Amandelijs met chocolade, peer en advocaat

- Rode vruchtensoep met vanille-ijs

- Gevulde appel met kaneelijs

- Chocolademousse

- Vruchtenshake

- Koffie met likeur

Tevens onbeperkt steaks, 

spareribs en diverse andere 

specialiteiten

Uw reservering graag via 0314-32 41 23

Hotel Bistro Zalencentrum

“De Kruisberg”
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem

Tel. (0314) 32 41 23 - Fax (0314) 36 38 21

www.dekruisberg.nl - info@dekruisberg.nl

Bistro “De Kruisberg”
7 dagen per week geopend

Loohorst 22, Zutphen

Vraagt ter uitbreiding van ons team een

* ALLROUND LOODGIETER/
C.V.-MONTEUR

Funktie-omschrijving:

Het zowel zelfstandig als in teamverband uitvoeren van alle

voorkomende loodgieters- en c.v. -werkzaamheden.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:

Installatiebedrijf Van der Kuip V.O.F.

t.a.v. E. van der Kuip

Postbus 157

7200 AD Zutphen

Tel. 0575 - 51 23 73

BIJ AANKOOP VAN

10 LTR.
VEVEO AC

MUURVERF

EEN MUURVERFROLLER

GRATIS

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

FAMILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

AGENTSCHAPPEN

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

Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

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

Alle informatie over
vogelgriep via LNV
Na verschillende uitbraken van het
vogelgriepvirus in Europa, lijkt het
slechts een kwestie van tijd voordat
dit virus ook in Nederland de kop op
steekt. Het ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij kan
burgers, bedrijven en hobbydierhou-
ders de meest recente informatie
geven.
• Op de website van het ministerie 

van LNV, www.minlnv.nl, dossier 
vogelgriep, staat alle informatie
over de vogelgriep en pluimvee 

• voor informatie over vogelgriep en 
volksgezondheid:  
www.minvws.nl/dossiers/-
vogelgriep 

• voor informatie over reizen naar
landen waar vogelgriep heerst:
www.minbuza.nl

U kunt ook het informatieloket van
het LNV bellen. Het LNV-loket is op
werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
bereikbaar op het gratis telefoon-
nummer 0800-22 333 22.

Hoe en waar strooien
De gladheidbestrijding op de provin-
ciale wegen voert de provincie uit.
De gemeentelijke wegen worden 
gestrooid vanuit de vijf gemeente-
werven. Hieronder is per deelgebied
aangegeven hoe dit gebeurt.

Deelgebied Hengelo Gld.
De urgentie is als volgt bepaald:
1.de busroute
2.de doorgaande straten/wegen in

de bebouwde kommen, buitenge-
bied en de industrie- ontsluitings-
wegen, daaraan gekoppeld de 
omgeving van de scholen

3.de overige verharde wegen
Deze worden op werkdagen alleen
bij langdurige gladheid gestrooid.

Deelgebied Hummelo en Keppel
In dit gebied wordt gestrooid na
melding van de provincie. 
De urgentie is als volgt bepaald:
1.wegen met een lokale en regiona-

le doorstroomfunctie
2.verhardingen bij de verzorgings-

huizen, seniorenwoningen en
openbare gebouwen en bij ernsti-
ge gladheid ook de bushalten

3.verbindingswegen voor lokaal 
verkeer
Urgentie 2 + 3: worden direct 
gestrooid bij aanvang werk 
(08.00 uur, geldt ook voor het
weekend zodra de gladheid 
langer aanhoudt dan tot 
12.00 uur ’s middags).

4.overige verharde wegen
Deze worden op werkdagen alleen
bij langdurige gladheid gestrooid.

Deelgebied Steenderen
De urgentie is als volgt bepaald:
1.wegen met een lokale en regiona-

le doorstroomfunctie, belangrijke
fietsroutes naar de 

2.scholen, artsen en sporthal, 
fietspaden langs doorgaande
wegen en busroutes voor het
openbaar vervoer
Deze route wordt onmiddellijk 
gestrooid bij constatering van
gladheid.

2.wegen bij verzorgingshuizen en
seniorenwoningen, wegen waar-

aan voorzieningen liggen zoals
tandarts, kerken, sportvoorzienin-
gen, supermarkten e.d., wegen op
het industrieterrein
Deze wegen worden direct 
gestrooid bij aanvang werk 
(08.00 uur, geldt ook voor het
weekend zodra de gladheid 
langer aanhoudt dan tot 
12.00 uur ’s middags.

3.alle overige verharde wegen
Indien de gladheid door sneeuwval
en bevriezing langer aanhoudt dan
drie dagen worden ook deze
wegen gestrooid.

Deelgebied Vorden
De urgentie is als volgt bepaald:
1.doorgaande wegen, busroutes,

fietspaden en wegen naar bijzon-
dere bestemmingen (scholen,
huisartsen e.d.) worden bij voor-
rang behandeld. Uit oogpunt van
efficiency vallen sommige -
minder belangrijke - wegen hier
ook onder. De route is zodanig dat
iedereen deze binnen een redelij-
ke afstand kan bereiken

2.overige verharde wegen
De overige wegen worden alleen bij
aanhoudende gladheid gestrooid.

Deelgebied Zelhem
De urgentie is als volgt bepaald:
1.wegen met een lokale en regiona-

le doorstroomfunctie, belangrijke
fietsroutes naar de scholen, 
fietspaden langs doorgaande
wegen, busroutes voor het open-
baar vervoer, ontsluiting van de
brandweerkazerne naar hoofd-
wegen, verbindingswegen voor
lokaal verkeer, wegen op het
industrieterrein

2.wijkontsluitingswegen, toegangs-
wegen naar mortuarium, begraaf-
plaats, sporthal, bejaardencentra
Bij ernstige of aanhoudende glad-
heid en/of sneeuwval, begint het
strooien en/of sneeuwruimen van
de urgentie 2 wegen. Deze wegen
worden wanneer nodig aanslui-
tend aan fase 1 gestrooid. 
Dit zoveel mogelijk binnen de 
normale werktijden.

3.alle overige verharde wegen

Bij langdurige, ernstige gladheid
en/of aanhoudende sneeuwval en,
ook rekening houdend met de zich
ontwikkelende weersomstandig-
heden, komen alle overige verharde
wegen aan de beurt. Dit alleen in de
normale werktijden (07.45 tot 16.30
uur).

Wanneer wordt er gestrooid?
Als de weersvoorspellingen aanlei-
ding geven, strooit de gemeente.
Ook wordt altijd overlegd met onder
meer de politie en provinciale wa-
terstaat. In principe wordt niet 
gestrooid tussen 24.00 en 05.00 uur.
Bij extreme sneeuwval of ijzel wordt
van deze maatregel afgeweken. Het
strooien van zout heeft tussen deze
tijden weinig of geen effect, omdat
er dan weinig of geen verkeer over
de weg komt. Vaak is het zo dat in de
nacht behandelde wegen in de
morgen weer glad worden, omdat
de natte weggedeelten dan kunnen
opvriezen.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding
blijft het natuurlijk altijd oppassen
geblazen. Wij doen daarom een
dringend beroep op u om goed op 
de weersomstandigheden en de 
verkeersinformatie te letten en daar
uw rijstijl en snelheid op aan te
passen. Houdt u er ook rekening
mee dat het een paar uur duurt
voordat alle doorgaande wegen zijn
gestrooid. Voor het bestrijden van
gladheid binnen de kom is het 
belangrijk de auto's zoveel mogelijk
aan één kant van de weg te parke-
ren. De strooiauto heeft dan een 
onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is ook dat de
trottoirs goed begaanbaar zijn.
Vooral voor mensen die slecht ter
been zijn. Wij doen dan ook een 
dringend beroep op u om het trottoir
nabij uw woning begaanbaar te
houden. Met elkaar kunnen we
ervoor zorgen dat gladheid zo snel
mogelijk bestreden wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kan niet voorkomen worden
dat er soms zout buiten de rijbaan
terechtkomt en daardoor schade
kan ontstaan aan beplanting die
daarvoor gevoelig is. Het is aan te
raden op die plekken, doorgaans
langs wegen waar geen trottoir is,
beplanting toe te passen die beter
tegen zout kan.

Gladheidbestrijding

Nog steeds is het winter. De kans op sneeuw, nachtvorst, ijzel en daarmee
gladheid is nog steeds aanwezig. Het is nog lang geen zomer! De gemeente
stelt alles in het werk om gevaarlijke situaties die hierdoor op de weg kun-
nen ontstaan, te bestrijden door te strooien. Daarnaast is het natuurlijk 
belangrijk dat u zelf bij deze weersomstandigheden ook extra alert bent 
als u in uw auto of op de fiets stapt.  Er vindt afstemming plaats op de door-
gaande routes tussen Bronckhorst en de aanliggende gemeenten. Er wordt
uitgerukt vanuit de vijf gemeentewerven.  

Monumenten-
commissie
De monumentencommissie 
vergadert op woensdag 15 maart
2006 om 9.00 uur in het gemeente-
kantoor aan de Banninkstraat 24a
in Hengelo Gld. Deze vergadering
is openbaar. De agenda voor deze
vergadering kunt u vinden op onze
website  www.bronckhorst.nl.

Tips aanbieden
containers in de
winter

De slechte weersomstandigheden
van de afgelopen week hebben
geleid tot overlast bij de afvalinza-
meling. Vooral de woningen aan
zandwegen waren moeilijk te berei-
ken, waardoor het is voorgekomen
dat niet alle containers geleegd zijn.
Een dergelijke overmachtsituatie
komt deze winter wel vaker voor.
Indien is te voorzien dat de vuilnis-
wagen uw woning niet kan bereiken,
is het handig de container aan te
bieden op een plaats waar de vuil-
niswagen wel kan komen. Is dit niet
mogelijk, dan kan bij de eerstvolgen-
de keer extra afval in zakken worden
aangeboden.

Tijdens vorstperioden kan het afval
vastvriezen in de container, waar-
door deze niet of nauwelijks geleegd
kan worden. Het is daarom aan te
raden:
• het afval niet aan te stampen
• geen afval in de container te

gooien dat veel water bevat
• de container tot zo kort 

mogelijk voor de lediging 
vorstvrij neerzetten.



B en w heeft een belangrijke stap
gezet in het  jeugdbeleid door in te
stemmen met de nota ‘Integraal
Jongerenbeleid 12 – 23 jaar ge-
meente Bronckhorst 2006-2010’.
Daarin gaat het om heel veel zaken
die jongeren aangaan, zoals wonen,
vrije tijd en veiligheid. Het beleid
kwam tot stand na intensief overleg
met jongeren en verschillende orga-
nisaties. Het college is van mening
dat in de conceptnota de meest opti-
male situatie voor het jeugdbeleid is
beschreven. Het college maakt een
kanttekening bij het actiepunt over
de uitbreiding van het aantal jonge-
ren(opbouw)werkers. Gezien de 
financiële situatie van de gemeente
is het college van mening dat dit niet
mogelijk is en het jongeren-
(opbouw)werk in 2007 gehandhaafd
moet worden op het huidige niveau. 

De gemeenteraad beslist op 18 mei
a.s. welke actiepunten uitgevoerd
gaan worden en welke middelen ze
daarvoor ter beschikking stelt. Op 
11 mei a.s. bespreekt de commissie
beleidsontwikkeling de nota.

Voordat de gemeenteraad de 
conceptnota bespreekt, wenst het
college het integraal jongerenbeleid
zoveel mogelijk af te stemmen op de
signalen uit het veld. In een bijeen-
komst op 22 maart a.s. bespreken 
zij de conceptnota met organisaties
die werken met of voor de jeugd in
Bronckhorst. Ook jongeren zijn van
harte welkom. Vervolgens past het
college van b en w de nota aan en
biedt deze aan de gemeenteraad
aan. 

We nodigen belanghebbenden uit
om op 22 maart a.s. aanwezig te zijn
bij de bijeenkomst. Deze vindt plaats
om 20.00 uur in het gemeentekan-
toor in Hengelo Gld. 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk
20 maart a.s. via e-mail adres:
k.deboer@bronckhorst.nl, of 
tel. (0575) 75 04 84. De nota
‘Integraal Jongerenbeleid 12 – 23
jaar gemeente Bronckhorst 2006-
2010’ is te bekijken en te downlo-
aden via de website www.bronck-
horst.nl.  (onder wonen/jong in
Bronckhorst). 

Conceptnota jeugdbeleid besproken op
22 maart a.s.

De gemeente vroeg u begin januari
uw stem te laten horen over het af-
valbeleid. De enquête kon via
Contact of via de website van de 
gemeente ingevuld worden. U hebt
daar massaal gehoor aan gegeven,
de enquêtes stroomden binnen. De
gemeente Bronckhorst bedankt u
dan ook hartelijk voor alle inzendin-
gen. Ook kon er door inzending van
de enquête kans gemaakt worden 
op leuke prijzen. Uit handen van
wethouder Baars ontvingen de 
prijswinnaars op donderdag 8 maart

in het gemeentekantoor hun prijs. 

De prijswinnaars zijn:
• 1e prijs mevrouw Esselink 

uit Keijenborg
• 2e prijs mevrouw Verhoeven 

uit Vorden
• 3e prijs mevrouw Demmink 

uit Zelhem

Zodra alle gegevens van de 
ingezonden enquêtes zijn verwerkt, 
publiceren wij zo spoedig mogelijk
het resultaat hiervan. 

Bij een bezoek aan het gemeente-
huis/gemeentekantoor meldt u zich
eerst bij de receptie. De receptio-

niste verwijst u door naar de juiste 
afdeling en brengt de betrokken
ambtenaar eventueel op de hoogte
van uw komst. De openingstijden
zijn: ma t/m do 8.30-15.00 uur en 
vr 8.30-12.30 uur. Publiekszaken in 
het gemeentehuis is op do ook van
15.00-19.30 uur geopend. Als u een
bepaalde ambtenaar wilt spreken,
adviseren wij u voor uw bezoek even
te bellen. U weet dan of de persoon
in kwestie aanwezig is en of wij 
bepaalde gegevens van u nodig
hebben.   

De verwarmde buitenzwembaden
gaan in april weer open. Het Burg.
Kruijffbad (Steenderen) op 22 april
en het Hessenbad (hoog-Keppel) en
Het Elderink (Hengelo Gld.) op 30
april. Op 22, 23 en 24 maart heeft u
de gelegenheid om in de voorver-
koop tegen een gereduceerd tarief
een abonnement te kopen. Nieuw is
dat een abonnement nu toegang
geeft tot alle drie de zwembaden.

Tijdens de voorverkoop liggen de
prijzen voor abonnementen 20%
lager dan in het seizoen zelf. De
voorverkoop is op de drie bovenge-
noemde dagen bij de kassa van de
drie zwembaden.
Aanvraagformulieren zijn geduren-
de de voorverkoop bij de zwemba-
den te krijgen. Maar u kunt ook het
formulier op deze gemeentepagina
invullen en inleveren. Nadat u het
aanvraagformulier hebt ingevuld,
levert u het op 22, 23 of 24 maart in
bij een van de zwembaden en betaalt
ter plaatse (liefst met gepast geld).
U levert per aanvrager/gebruiker
een pasfoto in. U krijgt het abonne-
ment dan direct mee. De pasfoto is
nodig voor op de stamkaart.

Zwemlessen
Ook vindt de inschrijving voor zwem-
lessen op deze dagen plaats.
Opgeven voor het diploma A kan op
22 maart, voor diploma B op 23
maart en voor de overige diploma’s
op 24 maart. Een Jeugd Zwemles-
kaart kost € 45 voor het hele sei-
zoen. Dit is exclusief het benodigde
Jeugdabonnement.

Abonnementsoorten:
1. Gezinsabonnement

(ouders/verzorgers en thuiswo-
nende minderjarige(n) tot 18 jaar)  

2. Volwassen abonnement  (meer-
derjarigen 18 jaar en ouder)

3. Jeugd/65+ abonnement   (kinde-
ren vanaf 4 jaar, jongeren tot 18
jaar en houders van een 65+ pas)
Kinderen tot 4 jaar hebben gratis
toegang.

Commissie Evaluatie en
Controle
Op woensdag 8 maart a.s. verga-
dert de commissie Evaluatie en
controle in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom deze vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
ondermeer de volgende onder-
werpen:
• Normenkader rechtmatigheid

Bij de jaarrekening moet de 
accountant een verklaring over
de rechtmatigheid afleggen. 
Om dit te kunnen doen moet de
gemeenteraad aan de accountant
aangeven welke regelgeving 
hiervoor als norm geldt, het 
zogenoemde ‘normenkader’.

• Samenwerkingsovereenkomst
en verordening gemeentelijke
rekenkamercommissie
Een gemeentelijke rekenkamer-
commissie is één van de instru-
menten om publieke verantwoor-
ding vorm te geven en het publie-
ke debat over beleid en prestatie
van de gemeentelijke overheid te
stimuleren. Gevraagd wordt om
een samenwerkingovereenkomst
voor een gemeentelijke reken-
kamercommissie met een 
personele unie voor de gemeen-
ten Berkelland, Bronckhorst,
Lochem en Montferland vast te
stellen en hiervoor personen voor
een sollicitatiecommissie en 
krediet beschikbaar te stellen.

Commissie
Beleidsontwikkeling
Op donderdag 9 maart a.s. verga-
dert de commissie Beleidsontwik-

keling in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom ook deze verga-
dering bij te wonen. Op deze agenda
staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
• Declaratieverordening 2006

De declaratieverordening 2005 is
geëvalueerd. Hieruit komen een
aantal verbeterpunten. De com-
missie praat hierover. Het voor-
stel is om de bijdrage in één keer
uit te betalen, de inkomenstoets
te baseren op het inkomen in de
maand voorafgaande aan de
maand van datum indiening 
aanvraag en om de aanvraag-
termijn te beperken over de 
periode van april t/m december.

• Verzoeken om planschadever-
goeding
Vier verzoeken om planschade
worden besproken. Voorgesteld
wordt om drie van deze verzoe-
ken af te wijzen en er één van toe
te kennen.

