
Het is woensdagmorgen, Konin-
ginnefeest in Vorden. De buien van
de dinsdag hadden op deze Oranje-
dag plaats gemaakt voor een wate-
rig zonnetje dat allengs vriendelij-
ker werd. Iedereen keek verwach-
tingsvol naar boven en stelde zich
zelf, maar vooral anderen de vraag
‘zouden we het droog houden van-
daag’? Wel het bleef droog waar-
door er nog een extra en plezierige
dimensie aan het feest werd toege-
voegd. ‘Ergens’ in Vorden ontmoet-
ten twee vrienden elkaar, de ene
Alexander Molendijk, de ander
Christiaan Koning. ‘ Weet je wat
mij overkwam Christiaan, toen ik
vanmorgen wakker werd had ik
een donkerbruin vermoeden dat
het vandaag ‘mijn dag’ gaat wor-
den, ik word schutterskoning’. ‘Dat
zal’, zo luidde het antwoord van
Christiaan. Vervolgens gingen de
vrienden op pad om zich bij het
grasveld in het dorp aan te sluiten
bij de groep van meer dan twintig
voetballers van de v.v. Vorden. 

Nadat achtereenvolgens Ilona Lense-
link, wethouder André Baars en de
voorzitter van de Oranjevereniging Ab
Velhorst junior, de openingsschoten
hadden gelost, kon de ‘aanval’ op de
houten vogel echt ingezet worden.
Maximale ‘speeltijd’ tot uiterlijk 12.30
uur! Zou de vogel dan niet zijn neerge-
haald, dan zou loting uitkomst moe-
ten brengen en daar zat natuurlijk
niemand op te wachten. Tegen kwart
over twaalf maande Henk Barendsen,
voorzitter van het schietcomité, de
schutters tot meer snelheid, want de
tijd begon te dringen. Even later meld-
de hij, ‘we gaan een kwartier verlen-
gen’, zodat alle deelnemers drie keer
konden schieten. De spanning nam
toe, niet alleen bij de schutters maar
ook bij het in grote getale opgekomen
publiek. Het ‘ooh en aa-geroep’ was
niet van de lucht. 

Frank Rouwenhorst schoot een paar
spaanders van de vogel af, Bennie
Wentink, Edwin Hengeveld, Derk Bes-
selink, de vogel wankelde en wankel-
de maar weigerde te capituleren. Zon-
der dat iemand schoot, draaide de vo-
gel door de wind plotsklaps een kwart-
slag naar beneden, maar bleef het dier
zich angstvallig aan de paal vastklam-
pen. Het werd een kwestie van minu-
ten, van seconden. 

Ronald Hoevers ‘net niet’ en toen ge-
beurde het toch, ver in ‘blessuretijd’
van deze uitermate spannende schut-
tersmatch, was daar Alexander Mo-
lendijk. Het publiek hield de adem in,
zou hij dan toch??? En zie Alexander’ s
droom kwam uit, hij nam het wapen
ter hand en schoot. Eerst een doodse
stilte dan een oorverdovend lawaai,
Alexander werd de schutterskoning in
2008. 

Verbouwereerd, verbaasd, als aan de
grond genageld, keek hij eerst naar bo-
ven en toen naar beneden en daar lag
de vogel voor zijn voeten in het gras.
Een groot gejuich steeg op bij de voet-
ballers van ‘Vorden’. Weg was de treur-
nis dat het eerste elftal was gedegra-
deerd uit de derde klas KNVB. Het ‘we
hebben een koning in ons midden’
overheerste. Bij het derde elftal van

Vorden was de vreugde zo mogelijk
nog intenser want ‘hun’ Alexander
maakt deel uit van dit team.Alexander
stamelde in zijn eerste reactie; ‘ Ik wil-
de dit echt niet, ik kan het niet gelo-
ven, maar het geeft toch een super ge-
voel’, zo sprak hij. Overal waar hij die
dag binnenkwam moest hij handen
schudden en werd hij toegezongen. 

De koning werd zeer populair toen hij
zijn ‘onderdanen’ ook nog eens op ger-
stenat trakteerde. Aan het eind van de
dag in de koets onder begeleiding van
Concordia, een rondrit door het dorp. 

Vervolgens werd hij samen met vrien-
din Marlijn bij de prijsuitreiking ook
nog eens extra door het bestuur van
de Oranjevereniging in het zonnetje
gezet. En vriend Christiaan dacht te-
rug aan de woorden van de nieuwe
schutterskoning. Onder het genbot
van een glaasje vertelde hij zijn vader
Berend en moeder Tiny wat Alexander
allemaal aan het begin van deze merk-
waardige Oranjedag had voorspeld! 

De uitslag bij het vogelschieten: 
1 en schutterskoning Alexander Mo-
lendijk, 2 Marinus Eskes (kop), 3 Henk
Schouten (r. vleugel na loting), 4 Jan
Klein Geltink (l. vleugel) 5 Wim Pol-
man (staart).

'I had a dream'

Schutterskoning Alexander Molendijk

Pilsener
24x30 cl | ADVIESPRIJS 11.99ALFA

2 kratten

15.00

Mitra Slijterij
Sander
Pardijs
Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden
Tel. 0575 554264

www.kaasboerderijweenink.nl • 0544 371446

* De achterhoekse streekproducten markt,
creativiteit uit eigen regio

12 mei 2008 2e Pinksterdag
Ontmoeting tussen kunst, cultuur, muziek en natuur

Entree € 1,50

Kinderen t/m 12 jaar gratis

Tijd: 11.00 uur t/m 18.00 uur

Wandeldriedaagse

Roll-over
Bronckhorst

Bestemd voor wandelaars met rolstoel of scootmobiel

Startplaatsen en -tijden

Do22 mei 18.30 uur Zaal Nijhof, Halle

Vr 23 mei 18.30 uur Dorpshuis, Keijenborg

Za 24 mei 14.00 uur Sporthal, Steenderen

• Prachtige routes van 7 en 13 km

• Alle voorzieningen aanwezig

• Muziek en medailles

• € 3 per dag, € 6 per drie dagen

DE ZONNEBLOEM
organiseert:

donderdag 22 mei • vrijdag 23 mei • zaterdag 24 mei 2008

Aanmelden bij plaatselijke Zonnebloemafdeling of via j.vms@planet.nl of bij de start 

Informatie: Jan Visser (0575) 45 18 30     of Jan Kuiperij (0314) 34 06 07

Wandeldriedaagse

Roll-over
Bronckhorst

www.rolloverbronckhorst.nl
Uitgave: Drukkerij Weevers

Deze week 
verschijnt

Toekomstvisie Bronkhorst 2030 van start

Denk met ons mee!

CIRCUS RENZ BIJ 
PLUS HANS ELAND!
Grolsch, pijpjes of beugels

€ 8.49
Spareribs, 500 gram

€ 3.50
Grote Krop Sla
€ 0.49

Ambachtelijke Rundvleessalade

€ 2.19
Deze week speciaal voor u! Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

INLEVEREN ADVERTENTIES

EN BERICHTEN

In verband met Pinksteren,

week 20 (12 t/m 16 mei)

gaarne materiaal aanleveren

DONDERDAG 8 MEI

VOOR 17.00 UUR.

We danken u voor uw

medewerking.

Redactie weekblad Contact

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

Dinsdag 6 mei 2008
70e jaargang no. 9



�Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.

Dagmenu’s
7 mei t/m 13 mei 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 7 mei  
Lente uiensoep/ Varkensmedaillons met champignon-
saus, aardappelen en rauwkostsalade.

Donderdag 8 mei
Thaise kipfilet met rijst en groente/vlaflip met bessen-
sap en slagroom.

Vrijdag 9 mei
Tomatensoep/ Zalmfilet met dille saus, aardappelen
en groente.

Zaterdag 10 mei
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauw-
kostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 12 mei 1e Pinksterdag geopen van 11.30
uur t/m 22.00 uur. (Geen dagmenu).

Dinsdag 13 mei 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 mei 10.00 uur Pinksteren Gezamenlijke dienst
Raad van Kerken in de Herv. Kerk, pastor van Kranenburg
en ds. Kool, koor Vokate

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 mei 10.00 uur Pinksteren Gezamenlijke dienst
Raad van Kerken in de Herv. Kerk,
Pastor van Kranenburg en ds. Kool, koor Vokate

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 mei Pinksteren 10.00 uur M. Benard 

R.K. Kerk Vorden
Zondag 11 mei 10.00 uur Pinksteren Gezamenlijke dienst
Raad van kerken in de Herv. Kerk
Pastor van Kranenburg en ds. Kool, koor Vokate

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 10 mei 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 11 mei Pinksteren 10.00 uur Woord- en communie-
viering, herenkoor

Tandarts
Pinksteren 10 t/m 12 mei W.A. Houtman, Vorden tel 0575
– 55 22 53
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (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 zieken-
huis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewa-
king (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en
19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig
zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (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
Tel. (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: 
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
zaterdag 10.00-12.30 uur.

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.

Klachten/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. 55 34 05, 

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@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 aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�WWereldwinkel Vorden. Voor
Moederdag alle sieraden
10% korting. Ook zilver!

�Fitter, gezonder leven en
gezond/verantwoord afslan-
ken. Gratis lichaamsmeting.
Jerna Bruggink 0575 - 46 32
05.

�Prof. pianist: Pieter Reber-
gen voor sfeervolle achter-
grond muziek tijdens, recep-
ties, diners & party's
0629220857

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

�Runners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag. Do.
Recreanten 18.30 uur. Do.
Gevorderden 19.45 uur. Za.
Vroege vogels 8.30 uur. Start
bij Sporthal in Vorden.
http://www.runners-vorden.nl
Tel. 0575-552827.

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

�Te koop aangeboden 1ste
snee gras 2.2 ha groot aan
de rand van Vorden. Tel. 06-
22 39 58 53

Te huur gevraagd: Gentle-
man, senior, zoekt urgent
voor tijdelijke huur een
smaakvolle gemeubileerde
zit- slaapkamer met bad
en/of douche gelegenheid in
of nabij Vorden, Ruurlo of
Warnsveld. In het buitenge-
bied is geen bezwaar.tel:
0575-556643

�Te koop: Stalen en houten
magazijnkasten; zeecontai-
ners voor opslag 6 meter;
dekkleden; balkhout; plank-
hout; hardhout; werkbank;
bureaus; tafels en stoelen;
bankstel; rieten stoeltjes; an-
tiek dressoir; wagenwielen;
decoratiekachels; keuken-
kastjes; emaille opbergdo-
zen; deuren; tegels; straat-
klinkers; dakpannen; oude
stenen; plavuizen; houten
wanden met en zonder glas.
Stationsstraat 18, Ruurlo, tel.
0573-451426.

�Te koop: Aluminium over-
head deur; houten schaar-
hekjes; kinderfietsen; heren-
fietsen; gaskachel; gasfor-
nuis; oliekachel; zonnescher-
men; luxaflex; kantoorunit
dubbelwandig; thermopane
glas 1,17 x 1,77 m en 59 x 83
cm; tuinset met tafel (Hart-
man); fietsendrager; houten
wandmeubel; boeken; com-
puter; computerschermen;
faxapparaat; magnetron;
Miele centrifuge. Stations-
straat 18, Ruurlo, tel. 0573-
451426.

�Een weekje naar de kust in
voorseizoen? 2-pers. vakan-
tiebungalow in Bergen NH.
www.vakantiebergen.nl of
bel 072-5818383

�Te koop: Kinderledikanten;
servies; lp's; cassetteband-
jes; cd's; Ferrari t-shirts; Fer-
rari posters; keukenaccessoi-
res; lampen; dekens; kus-
sens; antieke klokken; stof-
zuigers; kleding; bed;
cavia/hamsterhok; duiven-
hok; spinnewiel; oude schil-
derijen; papierversnipperaar;
elektrisch orgel; papegaaien-
kooi; aanhanger + dekkleed;
partij Ferrari modelauto's. Op
= OP. Stationsstraat 18,
Ruurlo, tel. 0573-451426.

�Geniet van een heerlijk ont-
spannende massage. Een
keuze uit een Ayurvedische
massage met warme olie, of
een Sabaaydi massage met
warme kruidenstempels. De
massage verhelpt en voor-
komt lichamelijke klachten.
Je krijgt er meer energie
door! Praktijk voor natuurge-
neeskunde DORINE de
Heurne 49, 7255CK Hengelo
Gld. tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl Aange-
sloten bij BATC en RING (
mogelijke vergoeding ziekte-
kostenverzekering)

�Laat de energie weer door
uw lichaam stromen en breng
u zelf weer in balans met een
Touch for Health behande-
ling. U voelt zich beter en
energieker ! Praktijk voor na-
tuurgeneeskunde DORINE
de Heurne 49, 7255CK Hen-
gelo Gld. tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl Aange-
sloten bij BATC en RING (
mogelijke vergoeding ziekte-
kostenverzekering)

�Gezocht:betrouwbare OP-
PAS bij ons thuis in Vorden
voor de WOENSDAGMID-
DAG. Kinderen zijn 8,10 en
12. Tel:554488

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

Voor de allerliefste moeders

Moederdagaanbieding

Moederdagvlaai
met verse aardbeien € 7,50

Moederdagtaart
met slagroom en aardbeien

voor ca. 8 personen € 10,50

Vlaai van de week

Tropische vruchtenvlaai
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,65

�Gevraagd: Hulp op kleine
camping voor schoonmaak-
werkzaamheden. Voor ong.
1½ uur per dag. Omgeving
Zelhem-Hengelo. Tel. 0314-
623145.



Contactjes
vervolg

Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

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

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

�Een weekje naar de kust in
voorseizoen? 2-pers. vakan-
tiebungalow in Bergen NH.
www.vakantiebergen.nl of
bel 072-5818383.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten
� restauratie grafmonumenten
� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

�The Infamous Stringdus-
ters Erve Kots, Lievelde Zo.
11 mei-20:30 u € 15,00 - info:
0544 373701 0575518990 -
0543466294
�Te HUUR ruime gemeub. &
gestoff. WONING, buitenge-
bied Lochem-Vorden, max. 1
jaar. Inl. 06-25358189.

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

�gevraagd hulp bij alle voor-
komende werkzaamheden in
de tuin en paardenstallen inl.
06-10394237

Tijden veranderen
Liefde wordt gedeeld

Chiel
Jan Paul

Chiel is geboren op 29 april 2008,
weegt 3860 gram en is 52 cm lang.

Zoon van
Edwin Visser en Lise ten Duis

Het Stroo 14
7251 VB Vorden
Tel. (0575) 55 06 70

Voor bezoek graag even bellen.

In plaats van kaarten

Om niemand te verplichten, maar ook niemand te
vergeten, willen wij

Bennie en Alie Abbink
u laten weten dat wij op woensdag 21 mei 50 jaar
getrouwd zijn. U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.30 uur in „de Herberg”,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Kruisdijk 9
7251 RL  Vorden

Keurslagerkoopje

500 gram satévlees
met GRATIS saus € 6.00

Special

Bij 150 gram gebraden rosbief
GRATIS 100 gram rauwkostsalade
Tip van uw keurslager

Verse worst
Grof of fijn 500 gram € 3.49

Special

Crocante
100 gram € 1.50

Maaltijdidee

Partyballetjes
Diverse soorten 500 gram € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Met of zonder stokjes”

Met ons Keurslagerkoopje van deze week, gratis saus bij 500 gram
satévlees, kunt u alle kanten op. Blijf lekker Nederlands of neem een trip
naar het Verre Oosten en bereid het satévlees op de barbecue of grill.

Dat wordt smullen, met of zonder stokjes!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

EERSTE PINKSTERDAG

ZAAL: BACK 4 MORE &ZAAL: BACK 4 MORE &

NIKKI
NATHALIE

CHARLENE

NIKKI
NATHALIE

CHARLENE

: DJ TWAN: DJ TWAN
DANCEKELDER:

DANCE- TRANCE & R&B

DANCEKELDER:
DANCE- TRANCE & R&B

PRESENTEERTPRESENTEERT

Om niemand te verplichten
en niemand te vergeten,
willen wij u laten weten dat wij

Johan en Hennie
Wijnbergen-Nieuwland

op vrijdag 16 mei 2008 samen met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest hopen
te vieren. U bent van harte welkom op onze recep-
tie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Stegeman, Dorps-
straat 1 te Laren.

Lochemseweg 4
7231 PD Warken

ZORGKWEKERIJ DE STEK
HEEFT PLEK VOOR MENSEN

MET EEN PGB OP DE DO.,VRIJ.
EN ZAT. VAN 9.00-16.00 UUR
JOS EN MARIA AALDERING,

WITTEBRINKWEG 8, ZELHEM.
TEL. 0314-324356.

Na een periode van afnemende gezondheid, geven
wij u kennis dat, rustig is ingeslapen mijn lieve man,
onze fijne vader, opa en ouwe-opa

Johan Arfman
echtgenoot van Garritje Lindenschot

* Vorden, 8 februari 1920 † Vorden, 3 mei 2008

Onze welgemeende dank gaat uit naar alle medewer-
kers van woonzorgcentrum De Wehme te Vorden
voor hun liefdevolle verzorging.

Vorden: Garritje Arfman-Lindenschot
Ruurlo: Harry en Nettie Arfman-Evers

Riëtte en John
Marco en Marian
Harold en Wendy
Annette en Hugo

Borculo: Annie en Johan Klein Braskamp-Arfman
Sanne en Jeroen
Ono en Chantal

Ruurlo: Jan Arfman
Zutphen: Rita Arfman en Bauke Brummelman

Lars
Jorn

en achterkleinkinderen

Nieuwstad 32, kamer 26
7251 AJ Vorden

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donder-
dag 8 mei om 11.00 uur in de Dorpskerk te Vorden,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Alge-
mene Begraafplaats aan de Kerkhofweg te Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is er van 10.30 tot 10.50
uur, achter in de kerk, gelegenheid om afscheid van
hem te nemen.

Na afloop kunt u de familie persoonlijk condoleren in
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
zwager en oom

Johan Arfman
Echtgenoot van G. Arfman-Lindenschot

Vorden: H.E. Lindenschot

Vorden: S. Boersbroek-Lindenschot
H. Boersbroek-Kempers



Niet Paulien Lenselink maar haar zus
Ilona, zo bleek. ‘ Het is een stand- in ge-
worden omdat de echte koningin in-
middels is bevallen van een prinsje.
Naar verluidt maken beiden het goed’,
zo sprak de voorzitter van de Oranje-
vereniging Ab Velhorst junior, tijdens
de aubade. Bij de muziekkoepel had-
den zich vele ouders met hun kinde-
ren verzameld om het hijsen van de
vlag door de scouting van de David
G.Alfordgroep mee te maken en te
luisteren naar de muziekvereniging
Sursum Corda. Onder begeleiding van
het muziekkorps werd aansluitend
het Wilhelmus en het Vordens volks-
lied gezongen. De gemeente Bronck-
horst was bij deze plechtigheid verte-
genwoordigd door wethouder André
Baars.

‘ Fijn dat we in Nederland een Konin-
gin hebben, zonder haar zouden we
vandaag allemaal hebben moeten
werken! Als college hebben we een
drukke dag , zo ook het Oranjecomité
hier in Vorden’, aldus André Baars die
zei onder de indruk te zijn van het af-
wisselende programma dat op deze
Koninginnedag in Vorden wordt geor-
ganiseerd. Later tijdens het vogelschie-
ten wees André Baars aan omstanders
op de leuke aspecten van het vak van
wethouder. ‘Je ziet het, hier en daar
mee doen aan het vogelschieten en
lekker ‘fladderen’ van het ene naar
het andere feest’, zo sprak hij lachend.
De kinderen tot acht jaar genoten in
het dorpscentrum van de malle frat-
sen van Jan Klaassen. ‘Weet je wat zou
leuk was, Jan Klaassen liet opeens een
‘scheetje’ , zo vertelde een meisje van
drie aan haar opa. De ‘oudere’ jeugd
en de volwassenen konden dit jaar een
‘droge’ oriënteringsrit uitrijden. Bij de
jeugd werd de eerste prijs gewonnen
door Paul, Jarno en Irene, 2 Anke en
Lonneke,3 Iris. Bij de senioren ging de
eerste prijs naar de ‘Geniale Prutsers’,
2 Hans en Joke, 3 Jacobien en Roel.

Veel bekijks in de Dorpsstraat, waar
het traditionele ringsteken met paard
en wagen plaats vond, zoals altijd
voortreffelijk georganiseerd door de
Aanspanning ‘In de Reep’n’. Het was
uiteindelijk Frank Bloemendaal die de
vele vrouwelijke deelnemers te slim af
was, 2 Erna Abbink, 3 Fufu Vet. In de
middaguren gaf Strada Sports enkele
demonstraties op het grasveld bij de
kerk, terwijl de Bungy trampoline een
geweldige attractie bleek. De kleintjes
vermaakten zich prima in de ballen-
bak en met het springkussen. De
plaatselijke horeca zorgde de gehele
middag en avond ( tot in de kleine uur-
tjes) voor veel vertier en gezellige mu-
ziek. Het meeste opzien baarde toch
wel de artiest Stephan Wust. Als een
verleidelijke en wulpse dame stal zij
de harten van de mannen. Soms ‘be-
sprong’ ze letterlijk haar ‘lovers’, wat
natuurlijk tot hilarische taferelen leid-
de. 

Een lampionnenoptocht en een vuur-
werk, mede mogelijk gemaakt door
Kreunen Bouw en Winkels Installatie-
techniek, besloot het Oranjefeest 2008.

Zonnig en gezellig een 
'ouderwets' Oranjefeest

Het Oranjefeest in Vorden kan eigenlijk in twee woorden worden samen-
gevat ‘super- gezellig’. Het begon al vroeg met vlaggen en klokluiden. Dick
Buunk reed in Oranje getooid, met zijn kever cabrio door het dorp om de
schutterskoningin van vorig jaar op te halen.



DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen

tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703

info@jansengal.nl – www.jansengal.nl

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

We werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en stellen tijdens reparatie
vervangend vervoer ter beschikking.

autoschade jansen & gal bv

6 PERSOONS
SLAGROOM-

TAARTJE
NU VOOR

€ 7.95

(vrijdag + zaterdag)

APPELFLAPPEN

4 VOOR   € 4.95

PINKSTERSLOF

KLEIN € 3.95

MIDDEL € 6.55

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

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

MOEDERDAG-
VLAAI

KLEIN € 7.95

GROOT € 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Ben jij op zoek naar een bijbaantje?
Ga dan asperges steken en verdien zo een
leuk centje bij. Lijkt het je leuk, bel dan nu

voor informatie naar:

Aspergeboerderij „De Boskamp”

Tel. 0575-552480.Vraag naar Marcel of Diny.

