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UW AIRCO HEEFT ONDERHOUD NODIG!

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

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

En zo voegt bestuurslid Wil Voerman
eraan toe, we fungeren ook dikwijls
als klankbordgroep voor andere zaken
die ons dorp aangaan. De commissie
Toegankelijkheid, centrumvisie Vor-
den, Wegwijzer e.d. Wij zijn als werk-
groep ook betrokken bij de zwerfvuil-
dag in Vorden. Daarover hebben we
onlangs nog een positief gesprek met
burgemeester Henk Aalderink  ge-
voerd. Ook over andere zaken. De
werkgroep van ons bestaat uit zeven
personen, een ieder  heeft zo zijn ei-
gen netwerk in de Vordense gemeen-
schap. Daardoor worden we bij veel
dingen betrokken. Wij zijn dan ook
onafhankelijk dat wil zeggen we heb-
ben geen enkel politiek, financieel of
op zakelijk gebied belang bij iets', zo
zegt Wil Voerman.

Gosse Terpstra, al vanaf 1976 bij de
werkgroep betrokken zegt: 'De reden
dat destijds de  'Werkgroep Leefbaar-
heid Vorden' werd opgericht, was ei-
genlijk tweeledig. Zo werd begin ze-
ventiger jaren het prachtige huis van
notaris Rombach afgebroken om
plaats te maken voor andere gebou-
wen. Voor het huis stond een prachti-
ge lindeboom, die werd ook zomaar
omgezaagd. Een aantal Vordenaren

was van mening dat aan dat soort
praktijken wat gedaan moest worden.
In de provincie Gelderland is een
stichting genaamd 'Ons schoner dorp'.
Geert Jansen, de huidige commissaris
van de Koningin in de provincie Over-
ijssel en destijds werkzaam in het ge-
meentehuis in Vorden, werd gevraagd
of er niet zo' n clubje in Vorden opge-
richt kon worden.

Dat 'clubje' kwam er en deed onder
meer mee aan wedstrijden die de pro-
vinciale stichting ieder jaar uitschreef
met thema' s als bomen, vogels, tuin-
hekken e.d. In 1974 werd met het the-
ma 'bomen' een geldprijs gewonnen.
Datzelfde jaar werd Vorden gekozen
tot 'Parel van Gelderland' waar men
hier natuurlijk heel erg trots op was.
Het gevolg van dit alles was dat op 27
augustus 1975 officieel de 'Werkgroep
Leefbaarheid Vorden' werd opgericht.
Het bestuur werd gevormd door Frei-
herr en Gisela von Mengden, Ab Turf-
boer, Gerrit Koerselman, Toon Schu-
rink, mevrouw Snoep- Jäger en Jaap
Kettelerij. Laatstgenoemde maakt nog
steeds deel uit van de huidige werk-
groep. Geld had de groep niet, behou-
dens wat contanten die met wedstrij-
den waren gewonnen.

KNOPEN VOOR JAGERSVESTEN
Gosse Terpstra: 'Freiherr von Mengden
was van mening dat er toch circa tien
mille bij elkaar moest worden 'ge-
harkt' ! Dat is ook gelukt, we verkoch-
ten in die beginjaren van alles. Ik her-
inner me nog de vele nestkastjes die
we zelf hadden gemaakt en die voor 5
gulden werden verkocht. Zo had Gise-
la von Mengden ergens in Duitsland
knopen voor jagersvesten op de kop
getikt, die wij als werkgroep met forse
winsten weer doorverkochten. Zo is in
de loop der jaren de rente van ons ka-
pitaal het 'leefgeld' geworden, zo zegt
voorzitter Terpstra, die zich 27 jaren
lang onder meer verdienstelijk heeft
gemaakt door rondleidingen te verzor-
gen langs de prachtige oude bomen
bij kasteel Den Bramel. Ook zorgde de
werkgroep er onder meer voor dat er
bij bakkerij van Asselt aan de Zutphen-
seweg platanen werden geplant en
twee prachtige beuken bij het Emma-
plein.

De Werkgroep heeft zich in al die ja-
ren bezig gehouden met de kwaliteits-
verbetering c.q. het behoud van gebou-
wen, woonomgeving, natuur, milieu,
welzijn (tegen een cultuur-historische
achtergrond). Mede gestimuleerd door
de toekenning aan Vorden van de 'Pa-
rel van Gelderland', besloot de werk-
groep direct na de oprichting de jaar-
lijkse uitreiking van de  'Parel van Vor-
den' in te stellen. Er zijn er inmiddels
al 24 uitgereikt, de eerste in 1979
(feestzaal van Hotel Bakker). In 2004
ging de Parel naar het museum voor
Heiligenbeelden. Volgende week
wordt de 25e Parel uitgereikt aan sme-
derij Oldenhave. Het huidige bestuur
van de Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den bestaat uit: Gosse Terpstra voorzit-
ter; Jan Schaafsma secretaris, Gerda
Brummelman, penningmeester en de
leden Jaap Kettelerij, Wil Voerman, Mi-
ny Klein Lebbink en Dick Norde.

Gosse Terpstra: 'Bij de toekenning van
de 'Parel van Vorden' gaan we niet over
één nacht ijs. Gedurende het gehele
jaar houden wij ogen en oren goed
open. Zo wordt ook het gemeente-
nieuws in weekblad 'Contact' zeer kri-
tisch gelezen. 

Wij voelen ons nu eenmaal nauw be-
trokken bij alles wat er in de gemeen-
te Bronckhorst en met name wat er in
Vorden leeft. Zo ontstaat er in de loop
van het jaar een lijstje met mogelijke
kanshebbers voor deze Parel'. Er wordt
soms stevig gediscussieerd maar we
komen er altijd uit', zo zegt Gosse
Terpstra.

Voorzitter Gosse Terpstra van Werkgroep Leefbaarheid Vorden:  
'We willen graag positief meedenken aan ontwikkelingen in Vorden'

Trots op uitreiking 25e Parel

Sinds de oprichting (27 augustus 1975) is de Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den, uitgegroeid tot een soort klankbordgroep naar wiens visie graag
wordt geluisterd. Eigenlijk niet zo verwonderlijk want het geven van im-
pulsen ten behoeve van de leefbaarheid in Vorden, is in feite ook de doel-
stelling van de werkgroep. Voorzitter Gosse Terpstra: ' Wij willen meeden-
ken en meepraten met alles wat de leefbaarheid ten goede komt. Neem
bijvoorbeeld de Monumentencommissie, een gemeentelijke instantie.
Wij voelen ons zeer betrokken met hun werk. Soms hebben wij bepaalde
ideeën of uiten we positieve kritiek. Wij hebben het gevoel dat dit door de
commissie zeer wordt gewaardeerd', aldus Terpstra.

Zo zijn er in de loop der jaren diverse
panden bekroond. Maar ook bijvoor-
beeld een parel voor de Vordense win-
keliersvereniging toen zij in 1985 het
initiatief nam om jaarlijks het dorp in
de maand december met enkele hon-
derden kerstbomen 'op te tuigen'. In
1987 ging de parel naar beeldhouwer
Frank Letterie voor het door hem ge-
maakte beeld van dichter Staring. In
2002 ging het kleinood naar de Hack-
fortermolen en vrij recent in 2004 was
de parel bestemd voor het museum
voor Heiligenbeelden. Slechts twee
keer ( 1992 en 1996 ) was er geen aan-
leiding om een parel toe te kennen.
Dat betekent dat woensdagavond 31
mei de 25e parel aan smederij Olden-
have wordt uitgereikt.

Gosse Terpstra, voorzitter van de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden over
de toekenning van de parel over 2005:
' Toen smederij Oldenhave besloot om
op het industrieterrein een nieuw

pand te bouwen, had men ook kun-
nen kiezen voor vier muren en een
deur. Wat deed Oldenhave, men bouw-
de een pand met een monumentale
uitstraling met bovendien een uitstra-
ling richting hun vak: smeden. Het ge-
tuigt van moed om dit aan te durven
dus vinden wij dat smederij Oldenha-
ve de parel ten volle toekomt', aldus
Gosse Terpstra.

Willem Oldenhave: ' Toen wij een paar
jaar geleden besloten om vanuit het
buurtschap Delden naar het industrie-
terrein in Vorden te verkassen en daar
een nieuw pand te bouwen, hebben
wij direct gezegd dat het een pand
moest worden waaraan men kan zien
dat ons bedrijf in de monumenten-
zorg actief is, zeg maar een pand met
nieuwe stenen en staal, in oude stijl
gebouwd', aldus Oldenhave die samen
met zoon Erik eigenaar is van smede-
rij Oldenhave. Ook Wilma en Elke Ol-
denhave, respectievelijk echtgenote
en dochter van Willem Oldenhave zijn
in het familiebedrijf werkzaam. In to-
taal werken er 13 personen.
Het bedrijf is momenteel op diverse
plekken in Nederland actief. Zo zijn er
al enkele weken dagelijks twee perso-
neelsleden bezig met de versteviging
en verfraaiing van zeven kroonluch-
ters in de Ridderzaal in Den Haag,
waardoor men bij TV opnames meer
en beter licht heeft. Bovendien wor-
den in het winkelcentrum 'Passage'
eveneens in Den Haag gesmede brug-
gen aangebracht voor een verbinding
tussen de kantoren boven het cen-
trum. Bij het nationale park de Hoge
Veluwe is smederij Oldenhave bezig
met de restauratie van hekken. 
Dichterbij bij huis, wordt bij kasteel
Enghuizen in Hummelo een hang-
brug gemaakt.

Smederij Oldenhave blij
verrast met Parel van Vorden
Hartstikke trots, het is de kroon op
ons werk. Fantastisch dat anderen
dat zo waarderen', zo zegt mede- ei-
genaar Willem Oldenhave, als reac-
tie op de bekendmaking dat de 'Pa-
rel van Vorden' over het jaar 2005
wordt toegekend aan het nieuwe
pand van smederij Oldenhave dat
is gevestigd op het industrieterrein
Werkveld. De Werkgroep Leefbaar-
heid Vorden die zich ten doel stelt
de leefbaarheid van Vorden te be-
vorderen en te stimuleren is 27 jaar
geleden begonnen met de toeken-
ning van deze ' Parel van Vorden '
(een schild met inscriptie). Een pa-
rel voor een bedrijf of instelling
dat eveneens een positieve bijdrage
levert aan de leefbaarheid van het
dorp.

3 dagen feest 
in de buurtschappen
Leesten-Warken
Het Oranjefeest nadert snel voor de
inwoners van Leesten-Warken. Zij kun-
nen zich opmaken voor 3 dagen feest
bij de familie Woestenenk aan de Gees-
inkweg 2. De kindercommissie heeft
een heel leuk programma samenge-
steld voor de kinderen met als onder-
werp Beach party. Er ligt een berg zand
waar lekker in gespeeld kan worden en
er uiteraard andere leuke attracties. 
PROGRAMMA VOOR DE 3 DAGEN
Vrijdag 9 juni: 20.00 uur vogelschie-

ten, ringsteken en piepschuimvogel-
schieten voor de jeugd.

Zaterdag 10 juni: 13.00 uur start zes-
kamp. 14.00 uur start kinderspelen
met ballonen oplaten en leuke spelle-
tjes. 15.00 uur slot zeskamp. 16.00 uur
spetterend eindspel: kussen gevecht
boven de waterbak. 21.00 uur Feest-
avond met Kiekdoares.

Zondag 11 juni: Fruhshoppen. Op de
slotdag van het Oranjefeest gaan we er
nog een gezellige morgen van maken
met medewerking van Loarns Plezeer
en Spontaan. De zaal gaat open om
11.00 uur. Kaarten verkrijgbaar aan de
zaal en bij voorverkoopadressen: Su-
per de Boer Leo Stein, Familie Wijnber-
gen, Familie Kapper-Lammers en Foto
Willemien. 
Voor meer info: Dinand Brinkman, tel.
55 36 32.



Hervormde kerk Vorden
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. J. Kool 
gezamenlijke dienst in Geref. Kerk.
Zondag 28 mei 10.00 uur ds. J.Kool, avondmaal.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur gezamenlijke
dienst ds. J.Kool.
Zondag 28 mei 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 25 mei Hemelvaarstdag 9.00 uur dienst.
Zondag 28 mei 10.00 uur dhr. R. Baauw Creadienst.

R.K. Kerk Vorden
Donderdag Hemelvaartsdag 25 mei 10.00 uur W.Matti
Woord/communieviering.
Zondag 28 mei 10.00 uur Eucharistieviering F. Hogenelst
m.m.v. Vokate. M.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Woensdag 24 mei 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Woord/-
communieviering.
Zaterdag 27 mei 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 28 mei 10.00 uur woord- en communieviering, da-
meskoor.

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

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

Tandarts
25/26 mei W.A. Houtman, Vorden 0575- 55 22 53.
27/28 mei P. Scheepmaker, Ruurlo 0573- 45 25 13. 
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

� The Country Gentlemen

zo. 28 mei 14.30 uur, Erve

Kots, Lievelde € 15,00. Info./

res.: (0544) 37 37 01 of (0575)

51 89 90 (zie artikel in dit blad).

� Nog voor de zomer een

paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op eendraf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en

informatie (0575) 46 32 05.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Bereken online uw BMI!

Vernieuwde website www.no-

jojo.nl Nieske Pohlmann (06)

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

� cursus NORDIC WAL-

KING waarbij u d.m.v. de

juiste Alpha techniek leert

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: (0575)

46 36 03 www.vitalnowa.nl

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Reiki in Vorden. Kom naar

de informatiebijeenkomst

over Reiki op 6 juni a.s. om

20.00 uur! SVP vooraf aan-

melden bij Rianne Leijten, tel.

(0575) 55 35 28 (na 18.00

uur).

� Te huur: mooie, grote

bovenwoning te Keijenborg,

tel. (0314) 64 18 55.

� Te koop: dagelijks vers

geplukte aardbeien F.T. van

Amerongen Schuttestraat 14

Vorden tel.: 0575 55 64 08.

� Gevraagd: zelfstandige

hulp in de huishouding

voor 1 morgen of middag p.w.

Buitengebied Warnsveld/

Warken tel. (0575) 43 15 58.

� Klootschiettoernooi ’t

Proathuus zondag 28 mei.

Start vanaf 13.00 uur bij ’t Proat-

huus. Inschrijving mogelijk tot en

met 27 mei bij ’t Proathuus

(0575) 55 64 21.

� Te koop gevraagd: inboe-

dels en zolderopruimingen.

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

51 98 46.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Gezin (4 pers.) zoekt op

korte termijn tijdelijke woon-

ruimte, te huur. Liefst buiten-

gebied Vorden, Hengelo,

Ruurlo, tel. (0575) 55 44 34.

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

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

Dagmenu’s
24 mei t/m 30 mei 2006

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

Bestellen mag maar hoeft niet.

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

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

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

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

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

Woensdag 24 mei
Aspergesoep/tafelspitz met rösti, spinazie en bieslooksaus

Donderdag 25 mei
Spies Hawaï van kip en ananas, kruidenboter, frieten en
rauwkostsalade/vla-flip met slagroom en bessensap

Vrijdag 26 mei 
Runderbouillon met griesnockerln/zalmfilet met dillesaus,
aardappelen en groente

Zaterdag 27 mei (alleen afhalen)
Duitse biefstuk met uien, aardappelen, rauwkostsalade/
IJs met slagroom

Maandag 29 mei 
Uiensoep met kaascrouton/spare ribs, zigeunersaus, aard-
appelen en rauwkostsalade

Dinsdag 30 mei 
Wiener schnitzel met frieten en voorjaarssalade (rauwkost)
/ ijs met slagroom

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

Fruitige voorjaarsweken

Vlaai v/d week

Vers Fruitvlaai 

6-8 stukken € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,00

Weekend aanbiedingen:

Roomcroissant

met aardbeien € 1,00

Krentenwegge

5 plakken € 1,75

Onze pasfoto’s

zijn PAS foto’s

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12



Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze zoon

Stef
Hij is geboren op 18 mei 2006 om 16.42 uur,

weegt 4175 gram en is 54 cm lang.

Martijn en Nancy Jansen-Rossèl

De Jongstraat 14

7251 SE  Vorden

Tel. (0575) 55 54 99

Hartelijk dank voor alle bijdragen aan het 

60-jarig huwelijksfeest van

Herman Jansen
en

Jo Jansen-Brinkerink
Onze ouders en wij ervoeren een fijne, goede dag.

Jan en Bea

Jan

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en

na het overlijden van

G.A. Zweverink-Maalderink

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld., mei 2006

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Uitnodiging

Gerard Sarink
25 jaar in dienst bij

Loonbedrijf GROOT ENZERINK

Wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons bedrijf
betekende en nog steeds betekent.

U bent van harte welkom om Gerard en zijn naaste
familie tijdens een feestelijke receptie op zaterdag

3 juni 2006 van 14.30 tot 17.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden te feliciteren.

Loonbedrijf GROOT ENZERINK
Deldenseweg 13, 7251 PN Vorden

Tel. (0575) 55 15 71

Op woensdag 31 mei 2006 zijn wij

60
jaar getrouwd!

We hopen deze dag samen met onze kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen te vieren.

Heel graag verwelkomen we u op de receptie

tussen 16.00 en 18.00 uur bij Hotel Bakker,

Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ab & Frida Hengeveld
B. van Hackfortweg 10

7251 XC  Vorden

Dankbetuiging

“Definitief afscheid nemen doet verdriet”

Uw belangstelling en medeleven in de vorm van de

vele kaarten, bloemen en persoonlijke woorden na

het overlijden van onze lieve moeder en oma

Coby Balvert-Vendrik

hebben ons erg goed gedaan.

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Kees en Mariëtte

Karin en Theo

Johan

Peter

André en

kleinkinderen familie Balvert

Vorden, mei 2006

Je mag nu slapen, ga in vrede,

jij hebt genoeg doorstaan.

We hebben voor je rust gebeden,

al laten we je niet graag gaan.

We praatten met je over onze gedachten,

overdag en in de nachten.

Steeds weer gingen je ogen omhoog, 

praten ging niet meer,

je antwoordde met een knipoog.

Je hebt een zware strijd gestreden, 

wie kan vermoeden hoe jij leed?

Nooit zullen we je vergeten, 

wie je was en wat je deed.

Na een zorgzaam leven en een moedig gedragen

langdurig ziekbed is rustig ingeslapen onze tweede

moeder, schoonmoeder, oma en overoma

Henrica Elisabeth Maria Ras-Trynes
sinds 25 mei 1995 weduwe van J.G.A. Ras

* Venlo, 22 februari 1918 † Vorden, 19 mei 2006

Onze welgemeende dank gaat vooral uit naar het

personeel van “De Wehme” voor hun liefdevolle ver-

zorging.

Dalfsen: Lily – Bert van Driel-Ras

Ellen – Paul

Thomas, Sanne

Lilette – Roelof

Jeroen – Amanda

Katinka – Wiebrand

Sander, Carlein

Nijmegen: Mariette Ras – Jan Kuipers

Jeroen – Jilke

Flip

Maastricht: Familie Trynes

Correspondentieadres:

Fleminghstraat 78

6532 XH Nijmegen

Er is woensdag 24 mei van 12.00 tot 12.30 uur ge-

legenheid tot afscheidnemen in uitvaartcentrum

Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De Eucharistieviering zal plaatsvinden op woens-

dag 24 mei om 13.00 uur in de H. Willibrorduskerk

te Vierakker, waarna zij haar eigen plekje krijgt op

het R.K. Kerkhof aldaar.

Na afloop kunt u de familie persoonlijk condoleren

in het Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg 34

te Vierakker. 

Indien u geen persoonlijk bericht mocht hebben ont-

vangen, gelieve dan deze advertentie als zodanig te

beschouwen.

Vleeswarenkoopje

Fricandeau en grillworst
2 x 100 gram € 2.25

Special

Oosterse runderrolletjes
100 gram € 1.80

Kookidee

Cordon bleu
100 gram € 1.09

Keurslagerkoopje

Kogelbiefstuk
(biefstuk 5,50) 3 stuks € 6.50

Ontbijtidee

Gebraden rosbief
100 gram € 1.69

Extra voordelig

Stooflappen 4 stuks € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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In biefstuk zitten belangrijke vitaminen en mineralen zoals ijzer.
Onmisbaar voor een evenwichtige voedingssamenstelling.
En met deze aanbieding ook goed voor een evenwichtig

uitgavenpatroon. Zet dus onze malse biefstuk gerust op ‘t menu.
En op uw boodschappenlijstje.

Distriq 

(Kwaliteit in Media Distributie) 

is op zoek naar een 

CHAUFFEUR MET AUTO

voor distributie van kranten naar 

agenten en abonnees 

in de regio Wichmond.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie: 
0168 - 38 40 80 (tijdens kantooruren)

0168 - 38 40 81 (fax).

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij



Vishandel

‘Hengel’
Raadhuisstraat 51a, Hengelo Gld.,  tel. (0575) 46 34 60

Op de markt te Vorden

Aanbiedingen van de week

GEBAKKEN VIS  € 2,00

KIBBELING € 2,00

4 HARINGEN € 5,00

1 GESTOOMDE MAKREEL
€ 2,75

Deze advertentie is 14 dagen geldig.

SPAAR BIJ SUPER DE BOER VOOR

GRATIS PERKPLANTEN

Graag gedaan.

10 MOOIE
10 MOOIE

PERKPLANTEN

PERKPLANTEN

GEHEEL
GEHEEL

GRATIS
GRATIS

S P A A R
S P A A R

B I J  B I J  SUPER
SUPERDE BOER

DE BOER

Van 27 februari t/m 27 mei 
kunt u bij  Super de Boer 
sparen voor gratis  PERKPLANTEN.

Bij besteding van € 5,= krijgt u een zegel 
(met uitzondering van: slijterij, rookwaren,
krasloten en telefoonkaarten).
Met 40 zegels is uw spaarkaart vol en krijgt u een
setje van 10 MOOIE PERKPLANTEN GEHEEL GRATIS.
De plantjes kunt u tegen inlevering van een VOLLE spaarkaart
ophalen op zaterdag 13 en 27 mei.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpstraat 14 - Telefoon 0575 - 4512 06
Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575 - 552713
Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575 - 46 17 93

Zaterdag 27 mei

Laatste uitgifte 

perkplanten

Streek Lochem

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
EN KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

heeft al het betere hout

en de juiste bouw-

materialen die u nodig

heeft voor alle denkbare

bouwklussen, groot en

klein. Profiteer nu van de

gedegen materiaalkennis

en de opvallend lage

materiaalprijzen.

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

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

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

week 21

Appelkaneel-

vlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Witte bollen

nu 6 voor

€ 1.75

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 22 mei t/m 27 mei.