• Bestemmingsplan Steenderdiek
1999-2005 (uitbreiding Aviko)
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk het Steenderense 
industrieterrein uit te breiden 
en (een gedeelte van) de dr. A.
Ariënsstraat te verleggen. De uit-
breiding is bedoeld om te kunnen
voorzien in de lokale behoefte
aan industriegrond en valt samen
met de wens van Aviko BV om
grootschalig uit te breiden. Het
plan omvat verder een actualise-
ring van de geldende voorschrif-
ten voor het bestaande bedrijfs-
terrein en een aanvulling op de
voorschiften van de bestem-

mingsplannen voor de omringen-
de gronden. De ingediende 
zienswijzen op dit plan worden
besproken.

• Onderzoek gemeentelijke 
binnensport- en zwembad-
accommodaties
Alweer enige tijd geleden heeft 
de raad middelen beschikbaar
gesteld voor een onderzoek naar
de situatie rondom de gemeente-
lijke gymzalen, sporthallen en
zwembaden. Het onderzoek is 
inmiddels uitgevoerd. De com-
missie bespreekt de uitkomsten
van het onderzoek.

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

Uit de raad

Openingstijden
Prijswinnaars enquête afvalbeleid

v.l.n.r. mevr. Verhoeven, mevr. Esselink,
wethouder Baars en mevrouw Demmink

Voorverkoop abonnementen buitenzwembaden gemeente Bronckhorst begint op …. maart
Aanvraagformulier voor een abonnement
Gegevens van de hoofdaanvrager:  
Achternaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voorletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gewenst abonnement:
0 Standaard abonnement (vanaf 17 jr)
0 Jeugdabonnement (4 t/m 16 jr)
0 Gezinsabonnement *( * vul in de volgende tabel de gezinsgegevens in)

Alleen invullen bij gezinsabonnement
Namen en geboortedatum partner en/of thuiswonende kinderen
(die op het moment van de aanvraag nog géén 18 jaar zijn):

Roep)naam/voorletter: Geboortedatum:
Partner :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kind 1   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kind 2   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kind 3   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kind 4   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra aanvraag voor persoonlijk abonnement
Achternaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voorletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roepnaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gewenst abonnement:
0 Standaard abonnement (vanaf 17 jr)
0 Jeugdabonnement (4 t/m 16 jr)
Totaalbedrag: € . . . . . . . . . . . . . . . . .(Let op! Contant betalen (liefst gepast) en per
Abonnement/gebruiker een pasfoto meenemen.

Handtekening :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Datum : . . . . . . . . . . . . .

De tarieven: 
voorverkoop: seizoen Standaard abonnement 
(vanaf 17 jaar):  € 42,80 € 53,50
Jeugdabonnement (4 t/m 16 jaar): € 30,40 € 38,00 
Gezinsabonnement: € 82,00 € 102,50

De tarieven van de overige entreebewijzen zijn:
Standaard dagkaart € 2,80
Jeugd dagkaart € 2,00
Standaard avondzwemmen v.a. 18.00 u € 2,00
Standaard 10 badenkaart € 25,20
Jeugd 10 badenkaart € 18,00
Jeugd Zwemleskaart(abonnement verplicht) € 45,00
Doelgroepenkaart volwassen € 50,00

Standaard: vanaf 17 jaar
Jeugd: 4 t/m 16 jaar
Kinderen t/m 3 jaar gratis toegang

�

�



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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, 16 april 2006 van 20:30 tot 24:00 uur, paasvuur, paasweide aan de Bontekoeweg, 

tijdelijke verkeersmaatregel Bonte Koeweg, stichting open jeugd en jongerenwerk Baak
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 17 maart t/m 9 april 2006, tijdelijke reclame,

Smiley Evenementen Service
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 21 mei 2006 van 7:30 uur tot 16:00 uur, rondje

Achterhoek, 26 juni t/m 29 juni 2006 van 18:00 tot 21:00 uur avondfietsvierdaagse, T.C. Zelhem
• gebied Hummelo en Keppel, 27 augustus 2006 van 10:30 tot 16:30 uur, toertocht voor 

oldtimertractoren
• Halle, 16 april 2006 van 21:00 tot 22:30 uur, paasvuur Bielemansdijk, buurtvereniging

Bielemansdijk
• Hengelo Gld., Vorden, mei, juni 2007, circus, tijdelijke gebruiksvergunning, tijdelijke reclame
• Hoog-Keppel, 1 september 2006 van 14:00 tot 17:30 uur locatie Van Panhuysbrink, 19:00 tot

23:30 uur locatie kasteel Keppel, 2 september 2006 van 11:00 tot 01:00 uur feesttent Van
Panhuysbrink, ontheffing Drank en horecawet

• Hummelo, 8 april 2006 13:00 tot 17:00 uur, paasmarkt/opendag scouting Sweder van Voorst,
verkeersmaatregel, vergunning markt/tijdelijke gebruiksvergunning braderie Torenallee 2a

• Steenderen, 2 juli 2005 van 11:00 tot 15:00 uur, rommelmarkt, parkeerplaats supermarkt
Aalderink

• Steenderen, 29 april 2006 van 11:00 tot 17:00 uur, vrijmarkt, kinderspelen, ballonwedstrijd,
stichting Oranje comité Steenderen

• Toldijk, 3 juni t/m 3 juli 2006, tijdelijke reclame bij borden bebouwde kom, Stichting
Ontmoetingscentrum Toldijk

• Vierakker, 5 maart 2006 van 10:00 tot 16:00 uur, ruilbeurs, IJsselweg 3
• Vierakker, Wichmond, Delden en buitengebied Baak, 7 oktober 2006, venten met kruiden-

koeken t.b.v. muziekvereniging Jubal
• Vorden, 16 april van 19:30 tot 17 april 2006 02:30 uur, tentfeest bij paasvuur, tijdelijke 

gebruiksvergunning, ontheffing Drank en horecawet, Stichting C.C.K.
• Vorden, 2 september 2006 buurtfeest, Hertog Karel van Gelreweg 25 t/m 39, tijdelijke 

verkeersmaatregel
• Vorden, 22 april 2006 van 13:00 tot 24:00 uur, buurtfeest, camping de Goldberg, Larenseweg 1,

buurtvereniging De Veldwijk  
• Vorden, 29 april 09:00 tot 30 april 01:00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank-

en horecawet, parkeerplaats Hotel Bakker
• Vorden, 30 juni 2006 van 12:00 tot 24:00 uur, 1 juli van 24:00 uur tot 2 juli 2006 01:00 uur, 

tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank- en horecawet, Galgengoorweg 19a, Bakker 
• Vorden, iedere woensdag, ventvergunning aardappelen, groenten, fruit en eieren, Snellink
• Wichmond, 6 en 7 juli 2006 van 18:30 tot 23:30 uur, openluchtspel Pastorietuin Dorpsstraat 18,

tijdelijke verkeersmaatregel Dorpsstraat, ontheffing Drank en horecawet, Hervormde
Gemeente Wichmond

• Zelhem, 2 april van 11:00 tot 17:00 uur van 11:00 tot 17:00 uur, ontheffing winkeltijdenwet, 
HCE houtwerken

• Zelhem, 8 april en 7 oktober 2006 van 09:00 tot 17:00 uur, venten met slaatjes t.b.v. 
Chr. Harmonie Prinses Juliana

Kennisgeving
• Vierakker, 18 maart van 20:00 tot 24:00 uur, Jazz-avond, VOF Ludgerus IJsselweg 3 

Bouwvergunningen 
• Baak, Pastoor Teubnerstraat 1/Helmichstraat, plaatsen carport
• Drempt, Kleine Dreef 5, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
• Drempt, Kleine Dreef 7, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
• Hengelo Gld., Vordenseweg 26a, plaatsen dak op bestaand plat dak woning
• Hummelo, Dorpsstraat 24, gedeeltelijk veranderen/vergroten atelierruimte
• Vorden, Biesterveld 2, bouwen erker
• Vorden, Mosselseweg 3, geheel vernieuwen dak werktuigenberging/jongveestalling
• Vorden, Schimmeldijk 1, bouwen paardenstallen/bergingen
• Vorden, Schoolstraat 2-4, bouwen twee-onder-één kap woning
• Vorden, Veldslagweg 4, geheel vernieuwen schuur
• Vorden, Zuivelhof 17, plaatsen terrasoverkapping
• Wichmond, Hackforterweg 11, gedeeltelijk veranderen garage/berging
• Zelhem, Korenbloemstraat 24, plaatsen serre

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, de Horsterkamp 3, voor het vernieuwen van een bergruimte. Het betreft een vrijstel-

ling met toepassing van artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan ‘Vorden West en Zuid 1992’. Het betreft een vrijstelling van 10 % wat een grotere
nokhoogte dan 5 m mogelijk maakt. De nokhoogte met vrijstelling wordt ca. 5,30 m ten opzich-
te van het gemiddelde aansluitende maaiveld

Het bouwplan ligt van 9 t/m 22 maart 2006 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanvraag van
vóór 1 juli 205) 
• Hengelo Gld, Koepelberg 4, om het bijgebouw aan te merken als woning en deels uit te breiden

(geldend bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’)

Het  ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 maart t/m 5 april
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze 
afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op een van deze 

ontwerpbesluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren 
brengen bij b en w.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 22 februari 2006:
• Baak, Pastoriestraat 1, voor het verbouwen van de orangerie tot woning (geldend bestem-

mingsplan ‘Baak-Toldijk 1992’) 

Mogelijkheden voor beroep 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit 
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vergunningen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 februari 2006:
• Baak, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café Herfkens
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café/zaal Lovink
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat Cafétaria Langeler
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, Café De Egelantier
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, Café De Vier

Jaargetijden
• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Eetcafé de Groes
Verzonden op 27 februari 2006:
• Zelhem, slaapweekend gymnastiekvereniging SSS, sporthal ‘De Pol’, Vincent van 

Goghstraat 72
Verzonden op 28 februari 2006:
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café rest. Zaal Nijhof
• Wichmond, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, Café d’n Olden Kriet
Verzonden op 1 maart 2006:
• Vierakker, 5 maart 2006 van 10:00 tot 16:00 uur, ruilbeurs Widdle, IJsselweg 3
• Zelhem, 19 maart 2006 van 10:00 tot 16:30 uur, Motor Trial Wedstrijd, Korenweg 4, Zelhemse

Auto en Motor Club 
Verzonden op 2 maart 2006:
• Baak-Toldijk-Wichmond-Vierakker, 4 maart 2006, venten met sinaasappels t.b.v. voetbalver-

eniging SBC’05 
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café Marktzicht
• Hengelo Gld., 8 t/m 22 maart 2006, bestelling opnemen van potgrond, 8 april 2006 verkoop 

potgrond t.b.v. S.V. Quintus
• Vorden, 4 maart 2006, huis aan huis verkoop potgrond en aanverwante artikelen t.b.v. clubhuis

Scouting
• Vorden, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café Uenk
• Zelhem, 20 t/m 25 maart 2006, venten met viooltjes t.b.v. speel-o-theek Humpie Dumpie

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 1 maart 2006:
• Hengelo Gld., Hummeloseweg 26, geheel vernieuwen schutting aan achterzijde/zijkant

Plataanweg, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening

• Hummelo, De Zuylenkamp 17, gedeeltelijk vergroten woonkamer en entree/hal
• Keijenborg, Sint Jansstraat 35, realiseren aanbouw aan woning en bouw carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 februari 2006: 
• Zelhem, Banninkstraat 8, vergroten woning
Verzonden op 1 maart 2006: 
• Halle, Halseweg 59 B, gedeeltelijk veranderen bedrijfsgebouw/silo tot woning, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepas-
sing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

• Vorden, Veldslagweg 4, vervangend bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van 
artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4
van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Zelhem, Stikkenweg 15, bouwen bijgebouw

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 28 februari 2006: 
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, geheel oprichten trainingsplek voor paarden en stallen 

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

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 28 februari 2006:
• Vorden, Willem Alexanderlaan 1-47 (oneven), bouwen appartementengebouw met 

bergruimten

Rijksmonumentenvergunning (betreft aanvraag van vóór 1-07-2005)
Verzonden op 28 februari 2006:
• Vorden, Wildenborchseweg 20, kasteel “De Wildenborch” voor het wijzigen van de voordeur

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5,
art.  5.5.1)
Verzonden op 1 maart 2006: 
• Baak voor verbranding nabij de Hofstraat
• Drempt voor verbranding nabij de Zomerweg
• Toldijk, voor verbranding nabij de Hoogstraat

Openbare bekendmakingen



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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, 16 april 2006 van 20:30 tot 24:00 uur, paasvuur, paasweide aan de Bontekoeweg, 

tijdelijke verkeersmaatregel Bonte Koeweg, stichting open jeugd en jongerenwerk Baak
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 17 maart t/m 9 april 2006, tijdelijke reclame,

Smiley Evenementen Service
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 21 mei 2006 van 7:30 uur tot 16:00 uur, rondje

Achterhoek, 26 juni t/m 29 juni 2006 van 18:00 tot 21:00 uur avondfietsvierdaagse, T.C. Zelhem
• gebied Hummelo en Keppel, 27 augustus 2006 van 10:30 tot 16:30 uur, toertocht voor 

oldtimertractoren
• Halle, 16 april 2006 van 21:00 tot 22:30 uur, paasvuur Bielemansdijk, buurtvereniging

Bielemansdijk
• Hengelo Gld., Vorden, mei, juni 2007, circus, tijdelijke gebruiksvergunning, tijdelijke reclame
• Hoog-Keppel, 1 september 2006 van 14:00 tot 17:30 uur locatie Van Panhuysbrink, 19:00 tot

23:30 uur locatie kasteel Keppel, 2 september 2006 van 11:00 tot 01:00 uur feesttent Van
Panhuysbrink, ontheffing Drank en horecawet

• Hummelo, 8 april 2006 13:00 tot 17:00 uur, paasmarkt/opendag scouting Sweder van Voorst,
verkeersmaatregel, vergunning markt/tijdelijke gebruiksvergunning braderie Torenallee 2a

• Steenderen, 2 juli 2005 van 11:00 tot 15:00 uur, rommelmarkt, parkeerplaats supermarkt
Aalderink

• Steenderen, 29 april 2006 van 11:00 tot 17:00 uur, vrijmarkt, kinderspelen, ballonwedstrijd,
stichting Oranje comité Steenderen

• Toldijk, 3 juni t/m 3 juli 2006, tijdelijke reclame bij borden bebouwde kom, Stichting
Ontmoetingscentrum Toldijk

• Vierakker, 5 maart 2006 van 10:00 tot 16:00 uur, ruilbeurs, IJsselweg 3
• Vierakker, Wichmond, Delden en buitengebied Baak, 7 oktober 2006, venten met kruiden-

koeken t.b.v. muziekvereniging Jubal
• Vorden, 16 april van 19:30 tot 17 april 2006 02:30 uur, tentfeest bij paasvuur, tijdelijke 

gebruiksvergunning, ontheffing Drank en horecawet, Stichting C.C.K.
• Vorden, 2 september 2006 buurtfeest, Hertog Karel van Gelreweg 25 t/m 39, tijdelijke 

verkeersmaatregel
• Vorden, 22 april 2006 van 13:00 tot 24:00 uur, buurtfeest, camping de Goldberg, Larenseweg 1,

buurtvereniging De Veldwijk  
• Vorden, 29 april 09:00 tot 30 april 01:00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank-

en horecawet, parkeerplaats Hotel Bakker
• Vorden, 30 juni 2006 van 12:00 tot 24:00 uur, 1 juli van 24:00 uur tot 2 juli 2006 01:00 uur, 

tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing Drank- en horecawet, Galgengoorweg 19a, Bakker 
• Vorden, iedere woensdag, ventvergunning aardappelen, groenten, fruit en eieren, Snellink
• Wichmond, 6 en 7 juli 2006 van 18:30 tot 23:30 uur, openluchtspel Pastorietuin Dorpsstraat 18,

tijdelijke verkeersmaatregel Dorpsstraat, ontheffing Drank en horecawet, Hervormde
Gemeente Wichmond

• Zelhem, 2 april van 11:00 tot 17:00 uur van 11:00 tot 17:00 uur, ontheffing winkeltijdenwet, 
HCE houtwerken

• Zelhem, 8 april en 7 oktober 2006 van 09:00 tot 17:00 uur, venten met slaatjes t.b.v. 
Chr. Harmonie Prinses Juliana

Kennisgeving
• Vierakker, 18 maart van 20:00 tot 24:00 uur, Jazz-avond, VOF Ludgerus IJsselweg 3 

Bouwvergunningen 
• Baak, Pastoor Teubnerstraat 1/Helmichstraat, plaatsen carport
• Drempt, Kleine Dreef 5, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
• Drempt, Kleine Dreef 7, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
• Hengelo Gld., Vordenseweg 26a, plaatsen dak op bestaand plat dak woning
• Hummelo, Dorpsstraat 24, gedeeltelijk veranderen/vergroten atelierruimte
• Vorden, Biesterveld 2, bouwen erker
• Vorden, Mosselseweg 3, geheel vernieuwen dak werktuigenberging/jongveestalling
• Vorden, Schimmeldijk 1, bouwen paardenstallen/bergingen
• Vorden, Schoolstraat 2-4, bouwen twee-onder-één kap woning
• Vorden, Veldslagweg 4, geheel vernieuwen schuur
• Vorden, Zuivelhof 17, plaatsen terrasoverkapping
• Wichmond, Hackforterweg 11, gedeeltelijk veranderen garage/berging
• Zelhem, Korenbloemstraat 24, plaatsen serre

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, de Horsterkamp 3, voor het vernieuwen van een bergruimte. Het betreft een vrijstel-

ling met toepassing van artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan ‘Vorden West en Zuid 1992’. Het betreft een vrijstelling van 10 % wat een grotere
nokhoogte dan 5 m mogelijk maakt. De nokhoogte met vrijstelling wordt ca. 5,30 m ten opzich-
te van het gemiddelde aansluitende maaiveld