Aspergeboerderij „De Boskamp”
Fam. Halfman

Hengeloseweg 15,Vorden

VORDEN prijs op aanvraag

Lindeseweg - Een perceel landbouwgrond, gelegen
aan de Lindeseweg te Vorden (tegenover huisnummer 3).
Perceelsoppervlakte 4920 m²

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

LANDBOUWGROND

“Er is meer……”

dinsdag 13 mei 2008

Aanvang 20.00 – Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl

Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde

Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708

Zie artikel elders in deze krant

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

OPEN AVOND
Opfok Legpluimveebedrijf 

H. Havekes

Wij nodigen u van harte uit om vandaag
(6 mei) onze nieuwe opfokstal voor

leghennen te bekijken.
U bent van harte welkom tussen

19.00 uur en 21.00 uur bij:

de familie Havekes
Lindeseweg 16

7251 NS  VORDEN

GRAAG TOT ZIENS

SNUFFEL
KOFFERBAK

BEURS

Maandag 12 mei
Parkeerplaats Fixet, Ulft

met koopzondag

Zondag 18 mei
Parkeerplaats

Sporthal de Pol, Zelhem

Huur ook een kraam!
Hogebos

Info: 0316-333205

In het Café

SCRATCH
4 vrouws rock formatie

op moederdag zondag 11 mei

Aanvang: 21.00 uur
Gratis entree

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

WORKSHOP
Binnenkort start Praktijk Dorine een workshop Touch for Health.

Bij Touch for Health worden met behulp van spiertesten energieblokkades opgespoord en opgeheven door
middel van acupressuur en meridiaanmassage. Touch for Health geeft door middel van spiertesten inzicht
in de oorzaak van de klachten. De testen vormen puzzelstukjes die uiteindelijk met elkaar een beeld
vormen van het hoe en waarom van de klacht.
Er worden relaties gelegd met de stress uit het heden, maar ook uit het verleden omdat het lichaam
negatieve ervaringen lang kan vasthouden. Als het plaatje zo compleet als mogelijk is, wordt wederom
door middel van spiertesten, uitgetest wat de beste manier is om de persoon weer in balans te brengen en
hoe zijn zelfgenezend vermogen het beste kan worden gestimuleerd. Want de eerste stap naar genezing is
inzicht geven in de oorzaak van de klachten. 
Touch for Health is een techniek die door iedereen kan worden geleerd en die gemakkelijk in uw eigen
omgeving kan worden toegepast.

Wilt u deze techniek ook leren beheersen, dan kunt u deelnemen aan de workshop die start op 
20 mei 2008. De workshop wordt gegeven op 6 ochtenden en na afloop ontvangt u een certificaat. 
De kosten bedragen € 175 excl. studieboek (€ 37,50). 
Voor meer informatie zie ook  www.praktijkdorine.nl.

Praktijk voor natuurgeneeskunde DORINE
de Heurne 49, 7255 CK Hengelo Gld.
tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

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

Aantal modellen 2008

Vingino

met 25% korting

Mexx

aantal leveringen 30% korting



Afgelopen dinsdag is dartteam Uenk1
van café Uenk aan de Nieuwstad 13 te
Vorden voor de tweede jaar opvolgend
kampioen nummer 1 geworden. Klas-
se jongens op naar de tweede divisie. 
De spelers van links naar rechts, bo-
ven: Jeroen Hiddink, Arjan Menkveld,
Marco Storteboom, Paul van der Bijl
en Cristiaan Bosveld; onder: Ronald
Visser, Arno Linnenbank, Tonnie de
Jonge, Eddy Visser (niet op foto: Daniel
Stapelbroek).

Tweede jaar opvolgend 
dartteam Uenk 1 kampioen

U ontvangt van de kooplieden enve-
loppen waarin kadobonnen kunnen

zitten. Deze bonnen kunt u inleveren
voor een leuke prijs bij de speciale
kraam van de Marktvereniging.

Wij hopen op veel kooplustige men-
sen en goed weer.

Aktiemarkt Vorden
Op vrijdag 9 mei is het weer zo ver.
Op de Vordense weekmarkt makt u
kans op gratis prijzen.

Het vertrek is om 9.00 uur vanaf het
marktplein. De deelnemers dienen

zelf voor een lunchpakket te zor-
gen. 

Mee te nemen stoeltjes dienen van
tevoren bij mevrouw Bosman aan
de Alexanderlaan 49 te worden ge-
bracht. 

Hier kan men zich ook voor de fiets-
tocht aanmelden 0575- 551874). 

Voor de komende zomer worden
op de volgende dagen ook fietstoch-
ten georganiseerd: 20 mei, 10 juni,
8 juli, 12 augustus, 9 september en
14 oktober.

Fietstocht ANBO met picknick
In afwijking van andere jaren
wordt de fietstocht van de afde-
ling Vorden van de ANBO dit jaar
gehouden op 12 mei (tweede
Pinksterdag).

VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandagavond 28 april werd er
voor de laatste keer gebridged meetel-
lend voor het clubkampioenschap
2007-2008. Volgende week is de slotdri-
ve en worden de clubkampioenen be-
kend gemaakt .

GROEP A:
1 Mw. van Gastel/Walter Kilian 60,00%

2 Mw. Vruggink/Dhr. Vruggink 57,92%
3 Mw. Pronk/Dhr. den Breems 57,50%

GROEP B:
1 Dhr. den Ambtman/Dhr. Kip 59,83%
2 Mw./Dhr. Koekkoek 57,75%
3 Dhr. Hissink/ Dhr. den Elzen 57,17%

In verband met Koninginnedag is er
op woensdag 30 april niet gebridged.

B r i d g e

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 ma-wo en donderdag-
morgen van 9 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 ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

MEI
7 L.V.G. Linde Avond verzorgd door

de eigen leden
7 ANBO Klootschieten, Kleine Steege
8 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 ANBO klootschieten, Kleine Steege
14 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

15 Bejaardenkring
15 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 L.V.G. Linde Reisje naar Drenthe
23  PCOB Middaguitstapje vertrek v.a.

Dorpscentrum, info via 55 25 65
28 Contactmiddag Welfare Rode

Kruis
28 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
Vanaf 11 t/m 15 juni april a.s. Beelden-
de kunst, Galerie Bibliotheek Vorden
‘Alledaagse Gelaagdheid’.

25 april t/m 15 juni Beeldende kunst
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 Te-
keningen en schilderijen

18 mei KunstZondagVorden Beelden-
de kunst/fotografie en video in Vor-
dense galeries en ateliers

EDS - SOCII
De uitwedstrijd tegen EDS
werd als een verplicht nummer ge-
voetbald. Veel te langzame acties met
en zonder bal en dat was precies wat
de thuisclub wilde. De eerste helft
twee keer bij Socii in de zestien het uit
verdedigen zag er niet goed uit en
twee scoren zodat we met een 2-0 gin-
gen rusten. Trainer Jan Steffens deed
een paar omzettingen en het wierp di-
rect zijn vruchten af. Een beste pegel
van Dubaern Besseling was de 2-1. 

Even later schoot Jos Peters de bal
snoeihard voorlangs de bal werd  nog
aangeraakt en het was 2-2. Verder zou
het niet komen en moeten we gezien
het vertoonde spel met name in de
eerste helft hier maar mee doen Don-
derdag 1 mei spelen we om 11 uur te-
gen Den Dam. 

Verdere uitslagen. 
Socii 2 - OBW 5 3-3
Socii3 - SDZZ 6 3-2
Voorst 4 - Socii 4  4-2
Be Quick Z6 - Socii 5 6-1

SINTT JORIS -SOCII
was een wedstrijd waar niet meer dan
de eer van het winnen op het spel
stond. De manier van spelen van de
thuisclub leek ondanks de lage klasse-
ring of ze kampioen konden worden.
Veel te fel in het duel vaak bij het ge-
mene af.

Bij de 0-0 ruststand waarschuwde trai-
ner Jan Steffens dan ook  heel terecht
sneller spelen beentjes heel houden
en geen gekke dingen doen. Direct na
de thee schoot Robert Kornegoor de 0-
1 zijn twintigste van dit seizoen erin.
Socii was de veel betere voetballende

ploeg alleen werd dit niet in doelpun-
ten omgezet. Toch viel de 0-2 door Tim
Groot Roessink die twee man uitkapte
en beheerst binnen schoot.

Het seizoen zit erop met een vijfde
plaats nu eerst toeleven na de vakan-
ties en de diverse barbecues als afslui-
ter van dit seizoen en dan volgend jaar
weer beginnen met een nieuwe ronde
en nieuwe kansen.

Verdere uitslagen.
Socii 2 - Viod 5  5-5
Socii 3 - PAX 7  2-4
Zutphen 4 - Socii 4 5-1
Keijenburgse B 6 - Socii 5  9-2

Programma 12 mei
Socii 2 -PAX 4
Socii 3 -HC 03 6
HC 03  4 -Socii 4

Vo e t b a l

"FAIRTRADE,
HET JUISTE KLIMAAT!"
Stond de Wereldwinkeldag tot vorig
jaar in het teken van kinderarbeid, nu
is wereldwijd gekozen voor het actue-
le thema: klimaat en klimaatverande-
ring en hoe daar mee om te gaan. 

Want het gaat hierbij niet alleen om
het terugdringen van de CO-2-uitstoot
maar ook over de ongelijkheid tussen
ontwikkelingslanden en de rijke lan-
den. 

Om echt het pad in te slaan van duur-
zame ontwikkeling, moeten de be-
scherming van het milieu en het ge-
vecht tegen armoede wereldwijd hand
in hand gaan, want beide zijn een in-
tegraal onderdeel van elk toekomstig
klimaatbeleid, aldus Fairtrade. 

FAIR TRADE GEEFT HET GOEDE
VOORBEELD
Fair Trade is geen milieubeweging.
Het is een alternatief handelssysteem
dat als doel heeft producenten te on-
dersteunen in ontwikkelingslanden
maar een organisatie die streeft naar

duurzame ontwikkeling en armoede-
verlichting. Fairtrade focust met name
op kleinschalige producentengroepen
en heeft al vele mensen geholpen uit
de armoede te ontsnappen. Armoede
is niet alleen een financieel gegeven. 

Arm zijn betekent meestal ook sociale
armoede zoals weinig opleidingsmo-
gelijkheden, weinig politieke en finan-
ciële invloed en een gebrek aan goede
publieke gezondheidszorg. 

Fairtrade producten worden vooral in
de wereldwinkels verkocht en tijdens
de Wereldwinkeldag op zaterdag 10
mei wordt iedere bezoeker van de We-
reldwinkel Vorden getrakteerd op een
(h)eerlijk kopje koffie of een (h)eerlijk
sapje met een (h)eerlijke stroopwafel.

AANDACHT VOOR EERLIJKE
HANDEL
Daarnaast wordt iedere bezoeker in de
gelegenheid gesteld een ansichtkaart
aan het kabinet te ondertekenen,
waaraan aandacht wordt gevraagd om
eerlijke handel nationaal en op Euro-
pees niveau te ondersteunen als be-

langrijk middel tegen armoede en kli-
maatverandering. De ansichtkaarten
worden in een landelijke actie waarbij
politici worden uitgenodigd, overhan-
digd.

EEN EERLIJK CADEAU VOOR
MOEDERDAG
Omdat het op 11 mei Moederdag is,
heeft de Inkoopgroep van de Wereld-
winkel Vorden leuke, gerecyclede ca-
deaus ingekocht.

Onder het genot van een kopje koffie
kan iedere bezoeker op 10 mei meteen
een uniek Moederdagcadeautje aan-
schaffen. 

Niks urenlang shoppen en nadenken
wat Moeder nu te geven, maar lekker
relaxed rondkijken in onze Wereld-
winkel...als dat geen (h)eerlijk idee is? 

Met de aanschaf van een Wereldwin-
kelartikel steunt u direct de produ-
cent en diens familie en verrast u uw
(schoon)moeder of echtgenote/vrien-
din eens echt op Moederdag!

10 mei 2008:

Worldfairtrade Day

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85

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

Het FSC logo staat voor producten

die hout bevatten dat afkomstig 

is uit goed beheerde bossen die

onafhankelijk zijn gecertificeerd

volgens de regels van FSC.

©1996

Forest Stewardship Council A.C.
FSC SUPPLIER
CU-COC-804814
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 
Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Reiki geef je simpelweg door je han-
den neer te leggen. Reiki komt nooit
in plaats van de reguliere geneeskun-
de, maar kan er wel naast toegepast
worden. Reiki is een krachtige, liefde-
volle energie die je niet kunt sturen of
belnvloeden. Door jezelf (of een ander)
Reiki te geven wordt het zelfgenezend
vermogen van het lichaam gestimu-
leerd. Met als direct gevolg een diep
gevoel van ontspanning. Door regel-
matig te behandelen wordt je weer-
stand en vitaliteit vergroot. Reiki on-
dersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Bestrijdt niet alleen sympto-
men, maar bereikt ook de oorzaak. 

Iedereen kan Reiki leren. Voor een cur-
sus Reiki heb je geen speciale voorken-
nis of vaardigheden nodig. Ook je op-
leidingsniveau speelt geen rol.

Wil je kennismaken met Reiki?
Als Reikimaster is het mijn grootste
wens om anderen Reiki te mogen le-
ren en hopelijk gaan zij net zo enthou-
siast met Reiki aan de slag als ik. Ik or-
ganiseer Reikicursussen. Tijdens een
Reikicusus leer je hoe jezelf en ande-
ren deze universele levensenergie (=
Reiki) kunt geven. Deze cursussen wor-
den gegeven op de traditionele wijze

(Usui Shiki Ryoho). Ik geef Reikibehan-
delingen, zodat je aan den lijve kunt
ervaren wat Reiki doet. Daarnaast geef
ik bij mij aan huis ook oefenavonden
voor mensen die een Reiki-cursus heb-
ben gevolgd. Als je nog geen cursus
hebt gevolgd, ben je ook welkom als
gast. Dus gewoon om eens te ervaren
wat Reiki is. 

Eerstvolgende Reikicursus:
Ik heb weer een aantal Reikicursussen
gepland bij mij aan huis: 5, 6 en 7 juni
a.s. (2 avonden van 19.30-22.30 uur en
op zaterdag van 9.30-16.30 uur) 5 en 6
juli a.s. (overdag op zaterdag en zon-
dag) 15, 16, 17 en 18 juli a.s. (4 avon-
den) 4, 5 en 6 september a.s. (2 avon-
den van 19.30-22.30 uur en op zater-
dag van 9.30-16.30 uur) 6 en 7 oktober
a.s. (overdag op maandag en dinsdag)
Als een van deze data je niet schikken,
neem dan contact op met mij, dan
plannen we samen een ander mo-
ment. 

Vragen over Reiki
Neem contact met mij op per telefoon
of e-mail en stel je vragen. Je kunt na-
tuurlijk ook een afspraak maken om
een keer bij mij langs te komen, zodat
ik je informatie kan geven en al je vra-
gen kan beantwoorden. Voor meer in-
formatie: www.reiki-vorden.nl. Ook
kun je mailen naar: info@reiki-vor-
den.nl of bellen met Reiki Vorden Ri-
anne Leijten (Reikimaster Usui Shiki
Ryoho), Smidsstraat 13 te Vorden, tel.
0575-553528 (na 17.30 uur).

Reiki, iedereen kan het leren!
Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie". Deze le-
vensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ontstaan.

Door middel van een foto-puzzel-route
leert u allerlei eigenaardigheden over
de planten. En lost u de puzzel op, dan
ontvangt u als beloning een gratis
plantje. Een ruisend watervalletje
voert u naar de vijver met bont ge-
kleurde vissen. 

Overal staan zitjes waar u kunt genie-
ten van het uitzicht en waar u kunt
luisteren naar het zingen en kletsen
van de kleurrijke vogels. Gevoelens
van heimwee en ontroering komen
bovendrijven bij het zien van de oude
landbouwwerktuigen van de Histori-
sche Vereniging 'Old Reurle'.  

Het Nostalgiehuis brengt u eveneens
terug in de tijd. Naast de puzzel-route
vermaken de kinderen zich eveneens
opperbest met o.a. sjoelen, verven en

een voetbalspel. Hermien Fennemann
exposeert t/m 30 juni haar olieverf-
schilderijen met de natuur als thema.
Een terras, rotstuin, vijver met vissen
en ondeugende pony's maken dat het
buiten ook gezellig is. 
Kortom, een fantastisch dagje uit voor
jong en oud. Naast een spontaan be-
zoek zijn er verschillende arrange-
menten mogelijk.

TIPS
11 en 12 mei Dubbelfeest tijdens het
Pinksterweekend. Op 1e Pinksterdag is
het namelijk ook Moederdag:  alle
vrouwen mogen een gratis plantje uit-
zoeken.

Combi Dagkaart Vraag naar de voorde-
lige Combi Dagkaart voor een bezoek
aan Familie Park Cactus Oase, Dool-

hof Ruurlo en Pannenkoekboerderij
De Heikamp.

Voor meer informatie: 
Familie Park Cactus Oase, Jonger-
manssteeg 6 te Ruurlo. Tel: 0573
451817 Infolijn (24 uur per dag bereik-
baar):  0880 102030 Website: www.cac-
tusoase.nl E-mail:  info@cactusoase.nl
Familie Park Cactus Oase is het gehele
jaar geopend: maandag t/m vrijdag:
09.00 - 17.00 uur zaterdag en zondag:
10.00 - 17.00 uur (van 1 november tot 1
maart:  bezoek in het weekend alleen
op afspraak)

Cactus Oase Ruurlo: 11 Mei: Moederdag - verrassing voor alle vrouwen

Meimaand - Cactusmaand

Beleef, samen of alleen, het woestijngevoel in Familie Park Cactus Oase en
laat u, al wandelend over de rolstoelvriendelijke paden, verrassen door de
fraaie silhouetten en sprekende kleuren van de bloemen. Blikvanger in
het 6000 m2 grote park is de 7 meter brede en bijna 4 meter hoge Cactus
Piramide met grafkelder vol schatten.

De stichting Humstee is een samen-
werking van de plattelands jongeren
Steenderen en Jong Gelre Hummelo &
Keppel. 
Bij de wedstrijd proberen de trekkers
een sleepwagen zover mogelijk voort
te slepen over een 100 meter lange
baan. Wie in twee beurten in totaal de
grootste afstand heeft getrokken, mag
zich winnaar noemen in zijn of haar
klasse. 

De wedstrijd is ingedeeld in verschil-
lende klassen, variërend van een klas-
se voor tractoren tot 2.000 kg tot een
klasse vanaf 7.500 kg. Daarnaast zijn
er twee Sportklassen met tractoren
die, in tegenstelling tot de overige
deelnemers, speciaal voor dit soort
wedstrijden zijn geprepareerd. Toe-
schouwers krijgen hier gegarandeerd
spectaculaire beelden voorgeschoteld.
Maar natuurlijk is er op het terrein

nog meer te doen. Zo is er voor de kin-
deren speciaal een kinderdorp, met
een springkussen, een skelterbaan,
schmink enzovoort. Er zullen diverse
stands zijn met producten, eten en
drinken.
Ook zal er een spectaculaire verloting
plaats vinden die dag, hou hier voor
www.humstee.nl in de gaten. Na af-
loop van de wedstrijden vindt in de
tent het speciale Trekkertrek-feest
plaats. Kortom, er is genoeg te beleven
en te doen deze dag!!! Trekkertreks-
how op het terrein van Vleesboerderij
Garritsen, Wolfstraat 5 in Toldijk. 
Voor meer info: www.humstee.nl

Groot Trekkertrek spektakel in Toldijk!

Op zondag 15 juni organiseert ‘Stichting Humstee’ weer hun tweejaarlijks
terugkerende evenement. Een spetterende trekkertrekshow met van alles
er omheen! Het zal deze vijfde editie wederom een groot spektakel wor-
den!

De organisatie van Humstee in voorbereiding op de trekkertrekshow in Toldijk.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Baelder, Baeler.

B. Arftensoep.

C. Keienslöpper.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00 Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

Zelhem Keijenborgseweg 12

In het buitengebied van Zelhem, op zeer fraaie locatie, met vrij uitzicht over landerijen,
gelegen eenvoudig vrijstaand boerderijtje in oorspronkelijke staat met schuur, tuin, erf
en weiland. Het perceel is circa 10.260 m2 groot. Het boerderijtje heeft een inhoud van
circa 400m2.

Indeling: Begane grond: entree keuken met aanrechtblok toegang tot kelder, woon-
kamer met gashaard, twee slaapkamers, badkamer met wastafel en toilet,
deel met voormalig koeienstal.

Algemene informatie: • Woonbestemming
• Herbouw van zowel boerderijtje als schuur gewenst
• Alle nutsvoorzieningen aanwezig
• Aangesloten op riolering

Kijkdagen: 16 mei van 13.30 uur tot 15.30 uur
17 mei van 14.30 uur tot 16.30 uur
21 mei van 13.30 uur tot 16.30 uur

Dit object wordt verkocht onder gunning van eigenaren.

Aanvaarding: 11 juli 2008

Biedingen dienen tesamen met een verklaring van gegoedheid te worden
uitgebracht.

Keppelseweg 21
7001 CE  Doetinchem
Tel. (0314) 34 04 02
Fax (0314) 36 10 12
E-mail: doetinchem@egginkmaalderink.nl
Internet: www.egginkmaalderink.nl

DIT OBJECT WORDT
VERKOCHT VIA VERKOOP

BIJ INSCHRIJVING.

11 MEI MOEDERDAG
Deze week extra veel keus in:

Boeketten
Bloemstukjes

Planten
Binnen- en buitenbakjes

Kado-artikelen
Tuin- en kuipplanten

Kadobonnen

Vanaf nu ook

(bezorgservice in binnen- en buitenland)

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Wie Wil bij Weevers Werken?

Door verdere uitbreiding van ons orderpakket zijn wij op

korte termijn op zoek naar een full time

Orderbegeleider m/v

voor de vestigingen Vorden / Zutphen, danwel Vorden /

Lichtenvoorde. In deze functie verzorgt u de offertecalcula-

ties, bereidt u onze veelzijdige orders voor en begeleidt u ze.