Omega mout
met Omega-3 vet-

zuren, goed voor

hart en bloedvaten

nu voor € 1.50

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX, 

ARTIFORT, GISPEN EN SPEKTRUM

M E U B E L S T O F F E R I N G

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

Te koop:

DIVERSE AUTO’S
Autobedrijf René Verheij

Vorden
Tel. (0575) 55 38 02



SLOT-ACCOORD
BERKELDUIKERTJES
Op zaterdag 13 mei was er de laatste
wedstrijd van de 5-kamp voor de
jeugdrecreanten in zwembad Rhien-
deroord in Brummen. Bij deze gezelli-
ge zwemstrijd, ditmaal georganiseerd
door zwemvereniging De Spreng, wa-
ren ABS uit Bathmen, Proteus uit
Twello, de Berkelduikers uit Lochem
en Twenhaarsveld uit Holten aanwe-
zig. Ondanks het prima zwemmen
van de Berkelduikertjes, bijna ieder-
een zwom een nieuw PR, eindigden zij
in de eindrangschikking op de 5e
plaats. Volgend jaar zal geprobeerd
worden om nog betere tijden te zwem-
men en hoger te eindigen. Bij de Ber-
kelduikers presteerde Nick Bongers
bijzonder goed door op zijn eerste 50
m afstanden zeer goede tijden te klok-
ken.

Uitslag 13 mei:
1. Proteus Twello, 94 punten
2. ABS Bathmen, 83 punten
3. De Spreng Brummen, 76 punten
4. Twenhaarsveld Holten, 74 punten
5. De Berkelduikers Lochem, 63 pnt.

Eindstand:
1. ABS Bathmen, 469 punten
2. Proteus Twello, 407 punten
3. De Spreng Brummen, 384 punten
4. Twenhaarsveld Holten, 347 punten
5. De Berkelduikers Lochem, 330 pnt.

Wa t e r p o l o
ZATERDAG 20 MEI
De KNVB heeft de competitie verlengd
tot en met het weekend van 20 en 21
mei. De toernooicommissie heeft zich
dus moeten buigen of dit weekend de
toernooien wel door konden gaan. Bij
de F-pupillen bleken er zoveel teams
competitieverplichtingen te hebben
dat besloten is dit toernooi af te las-
sen, jammer, maar volgend jaar beter.
De middag voor de C jeugd kon wel
doorgaan, al was het met minder
teams dan zich hadden opgegeven in
eerste instantie. 
Het toernooi begon om 13.20 uur ter-
wijl het regende en het bleef regenen.
Het toernooi heeft een half uur stilge-
legen in verband met onweer maar
het hele programma kon worden afge-
werkt. De velden hielden het goed, on-
danks het zeer overvloedige water en
ook de jeugd stoorde zich er niet aan!
De sfeer rond en op de velden bleef erg
goed. De EHBO had in de 1e minuut
van het toernooi een klus en nadien
bleef het voor hen rustig. Men speelde
in 2 poules wedstrijden van 17 1/2 mi-
nuut, daarna volgden kruisfinales en
finales.

De bekers werden aan het eind van de
middag als volgt verdeeld:
1e prijs, aangeboden door de Rabo-
bank: Groessen C2
2e prijs, aangeboden door Meeks Meu-
belen: Hatto Heim C1
3e prijs, aangeboden door Aannemers-

bedrijf Ido Hummelink: Ruurlo C2
4e prijs, aangeboden door KWD Sport:
Vorden C2

De Fairplay beker, aangeboden door
Bouw en Onderhoud de Holtmoat,
werd toegekend aan Stroe C1.

ZONDAG 21 MEI 
Was de beurt aan de dames
Voor het eerst sinds enkele jaren weer
een damestoernooi. Gelukkig waren
de weersomstandigheden beter dan
op zaterdag, men kon nu vanaf het
fraaie terras de wedstrijden bekijken.
De 4 damesteams speelden een hele
competitie, wedstrijden van 20 minu-
ten en tussendoor steeds 10 minuten
rust. Omdat alle teams tegelijkertijd
aan het voetballen waren was het een
rustig dagje voor de organisatie. De da-
mes raakten wel vermoeid wat te mer-
ken was door de onderlinge irritaties
aan het eind van de dag!

De prijzen werden als volgt uitgereikt:
1e prijs, aangeboden door 't Olde let-
tink Partyrestaurant: Eldenia 1
2e prijs, aangeboden door MD meube-
len: Eendracht 1
3e prijs, aangeboden door Bloemsier-
kunst Elbrink: Ratti 1

De sportiviteitprijs, aangeboden door
klusbedrijf Theo Schotsman, werd toe-
gekend aan het 4e elftal deze middag:
Steenderen 1.

31e drie weekendentoernooi sv Ratti

‘Juist in de periode dat ik in Vorden
werkzaam was, deed de basisschool
haar intrede en kwam de kleuter-
school er ook bij. Als ik hier zo om me
heen kijk, is er in feite in al die jaren
niets veranderd, de lokalen, alles is
hetzelfde gebleven. Trouwens wel tijd
dat er een nieuw schoolgebouw
komt’, zo sprak het ex-hoofd van de
Vordense school. 

Het huidige personeel van de school
was de gehele middag present om de
oud- leerlingen over ‘van alles en nog
wat’ te vertellen. Onderwijzeres Mari-
an van Leeuwen toonde ons enthou-
siast een aantal tekeningen. ‘ Toen het
vorige week mooi weer was hebben de
kinderen buiten gezeten en hebben zij

deze tekeningen van de school ge-
maakt. Leuk hè !

In één van de lokalen foto exposities
met onder meer de ‘legendarische’
schoolhoofden Brinkman en Vedders.
Ook stond er een tafel met een grote
uitstalling bekers en medailles die in
ver vervlogen tijden door de scholie-
ren zijn gewonnen. 
Een bordje op tafel met de tekst ‘Mee-
geholpen aan het veroveren van een
trofee? Je mag hem meenemen’. En
dat gebeurde dan ook, want wie wil
nu niet een nostalgische beker of me-
daille als aandenken aan de vroegere
schooljaren. Juf Marian liet ook een
brief zien van een 7-jarige leerling die
deze graag aan burgemeester Henk
Aalderink wil sturen.

‘Lieve burgemeester, ik wil niet dat het
zwembad dicht gaat hoor. Heel erg
zonde want we hebben een heel leuk
pierebadje en een mooie glijbaan. Een
zwembad dicht doen is helemaal geen
goed plan. Niet doen ‘plies’ (please!)
De bezoekers konden deze middag
ook een video bekijken over het 150 ja-
rig bestaan van de school dat in 1985
is gevierd. 

Oude leesboekjes zoals bijvoorbeeld
‘Ons vrolijk troepje’ uit 1965, vele
boekjes van Bertus Aafjes en allerhan-
de andere kinderboeken mochten gra-
tis worden meegenomen. In de klas
van groep 1 en 2 is ook een winkeltje
waar de kleuters kunnen spelen. Deze
zaterdag dus niet, getuige het bordje
‘vandaag gesloten’.

Nog eenmaal rondneuzen in
oude openbare basisschool
Nog éénmaal konden oud-leerlin-
gen en oud-leerkrachten terecht in
de openbare basisschool. Ondanks
het uitermate slechte weer waren
zaterdag toch nog heel wat belang-
stellenden op deze ‘open dag’ afge-
komen. Ten eerste om de sfeer van
weleer te proeven en tevens in de
hoop dat men nog oude klasgeno-
ten zou tegen komen. Zoals bekend
gaat de school over zes weken te-
gen de vlakte om plaats te maken
voor een splinternieuw schoolge-
bouw. Onder de bezoekers ook Her-
man van Meeren die in 1983 het
toenmalige schoolhoofd ‘meester’
Brinkman opvolgde. In 1989 werd
van Meeren benoemd tot algemeen
directeur van de Stichting Roos
(Openbaar Primair Onderwijs
Noordwest Twente)

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

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

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

FA M I L I E D R U K W E R K

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

KKoopzondag 28 meioopzondag 28 mei

TIJDENS KOOPZONDAG
SPECIALE AANBIEDINGEN

Ontwerp en realisatie 
internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
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OPROEP AAN ALLE OLDTIMER
LIEFHEBBERS!"
St CCK wil bij deze alle oldtimer lief-
hebbers oproepen om aan dit evene-
ment deel te nemen. Men hoeft niet
lid te zijn van een oldtimerclub, ech-
ter het tentoonstellen van het voertuig
is voor ieders eigen risico. Dus heeft u
een oldtimer auto, motor of tractor of
iets anders wat u graag wil laten zien
aan het publiek, neem dan contact op
met René Kappert tel. (0575) 55 69 35
of (06) 15 54 09 58.

"ZATERDAG 10 JUNI 
Vogelschieten met live muziek"
De Wei-je Feest'n beginnen dit jaar op
de zaterdagavond vanaf 19.00 uur met
het traditionele vogelschieten. Om-
streeks 19.30 uur zal de schuttersko-
ning van vorig jaar, Jan Gotink, het
eerste schot lossen. Dit vogelschieten
is niet alleen bedoeld voor de Kranen-
burgse bevolking, maar schutters uit
de gehele regio zijnvan harte welkom.
Tijdens en na het vogelschieten is er
stemmingsmuziek verzorgd door
"Dolfijn" uit Ruurlo.

ZONDAG 11 JUNI
"Oldtimershow!"
Op zondag staat vanaf 10.00 uur het
oldtimerevenement op het program-
ma. Dit jaar richt het evenement zich
niet alleen op tractoren en werktui-
gen maar ook auto's bromfietsen en
motoren zullen worden tentoonge-
steld. 
Tijdens de oldtimer show zullen er
aardappels gerooid worden en andere

facetten van het boeren leven van
vroeger worden laten zien. 
Ook zullen er demonstraties worden
gegeven door een jachthondenclub. 

''Kroamkespad / oude ambachten''
Tijdens de Wei-je Feesten is er op de
hobbymarkt 't Kroamkespad van alles
te vinden op hobby gebied.
In een 20 tal kramen laten de hobbyis-
ten zien wat er leuk is aan hun hobby
of geven hier uitleg over. Tevens zal er
de mogelijkheid zijn om hun spullen
te kopen.
Tijdens de Wei-je Feest'n zullen ook tal
van oude ambachten gepresenteerd
worden. De ambachtslieden zullen de-
monstreren hoe de ambachtelijke pro-
ducten worden vervaardigd.

Kindervertier
Voor de kinderen is er op de Wei-je
Feest'n ook volop vertier. Wat te den-
ken van een rit op een, voor kinderen
veilig gemaakte, zitmaaier, mogelijk
gemaakt door Rouwenhorst Bos-, en
Tuinmachines, of een rit op de Kra-
nenburgse dorpspony Marcel. 
Er worden allerlei oud-Hollandse kin-
derspelletjes georganiseerd, er is een
ballenbak en een luchtkussen waar de
kinderen lustig op los kunnen sprin-
gen en ravotten. 

"WK wedstrijd op groot beeld!"
Wij nodigen alle voetballiefhebbers
uit om onder het genot van een drank-
je samen de eerste wedstrijd van het
Nederlands Elftal te komen bekijken
op een groot scherm in onze feesttent!

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

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni organiseert St CCK de 2e editie van de
Wei-je Feest'n aan de Eikenlaan in Kranenburg. Stichting CCK heeft ook
voor deze 2e editie alweer vele oldtimersliefhebbers weten te strikken
maar meer aanmeldingen zijn nog steeds welkom.

Maar het kan wel, kijk naar Jan van
Ark die als uitgangspunt nam: de juis-
te mensen en de juiste ambtenaren be-
naderen. Als je ziet hoe Jan en Diny
van Ark de stap naar plattelandsver-

nieuwing hebben ingezet, in 1992 een
camping opgestart, in 1999 hotelka-
mers met taveerne gebouwd en thans
de nieuwe appartementen. Bovendien
levert de ‘Wildenborcherhof’ inmid-

dels werk op voor vijf personen. Wat
ook belangrijk is voor dit gebied, het
paardentoerisme. De ‘Wildenborcher-
hof’ heeft er uitstekend op ingespeeld.
Goede faciliteiten om hier een paard
te stallen’, aldus Burgemeester Aalde-
rink die vervolgens aan het echtpaar
Ben en Cocki Overbeeke uit Benne-
kom een fraai boeket bloemen aan-
bood. Het echtpaar dat al verschillen-
de vakanties op de ‘Wildenborcher-
hof’ hebben doorgebracht, zijn dit
weekend de eerste gasten die in één
van de nieuwe appartementen zullen
verblijven. Namens de Stichting ‘Hip-
pisch Toerisme Nederland’ bood voor-
zitter Johan Norde gelukwensen aan.

Burgemeester Aalderink:
'Wildenborcherhof' heeft goed ingespeeld
op plattelandsontwikkeling'

Burgemeester Henk Aalderink die zaterdagmiddag het nieuwe apparte-
mentencomplex van de ‘Wildenborcherhof’ officieel opende, vertelde in
zijn toespraak geen onbekende te zijn in dit deel van de gemeente Bronck-
horst. ‘In 2003 nam ik als Gedeputeerde deel aan een fietstocht door Gel-
derland. Op de tweede dag kwam ik 's avonds bij Jan en Diny van Ark van
de ‘Wildenborcherhof’ terecht. We hebben toen uitvoerig gesproken over
hoe je van de landbouw op andere activiteiten kunt overschakelen. Wat
we hier nu zien is een pracht voorbeeld van de plattelandsvernieuwing in
onze gemeente. Het is soms een hele worsteling, de omschakeling van
landbouw naar recreatie, de regelgeving, de subsidies, overal krijg je mee
te maken.

Diny van Ark (links) knipt samen met burgemeester Aalderink het lint door

Bloemen voor het echtpaar Overbeeke

Vordenaar Erwin Plekkenpol is afgelo-
pen weekend zeer succesvol geweest
bij de tweede wedstrijd die meetelt
voor het Europees kampioenschap en-
duro. De wedstrijd werd gehouden in
het Poolse Kwidzyn. In totaal gingen
er 150 rijders van start waaronder 18
Nederlanders. Het Nederlandse team
was zaterdag op de eerste dag al direct
zeer succesvol. Na zeven uur rijden
(drie ronden van 80 kilometer) eindig-
de Nederland met de rijders Erwin
Plekkenpol, Mark Wassink en Hans Vo-
gels een prachtige eerste plaats. Niet
alleen werd de Nations Cup gewonnen
maar ook won het ENE- WPM Team de
Merken Trophee. Individueel behaal-
de Erwin Plekkenpol een schitterende

tweede plaats in de E3 klasse. In de E2
klasse werd Hans Vogels tweede en
Mark Wassink derde.

Zondag tijdens het tweede gedeelte
van deze zware endurorit won het Ne-
derlands team opnieuw de Nation-
scup. Dat betekende dat Nederland
over beide dagen het snelst was. Het
team ENE- WPM Team won opnieuw
de Merken Trophee. Individueel was
Mark Wassink de snelste Nederlander
en werd hij winnaar in de E2 klasse.
Hans Vogels werd met 20 seconden
achterstand vierde. In de klasse E3
werd Erik Davids derde en Erwin Plek-
kenpol vierde. In de E1 klasse werd Mi-
ke Kock 3e en Ralph Hubers 4e.

Erwin Plekkenpol wint met Nederlands
team in Polen twee keer de Nationscup

SOCII
Afgelopen weekend werd de platte wa-
gen tweemaal uit de schuur gehaald.
Eerst gingen de E3 erop voor een rond-
rit na een 2-14 overwinning op St Joris
En later in de middag mocht de wagen
weer voor komen rijden voor SBC B1. 
Na met 6-1 gewonnen te hebben van
Keijenburgse Boys waren ze de terech-
te kampioen. Ondanks het slechte

weer was het plezier er niet minder
om en gaan de felicitaties na de spe-
lers met hun leiders. Zondag was het
aan tafel bij derde goed vertoeven
door met 7-4 van Zuthpen 2 te winnen
wist men zich op de laatste speeldag
de onderste plaats over te doen aan
een ander wat gevierd werd als een
kampioenschap. 

Aankomend weekend is erop het Socii
terrein van alles te doen zo is op. Vrij-
dag avond een wedstrijd tussen de se-

lectie spelers en het kampioen A team
van enkele jaren geleden aanv 19.30
uur. Zaterdag 27 Mei is er een jeugd
toernooi voor F en C team"s. Zondag
21 mei 2006 vind er een stratenvoetbal
toernooi plaats in het kader van het 60
jarig bestaan hier aan vooraf gaan zal
de naam van dit toernooi bekend ge-
maakt worden zodat dit een jaarlijks
terug kerend toernooi word.

Uitslagen 20/21 mei
SBC B1 - Keijenburgse  Boijs B1: 6-1

WHCZ C4 - SBC C2: 1-6
SBC  D1 - Groessen D2: 2-1
SBC  D2 - Keijenburgse Boys D2: 3-4
Silvolde D3 - SBC  D3: 0-2
Gazelle N E2 - SBC E1: 1-5
St Joris E2 - SBC E3: 2-14
SBC  F2 - Groessen F6: 3-1
Keijenburgse Boys F2 - SBC F3: 6-4
Socii 2 - Be Quick Z 3: 0-3
Socii 3 - Zuthpen 2: 7-4
EDS 2  - Socii 4: 11-0
Turkse Kracht  7 - Socii 5: 4-1

Vo e t b a l

DE SNOEKBAARS
De hengelaarsvereniging De Snoek-
baars hield voor de jeugd een viswed-
strijd in Leesten Oost. De tien deel-
nemers vingen slechts vier vissen met
een totale lengte van 63 centimeter. 

De uitslag was: 
1 J. Berenpas 17 cm; 2 N. ten Have 16 cm;
3 Y. Hissink en K. Vliem beiden 15 cm.

V i s s e n



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

Donderdagavond werd gestart vanaf
de parkeerplaats van het Gemeente-
kantoor in Hengelo Gld. Jan Visser, re-
giovoorzitter en medeorganisator van
de Roll-Over Bronckhorst heette de ve-
le aanwezigen van harte welkom. “De
opkomst is overweldigend,” zo sprak
hij.
De voorzitster van de provinciale Zon-
nebloemafdeling Gelderland, me-
vrouw Ineke Hammer vond alles fan-
tastisch. “Het weer werkt mee, veel
wandel en scootplezier gewenst en
een applaus voor Jan en zijn staf,”
sloot zij haar woordje af.
“Zoveel vrijwilligers in Bronckhorst,
applaus!” vulde Burgemeester Aalde-
rink aan. Hij was aanwezig om het
startsein te geven voor de tweede edi-
tie van dit evenement. Hij deed dit
door mevrouw Janny Derksen uit Vie-
rakker te duwen. Geen 5 kilometer zo-
als Jan Visser voor hem in petto had,
maar wél meer dan de 100 meter van
oud-burgemeester van de Wende vorig
jaar! Voordat hij vertrok kreeg de bur-
gemeester een doos zonnebloemza-
den mee, want het motto van De Zon-

nebloem voor dit najaar is: ‘Kleur Ne-
derland Geel’.
Alle mensen op scootmobiel en in rol-
stoel met duwers gingen vrolijk la-
chend op pad. Het werd een prachtige
route over het Kervel, de 'Kervelroute'.
Bij de pauzeplaats was er muziek. En
voor wie dit jaar alleen de donderdag
meedeed, was aan het eind van de rit
een fraaie, geslagen medaille beschik-
baar.
Vrijdagavond werd gestart vanaf de
Hessenhal in Hoog-Keppel. De hele
dag had een stevige storm met regen
gezorgd voor veel overlast. Toch was
het weer de Roll-Over Bronckhorst
zeer goed gezind, want rond de klok
van zes uur, een half uur voor het ver-
trek werd het droog en zonnig! De
'Hessenroute' ging veelal door de bos-
sen rond Hoog-Keppel, zodat er van de
wind die nog blies weinig overlast
werd gevoeld. 
Zaterdag was het weer wederom
slecht en dat bleef ook in de middag
zo. Toch konden onweer en fikse re-
genbuien de vele rolstoelers en scoot-
mobielen niet verhinderen om 13.30

uur op pad te gaan voor de derde en
laatste route, de 'Spoorbaanroute', van
de Roll-Over die rond Zelhem werd ge-
reden. Ingepakt in regenkleding trot-
seerden ze het weer. 
Helaas kon de grootse intocht vanuit
de Dorpsstraat terug naar Sporthal
‘De Pol’ in Zelhem geen doorgang vin-
den, maar een alternatief werd gebo-
den door direct in de sporthal op el-
kaar te wachten. Vele bloemen werden
uitgedeeld voor en in de sporthal.
Daar werden de wachtenden getrak-
teerd op een optreden van de boeren-
dansgroep Wi-j eren 't Olde uit de Vels-
wijk. Na het slotlied ‘Driekusman’,
wat uit volle borst werd meegezongen
nam Jan Visser het laatste woord.
Hij prees iedereen die deze middag de
moed had om mee te doen. Hij be-
dankte velen, waaronder het regiobe-
stuur, de gemeente Bronckhorst, met
name Burgemeester en Wethouders,
alle Zonnebloemafdelingen, vooral
Zelhem, de motorrijders Herman Wei-
jers en Arnold Steentjes, Gerard Heb-
ben voor de muziek, de mensen van
de bezemwagen, de wielerclubs en de
jongeren van de Scouting Zelhem, alle
500 vrijwilligers, natuurlijk de sponso-
ren, in het bijzonder hoofdsponsor Re-
gioBank en zijn vrouw Greet.
Van Zorgcentrum De Bleijke in Henge-
lo waren ook dit jaar weer de meeste
deelnemers. Het personeel vindt het
een prima initiatief. Het is goed voor
de bewoners én voor henzelf, want het
voldoet als teambuilding. Mevrouw

Massen-Heerink uit De Bleijke deed
voor de tweede keer alle drie de dagen
mee. “Ik doe overal aan mee!” zei ze
trots lachend, want ze wil nog niet
achter de geraniums zitten.
Voor de medaille-uitreiking van deze
laatste dag, werd mevrouw Riek Scha-
gen uit Vorden uitgenodigd. Zij is voor
velen bekend als Saartje in de tv-serie
Swiebertje. Als 93-jarige is ze nog zeer
vitaal. Drie keer per dag een borreltje,
schijnt het geheim te zijn om zo oud
te kunnen worden. Een vrolijke dame,
die met veel plezier de eerste medaille
uitreikte aan mevrouw Marjan Hegen
uit Doetinchem. Zij had van de eerste
én tweede editie van Roll-Over Bronck-
horst alle drie de dagen deelgenomen.
Riek Schagen hing de medaille per-
soonlijk om haar hals en kuste haar
hartelijk. 
Daarna konden alle scootmobielen en
rolstoelen met duwers langs de tafel
komen rijden om van Riek Schagen de
medaille omgehangen te krijgen. Dat
duurde wel even, maar iedereen was
maar wat geduldig om op deze bijzon-
dere manier de driedaagse af te slui-
ten. Vele foto’s werden genomen als
herinnering aan deze dag. Moe maar
zeer voldaan gingen de deelnemers en
helpers naar huis.

In 2007 wordt de derde editie van Roll-
Over Bronckhorst gehouden op don-
derdagavond 10, vrijdagavond 11 en
zaterdagmiddag 12 mei. Dat kan al-
vast in de agenda!

Tweede Roll-Over Bronckhorst weer succesvol!

Roll-Over Bronckhorst is nu al niet meer weg te denken in het program-
ma van de regionale Zonnebloemafdeling IJsselstreek. Dit jaar vond de
tweede editie plaats met de startplaatsen Hengelo Gld., Hoog-Keppel en
Zelhem. De routes rond de genoemde plaatsen waren weer prachtig, daar
waren alle deelnemers het over eens.