Het bouwplan ligt van 9 t/m 22 maart 2006 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanvraag van
vóór 1 juli 205) 
• Hengelo Gld, Koepelberg 4, om het bijgebouw aan te merken als woning en deels uit te breiden

(geldend bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’)

Het  ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 maart t/m 5 april
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze 
afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op een van deze 

ontwerpbesluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren 
brengen bij b en w.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 22 februari 2006:
• Baak, Pastoriestraat 1, voor het verbouwen van de orangerie tot woning (geldend bestem-

mingsplan ‘Baak-Toldijk 1992’) 

Mogelijkheden voor beroep 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit 
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vergunningen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 februari 2006:
• Baak, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café Herfkens
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café/zaal Lovink
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat Cafétaria Langeler
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, Café De Egelantier
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, Café De Vier

Jaargetijden
• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Eetcafé de Groes
Verzonden op 27 februari 2006:
• Zelhem, slaapweekend gymnastiekvereniging SSS, sporthal ‘De Pol’, Vincent van 

Goghstraat 72
Verzonden op 28 februari 2006:
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café rest. Zaal Nijhof
• Wichmond, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, Café d’n Olden Kriet
Verzonden op 1 maart 2006:
• Vierakker, 5 maart 2006 van 10:00 tot 16:00 uur, ruilbeurs Widdle, IJsselweg 3
• Zelhem, 19 maart 2006 van 10:00 tot 16:30 uur, Motor Trial Wedstrijd, Korenweg 4, Zelhemse

Auto en Motor Club 
Verzonden op 2 maart 2006:
• Baak-Toldijk-Wichmond-Vierakker, 4 maart 2006, venten met sinaasappels t.b.v. voetbalver-

eniging SBC’05 
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café Marktzicht
• Hengelo Gld., 8 t/m 22 maart 2006, bestelling opnemen van potgrond, 8 april 2006 verkoop 

potgrond t.b.v. S.V. Quintus
• Vorden, 4 maart 2006, huis aan huis verkoop potgrond en aanverwante artikelen t.b.v. clubhuis

Scouting
• Vorden, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, Café Uenk
• Zelhem, 20 t/m 25 maart 2006, venten met viooltjes t.b.v. speel-o-theek Humpie Dumpie

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 1 maart 2006:
• Hengelo Gld., Hummeloseweg 26, geheel vernieuwen schutting aan achterzijde/zijkant

Plataanweg, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening

• Hummelo, De Zuylenkamp 17, gedeeltelijk vergroten woonkamer en entree/hal
• Keijenborg, Sint Jansstraat 35, realiseren aanbouw aan woning en bouw carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 februari 2006: 
• Zelhem, Banninkstraat 8, vergroten woning
Verzonden op 1 maart 2006: 
• Halle, Halseweg 59 B, gedeeltelijk veranderen bedrijfsgebouw/silo tot woning, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepas-
sing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

• Vorden, Veldslagweg 4, vervangend bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van 
artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4
van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Zelhem, Stikkenweg 15, bouwen bijgebouw

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 28 februari 2006: 
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, geheel oprichten trainingsplek voor paarden en stallen 

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

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 28 februari 2006:
• Vorden, Willem Alexanderlaan 1-47 (oneven), bouwen appartementengebouw met 

bergruimten

Rijksmonumentenvergunning (betreft aanvraag van vóór 1-07-2005)
Verzonden op 28 februari 2006:
• Vorden, Wildenborchseweg 20, kasteel “De Wildenborch” voor het wijzigen van de voordeur

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5,
art.  5.5.1)
Verzonden op 1 maart 2006: 
• Baak voor verbranding nabij de Hofstraat
• Drempt voor verbranding nabij de Zomerweg
• Toldijk, voor verbranding nabij de Hoogstraat

Openbare bekendmakingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, voor verbranding nabij de Halsedijk 29D
• Zelhem, voor verbranding nabij de Keijenborgseweg 1
• Zelhem, voor verbranding nabij de Klaverdijk
Verzonden op 7 maart 2006:
• Baak, Schooldijk 4, voor verbranding nabij de Schooldijk 4
• Halle, Klaverdijk 9a, voor verbranding nabij de Klaverdijk 9a
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 3, voor verbranding nabij de Winkelweg 3
• Hengelo Gld., Bleuminkweg 3, voor verbranding nabij de Bleuminkweg 3
• Hengelo Gld., Loakendiek 3, voor verbranding nabij de Loakendiek
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 1, voor verbranding nabij de Slotsteeg
• Hengelo Gld., Sarinkkamp 26, voor verbranding nabij de Schooltinkweg 
• Hummelo, Broekstraat 43, voor verbranding  nabij de Broekstraat 43
• Hummelo, Rijksweg 134, voor verbranding nabij de Rijksweg 134
• Hummelo, Sliekstraat 6, voor verbranding nabij de Sliekstraat
• Hummelo, Zelhemseweg 9, voorverbranding nabij de Groeneweg
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 8a, voor verbranding nabij de Eldrik
• Vierakker. Koekoekstraat 9, voor verbranding nabij de Koekoekstraat 9
• Vorden, Lindeseweg 30, voor verbranding nabij de Lindeseweg 30
• Vorden, Wientjesvoortseweg 6, voor verbranding nabij de Wientjesvoortseweg
• Zelhem, Everhardinkweg 1, voor verbranding nabij de Everhardinkweg 1
• Zelhem, Prunushof 4 voor verbranding nabij de Keijenborgseweg 13a

Aanlegvergunning
Verzonden op 3 maart 2006:
• Vierakker, Boshuisweg 8, om op de agrarische gronden aan de Boshuisweg 8, zijnde het 

agrarische perceel met de kadastrale aanduiding, gemeente Vorden, sectie S, ged. nr.  97 
en ged. nr. 98, buiten het kampeerseizoen het opslaan van ontmantelde tenthuizen mogelijk 
te maken

Kapvergunningen
Verzonden op 15 februari 2006:
• Rectificatie: Baak, Pastoriestraat / Wichmondseweg, voor het vellen en verplaatsten van 

zeventien essen, zes taxussen en één linde. Herplantplicht. De essen zijn esdoorns, 
de vergunning blijft gehandhaafd. 

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving), Bouwen en milieu (bouw-
en sloopvergunningen en ontheffing verbranden afvalstoffen) en Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (Rijksmonumentenvergunning en aanlegvergunning). In het bezwaarschrift 
moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw 
ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw 
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Bestemmingsplannen 
Goedgekeurd bestemmingsplan Landgoed Groot Otten
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 21 februari 2006 het bestemmingsplan
Landgoed Groot Otten goedgekeurd.Het plan heeft betrekking op de realisering van een nieuw
landgoed aan de Bielemansdijk te Zelhem.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 9 maart 2006 t/m 
19 april 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de 
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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.

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 9 maart t/m 19 april 2006
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Veermansweg 6, een oprichtingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met 

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

pluimveehouderij en detailhandel in streekeigenproducten

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover op dit moment rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de 

milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de 
ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van
ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 20 april 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen 
en milieu tel. (0575) 75 02 87.

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

Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 9 maart t/m 19 april 2006 
tijdens de openingstijden ter inzage verklaringen tot acceptatie van meldingen op grond van 
artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Hengelo Gld., Molenenk 5a,  voor het vergroten van het bedrijfsgebouw en herplaatsen van 

machines binnen de inrichting
• Hummelo, Broekstraat 31 b, voor het bouwen van een bewaarplaats voor losgestorte 

aardappelen
Deze verklaringen zijn op 6 maart 2006 verzonden.

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

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

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 9 maart t/m 19 april 2006 
tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Kostedeweg 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een melkrundveehouderij

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover op dit moment rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de 
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de 
bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

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

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

bedenkingen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 20 april 2006.

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

Wet geluidhinder
Inspraak verzoek vaststelling hogere grenswaarden Rijksweg 68 Laag
Keppel en Dr. Grashuisstraat  Zelhem
Van 9 maart t/m 5 april 2006 liggen voor een ieder op het gemeentekantoor gedurende de 
openingstijden de volgende twee ontwerpverzoeken met bijlage(n), gericht aan Gedeputeerde
Staten van Gelderland tot vaststelling van een hogere grenswaarde ter inzage:
• op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder, voor de nieuwbouw van een woning aan de

Rijksweg 68 in Laag Keppel
• op grond van artikel 82 van de Wet geluidhinder, voor de nieuwbouw van 13 woningen aan de

Dr. Grashuisstraat in Zelhem

Gedurende een termijn van vier weken wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen
over een van de ontwerpen schriftelijk kenbaar te maken. Ook vindt op 15 maart 2006, om 
10.30 uur in het gemeentekantoor, een openbare zitting plaats waarbij iedereen in de gelegen-
heid wordt gesteld opmerkingen over het ontwerpverzoek hogere grenswaarden van het plan
Rijksweg 68 te maken. Op 15 maart om 14.00 uur is een hoorzitting gepland voor het plan aan de
Dr. Grashuisstraat. 
Wanneer u van één van de openbare zittingen gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit 
telefonisch kenbaar te maken aan de heer P. Roerdink van de afdeling Bouwen en milieu, 
tel. (0575) 75 03 12. Schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w.



een keuken
     t.w.v.

www.schefferkeukens.nl

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

WIN €€1100..0000.00.--
De “Ik hou van lekker”show, is een onderdeel van het Bal-
rijk programma op Optimaal FM, gepresenteerd door Balthazar 
van Puffelen. De uitzending is elke werkdag van 15.00 tot 
18.00 uur en de finale is op zondag 2 april. Balthazar van 
Puffelen gaat, samen met  een professionele kok, live 4 weken 
lang elke werkdag een gerecht proeven en een praatje houden 
met de bereider hiervan.Aan het eind van iedere week wordt een 
weekwinnaar gekozen. De 4 weekwinnaars strijden in de grote 
finale op zondag 2 april bij Scheffer Keukens voor de hoofdprijs:

een keukencheque t.w.v. € 10.000,-!
Hoe doet u mee?
Meedoen is heel eenvoudig. Op onze speciale internetpagina 
www.ikhouvanlekker.nl kunt u zich aanmelden voor deze 
show. Om mee te doen, omschrijft u in maximaal 4 regels waar-
om juist uw gerecht zo lekker is en beslist door Balthazar ge-
proefd moet worden. Uit alle inzendingen wordt elke werkdag 
het lekkerste gerecht gekozen. Degene die zich met dit gerecht 
heeft aangemeld mag dit live in de uitzending aan Balthazar 
aanbieden. Kijk voor aanmelden of meer info op:

SCHEFFER KEUKENS 
GEEFT BIJ OPTIMAAL FM

EEN KEUKEN WEG!

LUISTER IEDERE WERKDAG VAN 15.00 TOT 18.00 UUR
NAAR HET BALRIJK OP OPTIMAAL FM

www.ikhouvanlekker.nl

Gildenweg 1 T.0314 623658

Openingstijden:

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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
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Jan Kornegoor: ‘Mijn vader en moeder
hebben het bedrijf destijds van mijn
grootvader overgenomen. Als enig
kind stond het al bij voorbaat vast dat
ik het bedrijf weer van mijn ouders
zou overnemen. Daar werd eigenlijk
niet over gesproken, dat was meer van-
zelfsprekend. Ik heb de landbouw-
school gevolgd en heb ik samen met
mijn echtgenote Fenneke het bedrijf
begin jaren tachtig over genomen. Een
gemengd bedrijf met varkens, kippen,
koeien, rundvee en akkerbouw. Een
paar jaren eerder (1978) was er een lig-
boxenstal bijgebouwd. Geleidelijk aan
ben ik mij richting rundvee gaan spe-
cialiseren.

Terugkijkend, toen een uitstekende
keus. Met name begin negentiger ja-
ren hebben we een goede tijd gekend
en een goede boterham kunnen ver-
dienen’, zo zegt Jan Kornegoor die ver-
volgens uitvoerig ingaat op de regelge-
ving waarmee de boeren enkele jaren
later werden geconfronteerd. Jan:
Groeien, groeien, dat werd het devies.
Door deze regelgeving was een boer
verplicht om dagelijks een paar uren
op kantoor door te brengen. Een boer
op kantoor, mijn ouders en niet alleen
zij, konden daar eigenlijk maar moei-
lijk aan wennen. Het was niet anders,
de uitkomst is bekend de boer moest
groeien om zijn hoofd boven water te
kunnen houden.

Toen de misère in de landbouw verder
toenam, heb ik voor mijzelf alles op
een rijtje gezet. Ik heb mij voorgehou-
den, dat mocht mijn vrouw elders

moeten werken om daarmee het be-
drijf overeind te houden, dan stop ik
ermee. Daarbij kreeg ik 1996 rug-
klachten (hernia). Wilde het ‘boeren’
rendabel zijn dan moest je minsten
over 50 ha. cultuurgrond beschikken.
Dat had ik niet. De boerderij van mijn
buurman Jan Bosch (Leopoldshoeve)
behoort eveneens aan het Burger
Weeshuis. Jan en ik beschikten samen
wel over 50 hectare cultuurgrond. Om
een lang verhaal kort te maken, we
hebben een deal gesloten.

Ik heb mijn bedrijf beëindigd en Jan
Bosch heeft de grond erbij gepacht,
waardoor hij met 50 hectare cultuur-
grond bestaansrecht heeft’, zo zegt
Jan Kornegoor, die gelijkertijd zijn
melkquotum verkocht. Een subsidie
voor het slopen van de stallen liep hij
echter mis. Jan: ‘We hadden de niet
grond gebonden mestproductierech-
ten niet benut. In feite hadden we te
milieu-vriendelijk geboerd’ zo vatte
hij samen. Over de toekomst maakte
Jan Korengoor zich toen vooralsnog
geen zorgen. Zo rond 2001 bood de ar-
beidsmarkt perspectief genoeg, het
vinden van een baan was toen niet zo
moeilijk. Jan Korengoor ging in dienst
bij een diervoeder bedrijf, waar hij het
prima naar de zin had.

PARTY TENTEN OP MAATWERK
Een jaar later klapte de arbeidsmarkt
in elkaar. Jan: ‘Door een reorganisatie
raakte ik mijn baan kwijt. Ik moest sol-
liciteren. De veertig jaar ruim gepas-
seerd en dan weet je het wel. Het be-
gon mij allemaal tegen te staan. Het

ondernemerschap begon weer in hevi-
ge mate te kriebelen, ik wilde weer
wat voor mijzelf gaan beginnen. Plot-
seling kreeg ik een idee. We hadden
wel eens voor een feestje een tent ge-
huurd. In de wintermaanden maakte
ik soms sta-tafels. Zou dat niet wat
zijn, tenten gaan verhuren? Ik besloot
het te proberen. Een website gemaakt
www.party-service-achterhoek.nl en
zo is geleidelijk aan het ‘Party Service
Achterhoek’ (PSA) ontstaan. Mijn eer-
ste opdracht was het verhuren van een
partytent voor de kerstmarkt van de
Welkoop in Vorden.

Inmiddels heb ik elf tenten in eigen-
dom, variërend van klein tot groot.
Wil men een tent huren voor 10-15
personen, geen probleem. Een tent
voor een party of bruiloft met een ca-
paciteit voor 150 personen (of meer)
ook geen probleem. Ik kan aan alle
aanvragen voldoen, ik verhuur uitslui-
tend op ‘maatwerk’. Dat wil zeggen
dat, wanneer ik een opdracht krijg ik
eerst ga kijken. Past de tent die de
klant voor ogen heeft wel op de be-
schikbare ruimte? Om toch vooral niet
bij de opbouw voor verrassingen te ko-
men staan wordt alles goed opgeme-
ten en doorgesproken.

We verhuren niet alleen party tenten
en tentinrichting. Desgewenst verzor-
gen wij ook de catering. We zitten in
een markt met perspectief. Je merkt
het meer en meer, men vindt het ge-
zellig om een feest in eigen woonom-
geving te houden. En dan kiezen de
mensen al gauw voor een partytent.
En wat zo leuk is van een feest komt
een feest. Datzelfde geldt in feite ook
voor mijn bedrijf. Mondreclame in de-
ze branche is natuurlijk een enorm be-
langrijke factor’, zo zegt Jan Korne-
goor die richting toekomst een opti-
mistische kijk heeft voor zijn ‘Party
Service Achterhoek’ telefonisch te be-
reiken onder nummer 0575-559161.

Voormalig landbouwer Jan Kornegoor
verdient thans zijn boterham met
'Party Service Achterhoek'

Boerderij ’t Hissink, gelegen aan de Kostedeweg in het buurtschap Linde
kent een rijke historie. De boerderij, destijds behorend bij het landgoed
van kasteel Vorden, werd in 1784 gebouwd. Toen het wat slechter ging met
het beheer van het landgoed, verkochten de kasteelbewoners de boerderij
met grond en opstallen zo’n honderd jaar geleden aan de Stichting het
Burgerweeshuis in Zutphen. Thans is de boerderij en grond nog steeds ei-
gendom van deze Stichting. De huidige bewoner Jan Kornegoor is de der-
de generatie Kornegoor die de boerderij in pacht heeft.

SPECTACULAIRE VERBETERING
ACHTERIN
Het gordelgebruik is achterin de auto
in 2005 sterk verbeterd. Ten opzichte
van 2004, toen het Gelderse draagper-
centage achterin slechts 50% bedroeg,
steeg het gebruik met 20%. Voorin
steeg het draagpercentage met slechts
1%. Daarbij moet wel worden aangete-
kend dat het Gelderse draagpercenta-
ge voorin in 2004 al zeer goed was
(91%) en niet al te veel ruimte voor
sterke verbeteringen meer biedt. Wan-
neer wat langer wordt teruggekeken is
ook voorin een positieve ontwikkeling
zichtbaar. Zo lag in 2000 het Gelderse
draagpercentage voorin zo'n 15% lager
dan nu.