De persoon die binnen ons profiel past houdt van openheid

en voelt zich thuis in een dynamisch bedrijf waarin de

gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicita-

tie en CV t.a.v. de heer L.E. Niessen.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:

vacatures@weevers.nl

Drukkerij Weevers is een middelgroot grafisch bedrijf met

ruim 60 medewerkers, ISO 9001, FSC en milieu gecerti-

ficeerd. Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij

een ontwerpstudio in Zutphen, een kleinere digitale druk-

kerij in Lichtenvoorde met een filiaal in Groenlo, een IT-

bedrijf in Vorden en twee verkoopkantoren in Ruurlo en

Zelhem.

Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de

ruimste zin van het woord is Drukkerij Weevers ook uitge-

ver van verschillende weekbladen.

Bij ons puls spuiten 
zonder waterballet

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

Speciale
Moederdag-

aanbieding
geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 mei

1111555%%%   KKK OOO RRR TTT III NNN GGG
op het totale assortiment

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

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Maak nu kennis met 
de nieuwe Citroën C5 
bij Ruesink.

Vanafprijs is incl. btw en bpm, excl. verwijderingskosten en kosten rijklaar maken. Leaseprijs Citroën C5 v.a. €519 p/mnd. Leaseprijs o.b.v. Full Service Operational Lease excl. 
brandstof, via Citroën Leasing & Financiering, o.b.v. 48 maanden, 20.000 km per jaar. Gemiddeld brandstofverbruik 7,9-10,6 (1 op 9,4 – 12,7) CO2 emissie 188-250 gr/km. 
Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

De Citroën C5 vanaf € 26.290

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend
dat zij op 28 januari 2008 een aanvraag om een
ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3.3.2,
derde lid, van het Vuurwerkbesluit hebben ontvangen
van Katan Vuurwerk uit Ulft.

De aanvraag heeft betrekking op het tot ontbranding
brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren
en verwijderen daarvan op 5 september 2008 vanuit
het park a/d kasteeltuin gelegen aan de Dorpsstraat te
Laag Keppel. Het betreft een buitenvuurwerk ter
opluistering van het plaatselijke dorpsfeest, waarvan
de afsteektijd is gepland om 22.00 uur.

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de burgemeester
van de gemeente Bronckhorst verklaard geen
bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding
brengen van het vuurwerk. Gedeputeerde Staten
hebben besloten de gevraagde ontbrandings-
toestemming onder het stellen van voorschriften te
verlenen. 

Voor meer informatie over de ontbrandings-
toestemming kunt u contact opnemen met de heer
J. van Hesteren, tel. (026) 359 87 70, van onze dienst
Milieu en Water. De ontbrandingstoestemming kan
op verzoek worden ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 9 juni 2008
tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften,
t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800
GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk
"bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage) een verzoek indienen om een
voorlopige voorziening te treffen. Voor het
behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de
hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht
kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, 
tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 21 april 2008 - 
nr. MPM14110/2008-004509

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit 
Katan Vuurwerk Laag Keppel

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

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

Openingstijden mei t/m augustus
ma. t/m vr. 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur

zat. 10.00-17.00 uur
Meer info: www.den4akker.nl

Natuurlijk ook eieren,
ham, zalm, wijn, etc.

1 juni Buitendag 2008
van 11.00 tot 17.00 uur

ASPERGES
Iedere dag vers gestoken

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding
• Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen • Buitenkeukens

Verwen Moeder!
Bij aankoop van € 50,00
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In het medailleklassement behaalde
Nederland met 3 gouden en 1 bronzen
medaille een tweede plek achter gast-
land Rusland maar voor Japan die der-
de werd.

De overige gouden judoka's waren Gly-
nis Rojot (de Korte Rotterdam) en Mar-
vin Huisman (Kenjamju van der Geest
Haarlem)Iris Lemmen van Ben Riet-
dijk uit Velserbroek werd derde.

Hennink begon voortvarend, de Rus-
sin Daria Frubina ging binnen 15 se-
conden met Uchi Mata plat op de rug.
In de 2e ronde ging het tegen de Brit-
se Kate Walker iets moeizamer , 1 mi-
nuut voor tijd ging zij ook plat op de
rug.

Hetzelfde overkwam de Finse Rira Tur-
peda ook ippon! De halve finale ging
tegen de zeer sterke Hongaarse Abigal
Joo met een machtige heupzwaai ging
ook de Hongaarse voortijdig van de
mat. 

De finale was opnieuw bereikt net als
in 2007 stond Antoinette opnieuw tegen

de Japanse kampioen Yuki Kikikawa
deze had net als Antoinette ook alles
met overmacht gewonnen. 

De wedstrijd die normaliter 4 minu-
ten duurt werd door Hennink pas in
de laatste 20 seconden door een op de
club uitgewerkte geheime techniek
voortijdig met ippon te beslist, de Ja-
panse wist niet wat haar overkwam
met een geweldige knal lag ze ineens
plat op haar rug. 

Deze techniek vereist veel moed en
Antoinette durfde deze toe te passen,
hierdoor won ze een geweldige pres-
tatie. 

Het volgend EJU A-toernooi is op 7
juni in Oostenrijk en de laatste is op
26 en 27 juli in Polen, Wladoslozo,
hieraan zit nog een trainingsstage vast
wat inhoudt 4 uur per dagen oefen-
wedstrijden draaien. 

Volgens judoleraar Leo Buitink heeft
Antoinette Hennink een geweldig
potentieel en gaan we nog hele bijzon-
dere momenten meemaken!

Judoka Hennink 
Prolongeert in St. Petersburg
Antoinette Hennink (18) uit het Geldersche Geesteren en lid van judo-
school Leo Buitink heeft zich door het winnen van een A-toernooi zo goed
als zeker verzekerd van een startbewijs voor het E.K. in Warschau en het
W.K. in oktober in Thailand.

Op zaterdag 24 en zondag 25 mei kunt
u tussen 10.00 - 17.00 uur op eigen ge-
legenheid een kijkje nemen in de
schitterende tuinen in Engelse land-
schapsstijl: Grote grasvelden, schitte-
rende bloeiende borders, prachtige
doorkijkjes naar het Achterhoekse
landschap. 

In de tuin staan vele beelden en eeu-
wenoude bomen, waaronder de rond
1800 door de dichter A.C.W. Staring ge-

plante libanon ceder. De tuin wordt
begrensd door vijvers en grachten.
Kinderen tot 12 jaar gratis. Fietsers
gratis. Honden niet toegestaan. Op het
voorplein van het kasteel vindt die da-
gen een kleine regionale markt plaats
met -naast een planten- en een rozen-
kweker- ook Achterhoekse wijn, asper-
ges, honing, jams, biologische kaas
enz.. Tevens is er - in het koetshuis- kof-
fie, thee en limonade te verkrijgen
met krentenwegge of kruidkoek.

Kasteel de Wildenborch, oorspronke-
lijk stammend uit de 14e eeuw, wordt
sinds 1780 bewoond door de familie
Staring. 

Ook nu nog wordt het huis particulier
bewoond door een nazaat van de dich-
ter Staring, de kinderboekenauteur
Jennine Staring en haar man Evert-
Kees van de Plassche.

De Wildenborch is gelegen aan de Wil-
denborchseweg 20, de verbindingsweg
tussen Lochem en Vorden. Meer in-
formatie op www.wildenborch.nl

Open tuinen dagen de Wildenborch

Dit jaar zullen de tuinen van de Wildenborch in Vorden (op de grens met
de gemeente Lochem) voor de tweede keer voor het publiek geopend zijn.

De huidige bewoners van de Wildenborch:  Jennine Staring en Evert-Kees van de Plassche met tuinbaas Bart van der Schoot.

Voorzitter van de Oranje vereniging
Bas Brinkerink verwelkomde het pu-
bliek met de woorden dat hij blij was
dat dit concert voor de tweede keer
in samenwerking met de Kunstkring
georganiseerd werd. Hij sprak de hoop
uit dat het een traditie gaat worden.

Subtiel en zuiver klonken de Negen-
tiende eeuwse gitaren waarop voor de
pauze gespeeld werd. Prachtig werden
de nummers van Giuliani, Rossini en
De Lhoyer ten gehore gebracht.

Izhar Elias speelde solo Aria's uit de
opera Semiramide van Rossini. Vante-
voren had Fernando Cordas verteld
dat de componist Giuliani alle partij-
en in deze opera had bewerkt voor so-
lo gitaar. Een zeer knap staaltje van
vakmanschap. 

In de ruim bemeten pauze genoot ie-
der zichtbaar van de verrukkelijke
high tea. De tafels stonden vol met al-
lerlei hartige hapjes en zoete cakejes,
scones, koekjes en bonbons. Na dit
feestelijke en gezellige intermezzo,

kon het publiek naar het tweede deel
van het concert luisteren. Tempera-
mentvolle Spaanse klassiekers werden
ten gehore gebracht. Bekende en min-
der bekende melodieen wisselden el-
kaar af. Verrassend was om het stuk
'Tango' van Albeniz nu eens niet op pi-
ano te horen spelen, maar op gitaar en
dan op dit hoge niveau! De beide solo
partijen die Cordas speelde waren ook
top. De uitleg bij diverse nummers
maakten de middag zo mogelijk nog
meer compleet. Wegdromend met het
uitzicht op het park waanden velen
zich in hogere sferen. Een bezoekster
was dermate in vervoering dat zij na
afloop sprak van een hemels concert.

Gitaar concert met royal high tea

Een heerlijke middag voor allen die in de Orangerie in Ruurlo kwamen
luisteren naar het magnifieke gitaarspel van het duo Elias/Cordas.

Wat is een Verpleegkundig Over-
gangsconsulente?
De Verpleegkundig Overgangsconsu-
lente is gespecialiseerd in het informe-
ren,adviseren en begeleiden van vrou-
wen voor en tijdens de overgang. 

Vrouwen in de overgang, aan welke
leeftijd denk je dan?
De leeftijd dat vrouwen last kunnen
hebben van de overgang ligt tussen de
40 en 60 jaar. Dit is heel ruim, omdat
er veel verschillende vrouwen zijn.

De overgang is een verandering in
het lichaam van de vrouw, welke
klachten kan dit geven?
Er zijn diverse uiteenlopende klachten
van opvliegers tot onregelmatige men-
struatie, hartkloppingen en stem-
mingswisselingen.

Hoeveel consulten zijn er nodig om
vrouwen goede zorg te verlenen?
In het algemeen vinden er drie consul-
ten plaats van een uur. Tijdens het
consult krijgt de vrouw uitleg wat er
tijdens de overgang met haar lichaam
gebeurt en welke klachten met de
overgang te maken kunnen hebben.
Naast de behoefte aan informatie en
behandeling blijkt er een behoefte
aan ondersteuning en erkenning te
zijn.

Is er na de overgang ook een ver-
hoogd kans op botontkalking?
Zeker, evenals een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten en ook komt er
meer borstkanker voor. Aanvullend op
de informatie die ik daarover geef,
bied ik de vrouwen een screening aan
in de vorm van het meten van de
bloeddruk en de bepaling van het cho-
lesterol en bloedsuiker.

Waarom bent u nu aangesloten bij
VVOC?
Sinds 2000 heb ik mijn eigen praktijk
en was ik aangesloten bij Care for Wo-
men, dit is een franchiseorganisatie,
voor mij gaf dit veel verplichtingen en
beperkingen.

Het beroep van Verpleegkundig Over-
gangsconsulente spreekt mij echter
enorm aan. In combinatie met de om-
standigheid dat ik in mijn praktijk

zeer goede resultaten behaal als ge-
volg van de door mij gegeven advie-
zen, heb ik echter besloten om door te
gaan als Verpleegkundig Overgangs-
consulente.

Om dit op een maximaal verantwoor-
de wijze invulling te kunnen geven,
heb ik samen met ervaren collega’s
dan ook de krachten gebundeld en be-
sloten om de Vereniging Verpleegkun-
dig Overgangsconsulenten op te rich-
ten (VVOC).

Vergoeding van de kosten voor con-
sult?
De Verpleegkundig Overgangsconsu-
lenten wordt door vrijwel alle zorgver-
zekeraars geheel of gedeeltelijk ver-
goed. Controleer hiervoor uw polis of
neem contact op met uw zorgverzeke-
raar.

Als mijn verzekeraar niet vergoed
en wel alternatieve geneeswijze,
kan ik dan ook bij u terecht?
Zeker, naast mijn praktijk als Verpleeg-
kundig Overgangsconsulente ben ik
als verpleegkundige ook aangesloten
bij de MBOG. Meer informatie vindt u
op de website van de MBOG.

Kunnen vrouwen bij u ook terecht
voor lezingen?
Zeker veel vrouwen willen allereerst
algemene informatie rond de over-
gang voor ze bij mij komen voor een
consult. Ook geef ik huiskamerbijeen-
komsten, dus als vrouwen mij bij hun
thuis willen uitnodigen bel mij dan!

In het verleden las ik in Contact
dat u ook Helath checks deed, kan
dit nog steeds?
Hiermee bedoelt u de gezondheidstes-
ten, deze checks kunnen u veel infor-
matie geven omtrent uw gezondheid.
Deze checks zijn bedoeld voor particu-
lieren maar ook voor bedrijven.

Hoe kunnen de vrouwen u berei-
ken?
Mijn naam is José la Croix en ik ben
telefonisch onder het nummer (0575)
560 381 te bereiken, mijn praktijk-
adres is: Toverstraat 7 te Baak.

Zie ook de advertentie elders in
Contact of op 
www.overgangsconsulente.com of op
www.vrouwenconsulente.blogspot.com

VVOC en doorstart 
praktijk Verpleegkundig
Overgangsconsulente
VEEL GESTELDE VRAGEN ROND
DE OVERGANG.



Toekomstvisie Bronckhorst 2030 van start

2030 de ver-van-je bed-show? Niet voor de ge-

meente. We willen goed voorbereid de toekomst

tegemoet. Daarom is de gemeente onlangs

gestart met het maken van een Toekomstvisie

Bronckhorst 2030. Met de toekomstvisie willen

we beter kunnen sturen en inspelen op ontwikke-

lingen en keuzes maken. De visie gaat de kapstok

vormen voor alle beleid en activiteiten van de

gemeente. “Een belangrijk document dus”, zegt

burgemeester Aalderink, “voor ons, maar ook

voor u als Bronckhorster inwoner of organisatie/

bedrijf. Wij vragen u dan ook om met ons mee te

denken! Dat kan op verschillende manieren.”

Denk met ons mee!

Ook de gemeenteraad roept u op om uw ideeën voor de toekomst van

Bronckhorst met ons te delen!

• Bevolkingsdaling: vanaf 2008
daalt het aantal inwoners in
Bronckhorst (cijfers provincie 
en CBS)

• Vergrijzing: we worden steeds
ouder en ook het aantal ouderen
neemt toe. In 2040 is één op de
drie Bronckhorster inwoners 65+
(cijfers provincie en CBS)

• Ontgroening: het aantal jongeren
neemt af. Het aantal leerlingen in
het basisonderwijs in de Achter-
hoek daalt in de periode 2010-
2040 met 15% (cijfers provincie 
en CBS)

• De voorzieningen en de
leefbaarheid in kleine kernen
komen onder druk te staan

• De beroepsbevolking neemt af,

we verwachten tekorten in de
technische en verzorgende
beroepen

• Van landbouw en industrie gaan
we naar een diensteneconomie
(financiële diensten, advisering,
gezondheid, welness en toerisme)

• De landbouw gaat zich steeds
meer op export richten. Gevolgen
hiervan zijn schaalvergroting,
specialisatie en innovatie

• De overheid legt de verantwoor-
delijkheid voor de samenleving bij
burgers en maatschappelijke
organisaties: de vraag naar
vrijwilligers neemt toe

• Individualisering kan gevolgen
hebben: eenzaamheid en minder
betrokkenheid bij de medemens

Enkele ontwikkelingen die ons te 

wachten staan

Toeristisch Overstap Punt bij ijsboerderij 't Riefel in Hengelo.

Op 20 mei a.s. van 17.00-18.30 uur
is in zaal Het Witte Paard in Zelhem
een speciale startbijeenkomst over
de toekomstvisie. De bijeenkomst is
bedoeld voor inwoners, maatschap-
pelijke organisaties, bedrijven en
medewerkers en bestuur van de
gemeente. De startbijeenkomst
staat in het teken van een
inspirerende toekomstbijdrage 
van Nederlands bekendste trend-
watcher Adjiedj Bakas. Inmiddels
ook bekend van TV waar hij op dit
moment samen met presentator
Sven Kockelmann een serie van tien

programma's presenteert, getiteld:
De Toekomst is Nu (op de vrijdag-
avonden om 19.30 uur bij de KRO op
Nederland 2). Bij deze nodigen wij u
van harte uit hierbij aanwezig te
zijn. 

Dit kijkje in onze toekomst
mag  u niet missen!

Startbijeenkomst

Groeten uit Bronckhorst

special

Voor het maken van de toekomstvisie
vragen we onder andere de deskun-
dige en belangrijke inbreng van een
groot aantal instanties waar we al
mee samenwerken op vele gebieden.
Dit zijn bijvoorbeeld: de Kamer van
Koophandel, VVV, ouderenbonden,
Land- en Tuinbouw Organisatie, het
Bronckhorster Ondernemers-
platform en Natuurmonumenten. In
de periode 21 mei t/m 27 juni hebben

we deze partners uitgenodigd om
samen met onze wethouders in zoge-
naamde expertgroepen te bespreken
wat de mogelijke kansen en proble-
men zijn die Bronckhorst de komen-
de jaren tegenkomt. Deze verkenning
gebeurt aan de hand van allerhande
trends en ontwikkelingen, waarbij
één expertgroep de vraagstelling
vanuit de Ruimte benadert, één
vanuit de Economie en de derde

vanuit de Maatschappij. De drie
expertgroepen presenteren hun
resultaten aan inwoners, raadsleden
en andere geïnteresseerden tijdens
de zomertour die de gemeente dit
jaar voor de tweede keer  in haar
bestaan organiseert. In de week van
30 juni t/m 4 juli trekken we met
speciale zomeravondbijeenkomsten
langs Vorden, Hengelo, Steenderen,
Zelhem en Hummelo.

Externe deskundigheid ingeroepen

Met de speciale ansichtkaarten-
actie vragen we ú als inwoner om
mee te denken over de toekomst-
visie. Vul onderstaande ansichtkaart
in en vertel ons daarmee waar u
trots op bent in Bronckhorst,
bijvoorbeeld de sportvoorzieningen,

zoals voetbalvelden, sporthallen en
zwembaden, en onze natuur. En wat
volgens u nog meer aandacht nodig
heeft in onze gemeente! Misschien
vindt u dat er meer kunst in de open-
bare ruimte zou moeten zijn of een
betere woningmarkt voor starters.

Stuur de ingevulde kaart voor 1 juni
a.s. naar ons op, of lever hem in
tijdens de startbijeenkomst op 
20 mei in Het Witte Paard in Zelhem.

Met uw deelname maakt u kans op
een cadeaubon van € 25,-!

Ansichtkaart-actie voor inwoners

Voorzieningen voor ouderen

Bedrijvigheid Cultuur en verenigingsleven

Monumentaal erfgoed  Landelijke omgeving Veilig verkeer

Scholen Starterswoningen

Recreatie en toerisme



Vervolg Toekomstvisie 2030

Ik ben trots op:

1. 

2.

3.

Dit verdient nog extra aandacht:

1.

2.

3.

Naam:

Adres:

Postcode: 

Plaats:

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Stuur de kaart in een envelop zonder postzegel

naar:

Gemeente Bronckhorst

Mevrouw K.E. Pijnenburg

Antwoordnummer 2519

7255 ZX Hengelo (Gld)

Onder alle inzenders verloten we vijf cadeau-

bonnen van € 25,-. De resultaten van de

ansichtkaarten-actie presenteren we tijdens 

de zomertour.

De jeugd heeft de toekomst! Daarom
betrekken we ook hen bij het denken
over de toekomst. Want niet alleen

bedrijven en gemeenten denken
hierover na, ook kinderen dromen
over 'later'. Zij denken na over hoe

en wat ze dan willen zijn. Dat is best
moeilijk, maar ook belangrijk. Soms
maken ze immers al best vroeg
keuzes die van invloed zijn op hun
toekomst. Onze gemeenteraadsle-
den bezoeken in de week van 19 mei
alle Bronckhorster basisscholen
(verschillende groepen) en brengen
daar lege droomwolken. Zij vragen
aan de kinderen om hierop hun
eigen (droom)toekomst te verbeel-
den met een tekening, gedicht of
opstel. In de week van 9 juni halen
de raadsleden de ingevulde wolken
weer op bij de scholen. De droom-
wolken zijn te bewonderen tijdens
de zomertour. 

Tien prijzen
De tien beste inzendingen krijgen
als prijs de spiksplinternieuwe CD
Rom Game 'Efteling Tycoon', waarin
je de manager van de Efteling bent!
Een droombaan natuurlijk voor la-
ter, met veel bijzondere uitdagingen. 
We hopen dan ook dat veel kinderen
meedoen! De prijsuitreiking is ook
tijdens de zomertour.

Scholenproject toekomstdroom

De jeugd heeft de toekomst!

Dit jaar organiseert de gemeente
dus voor de tweede keer een
zomertour. Burgemeester, wet-
houders en gemeenteraadsleden
trekken in de week van 30 juni t/m
4 juli langs Vorden, Hengelo,
Steenderen, Zelhem en Hummelo
met speciale zomeravondbijeen-

komsten. Tijdens de bijeenkom-
sten van 17.00-22.00 uur staat
een aantal activiteiten/discussie-
bijeenkomsten  op stapel. 
De precieze invulling volgt later.
Houd de berichtgeving op deze
gemeentepagina's en de website
www.bronckhorst.nl in de gaten.

In ieder geval zijn er de prijsuit-
reiking van de droomwolken, de
presentatie van de bevindingen
van de expertgroepen Ruimte,
Economie en Maatschappij, de
presentatie van de resultaten van
de ansichtkaarten-actie, een
hapje, drankje en muziek.

Zomertour

of als u goede ideeën heeft voor de toekomstvisie, kunt u contact 
opnemen met Karen Pijnenburg, projectleider Toekomstvisie
Bronckhorst 2030, tel. (0575) 75 05 44 of e-mail:
k.pijnenburg@bronckhorst.nl.