Het startsein voor de tweede Roll-Over Bronckhorst werd gegeven: Burgemeester Aalderink ging op weg met mevrouw Janny Derksen uit
Vierakker in de rolstoel.

Onweer en fikse regenbuien konden vele rolstoelers en scootmobielen niet verhinderen om op pad te gaan voor de 'Spoorbaanroute' rond
Zelhem en kregen welverdiende bloemen.

Dit is een bijeenkomst waar belang-
stellenden meer informatie over de
keepersschool kunnen krijgen. Die
avond maakt een training voor senio-
renkeepers, een groep cursisten die
voornamelijk bestaat uit keepers van
eerste elftallen van clubs uit de regio,
deel uit van het programma.

Voor vragen over deze bijeenkomst en
opgave kunnen belangstellenden con-
tact opnemen met Edwin Susebeek
via 06 22 60 00 37. De regionale ama-
teurclubs hebben een uitnodiging
voor keepers, trainers, bestuursleden
en leden van de technische commissie
ontvangen. 

Ook andere belangstellenden zijn wel-
kom. De Gelderse KeepersSchool (GKS)

verzorgt sinds 2001 cursussen voor
keepers. Meer informatie over de GKS

is op www.gelderse-keepersschool.nl
te vinden.

Open dag van Gelderse KeepersSchool
De Gelderse KeepersSchool houdt
woensdag 24 mei een open dag op
sportcomplex De Veldhoek in Veld-
hoek (gemeente Bronckhorst) voor
seniorenkeepers.

Door jezelf (of een ander) Reiki te ge-
ven wordt het zelfgenezend vermogen
van het lichaam gestimuleerd. Met als
direct gevolg een diep gevoel van ont-
spanning. Door regelmatig te behan-
delen wordt je weerstand en vitaliteit
vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten. Bestrijdt niet al-
leen symptomen, maar bereikt ook de
oorzaak. Bovendien gaat Reiki zeer
goed samen met reguliere medische
behandelingen, maar komt nooit in
de plaats daarvan! Reiki is een krachti-
ge, liefdevolle energie die je niet kunt
sturen of belnvloeden.
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. Ik ben
in opleiding om Reikimaster te wor-
den. Het is mijn grootste wens om an-
deren kennis te mogen laten maken
met Reiki en hopelijk gaan zij net zo
enthousiast met Reiki aan de slag als
ik. Ik organiseer 29 juni t/m 1 juli 2006
(2 avonden van 19.30-22.30 uur en op
zaterdag van 10-17 uur) een Reiki-1-
cursus bij mij aan huis, die door Lia
van 't Veen, mijn opleidend Reikimas-
ter wordt verzorgd. 

INFORMATIEBIJEENKOMST
Heb je vragen of wil je gewoon wat
meer informatie over Reiki?
Kom dan naar de informatieavond op
6 juni a.s. om 20.00 uur bij mij aan
huis. Vanaf 19.45 uur staat er koffie
en/of thee klaar en beantwoord ik
graag al je vragen.
Meld je vooraf aan per telefoon bij Ri-
anne Leijten (Reikimaster-student),
Smidsstraat 13 te Vorden, tel. (0575) 55
35 28 (na 18.00 uur) of stuur een e-mail
naar: info@reiki-vorden.nl

Reikicursus in Vorden
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 ont-
staan.

Maar als u met grote groepen wilt ko-
men, is een belletje vooraf wel wel-
kom. Een high-tea is een oud Engels
aristocratisch gebruik. 's Middags
(noon) als de heren aan het jagen wa-
ren en meestal laat thuis kwamen, za-
ten de dames zich hongerig te verve-
len. De high-tea, ook wel afternoon-tea
werd geboren. In het prieel of in de
serre van de landhuizen werden de
high-tea's rond 16 uur gehouden. Het

uitgangspunt is kleine hapjes in ver-
schillende gangen en uiteraard met
veel thee. Vooral de rust en het genie-
ten van elkaar en de omgeving speelt
hierbij ook een grote rol. Ook nu nog
is de high-tea erg populair. Bij Ars Lon-
ga kunt u bovendien echt in de tuin
zitten. De Zomertuin incl. Beelden-
tuin is dan ook gratis te bezoeken. Dit
gezellige evenement herhaalt Ars Lon-
ga op 1e en 2e pinkesterdag en zater-
dag en zondag 4 en 5 juni. Op zondag
open vanaf 12 uur. De high-tea kost 10
euro pp. waarvoor u 4 gangen krijgt.
Dus hebt u zin om gezellige uren door
te brengen met gezin, vrienden en fa-
milie, dan bent u van harte welkom.
Adres: Ars Longa, Zomerweg 29, Ach-
ter Drempt, (0313) 48 44 40. Info
www.arslongadrempt.nl

Open High-tea dagen bij Ars Longa
In de theetuin van Ars Longa, meu-
belboerderij en Zomertuin/beel-
dentuin aan de Zomerweg 29 te
Achter-Drempt zal op Hemelvaart-
dag een open high-tea dag worden
gehouden. Dit betekent dat u geen
afspraak hoeft te maken van te vo-
ren.
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Er zijn verschillende routes te lopen.
Het vertrek is vanaf camping ‘Plui-
merskamp’, Pluimersdijk 2 in Zelhem.

De start voor de routes 20, 30 en 40 ki-
lometer is van 08.30 tot 10.0 uur. Wan-
delaars voor de afstanden 5, 10 en 15
kilometer kunnen starten van 10.00
tot 12.30 uur. Halverwege elke route is
er gelegenheid om te rusten. Desge-
wenst wordt een herinnering uitge-
reikt. Voor meer informatie: telefoon:
0575-463013 of 0314-641531.

Pinksterwandeltocht in
Zelhem
Wandelsportvereniging de Ploeg
uit Zelhem organiseert op maan-
dag 5 juni Tweede Pinksterdag
voor de 25e keer een recreatiewan-
deltocht voor iedereen.

WERELDECONOMIE DRAAIT
NOG STEEDS GOED
De macro-economische cijfers zijn
de afgelopen maanden per saldo
goed geweest. De Amerikaanse eco-
nomie trekt zich nog weinig aan
van de afkoelende huizenmarkt. In
Europa en Japan zet het herstel
door en de al hoge economische
groei in China versnelt zelfs. Voor
de tweede helft van 2006 verwach-
ten wij wel een afzwakking van de
Amerikaanse economie.

ARBEIDSMARKT ONDERSTEUNT
AMERIKAANSE GROEI
Dankzij de sterke Amerikaanse ar-
beidsmarkt blijven de consumenten-
bestedingen groeien. De banencreatie
is hoog en de werkloosheid is gedaald
naar 4,7%. We zien daarom nu een ver-
snelling van de economische groei.
Toch verwachten wij dat de groei later
dit jaar wat afzwakt vanwege de afkoe-
lende huizenmarkt. Ook de hoge olie-
prijs en de opgelopen rente spelen
hierbij een rol. 

HERSTEL EUROLAND ZET DOOR
In Euroland blijven het producenten-
vertrouwen en de werkloosheid zich
gunstig ontwikkelen. In Duitsland is
het producentenvertrouwen in april
verder gestegen naar het hoogste punt
in vijftien jaar. Dit duidt op een zeer
sterke economische groei, maar die
hebben we tot nu toe nog niet gezien.
De werkloosheid in Euroland is in fe-
bruari gedaald naar 8,2%, het laagste
niveau sinds april 2002. Het consu-
mentenvertrouwen is de laatste maan-
den niet verder gestegen, maar is nog
wel ruim hoger dan in de periode
2003-05.Wij verwachten dat de consu-
mentenbestedingen in de komende
maanden toenemen en dat daardoor
de economische groei verder aantrekt.

LICHTEN JAPAN NOG STEEDS OP
GROEN
Voor Japan blijven de macro-economi-
sche lichten op groen staan. Het Tan-
kan-rapport voor het ondernemersver-
trouwen viel licht tegen in maart,
maar het vertrouwen bij middelgrote
bedrijven en in de dienstensector blijft
toenemen. De bezettingsgraad van de

industrie is hoog waardoor Japanse
ondernemingen fors investeren. Dit is
een stimulans voor het consumenten-
vertrouwen en de detailhandelsverko-
pen.

GROEIVERSNELLING CHINA
China heeft in het eerste kwartaal on-
verwacht een versnelling van de eco-
nomische groei naar 10,2% laten zien.
Dit is te danken aan de sterke stijging
van de exporten en toenemende inves-
teringen en kredietverlening. Andere
opkomende markten als Brazilië, Chi-
li, Rusland en Zuid-Afrika profiteren
van de hoge Chinese vraag naar grond-
stoffen. Tot slot groeit de Indiase eco-
nomie met maar liefst 8%. India profi-
teert van de wereldwijde trend van
uitbesteding van callcenter en IT dien-
sten naar lagelonenlanden.

BELEGGINGSVOORUITZICHTEN
NOG GOED
Wij vinden de beleggingsvooruitzich-
ten voor aandelen nog steeds goed,
maar wel iets minder dan enkele
maanden geleden. Onze verwachting
is dat de Amerikaanse economische
groei later in het jaar wat afzwakt. Bo-
vendien is de stemming op de beurzen
in de zomer vaak lauw.

Bron: IRIS (Institute for Research and
Investment Services), een gezamenlij-
ke onderneming van de Rabobank en
de Robeco Groep.

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

Werd in voorgaande jaren dit alleen
op hemelvaartsdag zelf gedaan, van
de vroege ochtend tot in de avond, dit
jaar wordt zelfs 24 uur achtereen ge-
draaid! Er wordt gestart op woensdag-
avond 24 mei om 19.00 uur en gestopt

op hemelvaartsdag, 25 mei 2006 even-
eens om 19.00 uur. 
Tijdens deze 24 uur is de Bronkhorster
molen versierd en ’s avonds en ’s
nachts verlicht. De winkel is ook deze
24 uren open! Er kan koffie en fris-

drank worden gedronken en er wordt
door vrijwilligster Jans Kempers voor
deze gelegenheid cake en kruidkoek
gebakken. Uiteraard worden mixen ge-
bruikt van de Bronkhorster molen
zelf!
De Bronkhorster korenmolen staat op
de hoek van de Spaensweertweg en de
Molenstraat, richting Bronkhorst.
Voor inlichtingen: telefoon (0575)
452734 of (0313) 414175.

De Bronkhorster Molen in Steenderen

24 uur dauwdraaien

De vrijwilligers en molenaars van de Bronkhorster Molen in Steenderen
maken zich op voor de volgende activiteit, waar belangstellenden van har-
te welkom zijn. Dit is het 24-uurs-dauwdraaien rond Hemelvaartdag na-
melijk van 24 mei 19.00 uur tot 25 mei 19.00 uur!

De Bronkhorster Molen in Steenderen is tijdens het dauwdraaien 24 uur achtereen geopend!

Kwekerij Oudolf beschikt zelf al over
veel pioenen, maar tijdens deze twee
dagen zal Pieter Zwijnenburg jr. uit
Boskoop met een uitgebreid sorti-
ment (boom)pioenen aanwezig zijn en
zal rozenkwekerij De Wilde voor een
uitgelezen rozensortiment zorgen. Pi-
oenen zijn er in veel verschillende

kleuren. Boompioenen worden zo'n
1,5 tot 2 meter hoog en zijn op dit mo-
ment eigenlijk op hun mooist. Op de
foto ziet u Anja Oudolf en medewerk-
ster Toria van Ittersum bij één van de
vele boompioenen op de kwekerij. Tij-
dens de pioenendagen is er een cate-
ring aanwezig en kunt u, tegen gerin-

ge vergoeding, ook de privé-tuin van
Piet en Anja bezoeken. 

De kwekerij is geopend op deze dagen
van 10.00 tot 16.00 uur. Voor meer in-
formatie kunt u bellen, tel. (0314) 38
11 20 of kijken op de website (www.ou-
dolf.com)

Pioenendagen bij Kwekerij Oudolf

Op zaterdag 27 en zondag 28 mei organiseren Piet en Anja Oudolf van de gelijknamige kwekerij in Hummelo,
zogenaamde pioenendagen. Tijdens deze dagen zal de kwekerij aan de Broekstraat 17 in het teken staan van pi-
oenen in alle denkbare soorten, van vaste-planten-pioenen tot schitterende boompioenen.

Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag,
maar ook elke woensdagmiddag
van 14.00uur tot 17.00uur in juni,
juli en augustus zijn de "Hengelose
tuinen" geopend. Tuinen met on-
gebaande paden, dwz. Graspaden,
geen beton, geen klinkers, geen
warhoofdige onzin, maar bomen,
heesters, vaste planten, groen en
kleur. Onbekende en weinig be-
kende gewassen bloeien: de Cor-

nus kousa's, de Cornus controver-
sa, rozenbogen, en muurleeuwen-
bekje. U zult ervan genieten.

Adressen: Dijenborghs Hof,  Dijen-
borghsestraat 4, diantha tuinen,
Zelhemseweg 3 (Nieuw;  voor het
eerst open). Openingstijden: He-
melvaartsdag. Van 14.00 uur 2e
Pinksterdag. Tot 17.00 uur Zonda-
gen 2 juli en 6 augustus. En elke
woensdagmiddag in mei, juni en
augustus. Internet: www.hengelo-
setuinen.info
Folders aan te vragen bij VVV Hen-
gelo en via onderstaande e-mail
adressen.

E-mailadres: dijenborghshof@hen-
gelosetuinen.info
E-mail: Diantha.tuinen@hengelo-
setuinen.info

"Ongebaande paden"
3 weken geleden was er in Zel-
hem een congres "Toeristische
Parels rijgen" genaamd. Minis-
ter Veerman was hoofdgast,
maar volgens de regionale pers
sloeg Diana Nijs spijkers met
koppen. Ze sprak ferme taal: "
Wandel eens buiten de gebaan-
de paden". Welnu, die kans
wordt u geboden!
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WAAROM HEB IK VOOR KIKA
GEKOZEN?
Vijf jaar geleden werd bij mij Huidkan-
ker (Melanoom) geconstateerd. Na veel
onzekerheid ben ik weer gezond. Nog
moeilijker lijkt het mij om als ouder te
moeten horen dat je kind een levens-
bedreigende ziekte heeft!

WAT DOET KIKA?
Ze willen o.a. een chemotherapie ont-
wikkelen waarbij alleen de kankercel-
len worden vernietigd en gezonde cel-
len gespaard blijven.

Erg belangrijk dus! Ik ben nu op zoek
naar bedrijven die mij willen sponso-
ren, zodat ik de stichting KiKa een
cheque met daarop, hopelijk, een
groot bedrag (inmiddels e 3.800,–) kan
overhandigen, na de beklimming!
Mocht u interesse hebben dan kunt u
contact opnemen met: Catrien Wien-
tjes, email: catrienskapperij@zon-
net.nl

Omdat het nog een hele tijd duurt
voor het juni is, ben ik alvast bezig
met het verkopen van KiKa beren.  De-

ze beren zijn van een zéér goede kwa-
liteit en hebben een gunstige prijs ¤
6,95. Leuk om cadeau te geven of ge-
woon om KiKa te steunen! De beren
zijn er in vier kleuren, wit, beige,
bruin en zwart. 

De opbrengst gaat direct naar de stich-
ting KiKa. Wil je een beer kopen?  Dat
kan in de kapsalon. Bellen kan natuur-
lijk ook altijd, Vorden (0575) 55 44 78.

Fietsen voor KiKa!
In juni 2006 ga ik samen met 50 andere sporters van Strada Sports Vorden
de Alp d'huez beklimmen. Om deze daad kracht bij te zetten heb ik een
goed doel gezocht om geld voor in te zamelen. Dit is de stichting KiKa ge-
worden. KiKa staat voor stichting Kinderen Kankervrij.

Daarna is het de beurt aan de Hedys
Ladys. Een band bestaande uit 12 da-
mes die een spetterend repertoire van
R&B tot blues en van pop tot soul ten
gehore zullen brengen. Ze staan in Ne-
derland bekend als de supervrouwen-
band, dus heren maak uw borst maar
nat….
De avond zal worden afgesloten met
René van Beeten. Dé man voor een ge-
zellig stukkie muziek van Amsterdam-
se bodem. Hij geniet landelijke be-
kendheid als Neerlands beste Hazes
imitator. Daarnaast zal Van Beeten
ook andere Hollandse toppers de re-
vue laten passeren.

Al deze artiesten treden deze avond
geheel belangeloos op. Hierdoor ko-
men alle inkomsten rechtstreeks toe

aan het goede doel. Dit jaar zal de op-
brengst naar het dorpje Borosneu Ma-
re in Roemenie gaan. De KMC'95 heeft
zich dit jaar ten doel gesteld om het
plaatselijke schooltje te voorzien van
sanitaire voorzieningen, de zoge-
naamde KMWeeeeCeeeetjes. Deze zijn
niet aanwezig, wat toch moeilijk voor
te stellen is als je bedenkt dit dorp op
slechts 2.000 kilometer van ons gele-
gen is. Daar één van onze motorcluble-
den hier een fabriek heeft, komt het
geld gegarandeerd op de plek van be-
stemming aan.

Het Benefiet(s)bal ontleent haar naam
aan de eerste keer dat de motorclub
dit evenement organiseerde. Via een
ludieke actie kregen de bezoekers vrij
entree bij inlevering van een fiets. Na
afloop kon de KMC'95 450 fietsen tel-
len. Deze zijn allen ten goede geko-
men aan de plaatselijke bevolking van
het dorpje Borosneu Mare. Vorig jaar
is de opbrengst van het Benefiet(s)bal
naar Brazilie gegaan. Met dit geld is
een voetbalschool opgezet. 

De KMC'95 nodigt u allen van harte
uit om ook dit jaar weer naar het Be-
nefiet(s)bal te komen. U krijgt hier een
gegarandeerd gezellige avond voorge-
schoteld en tevens steunt u een goed
doel. Tot vrijdagavond 2 juni as. vanaf
21:00 uur in de feesttent op het terrein
van de Achterhoekse Paardendagen!

Het Benefiet(s)bal 2006
Ook dit jaar organiseert de Keijen-
borgse Motor Club, KMC'95, op vrij-
dagavond 2 juni het inmiddels tra-
ditionele Benefiet(s)bal op het ter-
rein van de Achterhoekse Paarden-
dagen. Het belooft wederom een
spectaculaire avond te worden met
een drietal optredens uit verschil-
lende muziekstromingen. De af-
trap wordt dit jaar gedaan door
Black Out. Deze band speelt een
combinatie van stevige rock num-
mers uit de 'goeie oude tijd' en he-
dendaagse Nederlandstalige rock.
Een succesformule voor allerlei ge-
legenheden.

Voldoet uw website aan uw verwachtingen?
Zeg nou eens eerlijk, hoeveel nieuwe klanten krijgt u binnen via uw website?

Onze SiteScan helpt u!

Wat doet de SiteScan?

Wij kijken o.a. naar:

- Zoekmachinevriendelijkheid

- Uitstraling en vormgeving 

- Inhoudelijkheid van de onderwerpen 

- Volledigheid 

- Navigatiestructuur 

- Communicatief vermogen van de site 

- Performance 

- Interactie met uw bezoekers

- Tekstuele juistheid

Meer weten? bel....

Weevers Net

Nu de gehele maand 

mei geen € 125,- maar 

€ 50,-

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net
Hengelo (Gld.)  •  Bleekstraat 1  •  Tel. (0575) 46 13 60

houdt op zaterdag 27 mei a.s.

OPEN HUIS
van 16.00 tot 18.00 uur om ons geheel

vernieuwde winkel te komen bekijken.

Een hapje en een drankje staan voor u klaar!

Peuterspeelzaal OT & SIEN zoekt

ervaren leid(st)er

voor 12 uur. Ma/woe-mid/don-ocht.

In bezit van SPW-3 of gelijkwaardig niveau.

Solliciteren voor 31 mei 2006 aan

M. Smit,Wiemelink 18, 7251 CZ Vorden

Veel rust krijgen de top skeeleraars
in Nederland dezer dagen niet. Na
de spectaculaire wedstrijd zater-
dag in Vorden, moest het skeeler-
gezelschap een dag later, zondag-
middag opnieuw volop aan de bak
voor de Univé World on Wheels
competitie. De mannen die in Vor-
den tijdens de wedstrijd een hoofd-
rol speelden, deden zondagmid-
dag in Almère opnieuw van zich
spreken. Tijdens deze wedstrijd
probeerde met name Willeum Hut
een paar maal te ontsnappen,
waarna hij tot tweemaal toe weer
door een fel jagend peloton met

Arjan Mombarg als 'aanjager' weer
werd terug gehaald. Op gegeven
moment ontstond er een kopgroep
van vijf man, die uiteindelijk on-
derling ging uitmaken wie deze
vijfde etappe op zijn naam mocht
schrijven. Uiteindelijk werd Sjoerd
Huisman (Nefit) uit Andijk win-
naar. Tweede werd de opnieuw
sterk rijdende Gary Hekman uit
Gramsbergen tweede, Roy Boeve
uit Kampen werd derde, terwijl Ar-
jan Mombarg (ploeggenoot van
Huisman)op de vierde plaats be-
slag wist te leggen.