KINDEREN
De draagpercentages van kinderen (al
dan niet in combinatie met een kin-
derzitje of zittingverhoger) liggen
voorin (91%) op hetzelfde niveau en
achterin (78%) duidelijk hoger dan
voor volwassenen. Dat wil echter niet
zeggen dat het kind in al die gevallen
veilig vervoerd wordt. Soms wordt vol-

staan met alleen een gordel, terwijl
het kind daar eigenlijk te klein voor is.
Vanaf 1 maart 2006 worden de wette-
lijke regels voor het vervoer van kinde-
ren dan ook aangescherpt. Dat bete-
kent onder meer dat kinderen, die
kleiner zijn dan 1,35 meter, in alle ge-
vallen (zowel voorin als achterin) in
een goedgekeurd kinderzitje moeten
worden vervoerd.

GORDELCAMPAGNE
Het ROVG is blij met de positieve ont-
wikkeling van het gordelgebruik. Uit
onderzoek blijkt dat de kans op ern-
stig of dodelijk letsel met 20-50% af-
neemt door het gebruik van de gordel
of een kinderzitje. Alle reden dus om
door te gaan met de inspanningen.
Vanaf 1 maart gaat dan ook de jaarlijk-
se gordelcampagne weer van start.
Daarbij zal er extra aandacht zijn voor
de nieuwe regels rond de kinderzitjes.
Maar ook het inmiddels vertrouwde
gordeldier "Goochem" zal zich weer
veelvuldig laten zien. De politie zal bij
de controles extra alert zijn op het vei-
lige vervoer van kinderen. En er zal
weer  scherp worden toegezien op het
gebruik achterin. De ambitie is om het
draagpercentage achterin uiteindelijk
ook boven de 90% te krijgen.

INFORMATIE
Meer informatie over de nieuwe regels
is te vinden op www.kinderzitjes.nl en
www.veiligheid.nl

Gelderlanders steeds beter
in de gordel
De autogordel wordt in Gelderland
steeds beter gedragen. Dat blijkt
uit de meest recente peilingen, die
het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Gelderland (ROVG) eind
2005 heeft laten uitvoeren. Voorin
draagt nu ruim 90% van de autoin-
zittenden de gordel. Achterin is dat
percentage 70%.

STATUSSYMBOLEN UIT
VERVLOGEN TIJDEN
Al eeuwenlang maken stinzenplanten
deel uit van onze flora. Echt wild zijn
ze niet in Nederland. Eeuwen geleden
zijn ze namelijk ter verfraaiing van
tuinen geplant op buitenplaatsen,
landgoederen, kloostertuinen, boe-
renhoeven, op terpen, in kasteeltui-
nen en zelfs op kerkhoven. Buiten de-
ze groeiplaatsen komen ze vrijwel niet
in ons land in het wild voor. Ze vinden
hun oorsprong vaak ver buiten Neder-
land, o.a. in Zuid-Europa en het Nabije
Oosten. Kenmerkend is het feit, dat
vrijwel alle stinzenplanten knol- en
bolgewassen zijn, die allemaal tot
bloei komen voordat het blad aan de
bomen verschijnt.

Fameuze stinzenplanten zijn o.a.
sneeuwklokje, boerencrocus, lente-
klokje, winteraconiet, holwortel, bos-
tulp, oosterse sterhyacint, diverse soor-
ten hoefblad, narcissen en diverse ane-
monensoorten. Het zijn deze planten
die in deze kleurrijke diaserie de revue
passeren. In vaak opvallende kleuren,
zoals het zachte geel van de Stengello-
ze sleutelbloem en het lila van
Sneeuwroem, maar ook felle kleuren,
zoals het donkerrose van de Holwortel
en het felblauw van Blauwe druifjes,
die met miljoenen exemplaren in
april de wijngaarden in de Elzas
blauw kleuren.

REIS LANGS STINZENPLANTEN
Ruud Knol neemt u tijdens de lezing
met prachtige beelden mee langs
fraaie buitens aan de Utrechtse Vecht,
langs onze rivieren en de rijke binnen-
duinbossen aan de kust. Maar ook be-
zoeken we oude tuinen in Friesland,
dé bakermat van onze stinzenflora.
Het woord "stins" vindt zijn oorsprong
in het Fries, en betekent "versterkte
woning", zoals de Schierstins, die nog
steeds te vinden is in het Friese Veen-
wouden. Het boeiende van deze serie
is tevens, dat we ook de groeiplaatsen
'bezoeken' in Midden-Duitsland, Bel-
gië en Frankrijk, waar deze planten in
het wild voorkomen. Zo 'wandelt' u
door velden van ontelbare narcissen,
die in april menig vochtig weiland in
Midden-Frankrijk sieren, of door de
Middenduitse hellingbossen, waar het
Lenteklokje de bodem eind februari
wit kleurt.Naast stinzenplanten krijgt
u ook planten te zien die wél wild in
ons land voorkomen en die vaak ge-
lijktijdig met stinzenplanten bloeien,
denk bijvoorbeeld aan de bosane-
moon, de slanke sleutelbloem, het le-
lietje-van-dalen, de aronskelk, diverse
soorten dovenetels en geelsterren. Ten-
slotte kunt u genieten van een spran-
kelend voorjaar in Apeldoornse par-
ken en buurten, met opvallend bloei-
ende heesters en bomen, zoals de ster-
magnolia, de toverhazelaar, de winter-
jasmijn, de gele kornoelje en vele soor-
ten rose- en witbloeiende prunussen.
Wandeling landgoed HackfortNa vele
mooie beelden gezien te hebben van
stinzenplanten, maakt u aansluitend
een wandeling rondom het goed be-
waard gebleven Achterhoekse kasteel.
Tijdens de wandeling wordt u gewe-
zen op de daar aanwezige stinzenplan-
ten.Al met al een programma dat voor
plantenliefhebbers een echte aanra-
der is!

Meer activiteiten?Kijk op www.natuur-
monumenten.nl

Stinzenplanten Kasteel Hackfort
Zondag 19 maart staat kasteel
Hackfort in het teken van stinzen-
planten. Om 14.00 uur begint de
heer Ruud Knol een interessante
lezing, die gevolgd zal worden door
een wandeling door het prachtige
kasteelbos. Aanmelden vooraf is
noodzakelijk en kan via www.na-
tuurmonumenten.nl , bij de leden-
service van Natuurmonumenten,
tel. 035-6559955, of bij bezoekers-
centrum Veluwezoom, tel. 026-49
79 100.

M o t o r s p o r t

LENTERIT
Op zondag 19 maart organiseert
H.A.M.O.V.E. touring de jaarlijkse len-
terit. Deze toerrit voor motoren heeft
een lengte van ± 200 km en voert over
mooie toeristische wegen door de Ach-
terhoek en Overijssel. Halverwege is er
een pauze gepland.

Inschrijven van 9.30 tot 12.00 uur in
de molen, gelegen aan circuit "De
Varsselring", Varsselseweg 34 te Henge-
lo Gelderland.
Telefoon: (0575) 46 73 50  (alleen op
zondag 19 maart). Bij inschrijving gra-
tis consumptie, na afloop is de bar
open  voor een hapje en/of een drank-
je.
Informatie: G. Lijftog tel. 0575-463946
of kijk op www.hamove.nl. 

PS:  Er is een beker beschikbaar gesteld
voor de club met de meeste deelne-
mers/sters.

CDA Spreekuur
Woensdag 15 maart vanaf 19.00 uur is
er weer gelegenheid om met de CDA
fractie te spreken. Zaken die op de
agenda van de raad staan, maar ook
andere onderwerpen betreffende de

gemeente Bronckhorst, kunnen aan
de orde komen. Als u belangstelling
heeft kunt u een afspraak maken met
de fractiesecretaris Jannie Rexwinkel.
U kunt haar bereiken via telefoon-
nummer 0575 - 463476. 
Vermelding van het onderwerp is be-
langrijk om te zorgen dat de specialist
van de fractie aanwezig is. Meer infor-
matie kunt u ook krijgen via de websi-
te: www.cdabronckhorst.nl.
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AFWISSELENDE ROUTES
De Fietsvierdaagse "De Achterhoek"
biedt voor ieder wat wils met routes
van 25, 40 en 60 km. De 60 km voor de
geoefende fietsers én de 25 km is bijv.
bijzonder geschikt voor gezinnen met
kinderen, niet alleen wat de afstand
betreft. Iedere 25 km route biedt nl.
ook de gelegenheid om onderweg af te
stappen bij een recreatieve voorzie-
ning voor kinderen, zoals een kinder-
boerderij of speeltuin.

De verschillende routes doorkruisen
niet alleen het mooie en rustgevende
landschap van de Achterhoek, met uit-
gestrekte bosgebieden, kronkelende
beekjes, mooie oude boerderijen en
kastelen. De langere afstanden bren-
gen u ook naar mooie stukjes van
Twente en de Sallandse heuvelrug.

Omdat alle routes ieder jaar weer ge-
heel nieuw worden uitgezet, is de
Fietsvierdaagse "De Achterhoek" tel-
kens weer verrassend. Vele deelne-
mers komen daarom ieder jaar op-
nieuw naar Laren.

THEMAROUTE 
Voor het 4e jaar in successie zullen we
weer een speciale themaroute uitzet-
ten. Dit jaar is voor het thema "bo-
men" gekozen. Alhoewel iedere route
u normaalgesproken al langs vele bo-
men en bossen voert, willen wij u dit
jaar door deze bossen de bijzondere
bomen laten zien. De themaroute is
een speciale  40 km route waarbij wij
u graag wijzen op zeldzame bomen,
monumentale bomen, bomen met
een verhaal, enzovoorts. Heeft u al
eens gehoord van de Sassefras of de 12
Apostelen ? Dit zijn slechts enkele van
de speciale bomen die u in de omge-
ving van Laren kunt zien.

MEER DAN ALLEEN FIETSEN
De Fietsvierdaagse "De Achterhoek" is
meer dan alleen fietsen. Zo voeren on-
ze routes langs een scala aan beziens-
waardigheden zoals kastelen, molens,
musea, zuivelboerderijen etc. De infor-
matie over deze bezienswaardighe-
den, opgesteld door de VVV Lochem, is
in de routebeschrijvingen opgeno-
men. U kunt dus 's ochtends bij het
vertrek al zien wat u onderweg kunt
verwachten.
Ook zorgen wij ervoor dat de routes
langs voorzieningen komen waar u
even kunt afstappen om wat te eten of
te drinken. Daarvoor is voldoende tijd
omdat u pas om 18.00 uur op het fi-
nishterrein terug hoeft te zijn.

En wanneer u na het voltooien van de
route weer terugkomt in Laren, kunt

u in de tent op het finishterrein iede-
re middag genieten van een gezellig
stukje muziek en enkele optredens
van folkloristische dansgroepen. Hier
kunt u onder het genot van een drank-
je nog even rustig nagenieten en na-
praten met andere deelnemers.

SCOOTMOBIELEN OOK VAN
HARTE WELKOM
Een gestaag toenemend aantal men-
sen is aangewezen op een scootmobiel
om zich buitenshuis te kunnen bewe-
gen. Ook deze groep mensen bieden
wij graag de gelegenheid om deel te
nemen aan onze fietsvierdaagse.  De
25 km route is hiervoor wat afstand
betreft zeer geschikt. Niet alleen zor-
gen wij op deze route voor geschikte
wegen, wij treffen voor scootmobielrij-
ders ook tal van speciale voorzienin-
gen zoals o.a. :
- toiletvoorzieningen voor minderva-

liden zowel op ons terrein als langs
de 25 km routes

- deskundige hulp bij technische pro-
blemen

- een speciale stalling waar de scoot-
mobielen 's nachts droog kunnen
staan met stroomvoorziening om de
accu op te laden voor de volgende
dag (tegen een kleine vergoeding
van € 0,50 per nacht).

GOEDE ORGANISATIE
Een goede organisatie is natuurlijk on-
ontbeerlijk voor het succes van een
evenement. Dit blijkt natuurlijk uit
feit dat de Fietsvierdaagse "De Achter-
hoek" al vele jaren enkele duizenden
deelnemers trekt. 

Zo worden de routes niet alleen duide-
lijk op papier beschreven en voorzien
van toeristische informatie. Alle rou-
tes worden ook nog eens met peilen
aangegeven. 

Dat geldt ook voor de route in het
dorp naar het start-/finishterrein en
naar onze speciale parkeerplaats. Op
de parkeerplaats, waar u uw auto ove-
rigens gratis kunt parkeren, bevindt
zich tevens een fietsenstalling.  Deze
fietsenstalling heeft 24-uurs bewaking
en tegen geringe vergoeding kunt u
uw fiets hier iedere dag met een ge-
rust gevoel laten staan tot de volgende
ochtend. De fietsenstalling is al be-
schikbaar vanaf maandag 31 juli.

En wanneer uw fiets onderweg onver-
hoopt een mankement vertoont, dan
kunt u een beroep doen op onze eigen
reparatiedienst. Uw fiets wordt indien
mogelijk terplekke gerepareerd.
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt
u kiezen voor een gratis vervangende
fiets zodat u de route toch uit kunt rij-
den. Door een goede samenwerking
met lokale fietsenmakers wordt uw ei-
gen fiets in de tussenliggende tijd vak-
kundig en snel weer in orde gemaakt.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie op
www.fietsvierdaagse.net of vraag een
informatiefolder aan bij de VVV Lo-
chem, tel. (0573) 25 18 98.

Fietsen en genieten 
van de mooie Achterhoek
Dat kan in de eerste week van au-
gustus. Van 1 tot en met 4 augustus
2006 wordt in het Gelderse dorp La-
ren de 13e Fietsvierdaagse "De Ach-
terhoek" georganiseerd. Een spor-
tief maar bovenal gezellig fietseve-
nement waaraan de afgelopen ja-
ren keer op keer enkele duizenden
fietsliefhebbers uit geheel Neder-
land hebben deelgenomen.

BLAASTEST EN ADEMANALYSE
Blijkt bij de alcoholcontrole dat je mo-
gelijk te veel hebt gedronken dan volgt
een ademanalyse op het politiebu-
reau. Blijkt daar dat je inderdaad on-
der invloed hebt gereden dan hangt
het van het promillage af hoe het ver-
der gaat. Soms wordt je rijbewijs met-
een al ingenomen. 
Beginnende bestuurders komen er bij
een alcoholgehalte tot 0,8 promille
vaak nog van af met een transactie
('boete') van 220 Euro. Bij een hoger
promillage word je gedagvaard en
moet je voor de rechter verschijnen.
Ervaren bestuurders krijgen nog een
transactie aangeboden tot 1,3 promil-

le (480 euro), daarboven komt de rech-
ter er aan te pas. 

CURSUS
Bij de rechter kun je rekenen op een
rijverbod van enkele maanden, een
stevige geldboete, en mogelijk zelfs
een gevangenisstraf van enkele jaren.
Maar dat is niet het enige. Van het CBR
moet je een driedaagse cursus volgen,
de Educatieve Maatregel Alcohol en
verkeer (EMA). De cursist moet de kos-
ten van ruim 650 Euro zelf betalen.

ONDERZOEK DOOR PSYCHIATER
Vanaf 1,8 promille moet je voor onder-
zoek naar een psychiater, die onder-
zoekt of je wel geschikt bent om te rij-
den. Dat onderzoek kan tot gevolg
hebben dat je rijbewijs definitief on-
geldig wordt verklaard. Als je niet
meewerkt aan de EMA of het onder-
zoek, wordt je rijbewijs in elk geval on-
geldig verklaard. Harde maatregelen.
En ze werken.

Onderzoek door psychiater
na rijden onder invloed
Alcohol is en blijft verkeersonge-
valsoorzaak nummer 1. Toch is het
aantal bestuurders die onder in-
vloed rijden de laatste decennia
sterk gedaald. Dat komt door dras-
tische maatregelen. Eén daarvan is
een onderzoek door een psychiater.

Nieuw dit voorjaar is dat een loop- en
coördinatietraining deel van de gevor-
derdencursus uitmaakt, dit omdat het
voetenwerk voor een keeper erg be-
langrijk is. Op vrijdags is er wekelijks
een training voor de keepers in de top-
klasse en op woensdagavond trainen
elke week de seniorenkeepers. 

Het is voor zowel individuen als clubs
mogelijk om voor deze cursussen van
de GKS in te schrijven. Er wordt elke

zondagochtend in kleine groepjes ge-
werkt met materialen van de GKS. Ge-
traind wordt er onder meer op vallen,
duiken, zweven, uitgangshouding,
voetenwerk en dode spelmomenten.
Dit alles in wedstrijdeigen vormen.

Het cursusaanbod van de GKS is één
van de drie pijlers waarop de Gelderse
KeepersSchool haar keepersopleiding
gebouwd heeft. Naast cursussen op
woensdag, vrijdag en zondag zijn dat
ook trainingen op locatie en de jaar-
lijkse keeperskampen. 

Voor meer info en inlichtingen kunnen
belangstellenden op www.gelderse-
keepersschool.nl kijken of kan er con-
tact worden opgenomen met de GKS,
Edwin Susebeek via (0314) 37 82 72 of
(06) 22 60 00 37.

Cursus voor voetbalkeepers
De Gelderse KeepersSchool (GKS)
start in maart met een nieuwe se-
rie cursussen. Op sportcomplex De
Veldhoek in Veldhoek geeft GKS-
oprichter Edwin Susebeek op zon-
dag trainingen zowel een basis- als
gevorderdencursus voor voetbal-
keepers van 8 tot en met 16 jaar.

Wie kan ons helpen aan meer
informatie over deze foto's?

Gaarne reactie aan:
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Vorden. Tel. (0575) 55 10 10.

Kinderen moeten gezond kunnen op-
groeien. Als zij voldoende kennis op-
bouwen over gezondheid, kunnen ze
later zorgen voor hun eigen gezin.
Daarom krijgen zij binnen de projec-
ten van Simavi de extra aandacht die
zij verdienen. Kortom: een belangrijk
thema om voor te collecteren. U kunt
meehelpen door te geven aan de Sima-
vi-collectant of een bijdrage over te
maken op giro 300100 ten name van
Simavi in Haarlem. Hartelijk dank!