Voor vragen 

Zoals gezegd nemen we tijdens de
zomertour de resultaten van de
ansichtkaarten-actie en de expert-
groepen in ontvangst. Beiden zijn
input voor een zogenaamde sterkte-
zwakte-analyse. Deze analyse geeft
ook inzicht in de voornaamste
kansen en problemen voor onze

gemeente, gezien de ontwikkelingen
en trends die op ons af komen. De
sterkte-zwakte-analyse bespreekt
de gemeente vervolgens in de
maand september met de dorps-
belangenorganisaties. Daarna wordt
deze vastgesteld door de gemeente-
raad (oktober).

Wat doen we met uw inbreng?

Met de sterkte-zwakte-analyse als
leidraard, stelt de gemeente in no-
vember/december drie toekomst-
scenario's voor Bronckhorst 2030
op. De gemeenteraad gaat deze sce-
nario's beoordelen, waarna begin

2009 een keuze uit de drie scena-
rio's wordt gemaakt. 

Dan is duidelijk waar we ons als
gemeente Bronckhorst de komende
jaren op gaan richten!

Drie toekomstscenario's

Na een buitenlandse vakantie ziet u voor het eerst Bronckhorst weer op
de verkeersborden staan.
A. Daar let ik niet op
B. Als Bronkchorst op de borden staat, weet ik hoe ik moet rijden. Fijn! Ik

ben bijna thuis
C. Mijn hart maakt een sprongetje. Halverwege de vakantie realiseerde ik

me al dat het nergens zo mooi is als in de gemeente Bronckhorst 

Als ik aan de gemeente Bronckhorst denk …
A. Ik denk nooit aan Bronckhorst
B. Denk ik aan thuis
C. Krijg ik een warm gevoel 

Het wonen in de gemeente Bronckhorst bevalt mij
A. Niet best, ik denk erover om te gaan verhuizen
B. Goed, ik heb een leuk huis in een gezellige buurt. Ik ga voorlopig 

nergens naar toe
C. Fantastisch. Het is een voorrecht om te wonen op een plek waar 

anderen op vakantie gaan! Ik ga hier nooit meer weg  

Wat vind u de mooiste plek in Bronckhorst
A. Pffff…… dat is moeilijk. Misschien het voetbalveld van Pax en het cen-

trum van Vorden?
B. Ik vind verschillende plekken mooi, het kasteel en de Dorpsstraat in

Laag-Keppel, de Lamberti-kerk in het dorpshart van Zelhem en het
stadje Bronkhorst.

C. Waar zal ik beginnen? Ik vind elke plek in de gemeente Bronckhorst
prachtig. Van de kastelen in Vorden, het Boelekeerlspad in Zelhem,
boerderijen met koeien in de wei in het buitengebied tot woonwijk 
't Paradijs in Steenderen en het Hessenbad in Hoog-Keppel. Ik zou
eigenlijk niet weten wat ik niet mooi vind in Bronckhorst 

De uitslag

Vooral A
Zo, u bent niet erg trots op de gemeente Bronckhorst. Zelfs de grootste
optimist raakt van uw antwoorden van slag. Lees eens in de krant wat er
allemaal gebeurt en praat eens met ons tijdens bijeenkomsten. 

Vooral B
U bent een gemiddelde inwoner. U heeft het naar uw zin in Bronckhorst,
maar slaat niet door in enthousiasme. We zijn benieuwd waar u trots op 
bent en wat beter kan. Laat het ons weten via de ansichtkaart of kom eens
langs bij bijeenkomsten, bijvoorbeeld de startbijeenkomst over de toe-
komstvisie of de zomertour. 

Vooral C
U bent wel heel trots op Bronckhorst. Dat is leuk om te merken, maar over-
drijf het niet. We willen graag met u praten over de toekomst. Hoe kunnen
we de goede dingen in stand houden. Op welke kansen moeten we inspelen
en hoe kunnen we moeilijke zaken het beste het hoofd bieden?

Zomaar een quiz

Ben u trots op Bronckhorst?

Groeten uit Bronckhorst

Voorzieningen voor ouderen

Bedrijvigheid
Cultuur en verenigingsleven

Monumentaal erfgoed  

Landelijke omgeving

Veilig verkeer

Scholen

Starterswoningen

Recreatie en toerisme



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

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 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

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

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), 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.
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De verwarmde buitenzwembaden
van de gemeente Bronckhorst zijn
weer open. In het Burg. Kruijffbad in
Steenderen, het Hessenbad in Hoog-
Keppel en Het Elderink in Hengelo
(Gld). kunt u terecht voor een ver-
frissende duik. Heerlijk natuurlijk!
Zwemmen is één van de leukste en
voordeligste uitjes voor het hele ge-
zin. Voor iedereen van jong tot oud is
er in het zwembad veel leuks te be-
leven. Lekker baantjes trekken, spe-
len met vriendjes en vriendinnetjes
of ontspannen dobberen in het wa-
ter. De baden zijn vanaf 's ochtends
vroeg, verschillende avonden in de
week en op zaterdag en zondag
open. De baden hebben een kleuter-
bad, ondiep en diep bad en liggen in
een mooie groene omgeving. 
Wij begroeten u graag!

De zwembaden zijn weer open: 
hoogste tijd voor een verfrissende duik!

Tijdens een inspraakavond op 
23 januari jl. in het Dorpscentrum in
Vorden heeft de gemeente bewo-
ners geïnformeerd over de plannen
voor de reconstructie van de wijk
Vorden-Zuid. Redenen voor die re-
constructie zijn:
• de kern Vorden voldoet na de re-

constructie aan de eisen van het
waterschap

• de verkeersveiligheid in de wijk
moet worden verbeterd

• de verbetering van de leefbaar-
heid in de wijk is wenselijk

Het werk is inmiddels aanbesteed
en de uitvoering gaat op korte ter-
mijn van start.

Bij deze nodigt de gemeente geïn-
teresseerden uit voor de informatie-
avond over de voortgang van het
project op 15 mei a.s. in hotel Bak-
ker in Vorden. De bijeenkomst staat
in het teken van: 
• het definitieve plan
• het uitgewerkte groenplan
• de planning van de werkzaam-

heden
• de bereikbaarheid tijdens het

werk
• het omgaan met de huisvuil-

containers

We willen tijdens de avond zoveel
mogelijk vragen die leven over de
uitvoering beantwoorden. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur, de
zaal is open vanaf 19.00 uur. Mocht
het bij u van toepassing zijn, dan
vraagt de gemeente nogmaals uw
aandacht voor het terugsnoeien van
overhangende beplanting. 

Wij zien u graag de 15e mei!

Reconstructie wijk

Vorden-Zuid 

Informatieavond op 15 

mei a.s. in hotel Bakker

De gemeente bestrijdt de
eikenprocessierups op plaatsen
waar deze veel overlast bezorgt.
De rupsen worden bestreden door
deze weg te branden en door de
rupsen en nesten op te zuigen. De
eikenprocessierups is de larve van
een nachtvlinder. Het is een
behaarde rups die in de maanden
mei t/m september overlast kan
veroorzaken. Ze leven in groepen
bijeen en maken op de stammen of
dikkere takken van eikenbomen
spinselnesten. Vanuit hun nesten
gaan de rupsen 's nachts groeps-

gewijs (in processie) op zoek naar
voedsel (eikenbladen). 

De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van
overlast. Nadat iemand in contact is
geweest met de brandharen kunnen
gezondheidsklachten ontstaan. Ook
mensen die in de nabijheid van de
besmette bomen komen, kunnen
hinder ondervinden omdat de brand-
haren zich ook door de lucht ver-
spreiden. De reacties kunnen van
persoon tot persoon verschillen. De
huidirritaties die binnen acht uur op-

treden zijn rood en pijnlijk en gaan
gepaard met hevige jeuk die tot twee
weken kan aanhouden. Als de brand-
haren in de ogen komen, kan binnen
enkele uren een rode, pijnlijke en
jeukende zwelling en irritatie optre-
den. Inademing van de brandharen
kan leiden tot irritaties en ontstekin-
gen van het slijmvlies van de neus,
keel en luchtwegen. Klachten ver-
dwijnen over het algemeen binnen
twee weken. Een zachte crème met
menthol kan verlichting geven.
Neem bij ernstige klachten contact
op met uw huisarts.

U kunt zelf ongemak voorkomen
door ieder contact met rupsen en
resten ervan, zoals vrijgekomen
brandharen en lege nesten, te ver-
mijden. Zorg bij een bezoek aan (na-
tuur) gebieden waar de rupsen voor-
komen voor een goede bedekking
van de hals, armen en benen en ga
niet op de grond zitten. Ga na aanra-
king van de rupsen of haren niet
krabben of wrijven, maar was of
spoel de huid met water.

Rups aangetroffen? 
Bel de gemeente!
U herkent de eikenprocessierups
aan zijn sterke beharing. De besmet-
te eikenbomen zijn te herkennen aan

Bestrijding eikenprocessierups

de specifieke nesten: dichte spinsels
met vervellinghuidjes, uitwerpselen
en brandharen. Als u de eikenpro-
cessierups binnen de gemeente aan-
treft, verzoeken wij u vriendelijk dit
te melden op tel. (0575) 75 03 39. De
gemeente krijgt zo een beeld van de
plaag en kan bekijken of maatrege-
len nodig zijn om de rupsen te be-
strijden. De gemeente voert geen be-
strijding uit bij particulieren.

Hoewel de scootmobiel veel ouderen
voor een sociaal isolement behoedt,
eindigt een ritje op dit elektrische
wagentje jaarlijks voor vele berijders
in het ziekenhuis. Steeds meer men-
sen volgen daarom een cursus om
veilig te leren omgaan met hun
scootmobiel. 

Informatie- en oefenmiddag
Veilig Verkeer Nederland organi-
seert in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Steenderen op 27 mei
2008 een informatie- en oefenmid-
dag voor gebruikers van een scoot-
mobiel of een elektrische rolstoel.
De middag vindt plaats in vereni-

gingsgebouw 't Anker, J.F. Oltmans-
straat 7 in Steenderen en begint om
14.00 uur.

Doel van de dag
Op deze informatie- en oefenmiddag
ontvangt u informatie over de (nieu-
we) verkeersregels en verskeerssi-
tuaties. Ook u als scootmobiel- of
elektrische rolstoelgebruiker komt
hiermee in aanraking. Er zijn deze
middag verkeersdeskundigen aan-
wezig die uw vragen kunnen beant-
woorden en die buiten met u gaan
oefenen met uw eigen scootmobiel
of rolstoel.

Deelname
Inwoners van de ge-
meente Bronckhorst
die in het bezit zijn
van een scootmobiel
of elektrische
rolstoel zijn van har-
te welkom om, ge-
heel gratis, deel te
nemen aan deze in-
formatie- en oefen-
middag. U kunt zich
tot 17 mei a.s. opge-
ven voor deelname
door contact op te
nemen met: Stichting Welzijn Steen-
deren, mevrouw I. Bijsterbosch, tel.

(0575) 45 10 04, of mevrouw J. Wieg-
gers, tel. (0575) 45 25 38.

Cursus veilig omgaan met de scootmobiel in Steenderen



Commissievergadering
Evaluatie en controle op 
7 mei 
Op 7 mei a.s. vergadert de commis-
sie Evaluatie en controle in de
raadszaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen (hierover heeft
u vorige week uitgebreid op deze pa-
gina's kunnen lezen):
• Bredeschool Hummelo
Op het moment dat medio april de
eerste werkzaamheden voor de
bouw van het nieuwe schoolgebouw
startten, deelde het schoolbestuur
de gemeente mee dat De Bongerd
uit Hoog-Keppel niet meer deel wil
nemen aan de bredeschool in Hum-
melo. De raad heeft de wethouder
gevraagd hiervan de consequenties
in beeld te brengen. 
• Bestemmingsplan

'Buitengebied, herziening
Bronksestraat 2 in Drempt'

• Delegatie vrijstellingsprocedure
art. 19, lid 1 WRO, Beekstraat 8a
in Toldijk 

• Delegatie vrijstellingsprocedure
art. 19, lid 1 WRO, Ruurloseweg
72A in Hengelo (Gld)

• Ontwerpbestemmingsplan
'Wichmond, de Wogt II' en
partiële wijziging
Welstandsnota

Verder geven b en w nadere infor-
matie over de voortgang van de
clusterplannen accommodaties en
wordt het Jaarverslag 2007 milieu
en bouwen aangeboden aan de raad.
Ook krijgt de commissie informatie
over de wijze waarop b en w de Toe-
komstvisie Bronckhorst 2030 willen
ontwikkelen. Meer informatie hier-
over vindt u ook elders in deze Con-
tact. 

Commissievergadering
Beleidsontwikkeling op 
8 mei 
Op 8 mei a.s. vergadert de commis-
sie Beleidsontwikkeling in de raads-
zaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om de vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen
(hierover heeft u vorige week
uitgebreid op deze pagina's kunnen
lezen):
• Vrijwilligerswerkbeleidsplan

2008-2010 'Sterk vrijwilligers-
werk in Bronckhorst'

• Burgerparticipatie en evaluatie
van beleid in de beleidscyclus

• Archiefverordening

Spreekrecht
Tijdens de commissievergaderingen
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 aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het on-
derwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.   

Raadsvergadering op 
8 mei 
Voorafgaand aan de commissiever-
gadering is een ingelaste raadsver-
gadering gepland waarin verder
wordt gesproken over de voortgang
rond de bredeschool in Hummelo.
Deze openbare raadsvergadering is
ook in de raadszaal van het ge-
meentehuis, begint om 19.00 uur en
eindigt rond 20.00 uur

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet op
de agenda staan, waarbij de volgen-

de zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het ad-
vies van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van perso-
nen

d.een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te vo-
ren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder ver-
melding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer. 

Commissievergadering
Beleidsontwikkeling op 
15 mei 
Op 15 mei a.s. vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de
raadszaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Burgerjaarverslag 2007
In dit verslag legt de burgemeester
verantwoording af over de kwaliteit
van de gemeentelijke dienstverle-
ning, beleidskeuzes en de wijze
waarop we inwoners betrokken bij
de besluitvorming in 2007. Eind mei
treft u in een speciale bijlage het
burgerjaarverslag in Contact aan. 
• Jaarrekening 2007
In de jaarrekening 2007 legt het col-
lege aan de hand van een financiële
rapportage verantwoording af aan
de raad over het door b en w gevoer-
de bestuur. Hierover vindt u binnen-
kort meer informatie op deze ge-
meentepagina's. 
• Perspectiefnota
In de Perspectiefnota 2009 - 2012
geeft het college een vooruitblik op
de begroting voor 2009. Ook hier-
over informeren wij u binnenkort op
deze gemeentepagina's. 

Spreekrecht
Tijdens de commissievergaderingen
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 aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het on-
derwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.   

Uit de raad

Het komt gelukkig niet heel vaak
voor, maar wanneer het gebeurt
kunt u er hinderlijke schade van
ondervinden. Steenmarters bijten
namelijk soms de kabels in auto's
door of beschadigen de motorkap. 
U kunt hier op een diervriendelijke
manier iets aan doen. 

Schade in auto's
In de praktijk blijkt ongeveer 3% van
de auto's in een dorp of wijk (meer-
malen) te worden beschadigd. Of u
schade kunt verwachten en hoe erg
die is, wordt bepaald door het type
auto dat u heeft. Moderne auto's zijn
vaak afdoende beschermd. Ook het
seizoen is van belang: in april treedt
de meeste schade op. Bovendien:
als het dier eenmaal in de auto is
geweest, is de kans groot dat hij
weer terugkomt. Steenmarters
bijten niet alle kabels door, maar
alleen die kabels waar ze bij kunnen,
die in hun bek passen en die een
zachte omhulling hebben: elektri-
sche kabels (bekabeling, bougie-
kabels, katalysatorkabel etc.),
koelwaterslangen, ruitensproeier-
slangen of rubbermanchetten.
Doorgebeten remleidingen zijn nog
nooit vastgesteld. Verder krabben ze
soms de isolatie aan de binnenkant

van de motorkap kapot. U kunt zich
hier tegen wapenen door deze twee
stappen te volgen, die in de meeste
gevallen goed werken. 

Stap 1: Bescherm uw kabels
Bescherm de losse en onbeschermde
kabels van de motor met een ribbel-
kous (een harde kunststof spiraal,
verkrijgbaar bij een aantal auto-
speciaalzaken), die u om de kabel(s)
heen kunt buigen of laat dit doen. 
Dit is effectief en relatief goedkoop,
als u tenminste niet teveel kabel in
uw auto heeft, die doorgebeten kan
worden. Controleer regelmatig het
peil van uw koelvloeistof op de
gebruikelijke wijze en rijdt niet door
als het koelvloeistoflampje op uw
dashboard gaat branden. Dit om
motorschade te voorkomen.

Stap 2: Zorg dat het dier uw auto
niet meer in kan
Naast het beschermen van uw
kabels moet het dier uit de auto
worden geweerd. Bij uw garage zijn
schrikdraadsystemen te koop die 
in de motor worden geïnstalleerd.
Dit is effectief, maar niet goedkoop
(installatie kost ongeveer € 300,-).
Ook een ultrasoon-apparaat is mo-
gelijk, maar alleen dan effectief als

het apparaat wisselende ultrasone
frequenties uitstoot en niet slechts 
één toon. Als u dit te duur vindt, kan
het ook eenvoudiger hoewel minder
effectief. Wanneer u heeft gepar-
keerd, legt u een stuk 'bobbelig'
gemaakt kippengaas onder de auto
(het moet bij aanraking wiebelen),
aansluitend tussen de voorwielen
op de grond. Het moet zo worden
neergelegd dat de dieren niet meer
achter de voorwielen kunnen komen,
omdat ze meestal daar via het
chassis in de motorruimte kruipen.
U moet dit wel consequent volhouden,
anders heeft het geen zin. En zelfs
dan kunnen de dieren er mogelijk
aan wennen. 

Geuren en geluiden werken niet
afdoende
U kunt bij een aantal garages appa-
raatjes kopen die ultrasone (niet-
hoorbare) geluiden op één frequen-
tie maken of spuitbussen met anti-
marterlucht. Ook hangen mensen
wc-blokjes onder de motorkap.
Helaas heeft het gebruik hiervan
geen zin. Het gebeurt te vaak dat
dieren hieraan wennen en gewoon
weer terugkomen. 

Vangen of doden helpt niet 
(en is verboden)
Steenmarters hebben grote leef-
gebieden. Klachten in een straat,
wijk of dorp worden dan ook meestal
veroorzaakt door één tot drie steen-
marters. Steenmarters zijn in
Nederland zeldzaam en strikt
beschermd, wat betekent dat ze niet
mogen worden gedood of gevangen.
Maar vangen of doden is ook be-
wezen niet effectief. Het dier vindt
na vrijlating zijn weg weer terug of 
een nieuwe steenmarter komt het
leeggeraakte leefgebied bewonen. 

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u
terecht bij de medewerkers natuur
en landschap van de gemeente:
Willy Kempers, tel. (0575) 75 03 77,
of Fred Eggink, tel. (0575) 75 03 76.  

Achtergrondinformatie over steen-
marters vindt u op de website 
van de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland:
www.landschapsbeheergelderland.nl

Autoschade door steenmarters: oplossingen die werken

Steenmarter

Wat te doen bij brandwonden? Bijna
iedereen loopt wel eens een brand-
wond op. Gelukkig meestal een klein
wondje, dat snel en zonder blijvende
littekens geneest. Maar soms zijn het
levensbedreigende brandwonden,
waarbij snelle en goede eerste hulp
van levensbelang is. Brandweer
Bronckhorst zet een aantal belangrij-
ke eerste hulptips voor u op een rij.
Wat u juist wel en juist niet moet
doen. Zowel bij grote als bij kleine
brandwonden.

Eerste hulp bij brandwonden
Met de juiste eerste hulp bij brand-
wonden kunt u levens redden en on-
nodige pijn en problemen voorkomen.
Voordat u met de eerste hulp begint,
moet u ervoor zorgen dat u en het
slachtoffer veilig zijn. Laat een slacht-
offer met brandende kleding nooit
rennen, want dat wakkert de vlam-
men aan. Doof de vlammen door over
de grond te rollen. Gebruik eventueel
een stevig en zwaar stuk textiel (jas of
deken) om het vuur te doven. Werk
vanaf het gezicht naar de voeten, zo-
dat vlammen het gezicht niet kunnen
bereiken.

Eerste hulpregels
• koel tenminste vijf minuten met

water (liefst met lauw, zachtstro-
mend leidingwater)

• verwijder ondertussen kleding die
niet aan de wond kleeft

• waarschuw een arts bij: blaren, een
aangetaste huid, elektrische en
chemische verbranding

• smeer niets op de brandwond
• bedek de wond met steriel verband

of een schone doek
• geef het slachtoffer geen eten of

drinken
• vervoer het slachtoffer altijd zittend 
• het belangrijkste is dat u de brand-

wond tenminste vijf minuten koelt
met lauw zacht stromend leiding-
water. Bij (kleine) kinderen is het
belangrijk dat u de wond koelt en
niet het hele lichaam van het kind.
Onderkoeling is bij hen gevaarlijk.
Koelen met bijvoorbeeld slootwater
kan ook, zeker als er geen andere
koelmogelijkheden zijn. Het is altijd
beter dan niets doen! 

• raak niet in paniek. Neem bij twijfel
contact op met een arts of bel 112

• bij grote ernstige brandwonden zijn
brandwondenslachtoffers vaak het
eerste uur na het ongeval heel
helder en energiek. Laat u daar niet
door misleiden: directe professio-
nele eerste hulp is bij hen van
levensbelang! Verzorg de brand-
wond door deze losjes af te dekken
met steriel verband, schone doeken
of lakens. Smeer niets op de wond,
ook geen brandwondenzalf. Als u
het slachtoffer zelf vervoert, zorg er
dan voor dat het slachtoffer zit. Het
hoofd moet altijd hoger zijn dan de
rest van het lichaam in verband met
mogelijke vochtophoping 

Chemische en elektrische 
verbrandingen
Chemische stoffen, zoals schoon-
maakmiddelen en afbijtmiddelen,
kunnen brandwonden veroorzaken.
Ook bij chemische verbrandingen
geldt: eerst water, de rest komt later.
Om chemische verbranding te stop-
pen, moet de chemische stof zoveel
mogelijk worden verdund. Daarom
wordt een chemische brandwond niet
alleen gekoeld, maar ook gespoeld.
• let op uw eigen gevaar, kom niet in

aanraking met de chemicaliën
• spoel 45 minuten met lauw aange-

naam aanvoelend leidingwater
• verwijder kleding om de wond

Elektriciteit kan ook brandwonden
veroorzaken. Grote stroomsterkte
geeft grote hitte. Om deze verbran-
ding te stoppen en om uzelf niet in
gevaar te brengen, moet u altijd de
elektriciteit afsluiten. Omdat stroom
door het lichaam gaat, is de kans op
hartstilstand en/of ademhalings-
problemen groot.
• let op uw eigen veiligheid, sluit de

elektriciteit af
• ga na of het slachtoffer geen 

hart- of ademhalingstilstand heeft,
handel hiernaar

• start pas daarna met koelen

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met brandweer
Bronckhorst, via tel. (0575) 75 02 22 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl.
Voor meer informatie van de Brand-
wonden Stichting kunt u terecht op
www.brandwonden.nl.