Vierde plaats Arjan Mombarg
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Ze zit bie mekare veur 't hoes on-
der de grote lindeboom.Machtig
mooi bladerdak, echt ne mooi-
en boom. Toch is Gerrie vake
kwaod op eurn mooien boom.
Elk veurdeel hef ok zien nao-
deel. Is het warm en heet in de
zunne dan zit iej lekker in de
luien stool onder oewn groten
linde. Maor.. het is er akelig don-
ker deur in hoes. En oew hoes
dreugt nooit good op. De olde
muurn blieft vochtig. En wat
denk iej van al d'n rommel den
den helen zommer deur noar
beneden valt? En de harsfstdag,
an al het blad en tekske's? En de
holtdoeven die vlak veur oew
slaopkamerraam met het earste
lecht  smorgens  begint te
koern? En Gerrie eurn bloomen-
tuin? Vuls te vulle schaduuw  en
enorm vulle vocht en  vruchtba-
orheid haalt zonne groten
boom weg zodat er weinig greu-
ien wil. Wat Gerrie angeet dan
mag den boom vandage nog
weg. Hee hef d'r al wel 100 jaor
gestaon en dat is lange genog.
Riek: "maor iej zult is zeen  dat
jullie um arg zult missen ai um
umme zaagt. Den boom is ge-
woon een arfstukke. Zo straks
heb iej zowat een ander huus!
En mag iej um wel umme hak-
ken?Mot de gemeente Bronck-

horst dat good vinden? Earst ne
ambtenaar die kump kieken of
het wel mag? En dat mot allicht
betaald worden. Ze bunt ge-
woon bange dat de boern te vul-
le kaligheid maakt." Gerrie kik
bedenkelijk en zeg: "Ik heb,
denk ik, best goeie argumenten.
De muurn blieft te vochtig en ik
denke dat de  fundering  last hef
van de wortels. Onzen tuin hef
vulle last en bie onweer slut mis-
schien de bliksen  in en bie
storm kanne ummewaain en op
't hoes vallen. Wie kunt toch we-
ar ne jongen boom planten?
Riek:"Bie uns in Zelhem bunt d'r
wel straoten waor ze de grote be-
ume wel  weg wilt hebben. De
bewoners dan, die hebt de nao-
delen.. Vrogger wwarn ze meer
bliej met zonnen groten boom
veur de schaduuw. De moderne
huuze bunt vulle better  tegen
hette en kolde geiesoleard. Ik ge-
leuve trouwens dat wie in unze
gemeente Bronckhorst neet me-
ar  veur elke flauwekul  hooft te
vraogen of 't wel mag." Riek wat
aarzelend: "Heb iej al bedacht of
wie beiden met wilt lopen met
die wandel driedaagse? De Zon-
nebloem hef verleden jaor 120
mensen in de bene gekregen. En
dat wilt ze no op 18 en 19 en 20
Mei herhalen. Onze burgemeis-

ter is ok van de partij en  ze wilt
Saartjen (Riek Schagen) an 't me-
daljes uutdelen hebben.Met mo-
torrieders veurop, het liekt wal
ne intocht van de koninginne.
Een bezumwagen veur de uut-
vallers er achteran. Maor drie
euro inschriefgeld. Wie beiden
bunt ja nog jonge vrouwleu ..ai
oew vergeliekt met dat andre
wandelvolk. Het zal wel een
vrouwleu toestand worden.Ik
zie onze mansleu nog neet lo-
pen achter zonnen  rolstoel. Ik
denke dat ze zik  schaamd .Ons
manvolk  zuut liever dat onwie-
ze trekker trek spektakel met
vulle kabaal of  de Oldtimer
traktor rit op 3 Juni." Gerrie: En
wät denk iej dan van die drie
jongens in de krante? Dat ze 25
uur an 't sporten bleven? Dat
kan toch nooit gezond wezzen?
Ze hebt dan wel bereikt dat ze
erkant bunt deur de Body Buil-
ding Federatie. Een stel jonge
vrouwleu d'r mme hen um hun
an te moedigen. Ze verzint wat
umme in de belangstelling te
kommen. Vrogger worden wie
meu van het warken, hebt ze da-
or gin last mear van? Laot wie
beiden maor  achter zonnen rol-
stoel met lopen en van de Meie
genieten.
De Baron van Bronckhorst
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De gemeente Bronckhorst heeft een
tekort van vijf miljoen euro op de be-
groting. Volgens wethouder Ab Boers
van Financiën komt dat vooral door de
bezuinigingen van het kabinet Balke-
nende, dat vanaf 2003 fors is gaan be-
zuinigen onder meer op de uitkerin-
gen in het gemeentefonds. De oude ge-
meenten moesten dan ook volop be-
zuinigen. Vóór de herindeling kreeg
iedere voormalige gemeente een bij-
drage uit het gemeentefonds. “Nu we
de nieuwe gemeente Bronckhorst zijn,
hebben we te maken met één bedrag
dat we krijgen. Nu je bent heringe-
deeld is dit wel minder dan voorheen.
Maar dit nadeel krijgt de gemeente
vergoedt in de frictiekosten. Dus”, zegt
Boers, “de herindeling is niét de oor-
zaak van het grote tekort”. 

Volgens Boers is het tekort voorname-
lijk veroorzaakt doordat in de oude ge-
meenten onvoldoende is bezuinigd op
het moment dat het kabinet de ge-
meenten minder inkomsten gaf. En in
die tijd hebben de oude gemeenten de
OZB niet verhoogd terwijl er minder
geld binnen kwam en meer werd uit-
gegeven. “Daardoor is voor een groot
deel het tekort van vijf miljoen euro
ontstaan. Wij als gemeente Bronck-
horst proberen dat bedrag weer snel
in ‘zwarte cijfers’ te hebben, zodat er
weer een gezonde financiële huishou-
ding is. Wij zijn gaan ombuigen, een
taakstelling van vijf miljoen. Die taak-
stelling hebben we bijna gehaald”. Eén
van de ombuigingsmaatregelen was
de verhoging van de OZB. Boers: “Nu
was de OZB in Bronckhorst heel laag,
vergeleken met andere gemeenten in
Nederland. We zaten ver beneden het
gemiddelde, terwijl we veel zwemba-
den, sporthallen, sportvelden, vereni-

gingen, organisaties, mooi groen, veel
mooie wegen en 31 scholen hebben.
Om al die voorzieningen in stand te
houden is gestart met ombuigingen
en moesten de inkomsten verhoogd
worden. We hebben vorig jaar voorge-
steld om de OZB in een klap te verho-
gen met 48 procent. Dat is qua percen-
tage een hoog bedrag. Voor iemand
met een woning van 250.000 euro be-
tekent dit zo’n zestig tot zeventig euro
op jaarbasis. Dat is nog best een be-
hoorlijk bedrag. Maar, als je dat naar
het percentage afzet, valt dat nog wel
mee”. 

Wethouder Boers gaat in op het pro-
test van de werkgroep ‘De Melkkoeien’
(van gemeente Bronckhorst, red). “Zij
zeggen, dat die OZB-verhoging terecht
komt bij de groep huiseigenaren. Vol-
gens hen zijn zij de groep die alle las-
ten moet dragen. Maar, wat is er vorig
jaar gebeurd? De regering heeft het ge-
bruikersdeel van de OZB afgeschaft en
alleen het eigenaarsdeel is overgeble-
ven. Wat dat betreft heeft de werk-
groep ‘De Melkkoeien’ best een beetje
gelijk. Daar kan ik ook in meevoelen”.
“Wij als gemeente Bronckhorst heb-
ben het gebruikersdeel niet afge-
schaft. Dat heeft de minister van Fi-
nanciën gedaan”. Boers vindt dan ook,
dat de werkgroep het bezwaar niet
moet richten naar de gemeente, maar
naar de minister van Financiën. “Ze
zouden moeten zeggen: doordat u de
gebruikersdeel hebt afgeschaft gaat u
de huiseigenaren zwaarder belasten.
Trouwens”, gaat de wethouder verder,
“de OZB-verhoging kan niet meer te-
rug gedraaid worden. Die is vorig jaar
december door de gemeenteraad vast-
gesteld”. “De Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) heeft de mi-

nister van Financiën vanaf het begin
erop gewezen, om ervoor te zorgen dat
gemeenten een belastingsmogelijk-
heid overhouden. Of het nu de OZB is
of een andere belastingheffing. Wat is
er nu gebeurd? De OZB is voor de helft
afgeschaft en de andere helft is over-
eind gebleven. De gemeenten, verza-
meld in de VNG, waren daar fel op te-
gen, maar de VNG heeft deze strijd ver-
loren”, aldus Boers. 

De forse verhoging van de OZB in
Bronckhorst is volgens het Rijk toege-
staan. Boers: “Toen de wijziging bij de
OZB aan de orde was, heeft de minis-
ter aangegeven dat Nederlandse ge-
meenten de OZB niet meer mogen ver-
hogen, maar alleen met het inflatie
percentage. Behalve de gemeenten die
beneden het gemiddelde liggen.
Bronckhorst lag ver beneden het ge-
middelde en had een heel laag belas-
tingniveau. Wij hadden de ruimte om
te verhogen en mochten dat ook. Dat
is volstrekt binnen de wet. Na deze ver-
hoging zitten we nog behoorlijk bene-
den het landelijke gemiddelde. Het
maximum tarief is 2,45 euro per 2.500
euro. De gemeente Bronckhorst zit op
2,30 euro per 2.500 euro”. 

Volgens Boers krijgt de burger er ook
wat voor terug. “In de eerste plaats
vindt er in Bronckhorst geen discussie
plaats over wel of niet sluiten van
zwembaden. Dat is in buurtgemeen-
ten wel het geval. Wij hebben 31 scho-
len in onze gemeente. Wij willen ook
in de komende jaren ervoor zorgen
dat al die scholen er goed bijstaan. Dat
geldt ook voor sporthallen, gymnas-
tiekzalen, zwembaden maar ook voor
subsidies aan verenigingen. Wat je
niet hoort is, dat we de subsidies voor
verenigingen en organisaties gaan ver-
lagen. Dit subsidiebedrag houden we
overeind. Die leefbaarheid vindt de ge-
meenteraad van groot belang. Het zijn
allemaal keuzes die je maakt”, aldus
wethouder Boers van Financiën.

In de gemeente Bronckhorst is de onroerend zaak belasting (OZB) voor
het jaar 2006 met 48 procent verhoogd. Veel inwoners zijn boos. Met name
de huiseigenaren voelen zich de dupe van de forse OZB-verhoging. Wet-
houder Ab Boers van financiën heeft wel begrip voor die boosheid, maar
verwijst naar de bezuinigingen die door de landelijke overheid al enkele
jaren geleden zijn ingezet.

Wethouder Boers: "Niet de gemeente heeft het gebruikersdeel afgeschaft, maar de regering".

De trainingen gaven wel wat verrassin-
gen.In de 125-cc zagen we Patrick v/d
Waarsenburg op pole voor Nederlands
kampioen Gert Jan Kok.Regionaal fa-
voriet Hans Smees pakte de eerste tijd
voor de uit Belgie afkomstige David
Drieghe.Smees was een volle seconde
sneller dan Drieghe.Tonny Wassink
eindigde de trainingen als twintig-
ste.Arie Vos,rijdend op een Ten Kate
Honda, pakte in zowel de supersport
600 als Dutch Superbike de pole.De
HAMOVE leden Ahnendorp en Pajic
zetten respectievelijk een vierde en
twaalfde tijd op de klokken.Vesa Kalio
uitkomend voor het Yamaha Racing
Support kon de weg niet goed vinden
op de Varsselring en werd
dertiende.Bob Withag en Jeroen Turk-
stra eveneens uitkomend voor het Ya-
maha Racing Support mochten vanaf
de zesde en negende plaats starten in
de Dutch Superbike.Arno Visscher
mocht plaats nemen op de vijftiende
startplaats.Matthijs Wall en Arno Vis-
scher mochten samen met de Belg
Wim Broek vertrekken van de eerst rij
voor de Drie Landen Cup wedstrijd.De
kwalificatie bij de Women's cup werd
gewonnen door de Duitse Nina Prinz
met daarachter de Italiaanse Ducati
fabrieks rijdster Paola Cazzola.Iris Ten
Katen was de beste Nederlandse deel-
neemster tijdens de trainingen en
mocht van een vierde plaats vertrek-
ken.
Op zondag kwamen 6.000 toeschou-
wers het race evenement bezoeken en
dat tot tevredenheid van de organisa-
tie.Tijdens de warming-up was de
baan nog nat,maar de wedstrijden
werden op een droge baan
verreden.De dag begon met de Clas-
sics en William de Ridder wist deze
race voor zijn vader Adrie te
winnen.Op de derde plaats eindigde
Jan Frank Bakker.
De wedstrijd in de 125-cc was hectisch
door de vele valpartijen die er
waren.De wedstrijd was in het begin
de moeite waard maar werd uiteinde-
lijk met grote voorsprong gewonnen

door Nederlands kampioen Gert Jan
Kok.Op de tweede en derde plaats ein-
digden Ferry Stoffer en Mark van Daa-
len.De Belg David Drieghe pakt in de
250-cc meteen de leiding na de
start.Na een ronde was het echter HA-
MOVE en regionaal coureur Hans
Smees die de leiding pakte en niet
meer afstond.Om de tweede en derde
plaats werd fel gevochten door Bram
Appelo,de Belg Drieghe,Jan Roelofs en
Randy Gevers.Gevers zette de aanval
met succes in de voorlaatste ronde in
op Appelo en werd tweede.Tonnie
Wassink uit Hengelo leverde een mooi
duel met Gert Pieper in het achterveld
en werd zeventiende.
De supersport 600 en Dutch superbike
werden gewonnen door Arie Vos uit
Oss.De Fin Vesa Kallio uitkomend voor
het Hartelman Yamaha Racing Sup-
port reed zich naar een vijfde plaats in
de supersport 600.Good old Mile Pajic
scoorde een fantastische zesde plaats
voor de HAMOVE.Helaas viel Swen Ah-
nendorp uit met mechanische proble-
men nadat hij in de eerste ronden op
kop had gereden.

De Superbike race was een zeer mooie
wedstrijd en ging tussen Vos en WK rij-
der Barry Veneman.Veneman reed
voor deze gelegenheid op een 750-cc
machine terwijl de rest van het veld
met de 1000-cc kannonen reed.Yama-
ha rijder Bob Withag behaalde achter
Vos en Veneman de derde plaats en gaf
toe dat er tegen deze twee heren geen
kruid gewassen is. Arno Visscher
kwam in het geheel niet voor door ver-
schillende problemen met zijn motor.
De drie Landen Cup was een Belgisch
onderonsje.In de twee wedstrijden ver-
deelden Danny Lannoo,Wim van den
Broeck en Stefaan Demeulemeester de
podium plekken.De EW Womens-Cup
werd gewonnen door de Duitse rijd-
ster Nina Prinz met op grote afstand
Ducati fabriek rijdster Paola Cazzola
en Allessia Polita beiden afkomstig uit
Italie.Iris Ten Katen werd prima vijfde
en winnaar van de 600-cc.

Hans Smees King van de
Varsselring

Afgelopen weekend werd  de tweede Vacansoleil ONK wegraces van het sei-
zoen 2006 verreden op het circuit de "Varsselring" in Hengelo. Zaterdag
werden de trainingen onder zeer natte en winderige omstandigheden ver-
reden. Glibberend en ploeterend door de modder moesten de coureurs
hun weg van de paddock naar het circuit proberen te vinden.Veel werk
was er door de HAMOVE verzet om weer prachtige races te
organiseren.Het circuit lag er werkelijk prachtig bij en er was ook nog een
nieuwe grindbak aangelegd bij de eerste bocht na de start.Jammer dat het
vrijdag en zaterdag de hele dag regende en dat het rennerskwatier daar-
door in een modderpoel veranderde.Het mocht de pret niet drukken
want eenmaal op de baan lieten de heren en vrouwen coureurs zien waar-
voor ze gekomen waren.

De optredens beginnen met Yolanda
Tangelder, zang en Willem te Voort-
wis, piano en accordeon, op 11 juni.
Zij hebben een programma met chan-
sons, die op authentieke wijze ge-
bracht worden.Op 2 juli is dat het ko-
perkwintet Brameth Brass. Op  23 juli
komt Wouter Muller naar Bronkhorst
met  liedjes over  zijn geboorteland In-
donesië. Anne Dammers zingt liede-
ren van Brecht, zij treedt 13 augustus
op. 3 September zal de Achterhoeks/

Liemerse zanger Ben Lukassen van
zich laten horen en op 14 september is
het de beurt aan de Ierse zanger Terry
Gordon. De concerten beginnen tel-
kens om 20.30 h en duren een uur.
Plaatsen kunnen worden  gereser-
veerd bij restaurant "Het Wapen van
Bronkhorst", tel. (0575) 45 12 65 en bij
de Silvoxstudio, tel. (0315) 68 39 59, e-
mail: info@silvox.nl Samen met de
stichting Geldersche Kasteelen/Gel-
dersch Landschap organiseert de Sil-

voxstudio ook zomeravondconcerten
in de Oranjerie van het Kasteel Rosen-
dael. Ook hier kan worden gesproken
van een heel bijzondere locatie met
zeer eigen muziek. Op 18 juni zal Qua-
tro Ventes daar haar prachtige Fado-
muziek laten horen.16 Juli is het de
beurt aan EtnoSaraj met melancholie-
ke en ook opzwepende Balkanmuziek.
Jan Ottink en Dianne Marsman, Ha-
diejan, zijn er met hun prachtige lied-
jes op 20 augustus. Hans Keuper

treedt er op met zijn verhalen en bal
laden. Dit is op 17 september. De 8 ste
oktober komt LaDuraya naar het kas
teel Roosendael met liederen uit alle
windstreken, die op bijzondere ma
nier begeleid worden door cello, trom
bone en accordeon.
De concerten in de Oranjerie begin
nen om 20.00 h. Reservering kan
plaats vinden bij kasteel Rosendael
tel. (026) 364 46 45, e-mail: k.cloo@
mooigelderland.nl

Zomeravondconcerten
De serie zomeravondconcerten, die
in de zomer van 2005 door de de Sil-
voxstudio te Silvolde werd georga-
niseerd in de Bronkhorster kapel,
bleek een groot succes. Deze zomer
zal er een nieuwe serie concerten
plaats hebben op die unieke loca-
tie in het kleinste stadje van Neder-
land. Ook nu weer treden er bijzon-
dere muzikanten op met hun heel
eigen muziek.

Forse OZB-verhoging raakt burgers
in Bronckhorst
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Op toergebied spreekt de club even-
eens een hartig woordje mee. Elk jaar
wordt er namelijk ergens in Europa
een zgn. FIM (afkorting van Federation
International Motocycliste) Toercamp
gehouden. Daar ontmoeten toerrij-
ders, afkomstig uit alle delen van Eu-
ropa, elkaar gedurende een aantal da-
gen. De VAMC ‘De Graafschaprijders’
is al vanaf 1996 de Nederlandse club
met het grootst aantal deelnemers. De
oranjeklompen zijn dan ook genoeg-
zaam bekend bij de vaste deelnemers!
De Vordense equipe grijpt tijdens een
dergelijk motortreffen altijd alle mo-
gelijkheden aan om te vertellen hoe
mooi Vorden en de Achterhoek is!

Vanaf 29 mei tot en met vrijdag 2 juni
wordt de 25e editie van de FIM Moto-
camp in Vorden gehouden. Dan zullen
ongeveer 350 motoren (in alle soorten
en prijsklasses) op de kasteelweide
voor kasteel Vorden neerstrijken. Vor-
denaar Bert Regelink, voorzitter van
het organisatiecomité over deze inva-
sie: ‘Deze FIM betekent een fantasti-
sche promotie voor niet alleen Vorden
maar in feite voor de hele gemeente
Bronckhorst. Het kenmerk van de
deelnemers aan een motocamp is, dat
het in de eerste plaats allemaal gezel-
lige mensen zijn, die telkens in een an-
der land bij elkaar komen en daarbij
tevens het doel hebben om de cultuur
van het organiserende land op te snui-
ven. En rondrijdend op de motor de
streek willen leren kennen.

PARADE VAN MOTOREN
Voor ons de gelegenheid om ze onze
fraaie omgeving te laten zien. Dat de
gemeente Bronckhorst zelf ook de im-
pact van dit motorsportgebeuren ziet,
blijkt wel op vrijdagmiddag 2 juni.
Dan wordt er tussen 14.00 en 15.00
uur een parade door een deel van de
gemeente Bronckhorst gehouden, dat
wil zeggen dat er dan enkele honder-
den motoren een rondrit zullen ma-
ken. Rond de klok van 15.00 uur wor-
den de motoren op het marktplein

verwacht, waar wethouder Peter Glas-
bergen de rijders zal toespreken. Te-
vens krijgen de landenafgevaardigden
dan namens de gemeente Bronck-
horst een aandenken overhandigd’.

Bert Regelink die samen met Wouter
Memelink, Gerard Hartman en Mar-
tijn Jansen het organisatiecomité
vormt, weet wanneer de FIM Moto-
camp ter sprake komt, waarover hij
het heeft. Bert: ‘ Ik heb de afgelopen ja-
ren verschillende motocamps be-
zocht. Toen ik met het rijden van
oriëntatieritten ben gestopt (tussen
twee haakjes de Vordenaar is in deze
discipline een paar keer kampioen van
Nederland geweest, red ) heb ik een
motor gekocht en rij ik met deze Yma-
ha Diversion 900CC toerritten. Inmid-
dels heb ik onder meer motocamps in
Italië, Frankrijk, Zwitserland, Duits-
land, Kroatië en Tsjechië bezocht. Je
rijdt dan gewoon vanaf je woonplaats
in één of twee dagen, in groepsver-
band, of op eigen houtje naar het be-
treffende FIM Motocamp.

Deelnemen betekent tevens kamperen
op een daartoe aangegeven terrein
(volgende week in Vorden dus op de
kasteelweide). Het bevordert niet al-
leen de gezelligheid maar men kan
daardoor ook alles compact bij elkaar
houden, dus beter controleerbaar.
Wat te denken welk kapitaal al die mo-
toren vertegenwoordigen? Wij zorgen
dag en nacht voor bewaking. ‘De
Graafschaprijders’ heeft de kasteelwei-
de voor deze gelegenheid van het Gel-
ders Landschap gehuurd. Op het ter-
rein worden toiletwagens geplaatst,
douchecabines, catering, een tent
voor het secretariaat e.d. De circa 80
vrijwilligers zorgen ervoor dat alles in
goede banen wordt geleid.

Bij de FIM Motocamp is voorinschrij-
ving een vereiste. Zo weet de organisa-
tie in Vorden nu al dat er op maandag
29 mei en dinsdag 30 mei onder meer
86 Engelsen, 53 Fransen, 35 Spanjaar-

den , 51 Zwitsers en diverse andere Eu-
ropeanen in Vorden zullen arriveren.
De organisatie stelt prijzen beschik-
baar voor de club met het grootste
aantal deelnemers, een prijs voor de
deelnemer (ster) die de grootste af-
stand heeft afgelegd. Ook is er een
prijs voor de oudste deelnemer (ster).
De toerrijders die maandag reeds arri-
veren brengen dinsdag een bezoek
aan Amsterdam. Verder worden er, tel-
kens in groepsverband, bezoeken aan
de Grolsch fabrieken in Boekelo ge-
bracht.

EXCURSIES
Bert Regelink: ‘De Grolsch is onze
hoofdsponsor, dus vinden wij het een
must dat de brouwerij ook met een be-
zoek wordt vereerd. Een beetje recla-
me van onze kant is dan ook zeer ze-
ker op zijn plaats. Ook worden onder
politie escorte en vrijwilligers van de
club excursies naar de klompenfabrie-
ken in Beltrum en de Keyenborg ge-
houden’. De officiële opening van de

FIM Motocamp is woensdagavond 31
mei om 20.00 uur in de feesttent op de
kasteelweide. Gedurende het evene-
ment zullen de afgevaardigden van de
diverse landen een paar keer bij elkaar
komen om het programma te bespre-
ken en om te evalueren. De prijsuitrei-
king vindt vrijdagavond 2 juni even-
eens om 20.00 uur in de feesttent
plaats. Zaterdagmorgen 3 juni vertrek-
ken de deelnemers weer huiswaarts.

Ter gelegenheid van dit motortreffen
krijgen de kinderen van de groepen 1
en 2 van de plaatselijke basisscholen
op school een kleurplaat uitgereikt.
Zij kunnen deze plaat vrijdagmiddag
2 juni tussen 14.00 en 15.00 uur bij de
stand van VAMC ‘De Graafschaprij-
ders’ op het marktplein inleveren,
waar de kinderen tevens een presentje
krijgen aangeboden. Ook kan men de
kleurplaat die in ‘Contact’ is afge-
drukt uitknippen en ook op vrijdag op
dezelfde tijd bij de stand op het markt-
plein afgeven. Wat betreft de parade

op vrijdagmiddag 2 juni; de karavaan
zal zich om 13.00 uur op de Schuttest-
raat (vanaf de Ruuurloseweg tot de
Vordensebosweg) opstellen.