Simavi strijdt tegen kindersterfte door diarree
Landelijke collecte 19 t/m 25 maart
In de week van 19 t/m 25 maart
wordt in heel Nederland weer ge-
collecteerd voor Simavi. Het thema
van de collecte 2006 is kindersterf-
te door diarree. Veel kinderen - elke
15 seconden één - sterven aan diar-
ree, als gevolg van vervuild water
en slechte hygiëne. Simavi zorgt
voor veilig drinkwater, sanitaire
voorzieningen, geeft voorlichting
en pakt zo het probleem bij de wor-
tel aan.

Bijzondere
verkoop
devotionalia
Zaterdag 11 maart 

in Antoniuskerk
Nu, zes jaar later, bezit het 'Muse-
um voor Heiligbeelden' een col-
lectie van rond 700 beelden van
heiligen. Veelal verkregen door
aankopen, door schenkingen
van kloosters en particulieren of
door in bruikleen ontvangen
beelden. Het gaat goed met het
'Museum voor Heiligenbeelden'
dat geen enkele subsidie ont-
vangt van gemeente of provin-
cie. Maar dankzij de donateurs
en de (bescheiden) entreegelden
een sluitende begroting heeft en
waar vrijwilligers met veel ple-
zier een stukje en soms zelfs een
groot stuk van hun vrije tijd in
steken.

Door de intussen landelijke bekend-
heid van dit boeiende museum wor-
den door particulieren regelmatig
ook andere devotionalia aangebo-
den dan heiligenbeelden. Omdat
het museum zich uitsluitend richt
op het bewaren van deze beelden
worden andere voorwerpen alleen
in bijzondere gevallen in de collec-
tie opgenomen. 
Wel wordt bij schenking steeds ge-
vraagd of men ermee akkoord gaat
dat deze voorwerpen worden ver-
kocht in de 'Santenkraam', een win-
keltje met religieuze voorwerpen.
De opbrengst van deze artikelen is
bestemd voor de instandhouding
van de kerk.
Het gaat in die gevallen om schilde-
rijen met religieuze onderwerpen
in vaak mooie lijsten, om medailles,
crucifixen, missalen, kleine beeld-
jes en een grote partij rozenkran-
sen. Omdat er in de kerk al sprake is
van ruimtetekort is besloten dit
voorjaar, namelijk op zaterdag 11
maart 2006, in het museum een
verkoopdag te houden van 10.00 tot
17.00 uur. De collectie zal ook wor-
den aangeboden via Internet
(http//www.kerkleven.nl/vkk/vkh.ht
m) en marktplaats.nl
Wie belangstelling heeft voor dit
soort voorwerpen is hartelijk wel-
kom. De opbrengst zal o.m. worden
gebruikt voor herplaatsing van de
haan op de Kranenburgse kerktoren.
Het museum is op dit moment ge-
sloten en zal op maandag 17 april
2006 (2e Paasdag) weer worden ge-
opend. Het is dan te bezichtigen el-
ke dinsdag, donderdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur.  Groepen
zijn vanaf die datum ook welkom
op andere dagen en tijden.
Informatie, ook voor reserveringen
voor groepen: VVV-Vorden, tel.
(0575) 55 32 22. Het museum is gele-
gen in Kranenburg op de weg tus-
sen Vorden en Ruurlo.
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Dames- en Herenmode

Kerkstraat 11, Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 12 35

Trend-show zomer 2006
woensdag 15 maart a.s.

Middag-show: 14.00 uur
Avond-show: 19.30 uur

Deze dag presenteren wij onze altijd inspirerende

mode-show in een vernieuwde stijl

Deze cheques hebben een waarde van

10% van uw aankoopbedrag. In de maand mei 2006

kunt u de modecheques besteden.

Lente-actie: 15 maart t/m (koopzondag) 2 april

ontvangt u bij aankoop weer onze bekende modecheques.

Preventiemedewerker training - 14 maart
U heeft een VCA vooropleiding ? 

� ½ dag training á € 125  excl. BTW 
� Van 13.00 – 17.00 uur 

Geen VCA voorkennis ? 
� Hele dag training á € 235 excl. BTW 
� Van 08.00 – 17.00 uur (incl. lunch) 

Het cursusboek is prima te gebruiken als naslagwerk 
Leslocatie: Het Dorpscentrum  te VORDEN

Meedoen ??  Fax, mail of bel even! 

  ABC  Kantoor Midden- en Oost-Nederland:   De Gelderhorst 6   7207 BH Zutphen
��0575 - 553495  Fax:  - 554013 �   info@abc-web.nl arbo: www.abcinfo.nl/ARBO

Praktijk voor 
overgangsklachten

José la Croix 
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

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

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

In ons sfeervolle restaurant het Achterhuus
serveren wij maandelijks een 3-gangen keuze menu o.a.

Huisgemaakte rundvleessoep
***

Entrècôte met kruidenboter 

of een pangafilet
*** 

Vruchten sorbet

Dit alles wordt geserveerd met gebakken aardappelen,

frites en 2 soorten groenten.

voor de prijs van € 16,50 p.p.

Wij serveren ook 30 soorten ambachtelijk gebakken 

pannenkoeken vanaf € 5,00

woens-, donder- en vrijdag vanaf 16.00 uur.

zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

U W B A D K A M E R A L S R E L A X R U I M T E

E L S I N G H O R S T ,  A L L E S O N D E R É É N D A K . . .
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je
lekker. Door eenvoud stralen onze badkamers rust uit. Alle elementen 
zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw persoonlijke
wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie
heeft u maar één partner nodig. Wij nemen u al het werk uit handen, 
van eerste schets tot oplevering!

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Winkelhulp
gevraagd voor supermarkt Riba 

op Camping IJsselstrand 

te Doesburg. 

Minimaal 16 jaar. 

Flexibele werktijden in weekend, 

schoolvakanties en feestdagen. 

Periode april t/m augustus. 

Tel: 0313 - 479020 

b.g.g. 0575 -526425

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

De kleine adverteerder
blijft belangrijk!
Daarom wordt 
een weekblad 
’echt’ gelezen.



Twee vrijstaande en zeven hofwoningen aan Dr.Grashuisstraat

Start verkoop fase 2 van Plan Brinkhof

Open Dag bij OBD-Opleidingen 
met timmer- en metselwedstrijden 

Chr. Kinderclub bij
Bewaarplaats

De 7 hofwoningen hebben een eigen-
tijdse uitstraling en worden in een L-
vorm gebouwd om een groen en
rustig hofje. De woningen worden
gebouwd op percelen van 136 tot 267
m2 en hebben een inhoud van 435
tot 505 m2. De woonkamer is straat-
gericht met fraai zicht op het hofje.
De keuken grenst aan de tuin en van-
uit de keuken is er direct toegang tot
die tuin. De badkamer en de slaap-
kamer bevinden zich op de begane
grond, maar kunnen ook op de eer-

ste verdieping worden gerealiseerd.
Grote keuzevrijheid en veel inde-
lingsmogelijkheden maken deze
woningen geschikt voor zowel senio-
ren als gezinnen. De verkoopprijs is
vanaf € 220.000,- v.o.n.
De 2 vrijstaande woningen (zie foto)
met geschakelde garage/berging heb-
ben een statige architectuur, bestaan
uit drie woonlagen en hebben een
inhoud van ca. 510 m2 (incl. gara-
ge/berging). De perceelsoppervlakte
is vanaf 244 m2. Op de begane grond

De eerste clubmiddag wordt op
woensdagmiddag 15 maart gehou-
den vanaf 14.30 uur. Vervolgens is er
één keer per vier weken een club-
middag.
Er wordt in twee leeftijdsgroepen
gewerkt, waardoor iedereen op z’n
eigen niveau kan worden aangespro-
ken en technieken kan leren die bij
de leeftijd passen.
Om organisatorische redenen wil de

organisatie graag vooraf weten hoe-
veel kinderen er komen. 
U kunt de kinderen opgeven door
een briefje met naam en adres door
de brievenbus van ‘de Bewaarplaats’
te doen of een e-mail te sturen aan
dirk.en.miny@hobelman-halle.nl.
Voor nadere informatie over deze
nieuwe club kunt u contact opne-
men met tel. 0573-461090.

Oost-Nederlands
Kamerkoor 

zingt Rachmaninovs
‘Vespers’

Dit voorjaar zingt  Het Oost-
Nederlands Kamerkoor onder lei-
ding van dirigent Rob Vermeulen de
Vespers van Sergei Rachmaninov.
Deze Vespers (Vse-noshchnoye bde-
niye, eigenlijk wake voor Pasen) vor-
men een viering die in Russisch-
orthodoxe kloosters tot op de dag
van vandaag gehouden wordt op de
vooravond van belangrijke kerkelij-
ke feestdagen en die duurt van de
Vesperviering bij zonsondergang tot
en met de vroege viering van de
Metten bij zonsopgang.
Het Oost-Nederlands Kamerkoor
gaat dit werk driemaal uitvoeren.
Op 26 maart a.s. vindt het eerste
concert plaats in Oldenzaal (Plechel-
musbasiliek: 15.00 uur). Verder op 1
april in Arnhem (Walburgiskerk:
20.00 uur) en tenslotte op 2 april
(Catharinakerk: 16.00 uur) in
Doetinchem.
Sergei Rachmaninov componeerde
zijn Vespers in 1915. Hij gebruikte

daarvoor oorspronkelijke, eeuwen-
oude melodieën, waar hij in zetting
en toevoegingen een eigen stijl gaf.
Voor Rachmaninov behoorden zijn
Vespers tot zijn belangrijkste wer-
ken: de 5e hymne werd ook bij zijn
begrafenis gezongen. In Rusland
behoren de Vespers al vanaf de eer-
ste uitvoering tot Rachmaninovs
populairste werken
De eisen die in dit werk aan het koor
worden gesteld zijn erg hoog. De
Vespers vragen een zeer grote stem-
omvang, met extreem diepe baspar-
tijen en hoge sopraanpassages.
Vocaaltechnisch wordt er van de
zangers ook heel wat verwacht,
omdat de partijen vaak zijn gedivi-
seerd en veel lange melodische lij-
nen in sterk wisselende dynamiek
laten zien. Het hele werk wordt a-
capella gezongen.
Laat u door het Oost-Nederlands
Kamerkoor meevoeren in de emotio-
nele en bijna mystieke wereld van
de Russisch-orthodoxe kerkmuziek
en bezoek één van de concerten. De
toegangsprijs bedraagt € 9,--
U kunt kaarten telefonisch reserve-
ren via tel. 0315-323787 of via
www.oostnederlandskamerkoor.nl.

is een ruime keuken en een royale
woonkamer. De keuken is tuinge-
richt met een deur naar het terras.
De woonkamer is gelegen aan de
straatzijde en heerlijk licht door de
vele raampartijen. De eerste verdie-
ping telt twee of drie slaapkamers.
Hier bevindt zich tevens de badka-
mer en een tweede toilet. De tweede
verdieping biedt voldoende berg-
ruimte of de mogelijkheid om een
extra slaapkamer of hobbyruimte te
realiseren. Door de dakkapel (optie)
komt er volop daglicht naar binnen.
Bij deze woningen bestaan ruime
indelings- en uitbreidingsmogelijk-
heden. De verkoopprijs is vanaf 
€ 286.000,- v.o.n.
Verkoop
De verkoop van deze woningen is in
handen van RaboMakelaars in
Doetinchem. T 0314 - 335 677. 
Op de website van Rabomakelaars
www.rabomakelaars.nl en MVO
Projecten www.mvoprojecten.nl
vindt u alle informatie over plan
Brinkhof. 

Tijdens de Open Dag is er een
metselwedstrijd tussen 4e
klas VMBO-leerlingen van de
Wesenthorst uit Ulft en
Vestersbos uit Zevenaar. Voor
de leerlingen van OBD-
Timmerindustrie is er een
onderlinge timmerwed-
strijd. De leerlingen maken
een kozijn volgens tekening.
Dit kozijn wordt verwerkt in
een speelhuisje dat na de
Open Dag door de leerlingen
zal worden aangeboden aan
een basisschool van hun
keuze. Alle werkstukken zijn
tijdens de Open Dag te
bewonderen. De prijsuitrei-
king is ’s avonds om 20.00
uur. Nadere informatie over
de praktijkopleidingen en de
wedstrijden is te vinden op
www.OBD-Opleidingen.nl

De verkoop van fase 2 van plan Brinkhof, aan de Dr. Grashuisstraat in
Zelhem, is gestart. MVO Projecten uit Doetinchem ontwikkelt op deze
inbreidingslocatie, waar voorheen houtvezelbedrijf Beumer was
gevestigd, 7 hofwoningen en 2 vrijstaande woningen met geschakelde
garage/berging. De ligging van deze woningen is uniek, heerlijk rustig
nabij het centrum van Zelhem, maar met alle voorzieningen binnen
handbereik. In het plan is ook een appartementengebouw met 18 woon-
eenheden opgenomen. De bouw van deze 9 woningen en 18 apparte-
menten (verkocht) is fase 2 van plan Brinkhof. De 5 woningen aan de
Brinkweg, fase 1, worden binnenkort opgeleverd. Door de eigentijdse
architectuur van de woningen, ruime kavels en veel groen krijgt plan
Brinkhof een ruime, karakteristieke en fraaie uitstraling. 

Op 16 maart houden de OBD-Opleidingen aan de Gildenstraat 27 in Doetinchem een Open Dag. Iedereen die
interesse heeft in een gedegen vakopleiding met uiteindelijk een grote kans op een goede baan is tussen 14.00
en 21.00 uur van harte welkom.
OBD-Opleidingen (voorheen Opleidingsbedrijf Doetinchem) is de verzamelnaam voor OBD-Bouwopleidingen,
OBD-Scholing Volwassenen, OBD-Meubel- & Interieurbouw en OBD-Timmerindustrie. OBD-Opleidingen ver-
zorgt de praktijkopleidingen voor: metselen, timmeren, tegelzetten, timmerindustrie en meubel- en interieur-
bouw. De op hetzelfde adres gevestigde Schildersvakopleiding Zutphen verzorgt de praktijkopleiding voor het
schilderen.

De Bewaarplaats aan de Dr. Grashuisstraat nodigt de basisschooljeugd
uit om op de woensdagmiddag eens iets anders te ondernemen en naar
hun gebouw te komen voor een gezellige clubmiddag. Aan de hand van
verhalen uit de Bijbel worden allerlei activiteiten ondernomen. Zo leer
je bijvoorbeeld figuurzagen en het ontstane figuur met een brandpen
te bewerken tot een mooi werkstuk, dat weer verband houdt met het
verhaal uit de bijbel.

Het activiteitencentrum ‘De Boerderij’ houdt op zaterdag 18 en zondag
19 maart een expositie van werkstukken die gemaakt zijn door cur-
sisten van de teken-, schilder- en boetseergroepen. 

Expositie in activiteitencentrum
‘De Boerderij’

Het is altijd de moeite waard een
kijkje te komen nemen, want de
kwaliteit van de getoonde werken is
vaak verrassend hoog is. De cur-
sisten zijn met ijver, creativiteit en
veel plezier bezig geweest. De expo-
santen zijn zelf aanwezig om met u,
eventueel onder het genot van een
spotgoedkoop kopje koffie, thee met
een wafel, van gedachten te wisse-
len. Misschien nodigt dat u uit om
zelf ook bezig te gaan.
‘De Boerderij’ aan de Meeneweg is
op beide dagen geopend van 10.00
tot 17.00 uur en de toegang is gratis.
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Nieuw initiatief gemeente Bronckhorst

Echtpaar Kl. Bleumink krijgt bezoek 
gemeenteraadsleden

‘Schoon en snoei’ ochtend wandelpaden 
Hummelo en Keppel

Bertus en Trui trouwden op 1 maart
1956. Op dat moment waren de
bouwvakkers nog bezig met het bou-
wen van de eerste huizen van de zo-
genaamde Staatsliedenbuurt en
enkele maanden later kon het echt-
paar z’n intrek nemen in de Gr. Van
Prinstererstraat, in het pand waar
het paar nu nog steeds naar tevre-

denheid woont.
Dhr. en mevr. Kl. Bleumink kregen
drie kinderen, waarvan de jongste,
de zoon Bertie, helaas op 20-jarige
leeftijd verongelukte. De dochters
Gerrie en Mimie zorgden inmiddels
voor vijf kleinkinderen en inmiddels
zijn er ook al weer vier achterklein-
kinderen aan het geslacht Kl.

Bleumink toegevoegd.
Bertus bracht een groot deel van zijn
arbeidzaam leven door in de
Papierfabriek Doetinchem. Trui
ging, naast het runnen van het huis-
houden, uit werken naar de
Montessori. 
Nu is het bruidspaar gepensioneerd
en geniet van de vrije tijd met kin-
deren, klein- en achterkleinkinde-
ren. Bertus mag graag tuinieren en
Trui puzzelt graag en in fietsen heb-
ben ze een gezamenlijke hobby. Als
het weer het toestaat, fietsen ze
bijna dagelijks hun kilometers door
de omgeving van Zelhem.
Het 50-jarig huwelijksjubileum zal
zeker niet ongemerkt voorbijgaan.
De klein- en achter-kleinkinderen
hadden de tuin versierd en de buurt
had een boog geplaatst bij de feest-
zaal, waar het gezellige feest samen
met de buurt, familie, vrienden en
kennissen gevierd werd

De werkzaamheden worden in
eerste instantie uitgevoerd
door de vrijwilligers van de
stichting, maar in principe is
iedereen van harte uitgeno-
digd om een steentje bij te dra-
gen aan het in stand houden
van de wandelpaden.
De deelnemers verzamelen
zich op 11 maart om 9.30 uur
bij de Gouden Leeuw in Laag-
Keppel, waar een kopje koffie
zal worden aangeboden.
Vervolgens worden verschillen-
de groepen samengesteld die,
onder leiding van een vrijwilli-
ger van de stichting, een
bepaalde route lopen. Uiterlijk
om 12.30 uur is iedereen weer
terug bij de Gouden Leeuw.
De stichting hoopt veel men-
sen te mogen begroeten en als
u in het bezit bent van een
goede snoeischaar dan kan die
zeer zeker van pas komen.
Voor vuilniszakken zal worden
gezorgd.