Brandweer Bronckhorst adviseert: 
wat te doen bij brandwonden



Openbare bekendmakingen

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

De monumentencommissie vergadert op
21 mei a.s. om 10.00 uur (gewijzigde tijd)
in het gemeentekantoor. 

De vergadering is openbaar. De agenda
voor de vergadering vindt u op onze web-
site www.bronckhorst.nl

Monumentencommissie Gewijzigde 
afvalinzameling 
vanwege Pinksteren
Op tweede pinksterdag, maandag 12 mei,
wordt er in de gemeente Bronckhorst geen huis-
houdelijk afval ingezameld. In plaats daarvan 
worden de grijze containers op zaterdag 17 mei
geleegd. Let op: op deze inhaaldag wordt 
een afwijkende route gereden en start 
de inzameling al om 06.30 uur!! Wij vragen
u daarom uw container bijtijds aan de weg te
plaatsen. 

De papiercontainers worden in plaats van tweede
pinksterdag op maandag 19 mei geleegd. De
inzameling hiervan start zoals gebruikelijk om
07.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de Afval-Informatie-Lijn, tel. (0575) 75 03 10, 
bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 en
van 13.00-16.00 uur. Kijk ook eens op
www.bronckhorst.nl > afvalsite.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, overnachten in sportzaal De Meisterkamp van 13 t/m 16 juni 2008, sportvereniging Halle
• Steenderen, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen, op de

dinsdagen van 1 juni t/m 31 december 2008, vishandel Hengel
• Zelhem, afsluiten Zonnebloemstraat in verband met een buurtfeest, 13 juni vanaf 18.00 uur tot

15 juni 2008 12.00 uur, buurtvereniging De Zonnebloem

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Baak, Dollemansstraat 8, vernieuwen schuur
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, bouwen ligboxenstal
• Hengelo (Gld), Berendschotstraat 3, vernieuwen overkapping
• Hengelo (Gld), Koningsweg 2B, veranderen waaggebouw tot woning
• Hengelo (Gld), Menninkweg 2, bouwen schuur
• Hengelo (Gld), Winkelskamp 1, gedeeltelijk vergroten bedrijfshal
• Keijenborg, Kerkstraat ong., bouwen zeven woningen
• Keijenborg, Koldeweiweg ong., bouwen zeven woningen 
• Zelhem, de Breide 1, vergroten woning
• Zelhem, Stegestuk 4, veranderen overkapping en berging
• Zelhem, Halseweg 35, vergroten schuur

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Koeriershoek 2, voor het vergroten van een bijgebouw, vrijstelling wegens een

kleinere afstand van het bijgebouw tot de woningvoorgevel dan drie meter en wegens
overschrijden bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane goothoogte, het betreft
een vrijstelingsbevoegdheid opgenomen in artikel 21, lid 1 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002, herziening 2004-1'

Het bouwplan ligt van 8 t/m 21 mei 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoemde openings-
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 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Voorgenomen vrijstellingen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 25 april 2008:
• Halle, Dorpsstraat 1, vernieuwen veranda, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19 lid

3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Koningsweg 5, bouwen garage/opslagruimte, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Vierblokkenweg 1, vergroten overdekte afslagloods

• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 65, gedeeltelijk vergroten woning
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 22, vergroten opslagruimte
Verzonden op 28 april 2008:
• Drempt, Kerkstraat 65, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 25 april 2008: 
• Zelhem, Arendsenweg 1A, 1B en 1C en Ericaweg 3A en 3B, bouwen bedrijfsverzamelgebouw,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Bielemansdijk 5A, bouwen landhuis
• Zelhem, Bielemansdijk 5B, bouwen landhuis 
Verzonden op 28 april 2008: 
• Drempt, Roomstraat tussen nr. 25 en 27, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Zutphenseweg 13, vergroten en inpandig verbouwen kerk, verleend met ontheffing van

artikel 4.11 (vrije doorgang) van het Bouwbesluit
• Zelhem, Slangenburgweg 1A, plaatsen afdak

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 28 april 2008:
• Zelhem, Ermelinkstuk 15 t/m 35, bouwen elf woningen

Kapvergunningen
Verzonden op 29 april 2008:
• Hengelo, Kervelseweg 38, verwijderen tak van een treurbeuk, noodkap

Sloopvergunningen 
Verzonden op 28 april 2008:
• Vorden, Beatrixlaan 20 en 22, geheel slopen dakbeschot van twee woningen, komt asbesthou-

dend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens het verplaatsen van een noodlokaal van Baak naar Vorden geldt op 17 mei 2008

op de Pastoriestraat een stopverbod en is de parkeerplaats bij de St. Martinusschool op de
Bobbinkstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer (allebei van 09.00 tot
18.00 uur)

• Zelhem, tijdens de kindervakantieweek van 15 t/m 23 augustus 2008 is de Bielemansdijk, tus-
sen de Halseweg en de Meeneweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

• Zelhem, tijdens de VMC-rit op 7 juni 2008 zijn de Korenweg in Zelhem, tussen de Kampweg en
de Velswijkweg, van 08.00 tot 17.00 uur en de Petersdijk in Halle, van de Dwarsdijk tot aan de
Veengoot, van 11.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

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 afdelin-
gen Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke verkeersmaat-
regelen en bouw- en sloopvergunningen) en Openbare werken (kapvergunningen). In het be-
zwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en
uw ondertekening.

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

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

Verleende vergunningen

Mogelijk op unieke locaties:
• gemeentehuis Hengelo Gld.
• huize Baak in Baak
• kapel in Bronkhorst
• kasteel Keppel in Laag-Keppel
• kasteel Vorden in Vorden
• koetshuis Baakse Kamp in Wolfersveen
• heem- en siertuin Aldenhave Zelhem

trouwen in Bronckhorst!

Ja, ik wil........ 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Aanwijzing 
Het college van de gemeente Bronckhorst maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeurs-
recht gemeenten bekend, dat de raad bij besluit van 24 april 2008 heeft besloten de percelen die
gelegen zijn in de plangebieden 'Edah-locatie en omgeving' en 'Gemeentehuis' aan te wijzen als
gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepas-
sing zijn. Het plangebied 'Edah-locatie en omgeving' is globaal gelegen tussen de Kervelseweg
en de Raadhuisstraat, het plangebied 'Gemeentehuis', tussen de Schoolstraat, de
Raadhuisstraat en de Kervelseweg. De aanwijzing heeft als planologische basis de toelichting op
de toegedachte bestemming zoals deze is opgenomen in het raadsvoorstel. De percelen zijn
nader aangegeven op de bij ons voorstel behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Het
besluit van 24 april 2008 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 25 april
2008, te weten op 26 april 2008, en geldt voor een termijn van twee jaar.

Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot aanwijzing van de percelen gelegen in de plangebieden 'Edah-locatie en om-
geving' en 'Gemeentehuis' als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie
in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de
Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de
eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij
hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te
koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van de publicatie in de
Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift

moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de
motivering). Het bezwaarschrift dient aan de raad van de gemeente Bronckhorst gericht te
worden. Adres: Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een
spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter inzage 
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen
vanaf 28 april 2008 tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling in het gemeentekantoor. Buiten de openingstijden is inzage mogelijk na telefoni-
sche afspraak met de heer H. Wiltink, tel. (0575) 75 03 49.

Wet voorkeursrecht gemeenten (art. 8)

B en w hebben in hun vergadering van 22 april jl. besloten om de heer S. Winkelhorst (klantma-
nager Werk, inkomen en zorg) en mevrouw M. Rutgers-Kurpershoek (ook klantmanager Werk,
inkomen en zorg) aan te wijzen als toezichthouder Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ.

De besluit ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en is tegen betaling van
de kosten verkrijgbaar.

Toezichthouders aangewezen

Sensire zoekt
Alfahulpen
Reageer via onze website
www.alfahulpworden.nl

Teeuwen Opslag Vorden
Units van 6 tot 24 m2

te huur. inl. 06-10433358

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.rolloverbronckhorst.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

SPAAR VOOR EEN GRATIS 2E KAARTJE TARZAN. GEWOON AH HENGELO

ROSÉ TIJD: DIV. ROSÉ’S TOT 50% KORTING

BIJV. LA PALMA ROSÉ
fles van 5.79 voor2.89

50% KO50% KORTRTII NNGG

LOTUS FINESSE
TOILETPAPIER
pak 32 rollen

van 11.42
voor 7.89

AH PANNEN-
FESTIVAL
maten Ø 20, 24 en 28 cm

per stuk van 12.95 voor 6.99

ALLE KNORR
WERELDGERECHTEN

2+1 G2+1 G RRAATTIISS
o.a. Kip Tandoori

3 pakken van 5.94
voor 3.95

AH PAIN
BRODEN
o.a. Boulogne

per stuk 1.49

AH
HAMBURGERS
voord. verp.

8 stuks
kg  4.99

SPA & FRUIT
diverse soorten

2+1 G2+1 G RRAATTIISS
3 flessen

van 3.45 voor 2.29

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



naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

LOODGIETER / CV-MONTEUR?
EN ZOEK JE EEN NIEUWE UITDAGING?

BEL 0573-25 24 25 OF MAIL

INFO@REERINK-LOCHEM.NL

LANDELIJK ERKEND / AANGESLOTEN BIJ UNETO-VNI

HANZEWEG 1A LOCHEM

Voor de omgeving Arnhem zoeken wij een 

medewerker grond-,
weg- en waterbouw
Enige ervaring in de grond-, weg- en waterbouw is een pré. 

Bij voorkeuring bent u in het bezit van het diploma vakman GWW.

Voor onze vestiging in Lichtenvoorde zoeken wij een

machinist mobiele kraan/
reserve machinist
Werkervaring als reserve machinist in de Infra is een pré. 

U bent in het bezit van het rijbewijs B(E). 

Bij voorkeur beschikt u over het SOMA-diploma.

Voor onze vestiging in Lichtenvoorde zoeken wij een:

asbestverwijderaar
Werkervaring in het verwijderen van asbest is een pré. 

Bij voorkeur beschikt u over een DAV en DTA-A certificaat.

U kunt van ons verwachten:
een zelfstandige functie bij een bedrijf dat sterk in de markt staat. 

Wij werken met modern, eigen materieel en goed opgeleide medewerkers. 

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf met onder andere de certificaten 

ISO 9001: 2000, VCA**.

Interesse?
Meer informatie kunt u verkrijgen bij Bennie Reijers (bedrijfsleider) op 

telefoonnummer (0544) 39 55 55 of 06 53 94 19 66.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar Dusseldorp Groep B.V., 

Postbus 31, 7130 AA Lichtenvoorde.

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. biedt een totaal aanpak op het gebied van infra, sloop- en 

milieutechniek: vanaf het begin, de ontwerpfase, tot en met de uitvoering en nazorg kunnen onze klanten 

vertrouwen op onze inzet en deskundigheid. 

Bij Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. heerst een prettige teamgeest en een doe cultuur. Vooral 

mensen die van aanpakken weten, zullen zich bij ons thuis voelen en krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. 

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden hebben we de volgende vacatures:

Dusseldorp Groep B.V. 

kent drie business units, 

te weten Inzameling en 

Recycling – Infra, Sloop 

en Milieutechniek – 

Rioolservice en een 

service unit.

Dusseldorp Groep B.V. 

heeft haar oorsprong in 

Lichtenvoorde. Daarnaast 

heeft ons bedrijf, dat 

500 medewerkers telt, 

vestigingen in onder 

meer Borne, Deventer, 

Doetinchem, Ermelo, 

Nijmegen en Winterswijk.

De business unit Infra, 

Sloop en Milieutechniek 

telt 200 medewerkers. 

Het werkgebied is Midden 

en Oost-Nederland, het 

KAN-gebied Arnhem/

Nijmegen en het 

grensgebied tussen 

Nederland en Duitsland.

Meer informatie over 

Dusseldorp Groep B.V. 

vindt u op onze website

inzameling en recycling

riool service 

infra, sloop en milieutechniek

www.dusseldorp.nl
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Acquisitie n.a.v. deze advertentie

wordt niet op prijs gesteld.

UITNODIGING 
ALGEMENE LEDEN- JAARVERGADERING 
 
 
 
Geacht lid, 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. 
Deze zal worden gehouden op donderdag 15 mei 2008, 
aanvang 19.30 uur in het Dorpscentrum Vorden Raadhuisstraat 6 te Vorden. 
 

AGENDA 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Notulen vorige ledenvergadering.* 
4. Jaarverslag 2007.* 
5. Financieel verslag 2007 en Begroting 2008. 
6. Verslag kascontrolecommissie. 
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. 
8. Bestuursverkiezing. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 
 

 

* De notulen / verslagen genoemd onder agendapunten 3. en 4. Zijn één week 
  voor aanvang van de Jaarvergadering via het secretariaat op te vragen. 
  Overige documenten zijn tijdens de Jaarvergadering ter inzage. 
 
* Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en door het bestuur herkiesbaar gesteld; 
  Dhr. H.C.J. van der Linden, Voorzitter. 
  Vacante bestuursplaats verkiesbaar. 
 
  (Tegen)kandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de vergadering worden 
  ingediend bij de voorzitter (De Steege 7 te Vorden). 
  Hierbij dienen te worden overlegd de schriftelijke bereidverklaring van de 
  tegenkandidaat alsmede de handtekeningen van tenminste 10 leden. 
 

Meer informatie op onze website: www.huurdershevo.nl 

 
Aardappels-groente en fruit –ook panklaar 
Boeren-ijs –terras aan huis, verhuur ijskar/bakfiets
Catering –warme-, koude-, BBQ-, hapjesbuffetten enz.  

Openingstijden winkel: maandag de hele dag gesloten!  
di t/m vr. 9.30-12.00 en 13.30-17.00 uur 
Zaterdag 9.00-14.00 uur 

Voor ijsverkoop bij mooi weer extra geopend op zaterdag en zondag van 13.30-17.30 uur 
Catering volgens afspraak 

Dennendijk 2b 7207 EB Zutphen,  
Tel.: 0575-521141 e-mail: kapper.lammers@wolmail.nl 



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

Vanaf 12.00 uur waren de vrijwilligers
in de kramen van de VVV, Oudheid-
kundige vereniging Salehem, het mu-
seum Smedekinck, het Oratorium
koor uit Zelhem en de Imkervereni-
ging uit Hengelo, druk in de weer met
het promoten van hun artikelen. Er
was door museum Smedekinck een
groot terras ingericht waar de tafels
en stoelen onder een meegebrachte
tent stonden. Dat bleek later ook wel
nodig. De firma Slotboom had een
aanhangwagen vol met ‘bijzondere en
gekke’ fietsen gebracht. De belangstel-
lenden konden deze fietsen en skel-
ters gratis uitproberen. 

Om half twee kwam de broodwagen
het terrein op, om de muziekanten
van de boerenkapel de Bloasköppen
en de boerendansgroep Wi’j Eren ’t Ol-
de uit Zelhem op te halen. Even later
kwamen zij weer terug met de volgela-
den broodwagen die door de Zelhem-
se diaconie was versierd. Met de mu-
ziek voorop kwam de boerendans-
groep terug met een mooie landauer
van Stap en Draf, die de loco-burge-
meester de heer A. Boers met zijn
vrouw naar het terrein van de brood-
weging bracht.

Voordat de loco-burgemeester de podi-
umwagen opging, kregen hij en de
koetsier eerst een borreltje aangereikt
door de voorzitter H. Meurs van de His-
torische broodweging Muldersfluite.
Op de podiumwagen namen vervol-
gens de afgevaardigden plaats van de
ontvangende kerkgenootschappen.
Die werden allen eerst voorzien van
een kopje thee met een eigen gebak-

ken koekje, gevolgd door het uitreiken
van Goudse pijpen met tabak en een
glas rode wijn.

Daarna werd 598 pond roggebrood af-
geladen door de dansers van de boe-
rendansgroep en op het podium ge-
zet. Angstig werd naar boven gekeken,
donkere wolken pakten zich samen en
het begon te weerlichten. De dans-
groep was nauwelijks begonnen of er
kwam een stortbui en ging iedereen
voor de regen schuilen bij de kramen
of in de tent. Bij de eerste terugkeren-
de zonnestralen vertelde de heer A.
Boers de reden van de broodweging en
kon het broodwegen beginnen.

Het zwaarste brood was 30 pond en
werd geleverd door R. Fokkink van
boerderij Massink aan de Dunsborg 6
in Hengelo, die met twee flessen wijn
naar huis ging. Dit brood bracht bij
veilingmeester F. Ruiterman een be-
drag van 100 euro op. Het tweede
brood van 29 pond werd geleverd door
H.W.Waarlo van boerderij Veugelink
aan de Beijerinkdijk 3 uit de Dunsborg
in Hengelo en was goed voor één fles
wijn en bracht eveneens 100 euro op.
Het derde zwaarste brood, 28 pond
werd geleverd door de heer de heer
G.J. Maalderink van boerderij Tankink
aan de Steenderenseweg 1 in Hengelo,
ook één fles wijn en bracht bij de vei-
lingmeester 80 euro op. Voor de rest
van de broden lag het bedrag op 20 eu-
ro, kleinere broden 10 euro en op het
laatst was er nog brood voor 5 euro. Al
het brood is verkocht en een enkeling
die later kwam of te lang wachtte, vis-
te achter het net.

Bakker Sloot maakt al generaties lang
het roggebrood voor de cijnsplichti-
gen en had een snijmachine meege-
bracht waar iedereen met handkracht
zijn eigen brood kon snijden. Menig-
een liep met een gesneden brood on-
der de arm naar huis.

Inmiddels was de zon weer gaan schij-
nen en kon de dansgroep nog een aan-
tal dansen maken omlijst door de har-
monica klanken van de begeleiders en
werd het weer gezellig. 

Nadat de bezoekers het brood gesne-
den hadden en een ronde over het
steeds uitgebreider terrein hadden ge-
maakt, vertrokken de aanwezigen en
werden de kramen afgebroken.

Ondanks dat de regen flink roet in het
eten gooide, was bestuurslid Harry
Somsen en voorzitter Hein Meurs van
de Stichting, tevreden over de geslaag-
de dag. Deze dag werd mede mogelijk
gemaakt door de vele vrijwilligers en
vooral niet te vergeten de cijnsplichti-
gen die aan deze eeuwen oude traditie
meewerken en het als een familie-eer
zien een bijdrage te kunnen leveren
aan de broodweging.

De cijnsplichtige boeren hebben in
1807 zelf besloten bij het opheffen van
de Marke, de cijnsplicht in ere te hou-
den en hun erven bij voortduring
daarmee te belasten als een eeuwen
oude vorm van armenzorg. Het is
goed dat deze tradities in stand wor-
den gehouden en het bestuur van de
broodweging wil dan ook de band met
de cijnsplichtigen versterken.

Daarnaast willen zij ook de sponsoren
hartelijk bedanken die dit mogelijk
hebben gemaakt.

Historische broodweging Muldersfluite
trekt ondanks plensbui veel bezoekers

De eeuwen oude traditionele Roggebroodweging bij de Muldersfluite aan
de weg van Zelhem naar Hengelo op Hemelvaartsdag trekt jaarlijks veel
belangstellenden.

De titel slaat terug op de werken die
worden gezongen: religieus werk en
'wereldse' muziek. Het zijn werken
van Oost Europese componisten, die
hun muziek in de 20e eeuw schreven. 

De meeste werken worden niet heel
vaak uitgevoerd, maar zijn absoluut
de moeite waard om gezongen en ge-
hoord te worden. Ondanks dat het
'moderne' muziek is, zijn de stukken
heel toegankelijk. 

Er worden drie a capella werken uitge-
voerd: Drie psalmen van David van de
Estse componist Cyrillus Kreek, Totus
Tuus van de Poolse componist Henryk
Gorecki en het Triodion van de even-
eens Estse componist Arvo Pärt. 

Van de componist Janá?ek wordt het
Ot?enáš (Onze Vader) uitgevoerd. Ja-
ná?ek was de voornaamste Tsjechi-
sche componist van het einde van de
negentiende en het begin van de
twintigste eeuw. In tegenstelling tot
zijn voorgangers Dvorak en Smetana
is hij meer slavisch dan westers ge-
oriënteerd. Het Ot?enáš is in feite
een kleine cantate, gebaseerd op 5
taferelen van de Poolse schilder Jo-
zef Krzesz-Mecina (1860-1934). CVZ
voert het werk uit in een bijzonder
arrangement voor koor, orgel en
harp.

De Hongaars componist, Zoltan Ko-
daly was, samen met Bartók, de be-
langrijkste vertegenwoordiger in
Hongarije van een nationaal gelns-
pireerde muziek. Hij verrichtte be-
langrijke onderzoekingen op het ge-
bied van de volksmuziek. Die inte-
resse in volksmuziek is ook te horen
in het 'Laudes Organi', dat CVZ ten
gehore zal brengen. Letterlijk: Loof
het orgel. Laudes Organi is het laat-
ste grote werk van Kodaly, waarin
het Hongaarse volkslied, maar ook

Bach en gregoriaans doorklingen. In
Laudes Organi is een hoofdrol weg-
gelegd voor - hoe kan het ook anders
- het orgel en wordt de solistische te-
norpartij uitgevoerd door Emile van
der Peet.

Het koor staat onder muzikale lei-
ding van de vaste dirigente Saskia
Regtering. Het orgel wordt bespeeld
door Wim Roelfsema en de harp
door Anouk Platenkamp. Dit keer
vinden de concerten niet plaats in
onze 'eigen' Martinuskerk, maar in
twee kerken in de nabijheid van
Warnsveld. Voor de gekozen werken
is een groter orgel nodig dan dat in
de Martinuskerk staat. 