Aansluitend ziet de route er dan als
volgt uit: rechtsaf richting de Horster-
kamp, rotonde rechtdoor Stationsweg,
einde weg links Burgemeester Gallee-
straat, 1e weg rechts Almenseweg, 4e
weg links Gazoorweg, 2e weg links
Rietgerweg, einde weg links Zutphen-
seweg, 1e weg rechts Kruisdijk, 2e weg
rechts Hackfortselaan, 1e weg links
Boshuisweg, einde weg links Vierak-
kerstraatweg, gaat over in de Beek-
laan, rotonde links Baakseweg, 3e weg
rechts Baakseweg, rotonde rechts
rondweg, 1e weg links Deldenseweg,
einde weg links Nieuwstad, 3e weg
links Raadhuisstraat, 2e weg links Het
Hoge, rotonde rechts rondweg, 1e weg
rechts Strodijk, 3e weg rechts Zut-
phenseweg, Dorpsstraat. Aansluitend
parkeren/opstellen Marktplein en de
Kerkstraat.

Organisatie voorzitter Bert Regelink:

'FIM Motocamp prachtige promotie voor Vorden
in de gemeente Bronckhorst'
De Vordense auto- en motorclub ‘De Graafschaprijders’ geniet in motor-
sportkringen al jarenlang zowel nationaal als internationaal grote be-
kendheid. Nationaal vanwege haar perfecte organisatie bij onder meer de
jaarlijkse Oost-Gelderlandrit (één van de grootste enduro-ritten in Neder-
land, red). Ook de KNMV kampioensrit is al enkele keren door de Vorden-
se club succesvol georganiseerd. De laatste keer werd deze kampioensrit
gezamenlijk georganiseerd door de motorclubs uit Hengelo, Vorden en
Zelhem. Daarnaast heeft ‘De Graafschaprijders’ bekendheid gekregen
door de vele nationale titels die leden van de club bij enduro- ritten, cros-
sen en oriëntatieritten hebben behaald. Ook internationaal timmert de
club aan de weg. Ook daar werden aansprekende resultaten behaald.

Bert Regelink

De bedoeling van de Midpointmee-
ting in Vorden en omgeving was, om
de jongens en meisjes halverwege de
stage wat ontspanning te bieden en te-
vens om ze te laten kennis maken met
de Achterhoek en haar 'gewoonten'.
Tevens hadden de stagiaires in het
dorpscentrum in Vorden een evalua-
tiegesprek met medewerkers van de '
Stichting Uitwisseling Bergen', om te
vertellen over hun ervaringen tijdens
de eerste weken van hun verblijf in Ne-
derland. Gedurende de Midpointmee-
ting werden de jongelui onderge-
bracht bij gastgezinnen. Aansluitend
aan het evaluatiegesprek gaf de Rabo-
bank ( samen met de Gibo Groep spon-
sor van deze meeting ) een presentatie
over de financiering van agrarische

bedrijven in Nederland. De stagiaires
konden hier kennis maken met een ty-
pische Achterhoekse en Twentse tradi-
tie: het klootschieten. Vrijdagmorgen
werd een bezoek aan Doesburg ge-
bracht, alwaar de toren van de kerk
werd beklommen. Verder stond er een
stadswandeling op het programma. .
Zaterdagavond was er feest bij de 'Bier-
kaai' in Baak, waar de band ' Grunzels
' een optreden verzorgde. De Sinter-
klaasavond was een groot succes. Sint
kwam per boot over de Berkel binnen-
varen. Met behulp van de jeugd van
Jong Gelre slaagden de stagiaires er zo-
maar in om enkele Sinterklaasliedjes
spontaan mee te zingen. Na een geza-
menlijke lunch op de zondagmorgen
en aansluitend een landenpresentatie

in de vorm van een lied of een dans in
het dorpscentrum in Vorden, gingen

de jongelui weer terug naar hun stage-
adres 'ergens' in Nederland.

Midpointmeeting in Vorden

Buitenlandse stagiaires te gast bij Jong Gelre West Achterhoek
Eén voor één druppelden de 33 buitenlandse stagiaires donderdagmor-
gen het dorpscentrum in Vorden binnen, De jongens en meisjes in de leef-
tijd 20- 25 jaar, zijn afkomstig uit onder meer: Finland, Rusland, Canada,
Moldavië, Japan e.d. Ze waren hier een aantal dagen ( Midpointmeeting)
op uitnodiging van Jong Gelre West Achterhoek. De buitenlandse jonge-
ren zijn gedurende drie maanden in Nederland om ervaring op te doen
bij bedrijven in de tuinbouw, landbouw, glasbouw en de horeca. De orga-
nisatie van hun verblijf in Nederland is in handen van de ' Stichting Uit-
wisseling Bergen'.

De werkgelegenheid is behouden
gebleven, alle medewerkers zijn
ingepast in een nieuwe functie.
De nieuwe afdeling is ingedeeld
in de rayons: oost, west en ge-
meentebreed. Rayon oost wordt
aangestuurd vanuit Zelhem en
omvat de gebieden Zelhem en
Hengelo. Rayon west is gevestigd
in Hengelo en doet werkzaamhe-
den in de gebieden Steenderen,
Hummelo en Keppel en Vorden.
Het gemeentebrede team werkt
vanuit de werf in Vorden. De reor-
ganisatie werd op 18 mei ludiek
begonnen. Al vroeg in de ochtend
kwam een karavaan rollend mate-
rieel vanuit de voormalige ge-
meentewerven naar de parkeer-
plaats van het gemeentekantoor.
Vandaar vertrok de stoet naar de
werf in Hengelo.

Reorganisatie
Openbare Werken
ludiek van start
De afdeling Openbare Werken
van de gemeente Bronckhorst
is vanaf 18 mei gereorgani-
seerd. Twee gemeentewerven
hebben hun deuren gesloten:
Steenderen en Hoog-Keppel.
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De muziek van de Gentlemen onder-
vond men in die tijd als buitengewoon
vooruitstrevend. Ze kregen zelfs inter-
nationale bekendheid omdat ze niet
alleen traditioneel werk maar ook ma-
teriaal van Bob Dylan en nieuwe
Country en Rock songs in hun reper-
toire hadden. 

De band trok daarmee een breed pu-
bliek - van traditionele country/blue-
grass fans tot folk en rock liefhebbers.
Door de jaren heen onderging de
band vele personele wisselingen maar
de kwaliteit bleef onveranderd hoog. 

Charlie Waller was in al die jaren de
onbetwiste leider, tot 18 augustus vo-
rig jaar toen hij plotseling overleed. In
z'n zoon Randy zag men al vroeg de
natuurlijke opvolger als Keeper of the
Flame.  

Als loot van een nieuwe generatie
zocht deze aanvankelijk zijn eigen
weg en bouwde hij een carrière op in
de country- en popscene. Totdat hij na
jaren terugkeerde bij zijn roots waar
zijn techniek ook het best tot z'n recht
komt. 

Met dezelfde innoverende kracht
waarmee eens zijn vader aan de top
van de folkwereld stond levert ook hij
zijn bijdrage aan het Amerikaanse erf-
goed. 
Elk concert van de Gentlemen bestaat
uit een aaneenschakeling van muzika-
le hoogtepunten. Zowel oude als nieu-
we songs passeren de revue. 

De bezetting van de band bestaat
naast Randy Waller uit Mark Delaney,
Dave Kirk en Gary Creed. Voor infor-
matie over aanvang, zie de contactjes.

The Country Gentlemen (USA)
Zondag 28 mei bij Erve Kots in Lievelde

Op zondag 28 mei geeft de wereldberoemde Amerikaanse folkgroep the
Country Gentlemen een concert in de grote zaal van Erve Kots. De band
werd al in 1957 in Washington opgericht door Charlie Waller en John Duf-
fey.

Al heel lang worden schapen één keer
per jaar geschoren. In het voorjaar of
de zomer is het wolvet zacht en het
scheren gaat hierdoor gemakkelijk. Bij
Albert en Everlien Janssen op de Kin-
derboerderij Feltsigt werden de scha-
pen geschoren met een scheermachi-
ne.
Kinderen en volwassenen keken ge-
boeid toe hoe van een schaap de dikke
vacht werd afgeschoren. De scheerder

ging behendig met het scheerappa-
raat over de huid en hield hierbij het
schaap goed vast. Na het scheren liet
hij het schaap niet direct los, maar
knipte hij direct de nagels. Daarna zet-
te hij het schaap weer op de poten. De
kinderen konden het dier nog even
aaien en ze konden de vette, losse
vacht voelen.
In de voor deze regenachtige dag spe-
ciaal opgezette tent, was naast het

scheren van de schapen, ook het spin-
nen van de wol te zien. Op een spin-
nenwiel werden de draden gemaakt.
Daarnaast was er gelegenheid om wol
te vilten waarbij de gemaakte bloem
kon worden meegenomen.

Er waren ook stands met beelden en
kinderkleding en een trio zorgde in de
middag voor een vrolijke noot. Kinder-
opvang de Speelweide eveneens uit
Bekveld was aanwezig en daar konden
kinderen die dit wilden zich laten
schminken. Buiten waren diverse wei-
dehekken en stalramen opgesteld.
Kinderboerderij Feltsigt, telefoon
(0575) 462828, www.feltsigt.nl

Veel regen tijdens
Schapenscheerderfeest Feltsigt

Op zaterdag 20 mei 2006 werd het Schapenscheerderfeest op kinderboer-
derij Feltsigt in Bekveld gehouden: alles wat te maken heeft met schapen
en hun wol. Ondanks de hevige regenbuien waren er veel belangstellen-
den gekomen om te kijken naar het scheren van de schapen, het spinnen
en vilten van wol.

Kinderen en volwassenen keken geboeid toe een schaap behendig met de scheermachine werd geschoren.

Het is niet zomaar een nieuw speelter-
rein met nieuwe speeltoestellen, maar
een tuin die perfect past bij de doel-
stellingen van een kinderdagverblijf
op de boerderij, zoals ’t Holthuisje. Er
werden natuurlijke materialen ge-
bruikt voor een natuurlijke omgeving.
Zo zijn er een palenhutje en een
klim’tribune’ of arena, met daartus-
sendoor een pad met splitsing, een
heuse ‘benzinepomp/brandweer-
slang’, maar ook een glijbaan geko-
men. Dit alles werd aangekleed met
diverse struikjes en boompjes,waar de
kinderen tussenin mogen spelen.Bo-
vendien werden er ook kleine ‘sleufsi-
lo's’ gecreëerd, zodat de kinderen de
kuilactiviteiten die op de boerderij re-
gelmatig voorkomen, kunnen naspe-
len. Zo is er eenbuitenterrein rondom
het kinderdagverblijf ontstaan, waar-
in de kinderenecht kunnen buitenspe-
len in de natuur. 
De oudercommissie dacht van tevoren
al mee bij het maken van het plan.
Zonder de geweldige inzet van een
groot aantal enthousiaste ouders deze
zaterdag, was er nooit in korte tijd
zo'n geweldige verandering mogelijk
geweest. In één dag werd de tuin om-
getoverd tot een buitenspeelterrein
dat uniek is in de weide omgeving.
Daarnaast hielpen ook familie, buren,

leidsters en de mannen van buroBlad
mee. Ieders inzet is fantastisch ge-
weest, want gedurende deze tuinwerk-
dag werd er niet geklaagd, terwijl het
bleef regenen en er in de middag zelfs
hagel op de mat lag. Ondanks het bar-
re weer was het een super-dag! Tuin-
en landschapsontwerpers Peter Door-
nenbal en Rien van Vliet van buroBlad
ontwierpen deze tuin op maat. Na-
tuurlijk Buitenspelen, het creëren van
een groene basis, waarin het kind
wordt geprikkeld om te spelen, is bij
dit bedrijf altijd het uitgangspunt. Een
prachtig rood, geel en blauw geschil-
derd hutje, blijft altijd een hutje. Zo’n
palenhutje, een bijna ronde cirkel van
paaltjes in een bult zand met strui-
ken, is de ene keer een boot, dan weer
een auto of iets anders en blijft de kin-
deren prikkelen zelf hun spel te ver-
zinnen. Er werd gebruik gemaakt van
natuurlijke materialen, waaronder
keien, boomstammen en paaltjes,
waardoor de kinderen slechts een
handreiking wordt gegeven om zelf te
ontdekken en te fantaseren. Uiteraard
werd ook gekeken naar de veiligheid. 
Voor informatie over Natuurlijke Bui-
tenspelen, www.buro-blad.nl. Kinder-
dagverblijf ’t Holthuisje, Toldijkseweg
39, Steenderen, telefoon (0575)
451125, www.holthuisje.nl.

Kinderdagverblijf ’t Holthuisje in Steenderen

Totale metamorfose van het buitenspeelterrein
Zaterdag 20 mei 2006 onderging het buitenspeelterrein van kinderdagver-
blijf ’t Holthuisje in Steenderen een ware metamorfose.Ter voorbereiding
op het aanleggen van het nieuwe speelterrein werd het bestaande gras-
veld eerder grotendeels omgefreesd en er werden heuveltjes opgeworpen
voor de diverse speelelementen. Op zaterdag kon de gehele tuin opnieuw
worden ingericht. Dit project werd vooral mogelijk gemaakt door de hulp
van de vele ouders!

Nog fijner is buitenspelen bij KDV ’t Holthuisje in Steenderen na het aanbrengen van heuvels, een arena, een palenhutje en tuinpaden.
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THEETUIN
De HEEREN
van RUERLE

In het Ruerlsebroek 

in de punt  

Bats-/Scheiddijk

HULSHOFWEG 3  
0573 46 11 46

Verrassende HIGH-TEA-
Thee/koffie/fris/ijs

Hier VERS gebakken 
APPELTAART en CAKE

OPEN: WOENSDAG T/M

ZONDAG  12.00 TOT 17.30

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

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van Pellet-,
Hout-, Gas-  

en Speksteenkachels
op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

Eliesen Electro te Baak zoekt

Verkoop medewerker M/V

Met klantvriendelijke instelling. 

Iemand die het electro vak van bruin en witgoed in de vingers heeft.

Eliesen Electro mag gerust onderscheidend worden genoemd. Eliesen Electro biedt dan ook

beduidend meer dan alleen een uitgebreid en aantrekkelijk geprijsd assortiment A merken.

De klant kan tevens rekenen op een objectief en deskundig advies, een uitstekende service

en dito garantie – voorwaarden, dit al meer dan 70 jaar.

Wij vragen

#   Verkoop ervaring met wit en bruingoed.

#   Inzet en motivatie.

#   Een uitgesproken klantvriendelijke instelling.

#   In team verband kunnen werken.

#   Bereidheid tot het volgen van cursussen.

Wij bieden een zelfstandige afwisselende baan in een succesvolle zaak, 

een aantrekkelijk salaris en een leuke werksfeer.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met CV naar Elie-

sen Electro 

Zutphen-Emmerikseweg 46 7223 DG Baak.

Email  info@Eliesenelectro.nl

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

BOMEN & PLANTEN
DIRECT VAN DE KWEKER

Elke zaterdag open
van 9.00 tot 17.00 uur

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

liguster, taxus en buxus.

BOOMKWEKERIJ
BRANDENBARG

Larikslaan, Barchem
Tel. 06-53944231

LICENT

Memelink & Bergervoet is een regionaal full-service assurantiekantoor

met een onafhankelijke en kwaliteitgerichte instelling voor het MKB en

particulieren. Met meer dan 50 jaar ervaring in de verzekeringsbranche,

zowel schade- als levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken.

Allround commercieel
binnendienstmedewerk(st)er

Wij zoeken een allround medewerk(st)er ter ondersteuning van onze buiten-
dienst. Tot de kerntaken behoren het zelfstandig uitwerken en afhandelen
van afspraken en contracten, contacten onderhouden met onze klanten en
commerciële advisering. Het betreft een full-time functie.

Functie-eisen
- MBO opleiding aangevuld met assurantie B of studerend hiervoor;
- ervaring met ANVA-assurantiepakket heeft de voorkeur;
- goede contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;
- dienstverlenende- en servicegerichte instelling;
- collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid zijn een must;
- ervaring geniet de voorkeur.

Wat wij bieden
Wij bieden een prettige, afwisselende werksfeer in een kleine, overzichtelijke
organisatie en in een hecht samenwerkend team. U ontvangt een bij de
functie passend salaris en dito voorwaarden.

Sollicitaties
Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan bovengenoemde functie-eisen, dan
zien wij uw sollicitatie graag uiterlijk twee weken na verschijnen van deze
advertentie tegemoet.

Uw sollicitatie kunt u sturen naar: Memelink & Bergervoet B.V.,
t.a.v. dhr. A.B. Bergervoet, Spalstraat 11, 7255 AA Hengelo Gld.
Mailen mag ook: tonnie@memelink-bergervoet.nl

Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat 11 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 15 21

Levering van:

- Ophoogzand

- Tuinaarde

- Mengkorrelmix 0-6

- Gebroken puin

- Grind

- (Sier-) klinkers

- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 

al uw landschapswerken  

van dienst zijn:

- Poelen graven

- Hout versnipperen

- Laanbomen snoeien

- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

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

www.groot-roessink.nl
bloemenboerderij

✿ ✿
✿

✿

25 mei Hemelvaartsdag
5 juni 2e Pinksterdag

GESLOTEN
✿ Volop perk- en kuipplanten

Chrysantenstek ✿
✿ Uitgebreide collectie buitenpotterie

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-18.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur ✿ zaterdag 8.00-16.00 uur

PBB bezorgdienst 
Burg. Langmanweg 14
7021 BK  Zelhem
Tel/Fax 0314 - 625159

‘De verspreider voor de
gemeente Bronckhorst’

Zoekt bezorg(st)ers voor kranten en folders
op dinsdag en zaterdag in het verspreidings-
gebied van deze krant.
Wij bieden een goede vergoeding.
Aanmelden: telefonisch/fax of schriftelijk.
Tevens zoeken wij nog enkele reserve- en vakantiebezorgers.
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CARRÉ FINANCIEEL ADVIES &
CONSULTANCY 
Dit is het nog jonge bedrijf van Rob
Noevers en Ron Jansen, samen goed
voor meer dan 40 jaar ervaring in de
financiële dienstverlening. Na jaren
bij diverse intermediairs in de regio te
hebben gewerkt hebben zij hun krach-
ten en ervaring gebundeld binnen een
eigen adviesbureau. Ze werken nauw
samen met het Financieel Advies Cen-
trum Oost Gelderland in Varsseveld.
Daar wordt het grootste deel van de
(polis)administratie gevoerd, waar-
door de beide vennoten alle tijd en
energie kunnen steken in het bedie-
nen van de klant.

HYPOTHEEKCOMPANY DE
GRAAFSCHAP
Carré is aangesloten bij Hypotheek-
Company, een landelijk netwerk van
onafhankelijke hypotheekadviseurs.
Alleen die ondernemingen die vol-
doen aan de hoogste kwaliteitseisen
(o.a. SEH erkenning) kom in aanmer-
king voor dat adviseurschap. Hypo-
theekCompany 'De Graafschap'  is on-
derdeel van Carré.

PG MAKELAARDIJ
Pieter Gerrits is, na vele jaren als ma-
kelaar bij Gerrits Lammers gewerkt te
hebben, in het najaar van 2002 gestart
met een eigen kantoor, PG Makelaar-
dij. Geassisteerd door Tetsje Sesink,
die het reilen en zeilen 'binnen' voor
haar rekening neemt. Zij staat u graag
te woord over de dienstverlening en is
altijd op de hoogte van het actuele
aanbod van onroerend goed in de re-

gio. Een jaar geleden werd het team
uitgebreid met makelaar Chris Wul-
link. Chris leerde de fijne kneepjes
van het makelaarsvak bij Gerrits Lam-
mers en heeft daarna jaren lang erva-
ring opgedaan bij een makelaarskan-
toor in Arnhem. 

Bovengenoemde bedrijven zijn geves-
tigd in één van de mooiste kantoorvil-
la's aan de Plantsoenstraat in Doetin-
chem. Centraal in hun werkgebied en
goed bereikbaar. Daarnaast heeft PG
makelaardij sinds eind vorig jaar een
kantoor in Hengelo Gld, aan de Raad-
huisstraat. Bij de ingebruikname daar-
van is Marjon Linthorst de gelederen
komen versterken. Zij staat daar 's
middags de bezoekers van de woon-
winkel te woord en in de ochtenduren
assisteert zij de vennoten van Carré op
het kantoor in Doetinchem. 

Bent u op zoek naar een ander woon-
huis of een nieuw pand voor uw on-
derneming? Hebt u wellicht verkoop-
plannen? Of hebt u vragen over uw hy-
potheek, uw verzekeringen, uw pensi-
oen of uw financiële planning? U
kunt terecht bij de onafhankelijke pro-
fessionals van PG makelaardij en Car-
ré Financieel Advies. Zij hebben de
kennis, ervaring en expertise om u
persoonlijk te begeleiden om de juiste
keuzes te maken. 

Voor meer informatie kunt u ook te-
recht op de sites: 
www.pgmakelaardij.nl of 
www.cfac.nl en 
www.hypotheekcompany.nl

PG Makelaardij en Carré
Financieel Advies, complete
dienstverlening onder één dak!

Wat hebben Ron Jansen, Rob Noevers, Pieter Gerrits, Tetsje Sesink en Chris
Wullink gemeen? Zij werkten ooit samen bij het gerenommeerde assu-
rantie- en makelaarskantoor Gerrits Lammers in het Gelderse Hengelo.
Anno 2006 zijn zij opnieuw de samenwerking aangegaan op het gebied
van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en makelaardij in onroeren-
de zaken. Als twee verschillende bedrijven onder één dak, gevestigd aan
de Plantsoenstraat te Doetinchem, vullen zij elkaar intussen naadloos
aan in de wederzijdse dienstverlening.

ACHTERHOEKSE
WANDELVIERDAAGSE
Voor de tweede maal in successie orga-
niseert Stichting de Achterhoekse
Wandel4daagse van 15 t/m 18 augus-
tus 2006 de Achterhoekse Wandelvier-
daagse. Een prachtig en groots evene-
ment waarbij de wandelaar volop kan
genieten van schitterde routes door de
mooie natuur van de Achterhoek. De
afstanden bedragen 20, 30, 40 of 50
km.

Wandelaars uit heel Nederland en
zelfs over de grens komen naar de
Achterhoek om dit evenement mee te
mogen maken.

BED & BREAKFAST 
Wandelaars die meewandelen kun-
nen voor een overnachting terecht bij
VVV Doetinchem. Er zijn diverse mo-
gelijkheden van overnachten in ho-
tels, op campings en ook overnachten
bij de zogenoemde bed- & breakfast
adressen. Voor deze laatste categorie is
de VVV overigens nog op zoek naar
verhuurders van bed & breakfast in de
periode van 15 t/m 18 augustus 2006.

Heeft u interesse, dan kunt u zich mel-
den en vragen naar de voorwaarden
bij VVV Doetinchem, IJsselkade 30
(Walmolen) te Doetinchem, tel. (0314)
32 33 55.