Als nieuw initiatief heeft de gemeente Bronckhorst het idee uitgewerkt
om echtparen, die 50 jaar getrouwd zijn, te laten bezoeken door twee
raadsleden. Daarbij wordt steeds geprobeerd steeds raadsleden te vra-
gen die afkomstig zijn uit de deelgemeente, waarin het echtpaar woont.
Het initiatief ging in per 1 maart en dat was precies de datum waarop
Bertus en Trui kl. Bleumink 50 jaar geleden in het huwelijksbootje stap-
ten en dus stonden ’s morgens de raadsleden Johanna Bergervoet en
Anny Stapelbroek aan de deur voor een bloemetje en een bezoekje.
Graag hadden we u de foto van het echtpaar en de twee raadsleden laten
zien, maar helaas miste onze fotograaf, door een communicatiestoring,
het juiste tijdstip en kon hij alleen het echtpaar nog op de foto vastleg-
gen.

De Stichting Wandelpaden Hummelo en Keppel houdt op 11 maart een ‘schoon en snoei’ ochtend met de bedoe-
ling om alle wandelroutes van de stichting na te lopen en daarbij het zwerfvuil op te ruimen en licht snoeiwerk
te doen (uitlopers bramen etc.). Ook zullen tekortkomingen in de routes, die door de winter zijn ontstaan,
zoveel mogelijk worden ver-holpen of worden genoteerd voor later te nemen actie.
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Supershet met Sabine
beste van Gelderland

Oud papier container
P.C. Nijman-IJzevoorde

Vrouwen van Nu

Sneeuwpret

11 Februari stond manege de
Fruithof te Heteren geheel in het
teken van een felle pony-dressuur-
wedstrijd. Na drie selectiewedstrij-
den wist de combinatie Sabine
Kempers met haar shetlandpony
Jollie zich te kwalificeren voor de
Gelderse Kampioenschappen. Het
lukte hen om de titel te veroveren in
de klasse L2 dressuur A/B pony's. Een
geweldige pres-tatie, dat haar een

prachtige sjerp, rozet en stalplaat
opleverde. Tevens werd ze in het
zonnetje gezet door leden van pony-
club Zelhem. Helaas zitten de
Nederlandse Kampioenschappen er
voor haar niet in vanwege de
beruchte 60% procent regel.
Hiervoor kwam ze net 0,38% tekort,
maar zelfs dit kon de feestvreugde
niet temperen!

De oud papier container staat van 14
t/m 16 maart
bij de P.C. basisschool Nijman. U
kunt het papier, natuurlijk ontdaan
van plastic en ander materiaal dat
niet in de papierbak thuishoort,

komen brengen. Van 13 t/m 18
maart staat er ook een container bij
de fam. Van Leur aan de West-
Noorderbroekweg 7 te Westendorp.

De afdeling Halle van de N.B.v.P.
nam op woensdag 8 februari in zaal
Nijhof afscheid van haar voorzitter
mevr. Gerrie Wieggers. Als dank
voor haar inzet kreeg ze een cadeau
en een bloemetje aangeboden.
Verder was dhr. Boersma uit Emme-
loord uitgenodigd om aan de hand

van (prachtige) dia’s te vertellen
over kasteeltuinen in Engeland.
Dinsdag 14 maart is de volgende bij-
eenkomst, wederom in zaal Nijhof.
De dames van Wijk 1 zullen dan het
programma verzorgen.

Velen zochten afgelopen week koude vakantieoorden op om te skiën, te
langlaufen en te sleeën. Toch was het ook dichter bij huis goed toeven in
de sneeuw. Op de heuvels in de bos-sen van Hummelo en Keppel kon er,
met enige moeite weliswaar, genoeg sneeuw gevonden worden om in
razende vaart naar beneden te zoeven.
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GroenLinks Bronckhorst zoekt 
enthousiaste mensen

Wil je ook Bronckhorst  nog groener en socialer
maken? Heb je ideeën hoe dat zou kunnen? Weet je
wat er bij jou in de buurt leeft? Laat dit dan weten
aan de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad
van Bronckhorst. GroenLinks zit sinds de verkie-
zingen in 2005 in de gemeenteraad van Bronck-
horst. De werkgroep Maatschappij en Politiek,
waarin het werk met een aantal mensen gedaan
wordt, kan nog een aantal enthousiaste mensen
gebruiken.  Je kunt meepraten over onderwerpen
in de gemeenteraad, contactpersoon zijn voor je
eigen dorp/kern, een politieke activiteit organis-
eren, meewerken aan de website in opbouw en ken-
nis over een bepaald onderwerp inbrengen.  De
groep wil van alles, maar hier gaat het (soms) mis,
want daarvoor heb je voldoende mensen nodig.
Vind je het leuk samen met andere enthousiaste
mensen iets voor je gemeente te doen, meld je dan.
Je hoeft geen lid van GroenLinks te zijn; wel ver-
wachten de fractie een groene en sociale instelling.
Voor verdere informatie en voor aanmelding bel of
mail je met Max Noordhoek, fractievoorzitter van
GroenLinks in de gemeenteraad van Bronckhorst,
tel. 0314-381773, e-mailadres m.noordhoek@bron-
ckhorst.nl

. 

Kees van de Meister zöch 
contact in de Velswiek

Op de website van buurtvereniging Velswijk heeft
dhr. Cornelis Verbeek (Kees van de Meister), opge-
groeid in het zogenaamde meistershuus in de Vels-
wijk (tegenwoordig garagebedrijf Suselbeek), een
oproep geplaatst om in contact te komen met oud-
buurtgenoten en bekenden uit Velswijk en omge-
ving.
Dhr. Verbeek heeft na zijn jeugdjaren de Velswijk
verlaten en is na diverse omzwervingen in Finland
terecht gekomen. Onlangs heeft hij, al surfend over
het internet, de website van buurtvereniging Vels-
wijk ontdekt en de mogelijkheid aangegrepen om
de verloren gegane contacten te herstellen.
Iedereen die ook de banden met Cornelis Verbeek
wil aanhalen wordt verwezen naar het gastenboek
van www.velswijk.nl.
Met een beetje zoeken kom je daar het e-mailadres
van Kees van de Meister tegen!

Paasviering bij Passage
De Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging Pas-
sage afdeling Zelhem houdt op woensdag 15 maart
een paasviering in cultureel centrum ‘de Brink’. Na
een koffietafel, die om 18.30 uur begint, volgt een
liturgie.

• Onderhoud alle merken
• APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s

• Remmen
• Carkits

MMAAAARRTT  KKNNAALLLLEERR
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto)

OONNDDEERRHHOOUUDDSS--
BBEEUURRTTEENN  TTEEGGEENN

SSCCHHEERRPPEE  PPRRIIJJZZEENN

Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon 

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem. Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067    

www.dierenspeciaalzaak.com  

www.dierenspeciaalzaak.com 

VOEDINGSADVIES VOOR UW
HOND OF KAT OP MAAT!

IN UW DIERENSPECIAALZAAK

ZATERDAG 11 MAART VAN 11.00 TOT 16.00 UUR
IN UW DIERENSPECIAALZAAK 

ZULT U PERSOONLIJK BEGELEID
EN GEADVISEERD WORDEN DOOR 
EEN VOEDINGSDESKUNDIGE OVER 

DE BESTE VOEDING 
VOOR UW HOND OF KAT!!!
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Voorleeswedstrijd
afgelast

De jaarlijkse dialectvoorleeswed-
strijd van de vereniging ‘Vrienden
van de streektaal veur Lochem en
Umgeving’ en de ‘Dialektkring
Achterhook en Liemers’, die op
zaterdag 18 maart zou worden
gehouden in café restaurant ‘De
Luifel’ in Ruurlo gaat wegens te
geringe belangstelling niet door. 
Nadere informatie hierover kun je
krijgen bij mevr. Hermien Groot
Jebbink in Vorden, tel. 0575-552981
of via e-mail via
groot.jebbink@hetnet.nl

Concert Accordeon
Vereniging Varsseveld

De Varsseveldse Accordeon Vereni-
ging, verzorgt , onder leiding van
dirigent Henk van den Berg, op vri-
jdag 17 maart een concert in
Zalencentrum ‘De Radstake’ te
Heelweg. Het concert begint om
20.00 uur en de zaal is open vanaf
19.30 uur. 
De entree bedraagt € 6,--.
Bij het concert zullen een saxofon-
ist en een trompettist van
Harmonie De Vriendschap uit
Doetinchem enkele nummers
meeblazen en dansers van Dans-
studio Vieberink uit Aalten zullen
op de klanken van ‘Im Weissen
Rossl’ een dans uitvoeren. De
zanggedeeltes, onder andere bij
het nummer ‘My heart will go on’
(titelsong  Titanic) zal door eigen

leden verzorgd worden.
De Varsseveldse vereniging  heeft
twee orkesten, een Opleidings-
orkest en een A-orkest met de meer
geroutineerde spelers. Beide orkes-
ten worden begeleid door een
combo met bas, drums, percussie
en keyboard. De presentatie is in
handen van Erik Plageman (win-
naar Open Podium 2005).
Er zitten momenteel veertien
jeugdleden bij de vereniging die
door dirigent Henk van den Berg
worden opgeleid. De lessen wor-
den op de donderdag- en vrijdag-
middag gegeven, terwijl de repeti-
tie van de vereniging op de don-
derdagavond vanaf 19.00 uur in De
Borch te Varsseveld plaatsvinden. 
U bent welkom, maar u kunt ook
altijd met het secretariaat, tel.
0315-653578, bellen voor nadere
informatie of  op de website:
www.vav-accordeon.nl kijken.

Bronckhorst
harmoniseert 
Gemeentelijke

zwembaden

Burgemeester en wethouders van
Bronckhorst heb-ben besloten om
het gebruik, de openstelling en ta-
rieven van de gemeentelijke zwem-
baden met ingang van het seizoen
2006 op elkaar af te stemmen. Ook
is het weer mogelijk om in de
voorverkoop goedkoop een abon-
nement te kopen. Nieuw is dat je
met één abonnement in alle drie
de gemeentelijke zwembaden te-

recht kunt.
Tot nu toe hanteerden de drie
gemeentelijke openluchtzwem-
baden nog verschillende tarieven.
Dit stamt van voor de herindeling.
De zwembaden kwamen na over-
leg tot de nieuwe tarieven.
In de voorverkoop is het standaard-
abonnement, het jeugdabon-
nement en het gezinsabonnement
tegen een gereduceerd bedrag
verkrijgbaar. De voorverkoop is op
22, 23 en 24 maart. Op 22 maart
kunnen zwemliefhebbers zich ook
voor zwemlessen voor het A-diplo-
ma aanmelden, op 23 maart voor
het B-diploma en op 24 maart voor
de overige diploma’s.  
De voorverkoop vindt bij alle drie
de zwembaden plaats. Inschrij-
vingsformulieren zijn daar verkri-
jgbaar en worden ook op de
gemeentepagina en de website
geplaatst. 

Enquête in buurtbus

In week 11 (13 t/m 18 maart) zal in
de buurtbus Zelhem-Varsseveld-
Dinxperlo-Aalten enquête worden
gehouden. De passagiers krijgen
een vragenlijst die snel is in te
vullen en in de bus kan worden
ingeleverd. Gevraagd wordt om dit
een week lang voor iedere gemaak-
te rit te doen. Het doel is om
inzicht te krijgen in de in- en uit-
stapplaatsen en het gebruik van
aansluitende bussen en treinen.
Ook kunt u suggesties en kritiek
kwijt. De enquête is anoniem.

De voorjaarsuitvoeringen van toneelvereniging de Heide vinden dit jaar plaats
op donderdag 16 en vrijdag 17 maart in Zaal Nijhof in Halle. Opgevoerd wordt
‘De voordeur stond open’, een blijspel in drie bedrijven van Max Andrea. 
De voorstelling begint op beide avonden om 19.30 uur. 
De toegang is gratis. Om de kosten te dekken wordt er een grote verloting
gehouden.

Voorjaarsuitvoeringen
toneel ‘de Heide’

D A M E S M O D E

Met o.a Cecil, Intown, Venducci, Angels, 

Dreamstar en Yest, Zizzi (grote maten)

Grote keus aan byouterie, riemen, tassen en sjaals
Smidstraat 11, 7021 AB  Zelhem

Tel. 0314 - 625995

Donderdag 9 maart om 9.30 uur 
openen wij de deuren.

Kom een kijkje nemen in onze fraaie winkel.
De koffie en een heerlijke slagroomsoes 

staan voor u klaar!

Openingstijden:

Dinsdag t/m Donderdag 9.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.30 uur

Vrijdag 9.30 tot 12.30 en 13.30 tot 20.00 uur

Zaterdag 9.30 tot 16.00 uur

Het verhaal speelt zich af in de
woonkamer van het echtpaar Philip en
Carla Hermans. Philip heeft gesollici-
teerd naar de functie van directeur

van de Nederlandse vestiging van een
internationale onderneming. De
‘grote baas’, dhr. Zijl van Beekbergen,
is helemaal uit Parijs overgekomen om

te beoordelen of Philip geschikt is voor die functie.
Hij logeert bij het echtpaar, dat natuurlijk een zo
goed mogelijke indruk probeert te maken. Opdat het
de voorname gast aan niets zal ontbreken, heeft
Carla zelfs een hulp in de huishouding, de Turk Ali
Ben Yoessoef, aangenomen.
Het blijft echter niet bij één gast. Al op de eerste dag
na de aankomst van Zijl van Beekbergen meldt zich
niet alleen de uit zijn bejaardenflat gevluchte vader
van Carla, maar ook liefst drie privé-secretaresses en
zelfs een tweede Zijl van Beekbergen. En dan wordt er
ook nog een bos bloemen met op het kaartje een
onheilspellende tekst en een tikkend pakketje
bezorgd……….
Wie wil weten hoe het verhaal afloopt, wordt van
harte uitgenodigd dit met eigen ogen te aan-
schouwen op 16 en 17 maart aanstaande in zaal
Nijhof in Halle.
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De dames van de Jeugdgroep van De
Zonnebloem in Steenderen hebben al-
ledrie een pedagogische opleiding ge-
noten. Dit zogenaamde J-team, heeft
een eigen doelgroep, zeker wat betreft
leeftijd en leefstijl. Er zullen activitei-
ten op het programma komen die bij
die jongeren passen. 
Afgelopen zaterdagmiddag 4 maart
2006, gingen drie jongeren naar de Bi-
oscoop Merral Zutphen in Zutphen.
Rob Lohuis, Sander Bulten en Thomas
Hebben werden met de auto opge-
haald van huis.

In deze nieuwe bioscoop kunnen ar-
rangementen worden besteld, waarbij

naast het bekijken van een film ook
een lekker patatje kan worden gege-
ten bij de McDonald’s vlakbij. 
De film heette: ‘Dreamer: Mijn
Droompaard’ en was erg leuk. De drie
jongens hadden het prima naar de
zin. Ook Thomas Hebben genoot zicht-
baar van het filmbezoek. Hij vertelde
dat hij het fijn vond om met vrienden
uit te zijn en was er niet moe van, daar
was het te leuk voor. Met de rolstoel
kon hij goed terecht, want er waren
maar een paar drempels. En of hij nog
eens naar de film wil? Ja zeker!

Met Anne, Marieke en Ellen konden
Rob, Sander en Thomas het prima vin-

den. Een heerlijk uitje dus, voor herha-
ling vatbaar!

Activiteit van de Jeugdgroep van De Zonnebloem

Met het J-team fijn naar de film!

De Zonnebloem zet zich al vele jaren in voor langdurig zieken, lichame-
lijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Nieuw is dat in Steende-
ren een Jeugdgroep bij De Zonnebloem is gevoegd: Anne en Marieke Vis-
ser en Ellen Plant zijn jonge vrijwilligers die zich in willen zetten voor ge-
handicapte jongeren!

De drie dames van het J-team van De Zonnebloem gaan met drie gehandicapte jongeren naar de film: (v.l.n.r.) Rob Lohuis, Anne Visser,
Sander Bulten, (zittend v.l.n.r.) Ellen Plant, Thomas Hebben en Marieke Visser.

Het was hard werken in de voorjaars-
vakantie 2006 van de leden van de
World Servants Groep Steenderen.
Maar alles voor het goede doel: de pro-
jecten van World Servants in Afrika.
Het grootste gedeelte van de groep
gaat naar Zambia om een opleidings-
centrum te bouwen. Verder gaat er
nog iemand naar Ghana voor de bouw
van een kliniek en iemand naar Egyp-

te om een noodopvang voor daklozen
te bouwen. Ook dit jaar stonden er
weer ongeveer 100 adressen op het
lijstje om langs te gaan. Met trekkers,
wagens en auto’s met aanhangwagens
gingen de vrijwilligers op pad. Ze heb-
ben drie dagen hard gewerkt met uit-
eindelijk een mooi resultaat: vijf con-
tainers oud ijzer. 

Deze actie was echter nooit zo’n groot
succes geworden zonder de familie IJs-
seldijk, die erf en trekkers ter beschik-
king stelde. De jongeren van World
Servants willen hen daarvoor hartelijk
bedanken. Verder willen ze de firma
Schrijver, het bedrijf waar het oude
ijzer aan verkocht is en alle vrijwilli-
gers en familieleden die hebben gehol-
pen bij het ophalen van het ijzer be-
danken. En natuurlijk gaat hun dank
uit naar alle mensen waar zij oud ijzer
op mochten komen halen. 
Meer informatie en foto’s van World
Servants groep Steenderen op de site:
www.wssteenderen.nl.tt.

World Servants groep Steenderen

Oudijzeractie wederom groot succes

De derde oudijzeractie van World Servants groep Steenderen was ook dit
jaar weer een groot succes. Vijf containers oud ijzer konden volgeladen
worden afgevoerd! Drie dagen lang reden auto’s en trekkers met aanhan-
gers heen en weer om het oude ijzer bij particulieren en bedrijven op te
halen.