De concerten vinden plaats op zater-
dag 17 mei om 20.00 uur in de Sint
Willibrorduskerk in Vierakker en op
zondag 18 mei om 15.00 uur in de
Hervormde Kerk in Bathmen. 

De kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Foto Willemien,
Dorpsstraat te Vorden. Aan de deur
kunnen ook kaarten worden ge-
kocht. Kinderen tot 12 jaar mogen
gratis naar het concert komen luis-
teren.

Collegium Vocale Zutphen
Na het succesvolle kerstconcert in
december 2007, geeft Collegium
Vocale Zutphen op 17 en 18 mei
a.s. twee concerten met de titel
'Hemels en Aards'.

Doel van de dag: op deze dag ontvangt
u informatie over de (nieuwe)verkeers-
regels en verkeerssituaties, waarmee u
te maken heeft of krijgt als gebruiker
van de scootmobiel of de rolstoel. Er
zijn verkeersdeskundigen aanwezig
die uw vragen kunnen beantwoorden

en buiten met u gaan oefenen met uw
eigen scootmobiel of rolstoel. Uitnodi-
ging en opgave: in week 19 ontvangen
mensen in bezit van een scootmobiel
of rolstoel, die in Steenderen wonen,
een uitnodiging voor deze middag. 

Opgave kan men schriftelijk of telefo-
nisch (voor 17 mei) doen bij mevrouw
I. Bijsterbosch, de Bongerd 1, Steende-
ren, tel. 0575-451004 of bij mevrouw
J. Wieggers, tel. 0575-452538.

Mocht u elders wonen en ook willen
deelnemen aan deze middag, dan
kunt u voor meer informatie en op-
gave contact opnemen met de heer
E. Steentjes in Zelhem, tel. 0314-622126.

Informatie- en oefenmiddag
voor scootmobielers en 
elektrische rolstoelgebruikers
Op dinsdag 27 mei 2008 organi-
seert Veilig Verkeer Nederland,
afdeling Bronckhorst, in samen-
werking met Stichting Welzijn
Steenderen een informatie- en oe-
fenmiddag voor mensen die ge-
bruik maken van een scootmobiel
of een elektrische rolstoel. De dag
wordt gehouden in ’t Anker, J.F. Olt-
mansstraat 7 te Steenderen.

Deze middag staat onder deskundige
leiding van Jan Wiegers. Hij gaat sa-
men met de bezoeker ‘het spel tussen
water en acrylverf’ beoefenen. Ieder-
een kan meedoen. Het gaat niet om de
prestatie maar om het plezier en de
ontspanning bij het schilderen. Alle
benodigde materialen zijn aanwezig.
Iedereen die graag mee wil doen is
van harte welkom.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en eindigt om 16.00 uur. Voor de be-
zoekers staat de koffie en thee klaar!
De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden. Mensen die voor iemand
uit hun omgeving zorgen die chro-
nisch ziek, gehandicapt of hulpbehoe-
vend is.

De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 te Hengelo Gld. en is een ini-
tiatief van de VIT Oost-Gelderland.
Voor meer informatie of opgave bel de
VIT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl

'Schilderen als ontspanning'
bij Mantelzorgsalon
Op dinsdag 13 mei wordt in de
Mantelzorgsalon Bronckhorst, ge-
vestigd in Partycentrum Langeler
te Hengelo Gld., een ontspannings-
middag gehouden voor mantelzor-
gers uit de gemeente Bronckhorst.
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Wethouder Peter Glasbergen hield
een korte inleiding en hoopte dat later
veel kinderen kunstenaar zullen
worden. Hierna werden van de 87
gemaakte doekjes er zo’n 45 aan de
lijnen gehangen. De schilderstukjes
blijven tien dagen hangen. De feeste-
lijke bijeenkomst op vrijdag 28 april

maakte deel uit van de Kunst10Daagse-
Bronckhorst die nog tot 4 mei duurt.
Voor de kinderen was er een glaasje
drinken met een heus ‘bleekhuiskoek-
je’ erbij van Bakkerij Hengelo. Gery
Groot Zwaafting vertelde een drietal
verhalen. Vooral de twee ‘bleekverha-
len’ vonden jong en oud zeer boeiend. 

Na de vertellingen en liedjes van Gery
mochten de kinderen de brandweer
helpen met het blussen van het vuur-
tje. Dat vonden de kinderen na het
stilzitten en luisteren erg boeiend.

Kinderkunst op de
Bleek

Kinderen die schilderdoekjes had-
den gemaakt bij Atelier Monique
Wolbert mochten deze een week la-
ter ophangen op de Bleek in Hen-
gelo.In het Atelier werd werk van meubel-

maker Sander van Dam en kunstena-
res Erna Kuik, maar ook werk van
haar cursisten, tentoongesteld. De
Kunst10Daagse van de gemeente
Bronckhorst was een prima gelegen-
heid om het Atelier voor de eerst keer
open te stellen. De meubels, waaron-
der tafels en een bijzondere Kapstam
van Sander en de schilderijen en het

kinderboek van Erna werden zeer en-
thousiast ontvangen. Deze maand
hebben de invloedrijke Duitse krant
Die Zeit en radio Bremen de ‘Luch-
spreis’ toegekend aan het boek ‘zwei
lange lange Ohren’. “Ik ben er heel blij
mee”, lacht Erna desgevraagd. “De re-
censies over mijn boek zijn heel waar-
devol, maar ook in Nederland wordt
‘Twee lange oren’ goed ontvangen.”

In de tuin werd de opening gevierd
met familie, vrienden en belangstel-
lenden, onder het genot van een hap-
je, een drankje en live muziek. Later
op de avond brandde de vuurkorf.

Atelier Deik en Diep is niet door-
lopend open, maar houdt twee keer
per jaar een paar dagen open huis: tij-
dens de Kunst10Daagse en in het na-
jaar. Verder geopend op afspraak, tel.
(0575) 45 04 33 of gewoon even aanbel-
len! Sander van Dam en Erna Kuik,
Burg. Smitstraat 1, 7221 BH Steende-
ren.

Atelier Deik en Diep in Steenderen

Entree werd ‘doorgezaagd’

Het Atelier Deik en Diep in de voormalige winkel van het huis aan de Bur-
gemeester Smitstraat 1 in Steenderen werd onder grote belangstelling ge-
opend. Zaterdagavond 26 april jl. verrichtten Sander van Dam en Erna
Kuik zelf de openingshandeling: ze zaagden samen een boomstam door.

Met het doorzagen van een boomstam openden Erna Kuik en Sander van Dam het Atelier Deik en Diep.

WEBPAPER
De digitale krant!
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

sen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

‘Wij zoeken collectanten!’

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van
26 tot en met 31 mei. Dan gaan we weer alles op alles
zetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor
120.000 mensen met epilepsie. Wilt u helpen? Een
paar uurtjes maar. Ik weet zeker dat al die mensen met
epilepsie u heel dankbaar zullen zijn. Net als ik. Alvast
bedankt!’ Bel 030 63 440 63

Astrid Joosten, ambassadeurAstrid Joosten, ambassadeur Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

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

RECLAMEFOLDERS
FLYERS

SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag

meubelhal

Meubels tegen echte

Ak-zie prijzen!
Alles direct leverbaar

Tevens inruil meubelen

Geopend:
Vrijdag: van 13.30 tot 21.00 uur

Zaterdag: van 09.30 tot 17.00 uur

Ak-Zie meubelhal
GERRIT ONSTENK MEUBELEN
Nijverheidsweg 5, Hengelo Gld.

Tel.: 06-54317355

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
Wie willen ons team komen versterken

als enthousiaste, zelfstandige

TIMMERLIEDEN
Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink bv is een middelgroot bouwbe-
drijf met ± 25 werknemers in dienst.
Wij zijn actief in planontwikkeling en werken hierbij nauw samen
met opdrachtgevers. Wil je nog meer van ons weten, neem een kijk-
je op de site of bel ons.

Uw brief met Curriculum Vitae kunt u richten aan:

Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink
T.a.v. de directie - Toverstraat 5 - 7223 LN Baak - Tel. 0575 441677

www.wolbrink-masselink.nl

NIEUWBOUW  VERBOUW  UTILITEITSBOUW  RENOVATIE  ONDERHOUDSWERK

MONUMENTEN  STALLENBOUW  MACHINALE HOUTBEWERKING



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

Natuurlijk zijn we als organisatie blij
met het grote aantal inschrijvingen.
Maar we moeten uit organisatorisch
en veiligheidsoogpunt een maximum
stellen van 50 teams, dit is dus inmid-
dels bereikt. Aanmelden om als team
mee te lopen is daarom niet meer mo-
gelijk

De organisatie beseft zich terdege dat
ze door deze maatregel een aantal
mensen moeten teleurstellen. Maar er
zijn nog steeds mogelijkheden voor
mensen om een bijdrage aan het eve-
nement te leveren. Wat bijvoorbeeld
nog mogelijk is, is dat mensen zich als
individuele loper aan sluiten bij een

van de al bestaande teams, bij sommi-
ge teams is nog wel een beetje ruimte.
Indien u die behoefte heeft kunt u zelf
contact met een team zoeken.

Als mensen toch als team iets willen
organiseren, buiten het weekend van
14/15 juni om, waarvan de opbrengst
bestemd is voor het samenloop voor
hoop evenement, dan is dat nog altijd
mogelijk. 
Wij bieden u de mogelijkheid om de
opbrengst tijdens het evenement te
overhandigen. Gaarne dit wel even
van te voren aanmelden bij de organi-
satie, zodat we dit in kunnen plannen
in de programmering.

Daarnaast is er nog steeds de mogelijk-
heid om u als vrijwilliger aan te mel-
den.

Tot slot nodigen wij iedereen  van har-
te uit om als toeschouwer naar het
evenement te komen. De organisatie
is op dit moment druk bezig om te in-
ventariseren wat de teams zoal aan ac-
tiviteiten gaan ontplooien tijdens het
evenement. Zodra dit bekend is zullen
we het programma bekend maken.
Maar nu al staat vast dat het een
prachtig evenement gaat worden
waar elke Bronckhorstenaar zich
thuis zal gaan voelen. Met name de
kaarsenceremonie zal een indrukwek-
kend gebeuren worden. Hopelijk tot
ziens op het evenement.

Het laatste nieuws over het evenement
kan men vinden op: www. 
samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

Samenloop voor hoop Bronckhorst
inschrijven als team is niet meer mogelijk
De organisatie van de samenloop voor hoop Bronckhorst heeft bij aan-
vang van de organisatie een aantal doelstellingen op papier gezet. Een
van de doelstellingen was 25 tot maximaal 50 teams werven. De inschrij-
ving van de teams is de laatste weken fors toegenomen. Hierdoor is het
maximaal aantal toe te laten teams inmiddels bereikt.

Gwyneth Wentink begon aan de Aca-
demie Muzikaal Talent van het
Utrechts Conservatorium en studeer-
de bij Erika Waardenburg, waar zij in
2000 haar studie als uitvoerend musi-
cus afsloot met de hoogst haalbare cij-
fers plus onderscheiding. In januari
1999 debuteerde zij zowel in New York
als in Londen (Wigmore Hall). Gwy-
neth keerde vele malen terug naar de
VS en toerde intensief door 16 staten.
In maart 2002 gaf ze een concert in de
Carnegie’s Weill Recital Hall in New
York.

“Wentink is a splendid harpist (…) tos-
sing off delicate rippling arpeggios, fu-
rious cascades, whirlwind runs and re-
markably sonorous, ringing harmo-
nics”, schreef de New York Concert Re-
view naar aanleiding van haar optre-
den aldaar. Haar eerste solo CD kreeg
in ‘Luister’ meteen een ‘10’. Zij won
wereldwijd vele 1ste prijzen. In 2006
ontving zij de prestigieuze Nederland-
se Muziekprijs. De VSCD Klassieke Mu-
ziekprijs `Nieuwe Generatie` werd
haar in november 2007 toegekend -
VSCD is de Vereniging van Schouw-
burg- en Concertgebouwdirecties.

Michaela Hollmannová deed eindexa-
men viool aan het conservatorium
van Pilzen (Tsjechië). Zij vervolgde
haar studie aan de ‘Academy of Music
Arts’ te Praag, waar zij haar solo studie
Cum Laude afsloot. 

Als jonge violiste won zij verschillende
1ste prijzen in Tsjechische vioolcon-
coursen, waaronder het beroemde
‘Sevcik Concours’ en in het internatio-
nale vioolconcours van het ‘Prager
Frülingsfestival’ voor de interpretatie
van Hedendaagse muziek. Gedurende
20 jaar was zij 1ste violiste in het Ra-
dio Filharmonisch Orkest en als gast
speelde zij regelmatig in het Concert-
gebouworkest. Michaela treedt met
verschillende kamermuziekensem-
bles op in binnen- en buitenland.

Op het programma staan o.a. Schu-
bert Sonatinen op. 137 - nr. 1 in D ma-
jeur, Arvo Pärt’s ‘Spiegel im Spiegel’,
van Luigi Tedeschi ‘Elegia’ op. 22, en
de Sarabande and Ground van Willi-
am Croft voor harp solo. Verder een
compositie die voor duo harp en viool
tot het standaardrepertoire behoort,
nl. de ‘Fantasie voor viool en harp op.
124’ van Saint-Saëns. Uit ‘Histoire du
tango’ voor viool en harp van Astor Pi-
azzolla, de delen Café 1930 en Night-
club 1960. Van Kenji Bunch ‘Lumina-
ria’ voor harp en viool, speciaal ge-
componeerd ter gelegenheid van het
winnen van de 1ste prijs bij de Young
Concert Artists International Audition
in New York door Gwyneth Wentink.

Aanvang van het concert is 15.30 uur.
De toegangskaarten zijn aan de kerk
verkrijgbaar. In de voorverkoop, voor
65+ en kinderen tot 15 jaar zijn kaar-
ten tegen gereduceerd tarief te koop
bij VVV Zutphen, Vorden en Eerbeek,
Sigarenspeciaalzaak Schimmel in Zut-
phen en Galerie Het Gouden Schepel
in Doesburg. Informatie: G. van der
Vliet, telefoon (0575) 540305 en Beeld-
houwatelier Baak, telefoon (0575)
442601.

Winnares van De Nederlandse

Muziekprijs 2006 speelt in Vierakker
Het duo Gwyneth Wentink (1981),
harp en Michaela Hollmannová, vi-
ool geeft zondag 11 mei 2008 een
concert in de St. Willibrorduskerk,
Vierakkersestraatweg 31 te Vier-
akker. Aanvang van het concert is
15.30 uur.

40 KM
Deze route gaat via de buitengebieden
van Vorden, Wichmond  richting
Hummelo. Na de controle/pauze voert
de terugweg langs Steenderen en Baak
over diverse schitterende weggetjes en
paden weer richting Vorden. Deze af-
stand, die zeer geschikt is voor het he-
le gezin, is een aanrader voor iedereen
die wel eens wat anders wil dan "het
fietspad langs de grote weg".

Starttijd voor deze tocht is van 10.00 -
12.00 uur bij café-restaurant De Her-
berg, Dorpsstraat 10 in Vorden. In-
schrijving vanaf 9.45 uur

100 KM
Voor de fietser met "wat meer kilome-
ters in de benen" is de Omloop van
Bronckhorst uitgezet, een prachtige
route langs- en soms net over onze ge-
meentegrenzen. De tocht gaat  langs
de schitterende noordoostelijke omge-

ving van Vorden richting oostgrens
van de gemeente Bronckhorst. Via de
mooie omgeving van Halle-Heide,
Hummelo, Hoog Keppel, Drempt en
Steenderen, kunnen we natuurlijk het
stadje Bronkhorst niet overslaan. Maar
dan heeft u inmiddels al van uw rust-
pauze kunnen genieten. Via Wich-
mond komen we met een lusje in
Noord-Oostelijke richting, weer terug
in Vorden, bij de start- en finishplaats
café-restaurant de "de Herberg"aan de
Dorpsstaat.

Start en inschrijving voor deze 100
km. is van 8.00 - 10.00 uur.

Deze tochten - beide volledig uitge-
pijld plus routebeschrijving - waarvan
het vertrek- en eindpunt bij café-res-
taurant de Herberg in Vorden is, geven
een zeer goede indruk van het gevari-
eerde landschap en de vele mooie
plekjes in de gemeente Bronckhorst,
met als herinnering: "Ik ben vandaag
over weggetjes gekomen waar ik nog
nooit ben geweest ".

Info: www.vrtcvorden.nl      
of tel. (0575) 55 10 25

Omloop van Bronckhorst
Op zondag 25 mei organiseert de
VRTC (Vordense Rijwiel- en Toer-
Club) de Acht kastelenrijders, haar
jaarlijkse toertocht over 40 en 100
km: de omloop van Bronckhorst.

SOCCI NIEUWS
Een drukke morgen op sportpark De
Lankhorst door de start van fietsen de
boer op met meer dan duizend deel-
nemers. 

De wedstrijd tegen Den Dam hadden
we in goed overleg na voren gehaald
11.00 uur ter wille van menige speler
die in de middag andere verplichtin-
gen hadden. Barney Visser en zijn me-
dewerkers hadden het keurig voor el-
kaar door voor de gasten en de
scheidsrechter een paar plaatsjes vrij
te houden. 

De wedstrijd ging voor Socii als ge-
wenst in de 5 min vanaf elf meter door
Robert Kornegoor 1-0. Jos Peters nam
met het hoofd 2-0 voor zijn rekening

en Johan Riefel weer terug van bijna
hele seizoen blessure leed bepaalde de
ruststand op 3-0. Direct na de rust was
het Mark Schoenaker die 4-0 maakte
en Riefel had de smaak te pakken en
schoot zeer beheerst zijn tweede de 5-
0 binnen. 

Het ging gemakkelijk men liet de bal
het werk doen en via snelle combina-
ties werd het door Dubaern Besseling
6-0. Rick Pellenberg koud in het veld
scoorde de 7-0 en kort erop wisten de
gasten met een fraaie stiftbal de hate-
lijke nul van het bord te krijgen 7-1.

Net voor eind mocht Jan Willem Krijt
vanaf elf meter op zijn bekende
manier hard door het midden de
eindstand bepalen op 8-1.

Vo e t b a l

Op hemelvaartsdag reden de 250-cc
coureurs hun eerste wedstrijd van dit
lange weekend. Performance Racing
Achterhoek coureur Frank Bakker had
een mooie strijd met Ronald Beitler en
Mark Bezemer. 

Na verloop van de wedstrijd moesten
Bakker en Bezemer lossen en won
Beitler de race. Bakker eindigde als
tweede voor Bezemer. Helaas kwamen
er niet veel coureurs opdagen in de
250-cc. 

Hengeloër Tonnie Wassink kon helaas
niet meedoen doordat hij een week
eerder een schouder blessure had op-
gelopen tijdens een wedstrijd in Duits-
land.

Joey Den Besten scoorde op vrijdag in
Eemshaven een overwinning in de ju-
nior-cup. Den Besten kwam een dag la-
ter op het circuit van Assen alweer aan
de start en daar moest hij de overwin-
ning aan zich voorbij laten gaan, hij

werd tweede. Hij was echter super te-
vreden met de behaalde resultaten
van het afgelopen weekend.

Op zaterdag en zondag stonden alle
klassen voor het ONK op het program-
ma in Eemshaven. De trainingen en
races werden onder zonnige omstan-
digheden verreden. In de 125-cc klasse
pakte Jerry v.d. Bunt een vijfde plek in
de training. Verrassend was de pole
voor 250-cc rijder Frank Bakker. 

In de supersport, waar de meeste regio-
nale rijders en teams uitkomen, deden
de heren het ook goed. Swen Ahnen-
dorp trainde zich naar een tweede
plaats achter pole man Raymond
Schouten. Hartelman rijder Jurjen Ui-
terdijk reed zich verdienstelijk naar
een vijfde plaats twee plaatsen voor Mi-
le Pajic. Fabian Heusinkveld viel iets te-
gen met een negentiende tijd. In de
klasse superbike pakte Bob Withag een
derde en Bas Winkel een achtste plaats
voor de start opstelling van zondag.De

wedstrijd in de 125-cc werd gewonnen
door Michael v.d. Mark. Jerry v.d.Bunt
uitkomend voor racing team Ermelo
lag lange tijd op een derde plaats. He-
laas moest hij een paar ronden voor de
finish de strijd staken met mechani-
sche pech. In de 250-cc categorie ging
het er heet aan toe ondanks dat er
maar weinig coureurs aan de start
stonden. De strijd ging tussen de he-
ren Beitler, Bezemer en Bakker. Ronde
na ronde was er een wisseling aan de
kop. In de laatste ronden liep Bakker
weg en pakte de eerste plaats voor
Beitler en Bezemer. Deze overwinning
van Bakker was zijn eerste en het Per-
formance Racing Achterhoek was zeer
tevreden na afloop. Ahnendorp werd
in de supersport derde en Uitterdijk
pakte een vierde plaats. Pajic en Heu-
sinkveld werden respectievelijk acht-
ste en elfde. Winnaar van de wedstrijd
werd Raymond Schouten. De race in
de superbikes werd gewonnen door
Arie Vos. Joan Veijer werd tweede voor
Bob Withag die de laatste plaats op
het podium pakte. Helaas viel Bas
Winkel liggend op een zesde plek uit
met motorische problemen. Jarno On-
stenk reed zich naar een zevende
plaats in de klasse classics.

ONK wegraces Eemshaven

In het Groningse Eemshaven werd de tweede ONK wegrace van dit seizoen
gehouden. Er werd vier dagen gereden, van hemelvaartsdag tot en met
zondag. Voor de regionale teams waren er successen en eveneens voor
racende leden van de HAMOVE.

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD.
Duiven werden gelost op zaterdag 3
mei om 08.30 uur in St. Quentin (321
km). 

Aankomst eerste duif 12.42 uur. 
Uitslag:
1. L. te Stroet
2. G.R. Borneman
3. A. Kamperman

4. G. Kempers
5. R. Koers
Uitslag jeugd:
1. Roel Sesink
2. Kelly Bergervoet

D u i v e n s p o r t
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...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van 

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room vindt u een ruime keuze in stijlen, de 

laatste trends en de nieuwste technieken. 