Bed & Breakfast adressen
voor de 2e Achterhoekse
Wandelvierdaagse

De gehele dag zijn er in het dorp diver-
se activiteiten georganiseerd. Met als
afsluiting van de buiten festiviteiten
vanaf ca. 17.00 uur op het podium de
Achterhoekse  Keiharde piratenpop
feestformatie gewoon jansen. Met hun
bekende  Nederlandse feest muziek
van o.a Henk Wijngaard, Bonny st.
Claire, 'De Sjonnies, Arne Jansen, Jan-

nes, en ook  gewoon Jan Smit zullen
de Heren en Dame Jansen als vanouds
het podium weer onveilig maken. 

Gewoon Jansen werd 8 jaar geleden
opgericht en is na vele optredens, cd,s
en band wisselingen niet meer weg te
denken uit de zalen en feesttenten in
het gehele land. Met hun zonnige kle-

derdracht en een flinke dosis humor
is de band een lust voor het oog en oor.
Ook het optreden met de toppers van
het Nederlandse lied  zoals Jan Smit,
Arne Jansen, Jannes eva. is voor de Jan-
sens niet onbekend. Met grote regel-
maat spelen ze op piratenfeesten  tus-
sen  en na de diverse acts op. 

Wil jij Gewoon jansen eens live aan
het werk zien kom dan op Hemel-
vaartsdag naar De Zwaan in Hengelo,
meer info op www.gewoonjansen.nl

Gewoon Jansen bij DE ZWAAN

Op hemelvaartsdag 25 mei a.s zal in Hengelo G bij uitgaans centrum  de
zwaan het Grieks-Romeins  terras weer omgebouwd worden tot een heus
Nederlandstalig feest paleis.

Nadat op 1 april 2006 De Bloemenstek
opende aan de Leeuwencampin Baak,
werd de klantenkring al snel uitge-
breid. Snijbloemen, boeketten, graf-
takken en bruidsboeketten konden
worden uitgezocht of besteld. Nu De
Bloemenstek zich aan het Dambroek
heeft gevestigd, zijn ook 1-jarige perk-
planten aan het assortiment toege-
voegd.

De winkel is bereikbaar via de tuin,
wat een leuIn ke toeristische route
blijkt te zijn, aldus klanten, die via de
tuinpaden, onder de priëlen van Iron
Design door, de winkel binnenkomen.
de winkel ligt zand op de vloer wat
een speciaal effect geeft. 

In de week voorafgaande aan de ope-
ning van De Bloemenstek op haar
nieuwe locatie, werd veel werk ver-
richt. De werkbank moest worden ge-
maakt, de kassa gelnstalleerd en de
winkel verder ingericht. Er is naast de
snijbloemenafdeling ook voldoende
keus in kransen, gemaakt van natuur-
lijke materialen en potterie en kaar-
sen in vele soorten en maten. Uiter-
aard kunnen ook de artikelen van Iron
Design die in de winkel staan, worden
gekocht. 

De snijbloemen worden vers gehaald
op de veiling in Huissen of bij de
groothandel in Apeldoorn. De rozen
komen van Van Dalen en de perkplan-
ten worden betrokken van Ganzenfles
in De Hoven.
De Bloemenstek, Dambroek 10, Baak

(parkeren achterom bij Iron Design in
verband met de veiligheid), telefoon

(06) 51900802, Internet www.debloe-
menstek.nl

De Bloemenstek opent op nieuwe locatie
Vanaf 20 mei 2006 is De Bloemen-
stek te vinden aan het Dambroek
10 in Baak. Daar is al jaren het be-
drijf Iron Design gevestigd, dat
zich meer op de particuliere
marktwilde gaan richten. Zo kwam
voor Margreth van Dam-Janssen
van De Bloemenstek de kans om
uit te breiden. De samenwerking is
een goede stimulans voor de beide
bedrijven.

Margreth van Dam helpt klanten met het uitzoeken van perkplanten in de nieuwe locatie
van De Bloemenstek aan het Dambroek in Baak.



Koopzondag in Vorden
28 MEI 12.00 - 17.00 UUR

Op zondag 28 mei is er koopzondag in

Vorden van 12.00 - 17.00 uur. De genoemde

bedrijven nemen hieraan deel:

1 ONYX MODE

2 MOOS EN KO KINDERKLEDING 

EN KADOOTJES

3 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

4 ANTHONY'S COUNTRY STORE

5 VISSER MODE

6 DROGISTERIJ TEN KATE

7 FASHION CORNER

8 HELMINK MEUBELEN

9 DUTCH PC ELECTRONICS

10 CASA INTERIEURS

11 FIXET BARENDSEN

12 MM ARTS GIFTS

13 SIEMERINK JUWELIER

14 DAVORTA

15 ETOS BARENDSEN

16 YVONNE MODESPECIAALZAAK 

VOOR DE JEUGD

17 TUUNTE FASHION

18 GIESEN SCHOENMODE

19 PROFILE BLEUMINK

20 MITRA SLIJTERIJ SANDER PARDIJS

21 SFEER VAN JOSEPHINE

22 KADOSHOP SUETERS

23 MD MEUBELEN

24 MEEKS MEUBELEN

25 VORDENSE TUIN

26 BRUNA

27 KETTELERIJ BLOEMBINDERIJ

Ook de Vordense horecaondernemers 

verwelkomen u graag:

ASYA RESTAURANT

CAFÉ REST. DE HERBERG

CAFETARIA LA PLAZA

BISTRO DE ROTONDE

HOTEL BAKKER

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

RESTAURANT OLDE LETTINK

IJSBUFFET KERKEPAD

12 13141516
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Koopzondag in Vorden 28 mei
met draaimolen en muziek
De Vordense Ondernemers Vereniging
zal op de koopzondag van 28 mei van
12 tot 17 uur weer voor de nodige aflei-
ding en gezelligheid zorgen tijdens
het winkelen. Zo zal Buddy van Zut-
phen door het dorp lopen en voor mu-
zikale opluistering zorgen. 

Buddy die zichzelf begeleidt met gi-
taar en mondharmonica is voor velen
geen onbekende. Hij heeft al vaker in
Vorden opgetreden. Voor de kleinsten
is er een draaimolen op het grasveld
voor Bistro de Rotonde (bij de NH
Kerk) waar ze een gratis ritje krijgen.
Verder kan men natuurlijk bij de di-
verse horecagelegenheden terecht om
tussendoor wat te eten of te drinken. 

Verschillende ondernemers hebben
ook een eigen extra activiteit op deze
dag. Dus alle reden om zondag lekker
te winkelen in Vorden.

Line- dancers op
koopzondag bij 
Helmink Meubelen
De fa. Helmink geeft 28 mei een apart tintje aan de koop-
zondag in Vorden. Het wordt voor deze gelegenheid een
‘Country- Lifestyle dag’ . Die middag zal de Line- dance
groep van dansschool Bouman uit Zutphen tussen 12.00
en 17.00 uur een aantal optredens verzorgen. De groep ge-
naamd ‘The Little Big Horn Dancers’ brengt een gevari-
eerd programma. Mochten bezoekers zin hebben een
dansje mee te doen, ook dat kan. Het pand van Helmink
Meubelen zal op deze koopzondag ook in countrysferen
worden aangekleed. Bezoekers kunnen bij Helmink te-
recht voor meubels en slaapkamers in klassiek en mo-
dern, tapijten, gordijnen, vitrages, parket, laminaatvloe-
ren, zonweringen en rolluiken.
Op deze Country- Lifestyle dag kan men ook genieten van
een hapje en een drankje. Restaurant ‘t Olde Lettink heeft
op het voorterrein bij Helmink een stand, ook geheel in
country- style, waar spare- ribs, hamburgers of een brood-
je warm vlees ( en dat alles pittig gekruid) verkrijgbaar is.
Om deze dag te completeren staat er bij Helmink ook een
stand van ‘Anthony’s Country Store’ met een assortiment
petten, hoeden, laarzen, accessoires, ook geheel in coun-
try- sfeer.



Koopzondag in Vorden
28 MEI 12.00 - 17.00 UUR

Zaterdag 29 april t/m vrijdag 2 juni 2006

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Op 21 mei zijn er weer internatio-
nale motorwegraces op de Vars-
selring bij Hengelo. Dit jaar met
een primeur, want er wordt tus-
sen het mannenmotorgeweld ook
gestreden om de UEM Women’s
Cup. Het Europees kampioen-
schap voor vrouwen brengt een
nieuw elan in de races, die al vele
decennia tot de hoogtepunten
van het Hengelose uitgaansleven
behoren.

Hengelo in Gelderland, daar midden
in de Graafschap, zoals een regel uit
het Hengelose volkslied zegt, is be-
kend om de paarden en de motor-
races. De paardenmarkten zijn eeu-
wenoud en de paardenkeuringen
trekken ieder seizoen vele duizenden
liefhebbers naar dit Gelderse dorp. In
Hengelo staan maar liefst twee beel-
den, die de naam van Paardendorp
levend houden.
Bij de grote kerk staat een beeld van
een motorcoureur, want Hengelo is
eveneens een motordorp. Normaal’s
topper ‘Oerend Hard’ speelt zich af
op het Hengelse Zand, een mooi na-
tuurgebied, waar het prima wande-
len en vertoeven is en waar enkele
tientallen jaren geleden nog motor-
cross-wedstrijden werden gehouden.
De crosswedstrijden in dit bosrijke
gebied zijn momenteel taboe. Daar-
om heeft de organiserende vereni-
ging Hamove overgeschakeld op weg-
races. Hengelo heeft op het gebied

van wegraces momenteel een unieke
positie en een naam hoog te houden.
De Varsselring, even buiten het dorp
in de richting van Ruurlo, is een
prachtig circuit met een molen als
karakteristiek organisatieknoop-
punt.
Naast de Drie Landen Cup wordt er
dit jaar ook gestreden om de Wo-
men’s Cup. In de strijd voor dit Euro-
pees kampioenschap komen er op 21
mei maar liefst 23 vrouwelijke racers
uit acht verschillende landen aan de
start. Eén van de grote kanshebbers is
de Nederlandse coureur Iris ten Ka-
ten. Er treedt verder een sterk bezet
veld aan dat gaat strijden om de ‘3
landen cup’. Topracers uit Neder-
land, België en Duitsland verschijnen
aan de start.

Naast de internationale klassen
wordt er in de 125cc, 250cc, Super-
sport, Dutch Superbikes en Classics
gestreden om het Open Nederlands
Kampioenschap. Onder de bekende

Nederlandse coureurs die op de Vars-
selring aan de start verschijnen is
WK-rijder Barry Veneman.Tijdens het raceweekeind zijn er

rond het circuit tal van activiteiten,
waarbij de kinderen niet worden ver-
geten. Voor de kleintjes zijn er bij-
voorbeeld een mini crossbaan, een
springkussen en een draaimolen. En
behalve een overvloed aan geluiden
van strijdlustige motoren is er volop
muziek. Tijdens de grote Hamove-
party op zaterdagavond 20 mei in de
grote tent bij het circuit treedt Ka-
baal op. Verder is er op deze avond
een smartlappenfeest. Op de racezon-
dag (21 mei dus) speelt de band Goed
Goan.
Om het kijken naar de trainingen op
20 mei en de races van 21 mei wat af
te wisselen kan er een gratis bezoek
worden gebracht aan het renners-
kwartier. Wilt u graag het hele week-
end van de motorsfeer genieten, dan
kan dat op de camping die naast het
rennerskwartier is ingericht.

Hengelo bekend om paarden en motorenPrimeur vrouwenkampioenschap tijdens
internationale motorraces

Het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme organiseert een kinder-
week in de meivakantie van 29
april tot en met 7 mei. Door de at-
tractiebedrijven en diverse cam-
pings worden speciale activitei-
ten georganiseerd voor de jeugdi-
ge gasten en jonge bewoners van
de Achterhoek. Een greep uit het
programma; zoeken naar piraten
en indianen in het lappenlaby-
rint, kinderspelletjes van weleer,
tot ridder geslagen of als jonk-
vrouw aangesteld worden in een
heus kasteel of een weerdans
doen met de medicijnman.

Geridderd worden, snorrebotjes ma-
ken of Jan Klaassen en de tijdkabou-
ter

In samenwerking met verschillende
dagattractiebedrijven en campings
worden deze dagen allerlei activitei-
ten georganiseerd. Er is voor elk wat
wils: de actievelingen kunnen kloot-
schieten, hoepelen, steltlopen of op
zoek gaan naar piraten in het lap-
penlabyrint. Voor diegenen die het
liever wat rustiger aan doen zijn er
voorstellingen van Jan Klaassen en
Katrijn, weven op een echt weefge-
touw, speciale pannenkoeken eten
of dolen in het grootste heggendool-
hof ter wereld.

Campings
Als u op één van de 17 campings van
het samenwerkingsverband “Kam-
peren in de Achterhoek” logeert,
komt dat goed uit. Een aantal van
deze campings hebben tijdens de
meivakantie speciale activiteiten op
het programma staan voor hun
jeugdige gasten. 
Er zijn diverse activiteiten zoals:
Middeleeuwse Spelen, een tocht
langs kastelen, oud-hollandse spelle-
tjes, je kunt praten met een zeero-
ver, de rest hoor je van de stadsom-
roeper. Het complete programma
voor de kinderweek kunt u vinden
op www.vvvachterhoek.nl

De hoge zandgronden tussen Hen-
gelo en Zelhem boden in vroeger
dagen huis aan keuterboertjes. De
bevolking in deze streek van on-
vruchtbare zandgrond moest hard
ploeteren om de kinderen aan het
eten te houden. Juist in dit gebied
wordt al eeuwenlang jaarlijks op
Hemelvaartsdag de broodweging
gehouden. De opbrengsten gingen
naar de armenzorg.

Het feit van de jaarlijkse broodweging
is blijven bestaan. De kerken bepalen
nu naar welk goed doel de opbrengst
van de weging en verkoop van de rog-
gebroden gaat. De bakkers van Henge-
lo en Zelhem bakken de roggebroden
naar authentiek recept en daarom
kan er wekenlang worden genoten
van een heerlijk stukje echt Achter-
hoeks roggebrood.

Deze eeuwenoude traditie van de
broodweging bij de Muldersfluite trok
jaarlijks redelijk wat mensen, die de

simpele handeling van de broodwe-
ging en het veilen van de broden altijd
weer een leuk evenement vinden. De
folkloredansers en de burgemeesters
van Hengelo en Zelhem, eveneens in
statig zwart, omlijstten dit sfeervolle

plaatje. Nu er nog maar één burge-
meester is omdat Hengelo en Zelhem
tot dezelfde gemeente Bronckhorst
zijn gaan horen, hebben de organisa-
toren besloten om deze folkloristische
gebeurtenis bij de Muldersfluite wat
meer levendigheid te geven. Het pro-
gramma, dat op 25 mei wordt gebo-
den, is voor een breder publiek aan-
trekkelijker gemaakt. Rond de brood-
weging bij de Muldersfluite (Zelhems-
eweg 44) aan de weg tussen Hengelo
en Zelhem zijn dit jaar tal van evene-
menten.

Natuurlijk, de veilingmeester veilt nog
de aangevoerde roggebroden. Dat
blijft de spil, waaromheen dit festijn
draait. En ook de boerenkapel en de
boerendansgroep Wi’j eren ‘t Olde uit
de Velswijk zijn er weer. Maar er zijn
andere aantrekkelijke en soms histori-
sche activiteiten toegevoegd.Zo is er vanaf 12.00 uur bijvoorbeeld

ringsteken op de fiets, boerengolf, er

is koffie met rozijnenwegge en het Zel-
hems museum laat meer dan 5000 fo-
to’s uit Hengelo en Zelhem zien. Ver-
der zijn er stands met demonstraties
van oude ambachten, verkoop van
boeken, kruiden en honing. De VVV’s
van Bronckhorst bieden onder meer
fiets- en wandelroutes aan. De brood-
levering begint om 13.00 uur en met-
een daarna begint ook de veiling.

De Muldersfluite is op Hemelvaarts-
dag meer dan ooit het middelpunt
van de mooie gemeente Bronckhorst.

Achterhoekse kinderweekin de meivakantie

Veiling van roggebroden

Traditionele weging bijMuldersfluite opgepept

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Informeer ook naar de gunstige

voorwaarden voor doorplaatsing

van advertenties in onze week-

bladen: Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en 

Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN

IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant

wordt gratis verspreid via 400

afhaalpunten in de Achterhoek

zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken en

verschijnt 9x in de periode van 

1 april t/m 31 oktober.

Informatie?

achterhoekvakantiekrant

@weevers.nl

WWWWeeeeeeeekkkkbbbbllllaaaadddd    CCCCoooonnnnttttaaaacccc tttt     bbbbllll iiii jjjj ffff tttt     bbbbeeeettttaaaaaaaa llllbbbbaaaaaaaarrrr     vvvvoooooooorrrr     ddddeeee    kkkk lllleeee iiiinnnneeee    aaaaddddvvvveeeerrrr tttteeeeeeeerrrrddddeeeerrrr....
Daarom komen wij met verschillende edities in de 

gemeente Bronckhorst.

Is uw drukwerk vvvv aaaa kkkk wwwweeee rrrr kkkk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden!
Vraag naar de vele mogelijkheden! (0575) 55 10 10 of info@weevers.nl

Vorden • Zutphenseweg 8

Tel. (0575) 55 24 26

Nu volop hoogzomer

kleding binnen

Dealer van o.a.:

D.E.P.T. - PePe jeans - 

G-star - Pall Mall - enz.

Burg. Galleestraat 9, 7251 EA  Vorden.

Wij houden, slechts 3 dagen, weer de

GGGG RRRR AAAANNNN DDDD IIII OOOO ZZZZ EEEE
MMMMAAAAGGGGAAAA ZZZZ IIII JJJJ NNNNVVVVEEEE RRRR KKKKOOOO OOOO PPPP

van de collecties van 2005

VRIJDAG

26
MEI

ZATERDAG

27
MEI

ZONDAG

28
MEI

MET KORTINGEN TOT 75%
Diverse artikelen van dit seizoen al met aantrekkelijke korting.

KOM EN PROFITEER  OP = OP

Bovendien ontvangt u op de KOOPZONDAG
20% EXTRA KASSAKORTING

op uw aankoopbedrag bij drie stuks of meer*
*Dit geldt voor de afgeprijsde en de huidige collecties, niet in combinatie met andere acties.

Openingstijden:
• Vrijdag 26 mei: 9.30 tot 21.00 uur • Zaterdag 27 mei: 10.00 tot 17.00 uur

• Koopzondag 28 mei: 12.00 tot 17.00 uur.

OP = OP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 – 7251 BA  VORDEN

SPEELGOED

HUISHOUD- EN

KADOSHOP

HOBBY ART.

LEKTUUR

TELEFOON

(0575) 55 35 66

TELEFAX

(0575) 55 37 62

KOOPZONDAG 28 MEI
11.00 - 17.00 uur



Koopzondag in Vorden
28 MEI 12.00 - 17.00 UUR

Vrijdag 26 mei demonstratie Nivea “Doe de dagcreme test”.
Zondag 28 mei demonstratie “Verjongen”.

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

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

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

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

stofkwaliteiten en aan te passen naar uw persoonlijke 
wensen. U bent van harte welkom.

Zondag 28 mei open van 12.00 - 17.00 uur.

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

bij Helmink! Zondag open huis Zondag open huis 

www.helminkmeubelen.nl

COUNTRY LIFESTYLE DAG 
BIJ HELMINK IN VORDEN

Zondag kunt u bij ons genieten van:
• Optreden van Line Dancing groep

• Lekker Spare ribs eten op het terras
• Luisteren naar  Country muziek  

• De nieuwste wooncollecties      

Kom op zondag 28 mei naar Profile Bleumink in Vorden en  
kom proefrijden op verschillende fietsen met ondersteuning. 

Wij hebben de volgende fietsen voor U klaar staan om te proberen:  
* Batavus Padova Easy* Gazelle Easy Glider * Sparta Ion * 

Tevens hebben wij nog enkele demo modellen met hoge kortingen !! 

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden 0575 55 1393 info@profilebleumink.nl 
Spittaalstraat 34 7201 EE Zutphen 0575 51 9526 zutphen@profilebleumink.nl  
    www.profilebleumink.nl 

Geopend van 12.00 tot 17.00 uur Zutphenseweg 1a, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

KOOPZONDAG

GEOPEND VAN

12.00-17.00 UUR

Stunt

Stunt

Stunt
Stunt
Stuntprijzen 

zomercollectie 2006

OP=OP

Tevens
outlet-collectie 2005
met hoge korting!

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij

Help dieren zoals Donkey, 
help Stichting AAP!

Kijk voor meer 
informatie over deze 
acties op onze website 

 www.aap.nl 
of bel 0800-1118

U kunt Stichting AAP ook 
steunen zonder dat het u 
geld kost door:

� het sparen van Air Miles

� het inzamelen van 
lege inktpatronen en 
cartridges

� uw oude mobieltje in te 
leveren

De jonge chimpansee Donkey
werd aangetroffen op een auto-
sloop in Portugal. Hij zat daar 
acht jaar vastgeklonken aan een 
ketting van 80 cm, in zijn eigen 
vuil en naast een open riool.
Gelukkig voor Donkey kon hij 
worden opgehaald door Stich-
ting AAP.
Helaas is Donkey niet de enige 
die na een ellendig leven bij 
Stichting AAP terecht komt.

Wilt u stichting AAP helpen 
om Donkey en al die andere 
dieren een beter leven te be-
zorgen? Word dan donateur 
voor 15 euro per jaar of help 
met een gift.