Met een trekker werd het vele oude ijzer vanuit de aanhanger in de container gegooid, die bij de familie IJsseldijk op het erf mocht staan.Meer dan 650.000 Nederlanders heb-
ben artrose, de meest voorkomende
vorm van reuma. Rond de 35 begint
artrose vaak al, meestal nog zonder
klachten. Pas laat openbaart de ziekte
zich, en dan is het al te laat. Genezing
is er nog niet. Het aantal artrosepa-
tiënten zal met de vergrijzing snel op-
lopen. Artrose is daarom het belang-
rijkste aandachtspunt van het Reuma-
fonds tijdens de collecteweek van 12
t/m 18 maart.  

NOG 100 ANDERE SOORTEN
Niet alleen artrose vormt een bedrei-
ging. Er zijn nog meer dan 100 andere
vormen van reuma, waarvan de mees-
te ook nog niet te genezen zijn. Ziektes

waarop iedereen kans loopt, vooral
ouderen, maar ook jongeren. Grote
kans zelfs, want één op de tien men-
sen in Nederland heeft een vorm van
reuma. Dat is ruim anderhalf miljoen
mensen. 

ONBEGRIJPELIJK
Onbegrijpelijk, dat we zo bezig zijn
met een rimpel, een buikje of wat
minder haar. Terwijl niemand zich
druk lijkt te maken over zijn toekom-
stige ' bewegingsvrijheid'. Het Reuma-
fonds zet zich in voor het behoud van
beweging voor reumapatiënten van
nu èn van de toekomst door veel geld
te investeren in wetenschappelijk on-
derzoek. Onderzoek naar de oorzaken
van reuma, naar betere behandelme-
thoden en medicijnen. 

REUMAFONDS
Het Reumafonds zamelt geld in voor
de reumabestrijding en de zorg voor
mensen met reuma. Het fonds be-
steedt zijn inkomsten aan weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting,
individuele financiële hulp, patiën-
tencontact en aangepaste vakanties.
De jaarlijkse collecte bedraagt onge-
veer een kwart van de inkomsten.

Je krijgt eerder reuma
dan rimpels
Artrose centraal tijdens Reumafonds collecteweek

Rond de 35 begint het vaak al. Bo-
ven de 60 raakt het bijna iedereen:
artrose, de meest voorkomende
vorm van reuma. De pijn en beper-
kingen kunnen je leven letterlijk
verzieken. Genezing is er nog niet.
We geven steeds meer uit aan dure
cosmetica en ingrepen om mooi te
blijven. Wat hebben we ervoor over
om te kunnen blijven bewegen?
Het Reumafonds collecteert van 12
t/m 18 maart.

Het is aan de jarenlange vriendschap-
pelijke contacten met beide ensem-
bles te danken, dat het concertorgani-
sator Wim Laurensse is gelukt om dit
bijzondere programma, naast de drie
uitvoeringen in Den Haag, Utrecht en
Amsterdam, in de prachtige gerestau-
reerde St. Janskerk te laten klinken.
Voor het programma is met name ge-
put uit de traditie van de Anglicaanse
koormuziek, doorgaans gebaseerd op
Psalmteksten, waarin deze koorwer-
ken deels door strijkers en basso conti-
nuo worden begeleid. 
In het eerste deel van het programma
klinkt naast een aantal van de mooiste
Anthems en Motetten, het feestelijke
'Welcome Song', welke Purcell schreef
voor King James II. 

Door de combinatie van expressieve
kracht en nobele eenvoud en waardig-
heid, waant men zich deze middag
voor even in de befaamde Westmin-
ster Abbey. Daarnaast klinken de Fune-
ral Sentences, een van de erkende
meesterwerken uit het rijke oeuvre
van Purcell. Deze ontroerende muziek
ontstond in 1694 (slechts een jaar voor
Purcells eigen overlijden) in het jaar

dat de geliefde Queen Mary II over-
leed. De wereldlijke muziek is ook in
het programma vertegenwoordigd en
wel met een van de odes en Welcom-
songs die Purcell in opdracht van het
hof componeerde. Deze gelegenheids-
werken ontstonden meestal ter gele-
genheid van een koninklijke verjaar-
dag of om de terugkeer van het hof
naar de zomerresidentie of vice versa
naar de regeringszetel Londen luister
bij te zetten. 
In dit geval klinkt de ode Welcome to
all the pleasures, waarmee in 1683 de
naamdag van de Heilige Cecilia, pa-
troonheilige van de muziek, werd ge-
vierd.

Het muzikale eerbetoon aan Purcell
wordt tenslotte gecompleteerd met
enkele fantasievolle instrumentale
werken door The Locke Consort, voor
deze gelegenheid aangevuld met Jan
Willem Vis: barokaltviool, Jean-Paul
Events: violone/contrabas en Stephen
Taylor: orgel. De vocale solisten zijn ge-
renommeerde zangers uit The Amster-
dam Baroque Choir, Het Nederlands
Kamerkoor en Cappella Currende.

De muzikale leiding is in handen van
dirigent en musicoloog Paul de Kok,
die als concertprogrammeur tevens
verantwoordelijk voor de AVRO con-
certserie in het Concertgebouw te Am-
sterdam en het Muziekcentrum Vre-
denburg in Utrecht. Toegangskaarten
voor dit concert zijn uitsluitend vanaf
14.45 uur aan de kerk verkrijgbaar. 

Aanvang van het concert is 15.30 uur.

Concerten in de St. Janskerk - Zutphen

Ode aan Purcell 
in St. Janskerk
Het Vocaal Ensemble Multiple
Voice brengt tezamen met het be-
faamde Locke Consort op zondag
12 maart een buitengewoon presti-
gieus barokprogramma onder de
titel 'Orpheus Brittanica' waarin
een ode wordt gebracht aan de
grootste van alle Engelse barok-
componisten: Henry Purcell (1659-
1695).
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Stichting Oranjefeesten Toldijk heeft
het voortouw genomen om een aantal
interessante gespreksonderwerpen
voor te dragen aan de redactie van het
programma. Zes keer wordt er overge-
schakeld naar Toldijk en komen Tol-
dijkse mensen aan het woord. De plan-
ning is als volgt:
10.10-10.20 Gert Garritsen (schapen
drijven, slachtfeest), Jan Burgers (De
Rank) en Stichting Oranjefeesten Tol-
dijk. 10.35-10.45 Kunstenaar Jan van
Hal, Zorgboerderij Hiddink, Passage
en beeldenmaakster Hermien Berke-
laar. 11.10-11.20 Flophouse, Wim te
Kamp (Jeugdclub), Line-dancers en
Volksdansers. 11.45-11.55 Bob ten Har-

kel, Halftieners, Harry Nijhoff (Weis-
sensee) en muziek van Wilco Prinsen,
Renske Nijkamp. 12.15-12.25 Harry
Jansen (Toldiekse klok), Ab Aalderink
(Historicus) en vriendengroepen
B.V.I.T. en K.U.T. 12.45-12.55 Lawaai ma-
ken

Tijdens het programma is het de be-
doeling dat zoveel mogelijk inwoners
van Toldijk langs komen bij Den Bre-
mer om het gastenboek te tekenen.
Hoe meer inwoners er langskomen,
hoe meer punten dat oplevert in de
Kleine Kernen Competitie. Het gaat
om het percentage inwoners dat langs
komt op de totale Toldijkse bevolking

van 921 inwoners (huidige koploper
48,6%). Als u komt wordt uw stem ge-
teld wanneer u uw naam en adresge-
gevens opgeeft. Tussen de live-uitzen-
dingen door wordt door Tonny Huur-
nink een videofilm over Toldijk ver-
toond.

Een laatste onderdeel van het pro-
gramma vindt omstreeks 12.45 uur
plaats. Dan is het de bedoeling om zo-
veel mogelijk lawaai te maken met el-
kaar. Het aantal decibellen dat we ge-
zamenlijk produceren wordt verme-
nigvuldigd met het percentage inwo-
ners dat tussen 10.00 uur en 12.45 uur
langs komt.

Kom dus 11 maart (even) naar Den Bre-
mer om dorpsgenoten te ondersteu-
nen en uw Toldijkse stem uit te bren-
gen of zet in elk geval de radio aan! In-
formatie over deze ochtend is te lezen
op Toldiek Plaza, dé startsite van, voor
en over Toldijk, een initiatief van de
Stichting Oranjefeesten Toldijk:
www.toldiek.nl.

Kleine Kernen Competitie

Toldijk op Radio Gelderland

Op zaterdag 11 maart komt het Radio Gelderland programma Achter-
hoeks Accent naar Toldijk. Het programma Achterhoeks Accent met Arie
Ribbers vanuit de studio is elke zaterdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur te
beluisteren (90.4 FM) en in elke uitzending staat één Achterhoekse kleine
kern centraal. Tijdens de uitzending wordt een aantal keren overgescha-
keld naar de Kleine kern van die week. Op 11 maart zal de verslaggever Re-
né Arendsen aanwezig zijn bij de locatie Den Bremer. Het is de bedoeling
dat Toldijk laat zien wat het in huis heeft. Het dorp dat zich het best pro-
moot, wint uiteindelijk een speciale competitie.

Het Radio Gelderland programma Achterhoeks Accent komt naar Toldijk, waarbij diverse gasten komen; Harry Jansen vertelt over de Tol-
diekse klok die op Den Bremer staat.

Alle benadeelden die aangifte hebben
gedaan van diefstal van hun fiets kun-
nen die ochtend komen kijken of hun
tweewieler op het politiebureau staat.
Belangrijk is dan wel, dat u het bewijs
van aangifte meeneemt. Wanneer u
nog geen aangifte van diefstal heeft
gedaan, maar wel uw gestolen fiets
aantreft, dan dient u een bewijs van ei-
gendom te tonen. De politie gaat er

vanuit, dat veel mensen naar de kijk-
ochtend komen, want de gevonden
fietsen staan ècht op hun rechtmatige
eigenaar te wachten!

In het overzicht is te zien waar de aan-
getroffen fietsen worden gestald.
Fietsen die zijn aangetroffen in de ge-
meente Doetinchem worden gestald
op het  terrein van de gemeentewer-
ken aan de Broekweg 20 in Doetin-
chem. Fietsen aangetroffen in de ge-
meente: Berkelland gestald bij politie-
bureau in Borculo. 

Fietsen aangetroffen in de gemeente
Bronckhorst gestald bij politiebureau
in Zelhem. Fietsen aangetroffen in de
gemeente Lichtenvoorde-Groenlo ge-
stald bij politiebureau in Lichtenvoor-
de.

Fietskijkochtend in de Achterhoek
Op zaterdag 11 maart wordt van
9.00 uur tot 12.00 uur bij een aantal
politiebureaus in het district Ach-
terhoek een fietskijkdag gehou-
den. Alle fietsen die in de afgelo-
pen periode zijn aangetroffen en
waar de politie geen eigenaar van
heeft kunnen achterhalen worden
deze dag bij de politiebureaus ge-
stald.

Door de gemeentelijke herindeling
hebben de meeste achterhoekers in
2004 al hun stem kunnen uitbrengen
voor een nieuwe gemeenteraad. Om-
dat het CDA er ook voor de inwoners

wil zijn buiten de verkiezingstijd, zijn
er in Bronckhorst toch verkiezingsbor-
den neergezet met de tekst: Stem-
men? Niet Nu! We zijn er al voor u. 

Het CDA wil hier op een ludieke ma-
nier mee duidelijk maken dat de inwo-
ners van Bronckhorst ook buiten de
verkiezingstijd kunnen rekenen op de
inzet van de CDA - raadsleden en wet-
houders.

Geen verkiezingen, wel borden…..
Aanstaande dinsdag zijn er in Ne-
derland gemeenteraadsverkiezin-
gen. De inwoners van Bronckhorst
hoeven de gang naar de stembus
niet te maken.

Diggeth is de nieuwe band van Harald
te Grotenhuis en Alco Emaus, die eer-
der samen al in Wicked Mystic zaten.
Deze band speelde door heel Neder-
land vele shows, maar na jaren van
spelen en net niet de definitieve door-
braak halen besloot de band uit elkaar

te gaan. Te Grotenhuis raakte daarna
maanden geen gitaar aan, maar toen
hij Benjamin Kip tegenkwam, een des-
tijds slechts negentienjarige drum-
mer, begon hij weer muziek te maken.
het bleek een gouden stap! Het klikte
meteen tussen de twee en ze besloten
een band op te richten. Emaus werd
gevraagd als derde lid en Diggeth was
geboren. 

De band speelt alleen nog muziek die
ze zelf te gek vinden. Het moet emotie
oproepen, waarbij technische hoog-
standjes niet vereist zijn. Optredens
van het trio zijn explosief en vol van
emotie. Deze zaterdag komen ze naar
de Rockstake, het belooft opnieuw een
topavond te worden!

Diggeth in de Rockstake
Deze zaterdag weer stevige hard-
rock in de Rockstake, met de band
Diggeth. Al twee keer eerder zou
deze band naar de Rockstake ko-
men, twee keer zat het weer niet
mee en ging de avond niet door. Op
deze zaterdag moet het echter wel
heel vreemd lopen wil het weer
niet doorgaan, dus kom allemaal
naar de Rockstake om deze band te
zien!

In de “link2link” workshop kan ken-
nis gemaakt worden met de nieuwste
link2link ponsjes uit de “Holland” se-
rie en wordt er onder deskundige lei-
ding een leuke kaart mee gemaakt. In
de andere workshop wordt een kaart
gemaakt met de nieuwste sierlijke
multimallen uit het boekje “Sierlijke
kaarten met multimallen” dat dit
voorjaar is uitgekomen. Ook hier is
het motto: “Lekker doen en vragen
staat vrij”.
Het belooft een beurs te worden met
een grote verscheidenheid aan hob-
by’s.

Bernard Venderbosch uit Zieuwent is
deze keer van de partij met zijn schit-
terende kalligrafie werkstukken. Door
jarenlange ervaring heeft hij deze
hobby tot kunst verheven. Bij hem kun
je terecht als je voor een speciale gele-

genheid een oorkonde of sierlijk ge-
schreven gedicht nodig hebt.
Kunstig zijn de sieraden gemaakt van
onderdelen van oude broodroosters
door plaatsgenoot J. Kuenenger. Maak-
te hij vorig jaar voorzichtig alleen nog
maar eenvoudige broches en oorbel-
len, nu is hij volledig met de sieraden-
trend meegegaan en maakt hij ook
moderne hangers en broeksieraden.
Dat fietsbinnenbanden meer zijn dan
alleen maar dienst doen als binnen-
band, bewijst Bertha Krüs uit Loer-
beek. Met oude binnenbanden maakt
zij de mooiste hoeden die zowel bin-
nen als buiten als decoratie kunnen
dienen.
Verder vindt u op deze beurs o.a. hout-
snijden, boerenschilderkunst, de
nieuwste kaartentrends, creatieve ui-
tingen in paverpol en koudporselein,
pentekenen, gedecoreerde babykleer-
tjes, scrapbooken en nog veel meer.
Bij veel deelnemers bestaat de moge-
lijkheid om je op te geven voor work-
shops en/of cursussen.

Het is een ruim opgezette beurs met
voldoende ruimte voor iedereen die
rolstoel- en of rollator afhankelijk is.
Een beurs dus voor iedereen die van
creativiteit houdt, of op zoek is naar
een leuk creatief cadeau. Voor meer
info kunt u bellen met 0544-375772 of
kijken op  www.betsylurvink.nl Voor
tijd en kosten zie contactje elders in
dit blad.

Creatieve hobbybeurs
Zondag 12 maart vindt in de sfeer-
volle gemeenschapsruimte van
woon- en zorgcentrum “Antonius-
hove" in Lichtenvoorde de Creatie-
ve voorjaarsbeurs plaats. Deze hob-
bybeurs kenmerkt zich doordat de
deelnemers naast de verkoop van
eigengemaakte spulletjes, ook hun
hobby demonstreren en open
staan voor creatieve vragen van de
bezoekers. Ook zullen er een twee-
tal workshops zijn waaraan tegen
een geringe vergoeding kan wor-
den deelgenomen.

Deze avond presenteren wij ook de
nieuwe Make-Up kleuren en trend van
het topmerk Movie, de voorjaar en zo-
mer make-up draagt de naam Aquari-
um. Niels Jansen, winnaar Beauty
Award 2005, Nederlands beste visagist,
zal deze avond weer aanwezig zijn en

eenieder van een make-up advies voor-
zien. Ook krijgt u de gelegenheid om u
door de beste visagist van Nederland
te laten opmaken.
Onze kapsters hebben zojuist een 4
daagse training bij KOC Nederland
(Kennis- en ontwikkelcentrum Uiterlij-

ke Verzorging) afgerond. Dat betekent
dat zij niet alleen op de hoogte zijn
van de laatste trends op het gebied
van kappersmode en kleurtrends,
maar dat onze kapsters ook de laatste
en juiste technieken kennen om deze
kapsels voor u te realiseren ! 
De Haarlijn voorjaar/zomer 2006 staat
in het teken van comfort, klasse, stijl
en avontuur. Het haar wordt gesti-
leerd en verzorgd gedragen. De lijn be-
staat uit 3 trends: Nautic/Navy, Global
mix en Classic Romance, luxe en klas-
se, sportiviteit en geraffineerde geo-
metrische vormen zijn de trefwoor-
den. De workshop avond is bij uitstek
geschikt voor het stellen van vragen
en het opdoen van handige tips en
simpele toepassingen om uw haar tel-
kens weer stralend te laten zitten.
Kortom, haal het beste uit uw haar !!!

De workshop op 6 april a.s. begint om
18:00 uur en is voor iedereen toegan-
kelijk, deelname is GRATIS. Wilt u
meer weten of wilt u zicht opgeven, de
avond is uitermate geschikt om sa-
men met een vriendin of groep vrien-
dinnen te bezoeken, belt u dan met
Martine Hair & Beauty, Dreef 11, Hen-
gelo Gld, Tel: 0575-465715.