Onze adviseurs ontwerpen samen met u een

inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op: 

www.bruggink-bv.nl.

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

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

(
(

*

Bij Helmink Meubelen kunt u tot
30 november 2008 profi teren van 
een spetterende kraslotenactie met
volop kortingskans. Want Helmink 
doet niet kinderachtig. Bij beste-
ding van elke €100,- ontvangt u tij-
dens ons jubileumfeest een kraslot.
Elk lot is prijs, met een bedrag van 
€5,- tot €100,-! Bij een aankoop in 
2009 wordt het totale bedrag in 
mindering gebracht.* Dus hoe meer 
loten, hoe lager uw aankoopbedrag 
in 2009 uitvalt. Zo wordt kopen bij 
Helmink met Pinksteren extra feest!

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

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

Helmink Meubelen kunt u to

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

FEESTELIJK JUBILEUMVOORDEEL
op meubelen - relaxfauteuils - slaapcomfort

gordijnen - tapijt - accessoires - parket
 laminaat - zonwering - rolluikenVorden Zutphense

Eibergen J.W. Hagemanstr  3 545 474 9
eweg 24 Tel. 0575-551514
manstraat 3 Tel. 0545-474190

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r

TELIJK JUBILEUMVOORDEELFEEST
belen - relaxfauteuils - slaapcomfortop meub
ijnen - tapijt - accessoires - parketgordi
minaat - zonwering - rolluikenla

       50 jaar
Helmink 
    Meubelen!

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.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

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

www.helminkmeubelen.nl

van 11.00 - 17.00 uur

mi
lot
in 
He

bbbbbb iiiiii jjjj uu

2e Pinksterdag geopend

Koele actie!
LAAT NU UW 

AIRCO REINIGEN

VOOR € 39,-

Genoemde prijs is adviesprijs. Vraag naar de voorwaarden. Controleer voor de vakantie of de airco goed werkt zodat u niet door onaangemane geurtjes wordt verrast.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

1e Pinksterdag 
11 mei in het café

Trio Forever
opvolger Bakkerij Manschot

In de discotheek

D.J. Martijn
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Wat is: A. Baelder, Baeler: 
Bedelaar, schooier. "Ze loopt der bi'j as baelas." 

B. Arftensoep: 
Erwtensoep. "Arftensoep met gekokte metworste smek good." 

C. Keienslöpper: 
Bijnaam voor inwoner van Lichtenvoorde. "In 1874 hebt 
99 schoomakers en zollenlappers den groten steen van 
de Vragender Bulte nao de Mark eslöpt en doorumme neumt
ze ne Lechtenvoordsen ne Keienslöpper."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

De officiële opening van de expositie
vond vrijdagmiddag 25 april plaats.
Door het losmaken van een enorme
strik werd het toegangshek naar de
tuin geopend. Alle cliënten van Puur
Natuur waren deze middag aanwezig
en ook familie, vrienden en bekenden
kwamen om de prachtige kunstwer-
ken van keramiek, papierpulp en tex-
tiel te bekijken. Er was een hapje en
een drankje en op het zeer zonnige
terras werd gezellig gepraat over de
kunst. 
Speciaal voor de expositie werden de
kunstwerken weerbestendig en veel
groter dan nu in het winkeltje staan
gemaakt. Een nest met flinke kippen,
roze varkentjes met kleurrijke schilde-
ring, een ‘natuurkleed’ tussen de bo-
men en een windgong. De kunstwer-
ken waren te koop, maar ook te bestel-
len en daar werd al goed gebruik van
gemaakt. 

Over de samenwerking tussen Puur
Natuur en Monique Wolbert kan met
veel tevredenheid worden teruggeke-
ken. “Onze cliënten werden warm ont-
vangen,” aldus Anja Weustenenk. “Dit
draagt bij aan een nog betere integra-
tie in de gemeenschap.” Monique
hielp actief mee met het organiseren
en inrichten van de expositie.

Puur Natuur is een dagbestedingloca-
tie van de Stichting Philadelphia Zorg.
Deze heeft als doel dat mensen met
een beperking net als iedereen, hun
eigen leven leiden en hun eigen thuis
hebben, in de buurt van vrienden en
familie. Philadelphia biedt zorg en on-
dersteuning, waar dat nodig en wense-
lijk is.
Puur natuur, atelier en winkel aan de
Ruurloseweg 5, 7255 DE Hengelo (gld.)
is geopend maandag t/m vrijdag van
9.30-15.30 uur.

Opening Kunst10Daagse bij Puur Natuur

Puur Natuur, atelier en winkel in Hengelo gld. opende op 25 april jl.
officieel hun expositie van de Kunst10Daagse van Bronckhorst,
Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2008. Doordat de winkel slechts beperkt open
kon zijn voor publiek, stonden de kunstwerken die door de cliënten van
Puur Natuur in het atelier werden gemaakt, tentoongesteld in de tuin van
buurvrouw en beeldend kunstenaar Monique Wolbert.

Op het zeer zonnige terras werd gezellig gepraat over de kunst.

Kunstwerken van Puur Natuur: 
een nest met flinke kippen en een ‘natuurkleed’ tussen de bomen.

En dat alles ter gelegenheid van de
feestelijke opening van galerie ‘X ‘, die
op zaterdag 10 mei s’middags om
15.00 uur zal plaatsvinden. ‘X ‘ is niet
de officiële naam, die wordt pas tij-
dens de opening bekend gemaakt. De
openingshandeling zal worden ver-
richt door de nationaal bekende Prof.
Dr. Anne van der Meiden, theoloog,
hoogleraar massacommunicatie en
public relations, maar bovenal liefheb-
ber van de kunsten.

De bewoners van de prachtig verbouw-
de boerderij ’t Heuvelink zijn Ad en Ad
Borest. De mannelijke ‘Ad’, van beroep
interim manager voor non- profit or-
ganisaties heeft zijn werkgebied door
heel Nederland. 

De vrouwelijke ‘Ad “ is van beroep inno-
vatiemanager bij het ROC in Twente,
met vestigingen in Enschede, Hengelo
en Almelo. Zij is daar momenteel bezig
met een nieuwe onderwijsformule, dat
wil zeggen dat de studenten naast een
Major opleiding (bijvoorbeeld oplei-
ding in de verpleging) ook een Minor in
de ICT branche volgen. Ad Borest: ‘ In
onder meer ziekenhuizen gebruiken ze
zoveel technische middelen waardoor
‘de handjes’ aan het ziekbed wat ge-
makkelijker worden’.

Hoewel het echtpaar Borest de baan
dus niet ‘naast de deur’ heeft, stelt het
reizen volgens haar niets voor. ‘Ik ben
zo op de A 1 en mijn man heeft ook
geen problemen met autorijden. Wij
wonen nu al 35 jaren in het Oosten
van het land en daarvan bijna tien
jaar hier in Vorden. Het is een verade-
ming om in dit mooie landschap in
Mossel te wonen. We zijn weliswaar de
taal niet machtig, we verstaan de men-
sen wel en voelen ons hier uitstekend
thuis. Hele aardige buren met wie we
het noaberschap onderhouden. We
zijn nog onlangs met enkele noabers
op kindervisite geweest. Ook voelen
we ons betrokken bij activiteiten van
de Kapelcommissie en het jaarlijkse
Oranjefeest in de Wildenborch. Mijn
man en ik vinden dan ook , dat wan-
neer je hier wilt gaan wonen, je ook
aan de gebruiken moet meedoen. En
helemaal niet zeuren over de mest-
geur van koeien en varkens, want dat
is een onderdeel van het leven op het
platteland’. Ad Borest kan er inmid-
dels euforisch over vertellen !

Het echtpaar heeft twee zonen, Jur-
rien Rick van beroep jurist en Thomas
Luuk de architect. ‘Zij wonen en wer-
ken weliswaar in het westen van het
land, maar ‘thuiskomen’ bij ons in de

Achterhoek vinden ze heerlijk’, zo
zegt moeder Ad. Behalve het plezier in
hun baan, het genieten van de natuur,
genieten Ad en Ad ook van de kunst.
De vrouw des huizes heeft zelfs beeld-
houwen als hobby en krijgt wekelijks
een halve dag les van Henny Zandjans.
‘Ik vind het leuk om iets te maken, het
in huis een plekje geven of gewoon
een beeldje aan anderen cadeau doen.
Hier naast onze boerderij stond een
oude doorloopschuur, die uit 1850 da-
teert. We hebben deze schuur gereno-
veerd maar wel in oude stijl gehou-
den, dus ook met de oude dakpannen. 

Drie jaar geleden hebben we besloten
om er een galerie van te maken. Niet
om zelf te exposeren, we gaan jonge
kunstenaars uitnodigen die hier (
maximaal 2 tegelijk ) gedurende 6 tot
8 weken kunnen exposeren. We den-
ken aan exposities op het gebied van
schilderwerken, beeldhouwkunst, ke-
ramiek, sierraden, grafiek noem maar
op. Wij hopen met het beschikbaar
stellen van ons atelier, exposities voor
het publiek toegankelijker te maken.’,
zo zegt Ad Borest. De eerste kunste-
naars die vanaf 10 mei tot 22 juni het
spits afbijten zijn Gabriëlle Willekens
(schilder) en Henny Zandjans ( beeld-
houwer ). 
Laatstgenoemde studeerde aan de AKI
in Enschede en de Academie Minerva
in Groningen. Als beeldhouwer is hij
in zijn werk voortdurend bezig om de
essentie van wat hem op dat moment
bezig houdt, weer te geven. Beeldhou-
wen is voor Henny Zandjans een le-
vensstijl waarbinnen ambachtelijke
waarden even belangrijk zijn als eeu-
wenoude en tijdloze sculpturale over-
wegingen. 

Schilderes Gabriëlle Willekens voltooi-
de haar studie aan de Akademie voor
Schone Kunsten in het Belgische Ber-
chem. De oorsprong van haar werk is
haar gevoelsleven en innerlijke we-
reld, samen met haar fascinatie voor
begrippen als transformatie, begren-
zing van tijd en ruimte en het verlan-
gen om deze grenzen te overschrijden.
Schilderen is voor haar geen doel
maar een middel. Het is een weg die
leidt naar evenwicht en harmonie,
naar rust in chaos, naar innerlijke vre-
de. Op Tweede Pinksterdag zijn beide
kunstenaars in de galerie aanwezig. In
de openingsweek ( 11 t/m 18 mei ) is de
galerie dagelijks van 12.00- 17.00 uur
geopend. De expositie kan na 18 mei
op vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 – 17.00 uur bezichtigd worden.

Bijgebouw uit 1850 omgetoverd tot galerie

Ad Borest: 'Een verademing om in het
prachtige Mosselse landschap te wonen'

Tuinlieden zijn nog volop bezig om de tuinen en het erf spic en span te
krijgen. In een voormalig bijgebouw van boerderij ’t Heuvelink aan de
Mosselseweg zijn weer andere ambachtslieden in de weer, de loodgieter,
de elektricien, de schilder.

Ad Borest: 'heerlijk wonen in Mossel '

Dit zal gebeuren in de kernen en in
het buitengebied. Door medewerking
van fruitbedrijf Horstink uit Rha

maakt het ons mogelijk deze fruit-
verkoop-actie te houden.

De opbrengst van onze fruitverkoop-
actie zal ten goede komen aan de
Samenloop voor Hoop Bronckhorst.

Door fruit te kopen, steunt U het KWF
kankerbestrijding.

Samenloop voor Hoop

Fruitverkoop
Het samenloop team de Vreugde
Wippers gaat op zaterdag 17 mei
a.s. vanaf 10.00 uur fruit verkopen
in Steenderen, Toldijk, Baak en
Wichmond.

WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl
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Voor de presentatie waren door het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme in
samenspraak met Bert van Zijtveld
van pannenkoekhuis De Heikamp spe-
ciaal de leerlingen uit groep vier van

basisschool Kerst Zwart uitgenodigd.
Van Zijtveld: ,,Om zodoende de stroom
kinderen beheersbaar te houden. De
kinderserie is nogal populair onder de
jeugd. Hadden we de presentatie

openbaar gemaakt dan was de toeloop
te massaal geweest.” De kinderen
moesten vanaf De Heikamp tijdens
een speurtocht op zoek naar de hoofd-
rolspelers uit de diverse wandel- en
fietstochten die door het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme in de Achter-
hoek zijn uitgezet. Leden van jeugd-
theatergroepen Het Geheim van Lich-
tenvoorde en Fliqz uit Doesburg fun-
geerden als figuranten voor de hoofd-
rolspelers. Onder hen de 17-jarige Lot-
te Sterk uit Ruurlo. Ze is lid van jeugd-
theatergroep Fliqs en mocht in een
creatie van elfje Nada Loek Beernink
(22) assisteren bij de presentatie van
de nieuwe kindergids. En dat deed ze
met verve. Het waren Tijmen Stegers
(8), Robin de Graaf (8) en Jorn Verste-
gen (7) die op de uitkijktoren van de
doolhof als winnaars van de speur-
tocht als eersten de kindergids kregen
uitgereikt. In de Achterhoek zijn zo-
wel bij goed als bij slecht weer volop
leuke activiteiten en attracties waar
de kinderen zich kunnen vermaken.
Bekende activiteiten als dolen door
een doolhof, op bezoek bij Jan Klaas-
sen of de Witte Wieven, binnenspeel-
paradijzen en buitenspeeltuinen,
maar ook verrassende activiteiten als
wandelen met een ezel, een interactie-

ve speurtocht door een museum, een
kinder-kookworkshop of een oplei-
ding volgen tot ridder, hofdame of
heks. Volop vermaak met telkens een
bijzonder tintje! Ook zijn er in de Ach-
terhoek zo’n twintig routes speciaal
voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar,
waarbij ze op speelse wijze kennis
kunnen maken met de streek en de
historie. Alle hebben een avontuurlijk
verhaal als leidraad en duren ander-
half tot vier uur. De kinderen spelen
zelf de hoofdrol. 

ARRANGEMENTEN
Een aantal routes is gebaseerd op kin-
derboeken. De Zevensprong in Ruurlo
is een fietstocht waar het verhaal over
de schat die in het kasteel is verstopt
centraal staat. En de serie over de zoon
van de hertog, Berend van Hackfort
die allemaal avonturen in de Middel-
eeuwen beleeft is een fietstocht vanuit
Vorden. En natuurlijk over Koen Kam-
pioen, de jonge Hengelose voetbal-
held. Het zijn boeken van bekende kin-
derboekenschrijvers als Martine Lette-
rie, Fred Diks, Arend van Dam en Ton-
ke Dragt. De ene keer vertelt Berend
zijn verhaal, de andere keer gaan de
kinderen met kabouters op stap. Dan
weer is het thema sportiviteit en ont-

dekkingen. Onderweg doen de kinde-
ren sportieve, leuke en spannende op-
drachten, zoals een middeleeuwse ver-
kleedpartij, boomstammenvoetbal,
heksenproef en een heuse love-test.
Naast bewegwijzerde fiets- en wandel-
routes zijn er ook tochten met kom-
pas, GPS of MP3-speler. Bij een aantal
van de routes zijn extra les- en spelkis-
ten voor groepen aanwezig om lange-
re tijd met het desbetreffende thema
bezig te zijn en zijn er speciale arran-
gementen samengesteld. Deelname
aan een route is overigens niet duur:
voor een paar euro’s per kind heb je
een ochtend of middag plezier! 

GRATIS
Het boekje met de toepasselijke naam
‘Kinderpret in de Achterhoek’ is gratis
verkrijgbaar bij de VVV’s in de Achter-
hoek en de kindvriendelijke bedrijven
zelf. Meer informatie is te vinden op
www.kinderuitstapjesachterhoek.nl

Kinderpret in de Achterhoek’ is een
initiatief van het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme en mede mogelijk ge-
maakt dankzij financiële ondersteu-
ning van de provincie Gelderland op
grond van de subsidieregeling Sociaal
Economisch Beleid.

Nienke uit Huis van Anubis overhandigd eerste exemplaar

Gids ‘Kinderpret in de Achterhoek’ in doolhof gepresenteerd

Menigeen kent het wel! Je wil het verjaardagsfeestje voor je bijna jarige
dochter of zoon organiseren en denkt ‘wat zullen we dit jaar eens onder-
nemen?’. Zou er niet een boekje of een site bestaan waar alle mogelijkhe-
den in de omgeving in staan? Jazeker, is vanaf nu het antwoord. Want het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme heeft zojuist het boekje ‘Kinderpret
in de Achterhoek’ en de site www.kinderuitstapjesindeachterhoek.nl la-
ten verschijnen. Het eerste exemplaar van het boekje werd vorige week za-
terdag door Loek Beernink (elfje Nienke uit de populaire kinderserie Het
Huis Anubis) overhandigd aan de jeugdige winnaars van het openings-
spel op de uitkijktoren van het Ruurlose doolhof.

De gid's 'Kinderpret in de Achterhoek' is onder meer gratis bij de VVV's in de Achterhoek
verkrijgbaar.

Loek Beernink als Elfje Nienke reikte samen met elfje Nada (Lotte Sterk uit Ruurlo) aan de Ruurlose jongens Tijmen Stegers, Robin de
Graaf en Jorn Verstegen de eerste exemplaren van de gids uit.

Maandag 26 mei verzorgt Vocal Group
Flaus een optreden in de kleine kerk van
de Vereniging van Vrijzinnig Gelovenden
aan de Banninkstraat, Hengelo Gld. De
aanvang is om 20.00 uur. De kerk biedt
plaats aan ongeveer zestig mensen en
heeft daardoor een intieme sfeer. De
ruimte is uitermate geschikt voor het op-
treden van kleine ensembles. Alle koren
die een concert gaven waren zeer te spre-
ken over sfeer én akoestiek. Vocal Group
Flaus is een klein, eigenzinnig vocaal en-
semble, verrassend in zang en spel. Met
lef en liefde boeit ze haar publiek. De er-
varen zangers en zangeressendoen dit
met bekende en minder bekende num-
mers, van pop via jazz en origineel klas-
siek naar cabaretesk in een theatrale zet-
ting. De teksten bevatten levenslessen

waar ieder zich in herkent maar waar
niemand wat aan heeft. In het Frans, En-
gels, Portugees en Nederlands behande-
len zij de diepere zaken des levens zoals
vaders, prietpraat, stierenballen, verlaten
paden en naakte mannen met maskers.
Zes nummers werden opgenomen op
een demo cd en er werden verschillende
succesvolle optredens gerealiseerd in ver-
schillende gelegenheden en op festivals.
De eigenzinnigheid van Flaus! die tot ui-
ting komt in de sound, repertoirekeuze
en podiumuitstraling maakt de groep
boeiend om naar te kijken en te luisteren.
De huidige vijf zangeressen en vier zan-
gers staan onder leiding van dirigente Jo-
sette Brinkhof. Iedereen is van harte uit-
genodigd dit concert bij te wonen. De en-
tree is inclusief koffie of thee met koek.

Optreden Vocaal Group Flaus

Dit gaat allemaal gebeuren in jeugd-
soos "Flophouse" in Toldijk. Entree is
die avond gratis. De band gaat die
avond optreden met diverse artiesten
van binnen de regio tot daarbuiten.

De band die in 2001 opgericht is, als
het meest eigenwijze bandje in de Dia-
lect-scene vanwege het feit dat ze
alleen maar eigen werk spelen, zowel
in tekst als muziek en dat ruim 6 jaar
later nog steeds vol gas volhoudt, is in
2004 de studio in gegaan om hun eer-

ste album op te nemen. Omdat de stu-
dio kosten voor beginnende bandjes
die alles nog uit eigen zak moeten fi-
nancieren zeer hoog zijn was het nu
pas mogelijk om de cd-fabriek op-
dracht te geven om te gaan persen en
drukken. Vandaar dat het album pas
na 3 jaar officieel kon komen. Bijko-
mend voordeel daarvan is dat er nu al
weer genoeg materiaal is voor het 2de
album. 

Dus voor een kennismaking met deze
band is iedereen op vrijdag avond 9
mei welkom in Rock en roll tempel
"Flophouse" in Toldijk vanaf 21:00 uur. 
Voor meer info kan men naar
www.datdoew.com / www.flophouse.nl

Cd Release party "Dat Doe'w"
Op 9 mei aanstaande geeft de Rock
en roll band "Dat Doe'w" een feest-
je Ter ere van hun allereerste
Album genaamd "Simpel".

Dit evenement wordt gehouden
op 14 en 15 juni in Wichmond.
Door deze verloting wil het team
Flopwalkers proberen zoveel mo-
gelijk geld voor het goede doel
binnen te halen. Er zijn prachtige
prijzen, die allemaal beschikbaar
zijn gesteld door de winkels en be-
drijven in de directe omgeving
van Toldijk. 
Zorg dat u thuis bent op zaterdag
10 mei en koop een lot voor het
goede doel!

Verloting
Toldijk en
omgeving
Op zaterdag 10 mei houdt het
team Flopwalkers een grote
verloting in Toldijk en omge-
ving. Team Flopwalkers doet
mee aan de Samenloop voor
Hoop Bronckhorst. Een 24-
uurs evenement dat gehouden
wordt ten gunste van de KWF
Kankerbestrijding.

DORUSPARODIE
Woensdagavond 14 mei 2008 nodigen
we u (leden en aspirant-leden) van har-
te uit voor onze slotavond. Het belooft
een gezellige boel te worden, want de
heer Te Riet uit Groenlo draagt voor uit
het werk van Tom Manders, beter be-

kend als Dorus. Wilt een een glaasje
meenemen? Ter verhoging van de feest-
vreugde wordt u na de koffie/thee nog
wijn of frisdrank aangeboden. Plaats en
tijd: gebouw Withmundi naast de Her-
vormde Kerk te Wichmond; woensdag
14 mei 2008 om 19.30 uur.

FIETSTOCHT
Onze jaarlijkse fietstocht zal dit jaar
worden gehouden op woensdag 21
mei. Vertrek vanaf de Hervormde Kerk
te Wichmond 's morgens om circa
9.30 uur. Nadere berichtgeving op de
slotavond. 

U kunt zich nog voor deelname op-
geven: op de slotavond zelf of recht-
streeks bij de dames, die zich ook dit
jaar weer voor de organisatie ervan
inzetten, te weten mw. A. Olthof en
mw. W. Pardijs.

Oecumenische Vrouwen Groep Wichmond-Vierakker



met het oog op
kw

al
ite

it.
..