�

�

�

giro 2777530  (almere)



B en w hebben opdracht van de 
gemeenteraad gekregen om econo-
misch beleid te maken voor de 
komende vier jaar. Naar aanleiding
van een economische analyse heeft
de raadscommissie Beleidsontwik-
keling direct betrokken belangenor-
ganisaties als het Ondernemer 
Platform Bronckhorst, Bedrijven
Kring Bronckhorst, Industrie Kring
Bronckhorst en de Land en Tuin-
bouworganisatie Noord in de perio-
de februari tot november 2005 
gevraagd mee te denken over moge-
lijkheden. Ook de zorg en het onder-
wijs zijn geraadpleegd. In april 2006
hebben ondernemers en gemeente-
raad gediscussieerd over de uitkom-
sten. Voor de sector recreatie en
toerisme hebben ondernemers, 
belangenorganisaties en beleidsma-
kers op een breed symposium de
trends op het gebied van recreatie
en toerisme met elkaar gedeeld.
Ook zijn de daarmee gepaarde kan-
sen en bedreigingen op een rij gezet.
Het nieuwe beleid is er op gericht
om de werkgelegenheid de komen-

de vier jaar telkens met 190 arbeids-
plaatsen te laten groeien. In totaal
betekent dat een banengroei van 760
banen. Voor de bestaande industrie-
sector lonken groeikansen in ver-
dergaande specialisatie en innova-
tie. Er wordt gebruik gemaakt van
kennis van universiteiten in Twente,
Arnhem/Nijmegen en Wageningen.
Uitdagende kansen liggen er ook in
de toeristisch recreatieve sector.
Gezamenlijk met de ondernemers
uit de dorpen wordt gewerkt aan
versterking en kwaliteitsverbetering
van de centrumfuncties

Economische ontwikkelingen 
per sector
De detailhandel in Bronckhorst
functioneert redelijk tot goed. Wel
gaan steeds meer mensen in grote
winkels in omliggende steden bood-
schappen doen. Een passend ant-
woord is een blijvende clustering
van detailhandel in dorpskernen
met een goede mix van dagelijkse en
niet-dagelijkse detailhandel en goe-
de (dag)horeca. De commerciële

dienstverlening gaat, net als lande-
lijk het geval is, een steeds belang-
rijkere rol spelen. Vooral de zorg-
sector maakt een belangrijke groei
door. Steeds betere zorgvoorzienin-
gen zorgen voor groei in werkgele-
genheid. Voor industrie en bouwnij-
verheid geldt dat door behoud en
versterking van bestaande bedrijven
en werkgelegenheid het noodzake-
lijk is om een nieuw bedrijventerrein
voor lokaal gebruik in Bronckhorst
te ontwikkelen. Aan een beoogd in-
dustrieterrein in Baak of Toldijk (aan
de noordkant van de gemeente) is
geen behoefte gebleken. Onderne-
mers geven aan meer behoefte te
hebben aan een ontsluiting aan de
zuidkant van de gemeente, vooruit-
lopend op het toekomstig doortrek-
ken van de A18. Bij de agrarische
sector/landbouw zie je dat door
schaalvergroting steeds minder
boeren overblijven in steeds grotere
bedrijven. Een deel van de agrariërs
verlegt de activiteiten naar andere
economische sectoren. Door deze
functieverandering zie je dat agra-
riërs zich meer en meer gaan rich-
ten op de toeristische sector (mini-
campings, bed & breakfast),
ontwikkeling in de zorg en overige
dienstverlening. De toeristische
sector tenslotte is een belangrijke
sector die gestaag groeit. Een ver-
dere uitbouw van het toerisme komt
de werkgelegenheid ten goede. 
Wel moet de sector zich verder
professionaliseren. Meer kwaliteit
en betere samenwerking met
andere bedrijven (arrangementen,
koppeling en afstemming van
evenementen) en marketing en
promotie is noodzakelijk. Kortom:
de gemeente Bronckhorst heeft
genoeg kansen, die met een goede
onderlinge samenwerking te
benutten zijn.

U kunt het totale beleidsstuk vinden
op onze website
www.bronckhorst.nl, onder het kop-
je ondernemen/economisch beleid.

Jaargang 2
Nr. 21
23 mei 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Kansen benutten in Bronckhorst

Burgemeester en wethouders stellen onder de titel ‘Kansen benutten in
Bronckhorst’ de gemeenteraad voor het beleid voor economische ontwik-
keling van de gemeente Bronckhorst voor de periode 2006-2010 vast te
stellen. Het college realiseert zich dat het gewenste beleid alleen mogelijk
is wanneer alle betrokken spelers in het economische veld samenwerken
en zoeken naar nieuwe kansen. 

Gemeentehuis en 
-kantoor gesloten
tijdens Hemelvaart
en op 9 juni 
In verband met Hemelvaart zijn
zowel het gemeentehuis als het
gemeentekantoor op donderdag
25 mei en vrijdag 26 mei 
gesloten. Op maandag 29 mei zijn
wij u graag weer van dienst. 
Op vrijdag 9 juni 2006 is het 
personeel een dagje op stap. 
Op die dag kunt u ook niet bij de
gemeente terecht.

Wijziging 
afvalinzameling
Hemelvaart en
Pinksteren
Op Hemelvaartsdag wordt geen
afval ingezameld. Het legen van
de grijze containers in het buiten-
gebied van Vorden (cijfercode 4)
en het legen van de groene con-
tainers in Zelhem-oost en in de
bebouwde kommen van
Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-
Keppel en Drempt  (cijfercode 9)
gebeurt op vrijdag 26 mei a.s. 
De afvalinzameling van 
maandag 5 juni (2e Pinksterdag)
wordt verplaatst naar zaterdag 
3 juni a.s. 

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

Doet Humana onzuivere handel met
textiel?
Op textielcontainers in de gemeente
Bronckhorst staat hier en daar 
de naam van Humana. Deze organi-
satie kwam enkele jaren geleden
negatief in het nieuws door een te
‘warme’ relatie met een zakelijke
partner. Inmiddels heeft Humana 
de zaken op orde gebracht. Zo heeft
de organisatie het keurmerk van 
het Centraal Bureau Fondsenwer-
ving ontvangen en verschillende
ontwikkelingsprojecten in Afrika 
en Oost-Europa opgezet. 

Meer informatie vindt u via 
www.humana.nl 

Stichting Humana heeft in totaal acht
kledingcontainers in de gemeente
Bronckhorst staan. De textiel gaat
voor het grootste gedeelte naar derde
wereldlanden. De containers worden
enkele keren per week geleegd en de
textiel wordt daarna vervolgens hand-
matig uitgezocht bij Humana in Bun-
nik. 15 procent daarvan wordt weer
verkocht in de zes Humana Winkels in
ons land. De dichtstbijzijnde is in
Arnhem. De opbrengst hiervan gaat
naar ontwikkelingsprojecten. 
39 procent van de kleding gaat naar
Zambia en Angola. Het gaat hoofdza-
kelijk om zomerkleding. De winter-
kleding gaat voor een groot gedeelte
naar Oost-Europese landen. 
5 procent is niet meer als kleding te
gebruiken. Dit deel wordt hergebruikt
als poetsdoek of vulling van bijvoor-
beeld autostoelkussens. 12 procent is
volstrekt niet bruikbaar en verdwijnt
als afval in de verbrandingsovens van
huishoudelijk restafval.

Afvalmisverstand van de week

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



Op 18 mei jl. vergaderde de raad in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De raad nam over onder meer de
volgende onderwerpen een besluit:
Bestemmingsplan ‘Buitengebied
2004 Beekstraat 12’
Het bestemmingsplan, dat de opde-
ling van een voormalig agrarische
bedrijswoning en een daarmee in
verbinding staand agrarisch be-
drijfsgebouw in drie woningen 
regelt, is vastgesteld.
Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan ‘Keppelseweg 40 en
Groeneweg 9-11 in Hummelo’
Na vaststelling van dit bestem-
mingsplan is het mogelijk om een
intensieve veehouderij aan de 
Groeneweg 9-11 te slopen en op de
plaats van de bedrijfswoning een
nieuwe woning te bouwen. Doordat
de stankcirkel dan vervalt, is het
mogelijk om op de plaats van de
voormalige manege/zwembad aan

de Keppelseweg 40 een aantal 
woningen te bouwen. Bovendien
verkrijgt de gemeente bouwgrond
voor de brede school aan de Kep-
pelseweg, zonder de beperking van
de stankcirkel. De zienswijze is on-
gegrond verklaard en het bestem-
mingsplan is gewijzigd vastgesteld.
Vestiging nieuw agrarisch perceel
voor melkveehouderij met bedrijfs-
woning Lamstraat ong., Toldijk
Dit bestemmingsplan is vastgesteld
en maakt het mogelijk een nieuw
bedrijf te vestigen aan de Lamstraat
in Toldijk. De gronden liggen ten
oosten van Lamstraat 14 en ten
westen van de Meerbrinkweg.
Afvalstoffenbeleidsplan 2006-2011
De raad heeft besloten een onder-
zoek in te stellen naar de kosten en
het gebruik door de inwoners van
de gemeente Bronckhorst van de
afvalbrengpunten in de ons omrin-
gende gemeenten (Doetinchem,

Doesburg, Zutphen en Lochem). De
resultaten zullen worden bespro-
ken vóór de begrotingsbehandeling
2007. Als afvalinzamelsysteem
heeft de raad gekozen voor het 
volume/frequentiesysteem. Hierbij
wordt de afvalstoffenheffing inge-
voerd op basis van volume en het
aantal keer aanbieden van de con-
tainer. In 2007 gaat de burger beta-

len voor het halen van grof vuil,
komt er een promotiecampagne
voor het scheiden van afval, worden
bladkorven geplaatst en compost-
vaten actief uitgegeven. De raad
heeft uitgesproken dat in het
nieuwe beleidsplan bijzondere
aandacht moet zijn voor de kring-
loopbedrijven Actief en De Omloop.
Beleidsregels subsidiebeleid
In het kader van de opdracht een
geharmoniseerd subsidiebeleid te
ontwikkelen, heeft de raad de
concept-beleidsregels subsidie-
beleid aanvaard. 
Nota integraal jongerenbeleid 
12-23 jaar gemeente Bronckhorst
2006-2010
De raad stemt in met de nota
‘Integraal jongerenbeleid 12 -23
jaar gemeente Bronckhorst’ (2006-
2010), waarin een aantal actie-
punten betreffende jongeren is 
opgenomen.

Perspectiefnota 2006
De Perspectiefnota is een aanloop
naar de begroting van 2007. Bij de
behandeling van de Perspectiefnota
hebben de raad en het college 
besproken welke plannen in de be-
groting voor het nieuwe jaar moeten
worden opgenomen. De lasten voor
de inwoners moeten zoveel moge-
lijk beperkt worden. Gekeken wordt
naar extra besparingen om verho-
ging van de OZB-tarieven zo veel
mogelijk te voorkomen. 
Beleidsregels nieuwe landgoederen
Met deze beleidsregels worden de
regelingen voor nieuwe landgoede-
ren van de voormalige gemeenten
geharmoniseerd. De beleidsregels
zijn vastgesteld.

Voor meer informatie over de
onderwerpen kunt u contact opne-
men met de griffie, tel. (0575) 75 05
43 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Informatie over veilig kamperen en recreëren 

Kunt u ook zo genieten van die heer-
lijke lange avonden op de camping,
op de boot of in de achtertuin? Als u
deze tips van de brandweer voor een
brandveilig buitenleven ter harte
neemt, wordt uw vakantie, barbecue
of tuinfeest helemaal gezellig.

Brandveilig barbecuen 
• plaats de barbecue op een vlakke

stevige ondergrond, zodat hij niet
omver gelopen kan worden

• gebruik alleen houtskool of bri-
ketten als brandstof. Dus geen 
afvalhout, papier of karton 

• gebruik bij het aanmaken speciale
aanmaakblokjes of spiritus. 
Petroleum of benzine zijn levens-
gevaarlijk

• let op de wind. Vooral in de buurt
van partytenten kunnen vonken
makkelijk brand veroorzaken.
Scherm de barbecue daarom af
met een onbrandbaar wind-
scherm. Doe ook alle ramen van
uw huis, bungalow, caravan of
tuinhuisje dicht

• blaas nooit in het vuur, gebruik
hiervoor een blaasbalg

• pas op met licht ontvlambaar ma-
teriaal, kleding en haren in de
buurt van de barbecue. Houd in
het bijzonder kinderen en huisdie-

ren in de gaten
• brandwond? Koel direct minimaal

5 minuten bij voorkeur met zacht
stromend leidingwater. Is er geen
schoon water voorhanden, een
sloot, regenton of plas is ook goed

• klaar met de barbecue? Dek de
gloeiende as af met zand en laat
de barbecue op zijn plaats staan,
ruim de as pas op als de barbecue
helemaal is afgekoeld

Veilig omgaan met flessengas
• Ga altijd uiterst voorzichtig te

werk bij het installeren, aanslui-
ten, wisselen en gebruiken van
flessengas. Let vooral op de vol-
gende zaken: 

• neem uitgebreid de tijd om de ge-
bruiksaanwijzing en veiligheids-
voorschriften voor gasflessen en
gasapparatuur door te nemen.
Komt u er niet uit? Schakel dan
vakmensen in

• vul gasflessen nooit zelf. Laat dit
over aan erkende vulstations

• gasflessen moeten altijd rechtop
staan, ook tijdens vervoer

• wissel gasflessen altijd buiten uw
caravan of tent

• gebruik en bewaar flessen op een
goed geventileerde plaats

• kookt u in de tent? Zet het gastoe-

stel dan niet te kort bij het tentzeil.
Gebruik een metalen spatscherm

• als u de gasfles niet gebruikt,
draai dan de afsluiter dicht

• gebruik een goedgekeurde gas-
slang en regelaar, gasslangen
dienen om de twee jaar te worden
vervangen

Wat te doen bij brand op de 
camping 
• bel de brandweer via 112 of meld

de brand bij de receptie zodat zij
de brandweer kunnen alarmeren

• waarschuw uw medekampeerders
en breng ze in veiligheid

• verwijder als het kan gasflessen
uit de omgeving van de brand

• probeer uitbreiding te voorkomen
door de brand te blussen. Breng
daarbij u zelf niet in gevaar

• maak de weg vrij voor de brand-
weer en vang hen op bij de toegang

• blijf uiteraard op veilige afstand in
de buurt om de brandweer te 
informeren over de toedracht van
de brand

Tips en trucs 
• lees voor u op vakantie gaat eens

de gebruiksaanwijzing van uw
brandblusser door

• u mag niet zomaar overal barbe-
cuen, een kampvuur aanleggen of
een vuurkorf gebruiken

• houdt u aan de plaatselijke regels.
Dat is wel zo veilig, ook voor uw
portemonnee

• probeer rook en stankoverlast in
de buurt tot een minimum te
beperken. Stook alleen ‘schoon’
hout. Dat is minder belastend voor
het milieu en goed voor de relatie
met de buren

• een brandblusser mag in geen
enkele caravan of boot ontbreken.
Uw doe-het-zelf zaak heeft een
ruim assortiment

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Openbare
orde en veiligheid van de gemeente
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 28.

Uit de raad

Vragen over bouwen? 

Nieuwe werkwijze om u beter van
dienst te zijn
Met uw vragen over bouwvergunnin-
gen en welstand kunt u terecht bij de
afdeling Bouwen en milieu van onze
gemeente. De afdeling is gevestigd
in het gemeentekantoor. Om u zo
goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn, verandert de werkwijze van de
afdeling vanaf 1 juni a.s. enigszins.
Het is belangrijk dat u zich vanaf dan
bij binnenkomst altijd eerst meldt bij
de administratiebalie (dit is de eer-
ste balie op de afdeling). Bij deze ba-
liemedewerkers kunt u terecht voor
alle algemene informatie over:
• vergunningen die de gemeente

onlangs heeft verleend
• de agenda van de volgende wel-

standscommissie
• vergunningen die in de laatste

welstandscommissie zijn behan-
deld en met welk resultaat 

• een eerder verleende vergunning
of als u bijvoorbeeld de welstands-
nota wilt inkijken.

Hebt u meer inhoudelijke vragen
over bouwvergunningen of wel-
stand, dan wordt u doorverwezen
naar één van de andere medewer-
kers van de afdeling. Bijvoorbeeld
met vragen over of een bouwplan
vergunningsplichtig is, wat de 
bestemming van perceel is, wat de
geldende voorschriften zijn en of er

zienswijzen zijn ingediend of be-
zwaar/beroep is aangetekend tegen
een aan u verleende vergunning. 

Afspraak
Het kan soms zijn dat het niet moge-
lijk is om uw vraag direct te beant-
woorden, omdat bijvoorbeeld meer
informatie nodig is of gegevens 
opgezocht moeten worden in onze
archieven. Wij vragen u dan een 
afspraak te maken voor een ander
moment of op een later tijdstip te
bellen voor de informatie. Wilt u
langskomen om een concreet bouw-
plan te bespreken, maak dan altijd
eerst een afspraak. Wij kunnen dan
alle tijd voor u nemen. Als u van 
tevoren weet dat uw vraag ingewik-
keld en/of veelomvattend is, verzoe-
ken wij u ook een afspraak te 
maken. Tel. (0575) 75 02 50.

Folder ‘Zwemwater in Gelderland 2006’ is uit
Jaarlijks geeft de provincie Gelder-
land een folder uit met uitgebreide
informatie over het open zwemwater
in de provincie, oftewel de dagrecre-
atiegebieden waar u kunt zwemmen
en natuurzwembaden in Gelderland.
In de folder vindt u onder meer 
informatie over verblijfsfaciliteiten,
tips voor veilig zwemmen, de bereik-
baarheid per openbaar vervoer en
de grootte van de zwemplas. Ook is

informatie opgenomen over de
meest voorkomende gezondheids-
klachten die door het zwemmen in
open water kunnen optreden en hoe
klachten kunnen worden gemeld. 
De folder is verkrijgbaar bij het
gemeentehuis, bibliotheek, VVV,
campings en hotels. De tekst van de
folder is ook te vinden op de website
van de provincie:
www.gelderland.nl/zwemwater

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo Gld., 1 en 2 september 2006, buurtvereniging Bekveld, buurtfeest Hogenkampweg 16,

vogelschieten 2 september van 10.00 tot 13.00 uur, toneel en dansavond tot 01.00 uur de dag

daaropvolgend, tijdelijke verkeersmaatregel Hogenkampweg vanaf Steenderenseweg
• Bronckhorst, 15 t/m 18 augustus 2006, stichting ‘De Achterhoekse Wandelvierdaagse’, 

Achterhoekse wandelvierdaagse door de gemeente
• Hengelo Gld., 9 juni 2006 van 18.00 tot 22.30 uur, reünie op ‘Het Zand’ van groep 8 basisschool

‘De Leer’, barbecue
• Keijenborg, 1 juli 2006 van 15.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, buurtvereniging 

Geltinkweg, buurtfeest op plantsoen tegenover Geltinkweg 12, 
• Keijenborg, 22 juli 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, ‘Fiets de boer op Hengelo’, fietsroute, verzoek

ontheffing voetpad gelegen tussen Hesselinkdijk en Hiddinkdijk voor rijwielen
• Olburgen, 11 t/m 13 augustus 2006, Oranjestichting Olburgen, oranjefeest kom Olburgen, 

tijdelijke verkeersmaatregel, 12 augustus vogelschieten



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, 2 juni 2006 van 12.30 tot 14.30 uur, FIM Motorcamp, tijdelijke verkeersmaatregel,  
afsluiten wegen Vordenseweg vanaf Ruurloseweg tot de Horsterkamp, Schuttestraat vanaf
Ruurloseweg tot de Vordensebosweg, van 13.00 tot 14.30 uur Marktplein

• Vorden, 28 oktober 2006 van 12.00 tot 18.00 uur, Vordense Ondernemers Vereniging, 
dweilorkest  tijdens koopzondag

• Zelhem, 23 juni 2006 van 15.30 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, buurtcomité, buurtfeest
van het Weidje en De Garde, Plein van ’t Weide, tijdelijke verkeersmaatregel, tijdelijke 
gebruiksvergunning

Bouwvergunningen
• Drempt, Kerkstraat 20, vergroten garage
• Drempt, Rijksweg 46, bouwen met schuur 
• Hengelo Gld., Kruisbergseweg 13, uitbreiden produktiehal
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 5, plaatsen markies aan voorgevel
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 33, bouwen vervangende woning
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 37, gedeeltelijk veranderen woning 
• Vorden, de Bongerd 19, plaatsen dakkapel
• Vorden, de Eendracht 1, bouwen tuinhuis
• Vorden, Galgengoorweg 13, plaatsen dakkapel
• Vorden, Hoetinkhof 53, plaatsen carport aan garage
• Vorden, de Jongstraat 1 t/m 63, plaatsen glaspanelen op balkons
• Vorden, de Voornekamp 7, vergroten woning
• Vorden, de Voornekamp 13, vergroten woning
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 34, bouwen carport
• Zelhem, Nijverheidsweg 8, wijzigen situatie bedrijfswoning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, voor de omzetting van bestemming agrarische doeleinden

naar woondoeleinden.  Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 7, lid 4 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden’

• Hummelo, Broekstraat 35, voor de bouw van een schuur. Het betreft een vrijstelling met 
toepassing van artikel 5, lid 1, sub c van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan ‘Buitengebied 1998’

• Zelhem, Cosmeastraat 1, voor het vergroten van de woning. Het betreft een vrijstelling met
toepassing van artikel 21, lid 1 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Zelhem dorp 2002’

De bouwplannen liggen vanaf 29 mei t/m 11 juni 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hummelo, Dorpsstraat 24, voor het vergroten van een hobby-bergruimte. Het betreft een 

vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Hummelo 1997’

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 29 mei t/m 9 juli 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het 
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden 
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijnen 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. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu. 

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
29 mei t/m 9 juli 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:

• Vorden, Baakseweg 8, aanvraag monumentenvergunning voor de nieuwbouw van een bakhuisje

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke 
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 10 juli 2006. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heer 
W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 52/53.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 11 mei 2006:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 83, voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993’ 

Mogelijkheden voor beroep

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

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 16 mei 2006:
• Diverse plaatsen in de gemeente Bronkchorst, Future Fun Ballooning BV, verklaring geen 

bezwaar tegen opstijgen heteluchtballonnen 2006
• Halle, A3 Ballon BV, verklaring van geen bezwaar voor opstijgen heteluchtballon Boldijk 6
• Hengelo Gld., 25 mei 2006, café/zaal Marktzicht p/a Wolbrink, terrasvergunning met tap en

barbecue tijdens keizerschieten, ontheffing geluid en vergunning Drank- en Horecawet art. 35
• Hoog-Keppel, 3 tot 17 juli 2006, vereniging Volksfeesten Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik,

collectevergunning 
• Keijenborg, 26 en 27 mei 2006, SV Keijenburgse Boys, vergunning voor pupillenweekend aan 

de Past. Thuisstraat 21, tijdelijke gebruiksvergunning
• Vierakker, boerderijwinkel ‘Den4Akker’, 28 mei 2006, acceptatie melding klein kansspel
• Vorden, 27 en 28 mei 2006, Elbrink Groen Groep v.o.f., vergunning voor geraniummarkt op 

parkeerplaats Burg. Galleestraat 5
• Vorden, 27 mei 2006, Stichting Veilingcommissie Vorden, vergunning voor pleinmarkt, 

tijdelijke verkeersmaatregel
• Zelhem, 26 en 27 mei 2006, Janssen, Keijenborgseweg 1, vergunning voor bruiloftsfeest 

met live-muziek
• Zelhem, 27 augustus 2006, stichting Achterhoek Muziek, vergunning voor het plaatsen van

reclameborden, muziekfestival en tijdelijke verkeersmaatregelen
Verzonden 17 mei 2006:
• Hummelo, 18 juni 2006, commissie Actie Kerkrestauratie Hummelo, vergunning voor het 

geven van een concert in de kerk 
• Keijenborg, 2 juli 2006, RK muziekvereniging St. Jan, vergunning voor het houden van een

verloting tijdens de rommelmarkt, 
• Zelhem, 6 juli 2006, voetbalvereniging Zelhem, vergunning voor het houden van een loterij
Verzonden 18 mei 2006:
• Zelhem, 26 en 27 mei 2006, Alfun Verhuur b.v., feest t.b.v. het 100-jarig bestaan van De Hoop,

Hummeloseweg 85, 26 mei van 14.00 tot 22.00 uur en 27 mei van 16.00 tot 24.00 uur, 
ontheffing geluid, tijdelijke verkeersmaatregel

• Wichmond, 4 juni 2006 van 13.00 tot 18.00 uur, SV Socii, 60 jarig jubileumfeest, Lankhorster-
straat 3b

Verzonden 19 mei 2006:
• Bronckhorst, 26 mei 2006, huifkartocht met trekker 
• Halle, 27 mei 2006 van 10.00 tot 14.00 uur, christelijk koor Inspiration Halle, rommelmarkt,

parkeerplaats Korenaar
• Halle, 28 mei 2006 van 09.00 tot 21.00 uur, voetbaltoernooi, ontheffing geluid van 14.00 tot

20.00 uur, SV Halle, Hengelo Gld., 28 mei 2006 van 09.00 tot 17.00 uur, ‘Slik 96’ commissie van
de Hamove, minibikewedstijd, tijdelijke verkeersmaatregel, Venneweg

• Hengelo Gld., 28 mei 2006 van 09.00 tot 18.00 uur, concours hippique, evenemententerrein
De Hietmaat

• Hummelo, 25 mei 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, rommelmarkt, Zelhemseweg 16
• Kranenburg, 2006, standplaatsvergunning, verkoop groenten en fruit, voor restaurant 

Kranenburg
• Steenderen, 16 december 2006, folkloristische dansgroep ‘De Iesselschotsers’, loterij
• Steenderen, Vorden, 3 juni t/m 3 juli 2006, tijdelijke reclame t.b.v. høkersweekend, stichting

Ontmoetingscentrum Toldijk
• Vorden, 27 mei 2006, stichting veilingcommissie Vorden, tijdelijke gebruiksvergunning
• Vorden, 28 mei 2006 van 12.00 tot 17.00 uur, optreden line-dancers, ontheffing art. 35 Drank- 

en Horecawet, Helmink Woninginrichting B.V.
• Vorden, 3 juni 2006 van 16.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag, buurtbarbecue, 

buurtvereniging Hoetinkhof, Hoetinkhof
• Vorden, restaurant Asya, aanwezigheidsvergunning voor 1 behendigheidsautomaat

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 15 mei 2006:
• Vorden, Stationsweg 10, bouwen tuinhuis
Verzonden op 16 mei 2006: 
• Hengelo Gld., Julianalaan 13, vernieuwen kozijnen woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 15 mei 2006:
• Halle, Landstraat 9, plaatsen melktanklokaal 
Verzonden op 16 mei 2006: 
• Hengelo Gld., Vloed 17, vergroten woning
Verzonden op 17 mei 2006: 
• Hengelo Gld., Tolweg 1 A, bouwen en vergroten varkensstallen, verleend met toepassing 

van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan 
Achterhoek en Liemers

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 12 mei 2006:
• Halle, Dorpsstraat/Kerkstraat, gedeeltelijk veranderen begane grond appartementencomplex.