Workshop nieuwe Haarmode en Make-UP, Bij Martine Hair & Beauty

Wij zijn er klaar voor!

6 April a.s. is het weer zover, op deze avond organiseren wij weer een work-
shop, deze workshop zal in het teken staan van de nieuwe voorjaar haar-
modelijn Comfort.



Het huis is veel comfortabeler gewor-
den: geen tocht meer door naden en
kieren en een veel lagere energiereke-
ning! “Sinds de verbouwing, merk ik
dat het in huis veel vochtiger is gewor-
den. Voor mijn dochter die astma
heeft, leverde dat veel problemen op.
We hebben aan de woningbouwvereni-
ging gevraagd wat we konden doen.
Deze adviseerde ons de roosters open
te laten staan, zodat de vochtige lucht
in huis ververst wordt door schone
lucht van buiten. En om dagelijks mini-
maal een kwartier te luchten. Wist je
dat een gemiddeld gezin dagelijks 
10 liter vocht produceert? Dat moet
dus een uitweg vinden. En ik nog wel
denken dat het energieverspilling was,

die roosters open. Maar dat is dus hele-
maal niet zo. De droge lucht die je
overhoudt, verwarmt makkelijker dan
vochtige lucht en kost dus ook minder
energie. Maar het is vooral ook beter
voor het klimaat in huis. De lucht in
huis voelt nu een stuk beter aan. Daar
heeft niet alleen mijn dochter profijt
van, maar wij allemaal.”

geeft antwoord
Vraag:
Hoe komt het dat het zo lang
duurt voordat er warm water uit
mijn kraan in de keuken komt?
En, wat kan ik daaraan doen?

Antwoord:
Het warme water moet eerst nog
de weg tussen
toestel en
kraan afleg-
gen. Snel
warm water
uit de kraan
kan alleen als
het warmwa-
tertoestel zo
dicht mogelijk
bij de keuken of de badkamer
staat en de leidingen zo kort
mogelijk zijn. Als dit niet moge-
lijk is, kan een tweede toestel
zoals een keukenboiler uitkomst
bieden. U heeft dan direct warm
water in de keuken en bespaart
energie. Dit gaat alleen op wan-
neer u u regelmatig kleine hoe-
veelheden water gebruikt.

Meer weten over energie bespa-
ren in huis en energiezuinig
verwarmen? Bel de Milieu
Centraal Informatielijn 0900-
1719 (15 cpm) of surf naar
www.milieucentraal.nl. Hier
vindt u praktische informatie
over de vele mogelijkheden om
in het dagelijks leven rekening
te houden met energie en
milieu.

Een lagere energierekening? Makkelijker dan u denkt!
Tips en ideeën om energiezuinig te verwarmen

Het is niet altijd makkelijk om zicht te krijgen op uw energieverbruik.
Waardoor wordt die hoge rekening nu precies veroorzaakt, behalve dan
natuurlijk de stijgende energieprijzen? Op deze pagina treft u een overzicht
aan van de totale jaarlijkse kosten voor gas en elektra. Daarnaast tips en
ideeën om te besparen op verwarming en warm water, de twee grootste
kostenposten op uw energierekening.

Een gemiddeld huishouden betaalt per
jaar zo’n 1538 euro aan gas en elektra.
Aan vastrecht komt daar jaarlijks nog
circa 70 euro bij. Bijna de helft van dat
bedrag gaat zitten in de verwarming van
uw woning, ruim 700 euro per jaar. Aan
warm water betaalt u jaarlijks zo’n 250
euro. Aan wassen, drogen, strijken en
stofzuigen geeft u jaarlijks gemiddeld
140 euro uit. Uw koelkast en diepvriezer
kosten u jaarlijks 108 euro. Voor het
laten branden van de lampen betaalt u
jaarlijks gemiddeld 100 euro. Het ener-

gieverbruik van apparaten als televisie,
telefoon, computer, kost u zo’n 93 euro
op jaarbasis. Hetzelfde bedrag bent u
ongeveer kwijt aan koken, bakken en
braden. De resterende 53 euro gaat in
overige apparaten zitten.
Energie besparen in huis is makkelijker
dan u denkt. Hieronder vijf tips voor
energiezuinig verwarmen. Tips die u
direct, zonder grote investeringen,
kunt toepassen. Samen leveren deze
tips u een besparing op van maar liefst
185 euro!

1. Gebruik een spaardouchekop (55 euro)
Met een waterbesparende douchekop doucht u even comfortabel als onder
een 'normale' douchekop. Toch verbruikt u voor een douchebeurt van 8.5
minuten 38 liter minder warm water. De kosten van een spaardouchekop
zijn na minder dan een jaar teugverdiend.

2. Stook een graadje lager (50 euro)
Met iedere graad die u de thermostaat lager instelt, bespaart u gemiddeld
zeven procent op uw energiegebruik voor verwarming. Wanneer u gewend
bent om 21 graden of meer te stoken, kan twintig graden nog steeds com-
fortabel zijn. Maar het scheelt wel veel geld op uw energierekening.

3. Zet de verwarming op tijd op de nachtstand (35 euro)
De kamerthermostaat kunt u een uur voor het slapen gaan op de nacht-
stand zetten, het afkoelen duurt immers enige tijd. De aanbevolen nacht-
stand is 15 graden. Het kost dan 's ochtends niet veel extra energie om
het huis weer op te warmen.

4. Zet thermostaatkranen op uw radiatoren (25 euro)
Met thermostatische radiatorkranen kunt u per ruimte aangeven hoe warm
het er moet zijn. De kranen kunnen in ieder vertrek geplaatst worden
behalve in het vertrek met de thermostaat. Bij een gemiddeld gasverbruik
van 1500 m3 voor verwarming bespaart u bijna 25 euro per jaar. Dat is
ongeveer evenveel als de kosten van 5 thermostatische radiotorkranen. Bij
een nieuwe installatie heeft u dus de kosten al na een jaar terugverdiend.

5. Douche een minuutje korter, of twee? (20 euro)
Per keer staan wij gemiddeld 8,5 minuten onder de douche. Eén minuut
korter douchen bespaart warm water. Het scheelt u zo’n 20 euro aan ener-
giekosten.

“De ventilatieroosters laat ik voortaan open”

Met een zonnetje onder de douche

”Waterbesparende douchekoppen en
kranen hadden we al, dus daar viel niet
veel winst meer te halen. Ik wilde
daarnaast nog iets extra’s doen voor
het milieu. Met drie kleine kinderen
besef ik me maar al te goed dat we zui-
nig moeten zijn op de grondstoffen die
we hebben.

Gebruik maken van duurzame energie-
bronnen als zon, wind en water, is voor
mij heel vanzelfsprekend. Uiteindelijk
heb ik gekozen voor een zonneboiler.
Een flinke investering, dat wel. We

hebben er 3000 euro voor betaald. Ik
verwacht dat we de investering er in
circa 10 jaar uit hebben. Dat is niet zo
snel, maar het idee dat het warme
water dat nu uit de kraan komt met
onze eigen zonneboiler is opgewarmd
vind ik toch heel aardig!”

“De stookkosten stegen dat
eerste jaar de pan uit!”

“Ik geef toe, er moest veel aan het
huis gebeuren, maar ik vond de plek zo
mooi. Ik ben zelf redelijk handig, dus
de meeste klussen kon ik zelf doen.
Aan de buitenkant was het huis nog in
redelijke staat, maar binnen was het
een puinhoop. Er zat een hele oude
ketel in de woning die erg aan vervan-
ging toe was. Het eerste jaar kwam ik
daar nog niet aan toe, maar toen ik
het geld had heb ik hem eruit gesloopt
en vervangen voor een HR-ketel. Dat
scheelde me toch minstens 175 euro
op mijn energierekening! Mijn stook-
osten waren erg hoog dat eerste jaar.
Dat kwam ook omdat ik nog enkel glas
had en het huis slecht geïsoleerd was.
De isolatie van het dak heb ik na de
vervanging van de ketel aangepakt.
Dat heb ik samen met een maat van

me gedaan. Jaarlijks scheelt me dat
zo’n 350 euro op mijn energiereke-
ning, dat was dus wel de moeite
waard. Verder let ik erop dat ik 
’s avonds de gordijnen sluit - de dub-
bele beglazing staat voor volgend jaar
op de planning – en ook de verwar-
ming een uurtje voor ik ga slapen laag
draai. Zo bespaar ik op mijn stook-
kosten en blijft het wonen op deze
plek voor mij betaalbaar!”

Wilt u weten of uw woning voldoen-
de ventialtiemogelijkheden bevat,
kijk dan op www.woonbond.nl. Daar
vindt u een ‘toetslijst ventilatie’, een
handig hulpmiddel om na te gaan of
uw woning voldoende geventileerd
wordt.

Maya woont met haar man en twee dochters in een gezellige bovenwoning
in een na-oorlogse wijk in Utrecht. Haar woning is samen met veel andere
woningen in de wijk een aantal jaren geleden volledig gerenoveerd. De
woning van Maya heeft sinds de renovatie overal dubbele beglazing gekre-
gen, de voor- en achtergevel zijn geïsoleerd en ook het dak van de zolder is
geïsoleerd. Een hele verbetering vergeleken bij de situatie daarvoor.

Hans woont in een ruime tussenwoning, met zijn vrouw en twee kleine kin-
deren. Met z’n drieën gebruiken ze dagelijks zo’n 200 liter warm water. Dat
tikt behoorlijk aan op de energierekening. Reden voor Hans om op zoek te
gaan naar mogelijkheden om dit verbruik omlaag te brengen.

Wilt u meer weten over zonneboi-
lers? Informatie over de kosten en
besparingen en mogelijkheden voor
financiering vindt u op www.duur
zame-energie.nl.

Job woont met zijn kat in een kleine dijkwoning aan de Lek. Hij heeft het
huis drie jaar geleden gekocht van een oudere vrouw. Het was behoorlijk
verwaarloosd, en voor Job betekende dat veel werk aan de winkel.

Wilt u weten wat u kunt besparen
door een zuinige ketel aan te
schaffen, of door een aantal mak-
kelijke tips uit te voeren? Kijk dan
op de website van Milieu Centraal
www.milieucentraal.nl voor meer
informatie.

Vijf makkelijke tips om energiezuinig  te verwarmen
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen
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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: 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
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10



Bronckhorst
wonenlifestyle

.. als het méér moet hebben...

meubelen - slaapsystemen - tapijten - parket - laminaat
gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., (0575) 461484 - www.spannevogel.nl

Casalinga. Italiaans raffinement in eigentijds noten! Deze
kleur én dit meubelprogramma moet u in het echt zien; de
notenkleur, de aluminium grepen en accenten en de sub-
tiele belijning zorgen er voor dat dit meubelprogramma
goed te combineren is met heel veel andere meubelstijlen
en kleuren. Eigentijds noten om heel lang van te genieten!

EETKAMERSTOEL GIO CUCINA
Royaal zitcomfort, met gasveer ver-
stelbare rugleuning. Hier afgebeeld
in de kleur lime, maar natuurlijk in
vele andere sprekende of juist inge-
togen kleuren te leveren. Ook in stof
leverbaar.
Van 430,- voor: 330,-
EETKAMERSTOEL GIO CUCINA 
Met vaste rugleuning.
Van 338855,,-- voor: 290,-
EETKAMERTAFEL CASALINGA
190l-100b-76h. Leverbaar in 
meerdere maten.
Van 775500,,-- voor: 570,-

4-DEURS DRESSOIR CASALINGA
205b-82h-50d
Van 11118800,,-- voor: 895,-

TV-MEUBEL CASALINGA
115b-35h-51d
Van 773300,,-- voor: 550,-

SPIEGEL CASALINGA
80b-60h
Van 230,- voor: 180,-

1.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

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

We nodigen u graag uit om te komen kijken, voelen en zitten in 
onze toonzalen met de laatste trends in wooncomfort. Onze 

nieuwe collecties meubelen en slaapkamers bieden weer volop 
comfortabel leefgenot. U kunt zich ontspannen in onze relax-

studio met een royaal assortiment relaxfauteuils van o.a. Easysit,
Cosyform en Zero Stress. Deze zijn leverbaar in diverse leder- en 

stofkwaliteiten en aan te passen naar uw persoonlijke wensen. 

Zondag 12 maart open van 12.00 - 17.00 uur.

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

bij Helmink!Zondag Open HuisZondag Open Huis

v.a.899.-

Ook proefzitten aan huis!

www.helminkmeubelen .n l

RELAXFAUTEUIL COSTA
 Keuze uit diverse 
 kleuren leder.
Handverstelbaar.   

Onze nieuwe generatie relaxfauteuils
    bieden u optimaal lig- en zitcomfort!

Wonen
in Bronckhorst

Sinds 1 januari 2005 is het een

feit, één nieuwe gemeente

Bronckhorst. Een gemeente

waar het prettig wonen is. En

binnen die gemeente is er voor

iedere smaak wel wat te vin-

den op het gebied van wonen,

inrichting, stoffering en ga zo

maar door. Kijk de pagina’s

maar eens rustig door om te

kijken waar u kunt slagen om

het wonen in Bronckhorst nog

aangenamer en sfeervoller te

maken. Er is op alle fronten

veel keuze.Want wat is nou

makkelijker dan te kopen in je

eigen gemeente???



Bronckhorst

Smidsstraat 7/9 - 7021 AB Zelhem - Tel. (0314) 62 37 62

Lang leve het individualisme. Het CREATIVO concept biedt u de
mogelijkheid uw meubels naar uw persoonlijke wens samen te stellen:
• De 17 verschillende elementen kunt u naar hartelust combineren.
• U kunt kiezen uit 13 fraaie armleuningen en 5 pootjes.
• Onze 3 comfortabele zitkussenvullingen staan tot uw beschikking.
• Leer, Alcantara of exclusieve stofbekledingen - voor u staan alle mogelijkheden open.

Burg. Rijpstrastraat 8,  7021 CR  Zelhem  Tel. 0314 - 62 12 63   Fax 0314 - 62 44 03

www.deklokzelhem.nl

door de
Centrale Branchevereniging Wonen

ERKEND

®

Landlustweg 30
7221 BS Steenderen

(0575) 45 12 88
www.woonwinkelgosselink.nl
info@woonwinkelgosselink.nl

maatwerk in meubels
interieur betimmering 

meubelreparatie
houten speelgoed

Schuttestraat 22  Vorden  tel. 06-10 037792
www.debovensteplank.com

vakmanschap op maat

meubelmakerij

Landelijke woonstijl
met kasten op maat
Sfeervol winkelen en zeer scherpe prijzen door eigen import 
en daarom ook geen doorsnee. Kwaliteit en massief teak en ei-
ken uit Indonesië en China. Wij kunnen op maat en kleur op
bestelling leveren, zonder meerprijs. Teaktafels vanaf € 425,-,
ook met doorleefd oud blad. Foto Chinese kast vanaf € 350,-.
Foto ovale teaktafel 2.40 x 1.30 € 1.120. Ook in 2 m en 2.20
m. En kom eens kijken naar onze mooie sofa’s in leer en stof.

Tuinmeubels, eigen ontwerpen 
en weerbestendig.
Eigen import stoelen en diverse tafels.
Granieten tafels zwart, rood, geel en
groen in diverse maten. Foto 2x1 m 
blad € 350,- (3 cm). Ruime keus mo-
zaiektafels. Ook teak.

Theetuin (high-tea) en beeldentuin open vanaf 1 mei.
Zie verder onze evenementen op de website.
In de maand maart hebben wij verbouwingsopruiming.

Ars Longa:
Zowerweg 29, Achter-Drempt (bij Doesburg Achterhoek Gld.),
tel. 0313-484 440.
Open van woensdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur en 
koopzondagen 12, 26 maart + 9, 17, 22 april 12.00-17.00 uur.
www.arslongadrempt.nl

A
RRS S LLOONNGAGA

lifestyle
wonen

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

jaar

Maakt van uw huis een thuis!



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

10/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 maart 2006

Aardbeien
Bak 500 gram 

0.99

Melkan
Slagroom
Normaal of light.
Bus 250 gram 
ELDERS 1.79

0.99

Amstel
Pils pijpje
Krat 24 flesjes à 30 cl.
ELDERS 8.99
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

6.79

PLUS
Luxe ijs
Diverse smaken.
Ovale bak 875 ml. 
NORMAAL 2.49

1.99

PLUS
Huiswijn
Rood, 
wit halfzoet, 
wit droog, 
of rosé.
2 flessen à 1 liter 
NORMAAL 5.98
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

5.00
2 flessen
naar keuze

Korte varkenshaas
Kilo  ELDERS 14.29

8.98

HEEFT U UW ALBUM AL VOL?

LAATSTE WEEK!

2.50
voor maar

PLUS
Korenlanders broodjes
Diverse smaken.
2 zakken à 4 stuks 
NORMAAL 2.38  NU 1.19

2e zak
GRATIS

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

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

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

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

Ik voel me

klote

SPAAR BIJ SUPER DE BOER VOOR

GRATIS PERKPLANTEN

Graag gedaan.

10 MOOIE
10 MOOIE

PERKPLANTEN

PERKPLANTEN

GEHEEL
GEHEEL

GRATIS
GRATIS

S P A A R
S P A A R

B I J  B I J  SUPER
SUPERDE BOER

DE BOER

Van 27 februari t/m 27 mei 
kunt u bij  Super de Boer 
sparen voor gratis  PERKPLANTEN.

Bij besteding van € 5,= krijgt u een zegel 
(met uitzondering van: slijterij, rookwaren,
krasloten en telefoonkaarten).
Met 40 zegels is uw spaarkaart vol en krijgt u een
setje van 10 MOOIE PERKPLANTEN GEHEEL GRATIS.
De plantjes kunt u tegen inlevering van een VOLLE spaarkaart
ophalen op zaterdag 13 en 27 mei.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat 14 - Telefoon 0575 - 451206
Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575 - 552713
Hengelo (Gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575 - 461793