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

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

LLaat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Wedvlucht vanaf St. Quentin over
een afstand van circa 330 km.
Uitslagen: T.J. Berentsen 1, 6, 7, 15;
Comb. A en A Winkels 2, 3, 4, 5, 12,
14, 17, 18, 20; H.A. Eykelkamp 8, 13;
E. Bruinsma 9; M. Schuerink 10;
C. Bruinsma 11; W.J.S. Verbeek 16;
Marc Tiemessen 19.

P.V. Vorden

De rit die was uitgezet door Harry
Horsting en Erik Kleinreesink voerde
de deelnemers geheel door de omge-
ving van Vorden.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
A-Klasse: 1 B. Kolkman Wezep 71 straf-
punten, 2 R. Plat Scheemda 99, 3 H.
Cortumme Toldijk 100.
B-Klasse: 1 H. Koenraad, Haaren 133
strafpunten, 2 H. Vrielink Rhenen 288,
3 J. Talens Musselkanaal 312.
C-Klasse: 1 J. Slagman, Vorden 161
strafpunten , 2 H. Broersma Hoger-
smilde 186, 3 M.Veldhuis Wijhe 278.

Achtkastelenrit
De Graafschaprijders
VAMC De Graafschaprijders organi-
seerde zondagmiddag de traditio-
nele Achtkastelenrit (oriënterings-
rit) over een afstand van circa 50
km.

Elke zaterdagavond spelen Katrin,
Pauline, Marjorie en Aniek het Arn-
hemse café 'Dollars' plat. 

Alle vier zijn ze bezeten van rockmu-
ziek.  Inmiddels heeft Scratch een re-
pertoire van bijna honderd covers. Fa-
voriet bij hun fans zijn nummers als
Het is stil in mij van Van Dik Hout en
Creep van Radiohead. Manic monday
van de Bangles ontbreekt natuurlijk
ook niet. Behalve in 'Dollars' treedt
Scratch af en toe ook elders op. Zelfs
tot in Egypte toe " Op uitnodiging van
de eigenaar van 'Papa's Bar' in Hurgha-
da hebben ze twee jaar geleden een
stuk of zes optredens gedaan. Dat was
wel bijzonder, want meidenbands
kennen ze daar helemaal niet. 

Scratch bestaat uit Suzanne Bachrach;
zang, Aniek Brink op gitaar, Katrin Eb-
bert op de bas en Marjorie Fierkens op
drums Scratch zal rond de klok van

21.30 uur met hun optreden beginnen
en spelen drie sets van drie kwartier.
De toegang is gratis voor zowel de
moeders als de rest van de bezoekers.

Tot ziens op zondag 11 mei a.s. bij café
restaurant "De Herberg" Dorpsstraat 10
te Vorden

Meidenrockband SCRATCH
Moederdag bij "De Herberg"
Scratch staat zondag 11 mei (Moe-
derdag) in het café bij "De Her-
berg"in Vorden. Rockgroepen zijn
er volop, maar speciaal voor Moe-
derdag speelt er een band die com-
pleet uit meiden bestaat.

Ondanks de voor velen zware dag na
Koninginnedag schreven 8 teams zich
in, en met de gemiddelde leeftijd van
18 jaar werden in 2 poules vier tegen

vier wedstrijden gespeeld. Al vrij snel
werd duidelijk waarom de teams aan-
wezig waren: het was erg gezellig met
elkaar. De prestaties waren minder be-

langrijk, de gezelligheid voerde de
boventoon. 
Ondanks het soms regenachtige weer
met zelfs onweer kon uiteindelijk de
eerste prijs worden uitgereikt aan de
twee poulewinnaars: het team van
Luca en het team van Anouk.

Het Hemelse Gras Toernooi 
bij zwembad 'In de Dennen'

Op donderdag 1 mei jl. organiseerde zwembad 'In de Dennen' een Beach
Volleybal Toernooi op gras.

De leden van de VOV zullen op woens-
dag 14 mei a.s. tussen 9.00 en 12.30

uur worden voorzien van het benodig-
de materiaal. Voor uitgebreide infor-
matie wordt bij deze verwezen naar
het weekblad Contact van 13 mei a.s. 

Inwoners van Vorden, laat zien dat
ook vele kleintjes kunnen bijdragen
aan uw aller welzijn.

De organisatie:
Natuurmonumenten 
Vordense Ondernemers Vereniging.
Stichting Berend van Hackfort

Vorden, Samen Sterker
Nog twaalf dagen te gaan en dan
start de actie Berendpad oftewel
word "mede-eigenaar" van het Be-
rendpad door één of meer meters
te kopen bij de leden van de Vor-
dense Ondernemers Vereniging
(u herkent hen aan de sticker VOV
2008). U kunt meedingen naar een
van de tien mooie prijzen, waarvan
de trekking op 13 juli a.s. tijdens de
Berenddag zal plaatsvinden.

De artikelen die exclusief te koop zijn
bij Welkoop en voorzien zijn van het
Boer zoekt Vrouw logo, zijn o.a een pa-
raplu, fietstas, plaid, laarzen, porte-
monnaie en een picknickset. De win-

nares mag uit bovenstaande artikelen
een pakket t.w.v € 50,00 uitzoeken. Bij
een besteding van € 10,00 of meer
kunt u uw kassabon deponeren in de
speciale bus die bij de kassa staat.
Natuurlijk zijn er nog meerdere Moe-
derdag cadeaus te koop bij Welkoop. 
Wat te denken van een mooie hanging
basket of een mooie stamplant. 
Kijk ook op www.welkoop.nl

Moederdag bij Welkoop
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei
maakt u kans op een verrassings-
pakket met Boer zoekt Vrouw arti-
kelen.

Ratti 1 - Keijenburgse Boys 1 (dames)
Afgelopen zondag stond de return te-
gen Keijenburgse Boys op het pro-
gramma. De eerste helft stond de voor-
hoede van Ratti niet op scherp en
werd er verzaakt te scoren. Kansen
werden wel gecreëerd. Zoals het dan
wel vaker gaat mondde de aanval van
Keijenburg wel uit in een doelpunt 0-1.
Misschien dat het door onderschat-
ting kwam of door de hitte, maar bij
Ratti ontbrak de passie zoals vorige
week tegen de koploper. De rust werd
bereikt met een 0-1 achterstand. Na de
rust werd geprobeerd meer druk naar
voren te zetten, maar wederom was
het Keijenburg dat de leiding nam.
Ratti deed in de 51e minuut wat het al
veel eerder had moeten doen. Een
vrije trap net buiten de zestien werd
subliem genomen door Gerrie Brum-
melman en Marielle Peters kreeg de
gelegenheid om vrij binnen te koppen.
1-1. Ratti kon niet lang genieten van
de gelijkmaker, want nog geen vijf mi-
nuten later wist Keijenburg wederom
op voorsprong te komen door te sco-
ren vanuit een corner. 1-2. Ratti moest
als team aan de bak. 
Een kleine twintig minuten voor tijd
creëerde Marielle Peters een een-twee-
tje met Gerrie Brummelman. Zij was
de gehele achterhoede te snel af en
verschalkte tot slot de keepster. 2-2. De
winst van de wedstrijd kon nog beide

kanten op. Els Berenpas leverde in de
laatste minuut nog een prachtvoorzet,
maar Rowena Peters kwam net een
teenlengte te kort. Het fluitsignaal
luidde en achteraf mocht Ratti tevre-
den zijn met 1 punt, maar als collec-
tief hadden ze de winst vanaf de eerste
minuut al laten liggen. Tweede Pink-
sterdag staat de laatste competitiewed-
strijd op het programma thuis tegen
SHE. 

UITSLAGEN
Zaterdag 3 mei
Ratti A1CD - Haarlo SP A1: 8-0
Ratti D1CD - Warnsv. Boys D3 ?
Grol 12 (zat) - Ratti 4 (zat): 3-1
Gazelle Nieuwland F5 - Ratti F2: 0-7

Zondag 4 mei
Ratti 2 (zon) - EGVV 2 (zon)   7-3
Ratti DA1 (zon) - Keijenb. Boys DA1: 2-2
Klein Dochteren 1 - Ratti 1 (zon): 6-3
Vorden 5 (zon) - Ratti 3 (zon): 2-3

PROGRAMMA  
Dinsdag 6 mei
19:00 Be Quick Z. C2D - Ratti C1C    

Donderdag 8 mei
19:15 Witkampers 5 (zon) - Ratti 2 (zon)   

Zaterdag 10 mei
11:00 Ratti F2 - Be Quick Z. F5    
11:30 VIOD D6C - Ratti D1CD

Vo e t b a l

Tijdens de jaarlijkse ledenvergade-
ring, eind maart 2008, werd duidelijk
dat er nog vrije tuinen zijn tot ver-
huur. Er zijn hele tuinen beschikbaar
van ± 150 vierkante meter en halve tui-
nen. Bij de jaarvergadering kwamen
ook de bestuursfuncties ter sprake; na
21 jaar het penningmeesterschap naar

aller tevredenheid verzorgd te hebben
nam Arie Gotink afscheid. Hij blijft
wel actief tuinlid, maar geen penning-
meester meer. Arie Dijkman blijft
voorzitter, Wilma Koopman verzorgt
het secretariaat en er meldden zich
twee nieuwe bestuursleden aan. Kort
werd stilgestaan bij het feit dat de
Volkstuin Vereniging Vorden dit jaar
30 jaar bestaat. Belangstellenden die
ook een volkstuin willen kunnen con-
tact opnemen met het secretariaat,
tel: 0575-553982. Doe het snel, want
dan is het nog mogelijk dit jaar groen-
ten te eten uit eigen tuin!

Jaarvergadering
Volkstuinvereniging Vorden
Hebt u al lang overwogen om een
eigen moestuin aan te leggen of
een volkstuin te onderhouden?
Die mogelijkheid doet zich voor in
het Volkstuinencomplex aan de
Raadhuisstraat te Vorden.

PONYCL. RIJVER. DE GRAAFSCHAP
Wedstrijduitslagen diverse wedstrijden
Ponyclub en Rijver. De Graafschap.

Laag Soeren op 27 april jl.:
Jolien Kastermans met Kees een 2e en
een 3e prijs met resp. 193 en 184 pun-
ten in de B dressuur.

Zevenaar op 26 april jl.:
Anita Berenpas met Walencia een 3e
prijs met 192 punten in de B dressuur.
Linda Berenpas met Raspoetin een 1e
en een 2e prijs met resp. 188 en 182
punten in de L2 dressuur cat. DE.

Terwolde op 29 april jl.
Sherida de Leeuw met Leila een 1e
prijs met 203 punten in de L2 dressuur
cat. DE. Anne Tyqan met Alca een 3e
prijs met 192 in de B dressuur cat. CD.

Holten op 1 mei jl.
Nynke Woerts met Nina een 1e prijs
in de klasse B springen cat. E pony’s.
Linda Berenpas met Raspoetin een 3e
prijs met 182 in de klasse L2 cat. DE.

P a a r d e n s p o r t

De voorbereiding is in volle gang en in
dit feestelijke samenzijn zal een ieder
zich thuis voelen. Ook voor de kin-
deren zal er genoeg te beleven zijn.
Voorgangers zullen zijn, de heer J. van
Kranenburg (pastoraal werker) en ds. J.

Kool. Verder is er muzikale medewer-
king van 'Vokate' en Mirjam Berend-
sen bespeelt het orgel. 

Na afloop is er dnatuurlijk koffie en
fris en kan er nog gezellig nagepraat
worden in 'De Voorde'. 

Op deze zondagmorgen is er dus geen
viering in de Gereformeerde en katho-
lieke Kerk. Het is dus zeer de moeite
waard om erbij te zijn, mis het niet!
Eerste Pinksterdag 10.00 uur Dorps-
kerk.

Pinksterviering Raad van
Kerken voor jong en oud
Op zondagmorgen 11 mei om 10.00
uur (Eerste Pinksterdag) is er een
bijzondere viering van de Raad van
Kerken. We gaan als Vordense ker-
ken samen het Pinksterfeest vieren
in de Dorpskerk. Dat belooft dus
wat!

De samenwerkende Bonden van Oude-
ren Zutphen e. o. (waaronder ook de
afdelingen in Vorden behoren) organi-
seren woensdag 14 mei een boottocht
naar Emmerich. 
Het passagiersschip vertrekt om 9.30
uur vanaf de IJsselkade in Zuphen.
Voor nadere informatie kan men bel-
len 0575- 575317.

Bonden van Ouderen

Boottocht



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

De Amerikaanse band The Infamous
Stringdusters komt op 11 mei naar de
Achterhoek en dat mag best opzienba-
rend worden genoemd. Bij de IBMA
Awards Ceremony in de Grand Ole Op-
ry in Nashville, op 4 October 2007 won
deze band maar liefst drie grote prij-
zen. The Infamous Stringdusters won-
nen een Award voor Album of the Ye-
ar, Song of the Year en Emerging Artist
of the year. Daarmee is deze jonge
band de eerste in de geschiedenis van
de IBMA die er in is geslaagd om in
één keer deze drie felbegeerde prijzen
te winnen. De afzonderlijke leden kre-
gen, ondanks hun nog jonge leeftijd,
al veel lof toegezwaaid voor hun indi-
viduele bijdragen aan producties van
Dolly Parton en andere bekende arties-
ten. Diverse muziekbladen in de USA
openden met een coverstory van deze
band. De groep haalt hun muzikale in-
spiratie uit de traditionele achter-

grond en de hedendaagse commercië-
le hoek. Het talentrijke zestal bezit
een fantastische instrumentale vaar-
digheid waarmee het samen met hun
prachtige meerstemmige zang en
jeugdig enthousiasme een schitterend
geheel vormt. Dit alles resulterend in
een spectaculaire show. De band werd
uitgenodigd op de grootste akoesti-
sche muziek festivals van de USA - Tel-
luride, Merlefest, Grey Fox, evenemen-
ten met 60 tot 100.000 bezoekers. Ook
hier in Europa staat de band uitslui-
tend geprogrammeerd op de grote fes-
tivals waarbij dit concert in Lievelde
een uitzondering mag worden ge-
noemd. The Infamous Stringdusters
zijn Andy Hall, dobro/zang - Andy Fal-
co, gitaar/zang - Chris Pandolfi, ban-
jo/zang - Jeremy Garrett, viool/zang -
Jesse Cobb, Mandoline en Travis
Brook, bas/zang. Voor informatie over
aanvang, etc. zie rubrieksadvertentie.

Zondag 11 mei (1e Pinksterdag)

Erve Kots, Lievelde

Stone Valley presenteert: The Infamous Stringdusters. Dolly Parton voor-
spelt deze jonge band een grote toekomst.

Haar stillevens zijn dagelijks te bewon-
deren van 10.00 tot 18.00 uur. 

De toegang is gratis en Anny zal zelf
aanwezig zijn. 

Dit jaar exposeert ze ook glassieraden
van de Limburgse kunstenaar Tom
Smetsers. 

Zeker de moeite een kijkje te nemen.
www.plageman-aalbers.nl

Expositie in kapel Bronkhorst
Van 10 tot en met 16 mei a.s. vindt
in de kapel van Bronkhorst de ex-
positie  plaats van de fijnschilder
Anny Plageman Aalbers. Ze schil-
dert super realistisch in olieverf.

Door het prachtige weer werd volop
gewandeld in de beeldentuin, waar
onder het genot van een hapje en een
drankje beelden van Anne Brouwer en
Marja Evers en werken van cursisten

te bezichtigen waren. Trotse exposan-
ten lieten hun werken zien aan fami-
lie en vrienden. “Het is heerlijk om te
beeldhouwen,” vertelt een van de
workshoppers. “Je bent bezig met

creëren en denkt verder nergens aan.”
Voor de Kunst10Daagse werden in de
vernieuwde galerie werken van Henk
Hulshof, bekend van Galerie 1880 in
Laag-Keppel, tentoongesteld.
Bij de aanwezige workshoppers kon-
den belangstellenden meekijken in
het proces van het beeldhouwen. Veel-
al komt gaandeweg het werk de vorm
pas tot uiting.

Beeldhouwatelier Baak start nieuw
beeldhouwseizoen

Meer dan honderd belangstellenden bezochten het Beeldhouwatelier
Baak, zondag 27 april jl. om de start van het beeldhouwseizoen mee te ma-
ken. Voor deze opening koos Anne Brouwer het eerste weekend van de
Kunst10Daagse.

Veel belangstellenden bekeken de beelden in de tuin van Beeldhouwatelier Baak.

Ook de VVV's in de gemeenten Lo-
chem, Berkelland en Bronckhorst ne-
men dit jaar deel aan de Meimaand
Fietsmaand. 

De VVV's in dit gebied hebben ervoor
gekozen om in deze periode een be-
staande fietsgids te promoten; Fiets-
routes in de Achterhoek, De Graaf-
schap.

In deze nieuw uitgegeven fietsbundel
staan 8 bewegwijzerde en 2 beschre-
ven fietsroutes door het noordelijk

deel van de Achterhoek; De Graaf-
schap. De afstanden van deze routes
variëren tussen de 20 en 63 km. Deze
fietsgids is te koop bij de VVV's in Lo-
chem, Gorssel, Borculo, Ruurlo, Nee-
de, Eibergen, Vorden en Zelhem voor
de speciale fietsmaandprijs. 

De fietsmaand is een initiatief van het
Nederlands Bureau voor Toerisme &
Congressen (NBTC) in samenwerking
met de Nederlandse Toer Fiets Unie
(NTFU), de Koninklijke Nederlandsche
Wielren Unie (KNWU) en de Stichting
Landelijk Fietsplatform. 

Het goede doel is weer KWF Kankerbe-
strijding. De campagne ‘30 minuten
bewegen’ van het Nederlands Insti-
tuut voor Sport & Bewegen (NISB) en
de stichting Nationale Fietsprojecten
doen eveneens mee met de Fiets-
maand. 

Voor informatie en alle routes: 
op www.meimaandfietsmaand.nl

Meimaand Fietsmaand
ook in de gemeente Bronckhorst
De Meimaand Fietsmaand 2008
komt er aan. Tijdens dit grootste,
landelijke tweewielerevenement
zijn er ruim 350 toer- en recreatieve
routes uitgezet. Een record, nooit
eerder waren er tegelijk zoveel
unieke fietstochten beschikbaar,
die alleen in mei kunnen worden
verreden. Veelal zijn ze 'prettig aan-
gekleed' met bijzondere stops bij
attracties, musea of boerderijen.

Toernooi-

Openingswedstijd

RKZVC  1 - AGOVV
Vrijdag 9 mei 2008

aanvang 19.00 uur

       GRATIS ENTREE

www.sourcycenterjeugdtoernooi.nl

Knip de hieronder afgebeelde  
coupon uit. Daarmee hebben jonge-
ren tot 16 jaar gratis toegang tot het 

Sourcy Center jeugdtoernooi voor 
eerstejaars D-pupillen op zaterdag 
10 mei of zondag 11 mei 2008.

Kom naarZieuwentop 10
en 11 mei2008
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2008

PSV
SevillaAZ

CelticRKZVC

voor D-pupillen10 & 11 mei

RKZVC-De Greune Weide-Zieuwent
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FeyenoordCSKA Moskou
Schalke 04Hertha BSCFC Twente/Heracles

INSTALLATIE - TECHNIEK

W.A. KEMKENS B.V.voor alle

         Geniet

         van fris en

          aanvallend

  jeugdvoetbal !!

Aanvang
zaterdag 10 mei 2008: 10.00 uur
zondag 11 mei 2008: 09.30 uur

Toegangsprijzen
Romeo Delta penaltybokaal
m.m.v. Raymond Lenting (AGOVV)

Prijsuitreiking

Gratis toegang 
op het Sourcy Center 

jeugdtoernooi RKZVC / 
Zieuwent

op zaterdag 10 mei 2008
of op zondag 11 mei 2008
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DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

1e Pinksterdag 
11 mei in het café

Trio Forever
opvolger Bakkerij Manschot

In de discotheek

D.J. Martijn

Verbouwings-
opruiming! 
Nu tot 70% korting 
op al onze 
showroombadkamers 
in Hengelo (Gld)

Keukens

Badkamers

Tegels

84
38

4

Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld)

Telefoon 0575 - 46 81 81

info.hci@binnenhuiscenter.nl

www.binnenhuiscenterhci.nlB i n n e n H u i s C e n t e r  H C I  i s  o n d e r d e e l  v a n  B o u w C e n t e r  H C I

ALLES MOET WEG

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

Mei tip

Naturel pannenkoek

met een rijkelijk

gevulde rauwkost-

salade.

Wij bieden o.a.:

- Glutenvrije pannenkoeken

en op sojabasis.

- Uitgebreide keus vegetari-

sche pannenkoeken.

- Rookvrije ruimte.

- Een kleuter/peuterballenbad.

- Meer dan 100 soorten.

Openingstijden:

Geopend op dinsdag t/m zondag

van 11.00 tot 20.00 uur.Tot 1 juni

‘s maandags gesloten.
Wij accepteren:

KOOPZONDAG 2E PINKSTERDAG

12 MEI 11.00-17.00 uur



SUPER LUXE, 
SUPER TRENDY...

 TOP KWALITEIT
 BIJ DE FONTEYN!

VALENCIA 
LOUNGER

Van € 1699,- 
nu € 1099,-

MATINIQUE
Lounge hoekbank met tafel,

compleet met kussens

Kleuren:
espresso of black

Kussens: 
black, grey, sand

Fauteuil met hocker,
compleet met kussens

ROSA

Set € 249,-

LOUNGER
LISBOA

Keuze uit 
de kleuren:
Espresso /new sand 
en black/ black

Van € 399,- 
nu € 249,-

Van € 895,- 
nu € 595,-

www. fonteyn .n l

De Fonteyn
Meervelderweg 52  
3888 NK Uddel 
tel: 0577 - 456040  
tuinmeubelen@fonteyn.nl

Setprijs van: € 1893,- 
nu € 1099,-

LOCARNOKOM KIJKEN IN DE 

SHOWROOM VAN 

DE FONTEYN WAAR

WIJ MEER DAN

100 SHOWMODELLEN 

HEBBEN STAAN

OUTDOOR 
KITCHEN

Van € 4995,-
nu € 2495,-

PICASSO

2 stoelen, bank, voetenbank 
en tafel, incl. kussens

Stoel met zitkussen 
Tafel 210 x 100 cm

Setprijs van: € 1999,- 
   nu € 999,-

EXTRA
KORTING

OP 
=
OP