Op 9 november 2005 is met de oorspronkelijke vergunning vrijstelling op grond van artikel 19,
lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend. De bouwvergunning treedt voor zover 
afwijkend in de plaats van de op 9 november 2005 verleende vergunning

Kapvergunningen
Verzonden op 10 mei 2006:
• Baak, Beukenlaan 18, voor het vellen van één inlandse eik. Geen herplantplicht.
• Zelhem, Ruurloseweg 30/66, voor het vellen van één Amerikaanse eik en één inlandse eik.

Herplantplicht.
• Hummelo, Westerbeek van Eertenweg, voor het vellen van zeven sierkersen en één esdoorn.

Herplantplicht.
• Steenderen, Harmen Addinkstraat 28, voor het vellen van één ginkgo biloba. 

Geen herplantplicht. 
• Steenderen, Azaleastraat 9, voor het vellen van één beuk. Geen herplantplicht.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, Stichting Veiling Commissie Vorden houdt op 27 mei 2006 een pleinmarkt op het 

Kerkplein. Het Kerkplein wordt hiervoor vanaf 26 mei van 21.30 tot 27 mei 2006 17.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, op 26 en 27 mei 2006 is er feest aan de Hummeloseweg 85.  Hierdoor is het verboden
te parkeren aan beide zijden van de Hummeloseweg 85 (bij de Hoop mengvoeders). Ook geldt
op dit tijdstip en tijdens deze dagen een maximaal snelheid van 30 km.

• Hengelo Gld., Slick 96 houdt op 28 mei 2006 van 08.00 tot 19.00 uur een minibike wedstrijd.
Hiervoor wordt de Venneweg op die dag en dat tijdstip afgesloten voor alle verkeer

Voor alle verkeersmaatregelen geldt een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Ontheffing artikel 13, lid 1 van de Wet op de openluchtrecreatie
Verzonden op 17 mei 2006:
• Zelhem, Everhardinkweg 3a voor het plaatsen van maximaal 10 extra kampeermiddelen 

tijdens maximaal 7 dagen in de periode 24 mei t/m 4 juni 2006 op voornoemd perceel tijdens de
Achterhoekse Paardedagen

• Vorden, VAMC De Graafschaprijders voor het plaatsen van maximaal 400 kampeermiddelen in
de periode van 29 mei t/m 3 juni 2006 op het perceel De Horsterkamp 8 in Vorden (de kasteel-
weide nabij kasteel Vorden) tijdens het internationale FIM motocamp 2006

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art.  5.5.1  en resp.
5.4.1 APV)
Verzonden op 23 mei 2006: 
• Halle, Lankerseweg 5, voor verbranding nabij de Lankerseweg
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 22 voor verbranding nabij de Vierakkersestraatweg
• Zelhem, voor verbranding nabij de Kruisbergseweg 16
• Wichmond, Vogelzang 4, voor verbranding nabij ‘t Heegken
• Toldijk, Schiphorsterstraat 10, voor verbranding nabij de Schiphorsterstraat
• Hengelo Gld., Veermansweg 10, voor verbranding nabij de Veermansweg
• Hengelo Gld., Koningsweg 3, voor verbranding nabij de Koningsweg

Mogelijkheden voor bezwaar

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

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

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

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan ‘Wientjesvoort – Noord’ (gedeelte landgoed
gelegen ten noorden van de Ruurloseweg) 

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wientjesvoord-Noord’ ligt van 29 mei t/m 9 juli 2006 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75
03 70.

Het plan heeft betrekking op het landgoed Wientjesvoort, voorzover gelegen ten noorden van de
Ruurloseweg. Het plan voorziet in:
• ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos
• de omzetting van 174 kampeerplaatsen naar 6 woningen (2 erven met 3 woningen) en een 

gebouw met 35 recreatiewoningen met een bijbehorende bedrijfswoning
• herstel van het landhuis, koetshuis (inmiddels via vrijstelling gerealiseerd) de salon en het

park

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2006 Varsselseweg 41’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2006 Varsselseweg 41’ en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 29 mei t/m 9 juli 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent 
u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op het bouwen van een burgerwoning ter compensatie voor het 
slopen van voormalige bedrijfsbebouwing en het omzetten van een bedrijfswoning naar een 
burgerwoning.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bronckhorst 2005; Winkelskamp 3
Hengelo Gld.’  
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 april 2006 het bestemmingsplan ‘Bronckhorst

2005; Winkelskamp 3 Hengelo Gld.’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigin-
gen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op het vestigen van een sport- en/of jongerencentrum aan de 
Winkelskamp 3 in Hengelo Gld.

Het bestemmingsplan ligt van 29 mei t/m 25 juni 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent 
u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak 
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een be-
langhebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan gedurende
de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het bestemmingsplan inbrengen
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dit kan via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026)
359 94 80 of e-mail: DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). 

Goedgekeurd bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005 Zutphen-
Emmerikseweg 75b’
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 1 mei 2006 het bestemmingsplan ‘Buitengebied
2005 Zutphen-Emmerikseweg 75b’ goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het vestigen van
een watersportbedrijf in de bestaande bedrijfsbebouwing op het perceel Zutphen-Emmerikse-
weg 75b in Steenderen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 29 mei t/m 9 juli 2006
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling 
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de 
afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

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

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen tijdens de openingstijden, 
gedurende zes weken na verzending,  ter inzage de verklaringen tot acceptatie van een melding
op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Olburgen, Olburgseweg 42, voor het plaatsen en in gebruik nemen van een polyelectroliet 

doseerunit
• Vierakker, Heerlerweg 6, voor het wijzigen van huisvesting dieren

Deze verklaringen zijn op 19 mei 2006 verzonden. De wijzigingen zijn niet in overeenstemming
met de voor de inrichtingen verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en 
voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu,
die de inrichtingen ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voor-
schriften mogen veroorzaken.

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

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

Ontwerpbesluit  (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 29 mei t/m 9 juli 2006 tijdens
de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Handelsweg 3, een oprichtingsvergunning voor een kunststofverwerkend bedrijf

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter 
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 10 juli 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen 
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en
milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluit tot aanpassing van de voorschriften(art. 8.23 Wm en art. 3:30 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 29 mei t/m 9 juli 2006 tijdens 
de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Terborgseweg 5, het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de op 22 juli

1999 ondr nr. WM1324 verleende vergunning



Strekking van het besluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voorschrif-
ten opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met
het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking is afwijkend van het ontwerp 
vastgesteld.

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

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

zienswijzen in te brengen 
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden 
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage en wel vóór 10 juli 2006.

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

Ontwerpbesluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art.
3:31 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 29 mei t/m 9 juli 2006 tijdens 
de openingstijden  ter inzage het ontwerpbesluit voor het ambtshalve aanpassen van de 
voorschriften van de milieuvergunning van:

• Vorden, Kruisdijk 11, met betrekking tot de op 30 maart 2005, onder nr. V19-04 verleende 
vergunning

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voorschrif-
ten opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met
het belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzentegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling 
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke 
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 10 juli 2006. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan
de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Verordeningen 
Monumentenverordening
Het college heeft in zijn vergadering van 16 mei 2006 ingestemd met de (ontwerp)monumenten-
verordening Bronckhorst 2006. Voordat de raad deze verordening vaststelt krijgt u op grond van
de inspraakverordening de mogelijkheid om over deze ontwerpverordening uw mening kenbaar
te maken. 

De monumentenverordening ligt van 29 mei t/m 25 juni 2006 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u tijdens
de openingstijden niet in de gelegenheid de verordening in te zien, dan kunt u een afspraak 
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 52/53.

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie
naar voren brengen. Deze kunt u richten aan b en w, t.a.v. de heer C. Hofs, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. 

Openbare bekendmakingen - vervolg

... zon, zon en nog eens zon ...

Heerlijk dat zonnetje, maar dan wél buiten! Binnen wilt u het lekker
koel houden. Wij kunnen u helpen dat te bereiken, want wij leveren
zonwering in diverse uitvoeringen, momenteel met speciale actie!

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit)

Breedte (cm) Uitval (cm) Prijs nú

250
300
350
400
450
500
550
350
400
450
500

200
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300

725,-
900,-
960,-
995,-

1050,-
1095,-
1125,-
1025,-
1050,-
1075,-
1160,-

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit 15 streepdessins.
Andere afmetingen leverbaar.

Wij leveren ook: rolluiken, screens, markiezen en uitvalschermen.

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

bar discotheek

‘De Zwaan’
Trendsetter

Bruin café

Grieks-Romeins terras

Flitsende discotheek

Grill-resto

‘Smikkel-corner’

Net effe gezelliger

Tapperij Disco ‘de Zwaan’
presenteert op

Hemelvaartsdag
25 mei

op ons binnenterrein

in samenwerking met 

‘E.M.M.’ 
de formatie

Gewoon 
Jansen

Aanvang ca. 16.30 uur.



Jan van Bommel kwam al op jong leef-
tijd bij Ratti terecht. Van de zaterdag-
afdeling maakte hij na een aantal ja-
ren de overstap naar de zondagafde-
ling, waar hij nog steeds in hetzelfde
elftal speelt. 

Bij Ratti is van Bommel eind jaren ze-
ventig en begin jaren tachtig ook nog
actief geweest als trainer van de A-
jeugd. Na één seizoen bij voetbalvereni-
ging Vorden, waar hij ook als trainer
van de A-jeugd werkzaam is geweest,
keerde hij weer terug naar Ratti.

De mooiste voetbalherinneringen
heeft van Bommel aan de zaterdagaf-
deling, waar hij ooit onder leiding van
Wim Sloetjes speelde in het 3e elftal.
De vele bezoekjes van het team aan
Schoenaker, de Herberg en het Pantof-
feltje hebben daar zeer zeker aan bij-
gedragen!

Het leven van van Bommel heeft altijd
in het teken van voetbal gestaan. Vele
jaren is hij werkzaam geweest bij
Quick in Hengelo, waar de bekende
Quick voetbalschoenen werden ge-
maakt. Ooit was hij te daarmee te zien
in het VPRO-programma Werk aan
Werk. Wie bij van Bommel thuis komt
kan het niet ontgaan dat hij een ver-
woed Feijenoord-fan is. Dat heeft alles
te maken met zijn achtergrond, want
van Bommel is Rotterdammer van ge-
boorte.
Ondanks zijn leeftijd denkt hij nog
niet aan stoppen. Onlangs schreef hij
nog in het clubblad van Ratti: "Het elf-
tal waar ik nu bij zit bevalt me goed.
Het is altijd leuk, nooit trammelant. Ik
geef zelf wel aan of ik het een hele
wedstrijd volhoud, of dat ik maar één
helft speel. Ik ben van plan nog vijf
jaar door te gaan als mijn gezondheid
het toe laat. En dan is het af."

Jan van Bommel 60-jaar

Afgelopen zondag vierde Jan van Bommel - het oudste spelende lid van s.v.
Ratti - temidden van zijn teamgenoten zijn 60e verjaardag. Na afloop van de
wedstrijd Ratti 3 - Veldhoek 1 werd de jarige in de kantine toegezongen door
zijn teamgenoten en werd ook vriendin Jolanda in de bloemetjes gezet.

Olympia's Toer passeerde ook Vorden

Ooit was er op de huidige plek aan de
Wildenborchseweg een andere bedrij-
vigheid. Opa Gerrit Jan bouwde daar in
1908 een woning, het werd een boerde-
rij annex smederij. Toen Gerrit van Ark
(de vader van de huidige bewoner Jan)
het bedrijf overnam werd het accent
meer op het ‘boeren’ gelegd . Zoon Jan
ging in de voetsporen van zijn vader

verder, een boerenbedrijf met melk-
koeien, vleeskoeien, mestvarkens en
fokvarkens. Eind tachtiger jaren be-
gonnen Jan en Diny van Ark zich toch
wat zorgen over de toekomst te maken.
Jan over die periode: ‘Ik wilde door al
dat gedoe in de landbouw, de schaal-
vergroting niet meer bijhouden. Ten-
slotte wonen wij hier in een kwetsbaar

gebied, dicht tegen het Groote Veld
aan. ‘Hoe nu verder’, zo vroegen wij
ons af. We hebben de knoop doorge-
hakt en zeiden tegen elkaar, we verko-
pen ons melkquotum en beginnen een
camping. Zo gezegd, zo gedaan. Het
duurde niet lang of de camping begon
‘te lopen’. Toen ontstond er ook vraag
naar hotelkamers. Nog een keer achter
de oren gekrabd, waarna wij besloten
om te gaan verbouwen, met als resul-
taat een taveerne en acht hotelkamers.
Dat was in 1999,’ zo vertelt Jan. De
naam ‘De Wildenborcherhof ’ ont-
stond eigenlijk vanzelf. Jan: ‘Vroeger
hadden we hier een kleine hondenken-
nel. Als dan de honden ter sprake kwa-
men en de mensen hadden het bijvoor-
beeld over de hond ‘Nouska’ dan werd

er al gauw gezegd dat is Nouska van de
Wildenborcher Hof ( boerderij). Voor
‘taveerne’ hebben we bewust gekozen.
Ik was eerst van plan om de naam her-
berg te gebruiken, maar aangezien ze
zowel in Vorden als in Ruurlo een ‘Her-
berg’ hebben, heb ik daar vanaf gezien
en leek mij taveerne beter. Jazeker, een
beetje een Belgische naam , maar wij
verkopen hier dan ook onder meer een
speciaal Belgisch biertje’, zo zegt Jan
lachend.

PROJECT INVESTEREN IN TOERISME
Zo rond de eeuwwisseling kreeg Jan
van Ark de mogelijkheid om gebruik
te maken van een zogenaamde uit-
koopregeling voor varkens in het bui-
tengebied. ‘ Dat hield in dat ik de var-
kens van de hand kon doen. Vijf jaar
later kon ik de laatste varkensschuur
afbreken want ik kwam in aanmer-
king voor de subsidieregeling ‘Project
Investeren in Toerisme’ (PIT ge-
noemd)een financiering door de pro-
vincie en de Europese gemeenschap.
Dat geld hebben we direct weer
gelnvesteerd in onder meer deze vier
appartementen’, zo zegt Jan die ons
vervolgens de appartementen (woon-
kamer, slaapkamer, ruime douche- en
toiletruimte) laat zien. Aan de zijkant
een doorkijk naar het prachtige Wil-
denborchse coulissen landschap. On-
der de appartementen een grote kel-
der die in de toekomst ongetwijfeld
nog een bestemming zal krijgen. Jan
van Ark: ‘Wat we er precies gaan on-
derbrengen weet ik nog niet, maar we
moeten op toeristisch gebied wel bij-
blijven en t.z.t. op nieuwe dingen kun-
nen inspelen’. Over de doelgroep be-
staat geen twijfel. ‘We mikken in feite
op gasten in de leeftijd van boven de
50 jaar (dat wil niet zeggen dat andere
gasten niet welkom zijn, integendeel
zelfs) maar de ervaring heeft ons ge-
leerd dat juist de vijftig plussers hier
voor de rust komen. Ze zetten hier de
caravan neer, gaan wandelen, fietsen.
Ze kunnen natuurlijk ook bij ons een

hotelkamer of vanaf heden een appar-
tement boeken. We hebben een goede
keuken. Dat is juist zo leuk, mijn
vrouw Diny kent het vak en heeft de
benodigde horecapapieren. Samen
met Frida zorgt zij voor een goede
kwaliteit. In de taveerne hebben we
plaats voor 60 tot 70 personen. Het ter-
ras biedt ook nog eens plaats aan circa
40 personen. 

HIPPISCH TOERISME
Wat onze gasten betreft, ze kunnen bij
aankomst aangeven of ze wel of niet
warm willen eten. Voor het overige
geldt, alleen warm eten op reserve-
ring’, zo zegt Jan van Ark die zelf de
administratie, de boekingen e.d. voor
zijn rekening neemt. Ook heeft hij de
zorg voor de circa honderd koeien,
‘Blonde Aquitaires’ genaamd, afkom-
stig uit het zuid- westen van Frankrijk
en bekend om het goede vlees. ‘Onze
koeien en de kalfjes (jaarlijks worden
er 30 tot 40 geboren) ‘stofferen’ het
landschap met andere woorden deze
dieren geven de natuur wat extra’s, zo
zegt Jan van Ark. En om even bij de
dieren te blijven; men kan bij ‘De Wil-
denborcherhof’ ook terecht voor ‘hip-
pisch toerisme’. Jan : ‘De mensen bren-
gen paarden en koetsen mee om hier
in de omgeving rond te rijden. Want
dat is wat deze bezoekers willen, een
goed bed, een goede keuken en voor
de paarden (heel dichtbij) een goede
stal. Dat kunnen wij hun bieden, het is
bovendien een groeiende markt’. Rich-
ting toekomst heeft hij nog meer plan-
nen. Daarover wil Jan van Ark voorals-
nog niets kwijt, of hij bewaart het ‘ge-
heim’ voor zoon Paul die is voorbe-
stemd om straks samen met zijn vrien-
din het bedrijf van pa en ma over te
nemen. ‘Voorlopig nog niet aan de or-
de hoor, ik vind het omgaan met men-
sen nog veel te leuk en ook het samen-
werken met Diny en het personeel,
heerlijk om te doen. Ik zou mij nog
geen ander (rustiger) leven kunnen
voorstellen’, zo zegt Jan van Ark.

Jan van Ark van camping en taveerne 'De Wildenborcherhof':

'Zorgen voor tevreden gasten, daar gaat het ons om'

Jan van Ark, die samen met echtgenote Diny, de camping en taveerne ‘De
Wildenborcherhof‘ runt, heeft een duidelijke lijfspreuk: ‘ Zorgen voor te-
vreden gasten, aandacht aan hun schenken, even een persoonlijk praatje
maken, belangstelling tonen. Want daar gaat het tenslotte om, de gasten
moeten na hun verblijf hier, weer met een goed gevoel huiswaarts gaan.
Dan heb je kans dat ze nog eens terug komen. Gelukkig is dat bij ons het
geval want intussen ken ik 60 tot 70 procent van de bezoekers wel van
naam’, zo zegt Jan van Ark die rond 1992 met een nieuwe fase in zijn leven
is begonnen.

Jan en Diny van Ark samen met het personeel.

WVC winnaar Danone Nations Cup
district Oost
Zaterdag 20 mei vond bij de voetbal-
vereniging Vorden de regionale voor-
ronde plaats van de Danone Nations
Cup district oost. De D pupillen van
WVC uit Winterswijk zijn winnaar ge-
worden en hebben zich geplaatst voor
de landelijke finale bij RKTVC in Tiel
op 10 juni. Zij versloegen in de finale
met 3-0 het D team van Rohda Raalte,
die zich tevens plaatsten voor de lan-
delijke finale. Ondanks het regenach-
tige weer en een hevige onweersbui is
de organisatie zeer tevreden over het
verloop van de dag. Alle wedstrijden
konden worden uitgespeeld en men

was onder de indruk over het goede
en spectaculaire spel van de deelne-
mers. Voetbalvereniging Vorden orga-
niseerde voor de 3e maal een regiona-
le Danone Nations Cup toernooi en
werd tijdens de prijsuitreiking gepre-
zen om de professionele organisatie
en improvisatievermogen door een
vertegenwoordiger van Danone.

Uitslagen:
1. WVC uit Winterswijk; 2. Rohda Raal-
te; 3.  DVC '26 Didam; 4. ATC '65 Hen-
gelo (O); 5. Union Malden; 6. NEO Bor-
ne; 7. csv Apeldoorn; 8. Schalkhaar; 9.
Longa '30 Lichtenvoorde; 10. Eerbeek-
se Boys; 11. Reünie Borculo; 12. Vor-

den; 13. Quick '20; 14. Sportclub Lo-
chem; 15. WHCZ Zutphen; 16. 2de
Team Vorden.

Meest waardevolle speler (MVP) van
het toernooi: Fons Kuyf (Longa'30). Tij-
dens de regionale voorronde van de
Danone Nations Cup strijden 16 teams
(D pupillen) om 2 plaatsbewijzen in de
landelijke finale. 

De uiteindelijke winnaar zal namens
Nederland strijden om het wereld-
kampioenschap in Lyon, waar ze als
supersterren worden behandeld en de
ambassadeur van het toernooi, Zinedi-
ne Zidane, ontmoeten.

Vo e t b a l



Op vrijdagmiddag is er een parade, al-
le motoren rijden dan door onze ge-
meente. De parade eindigt op het
marktplein in Vorden. Je kunt hier
tussen 14.00 en 15.00 uur deze teke-
ning gekleurd inleveren, je krijgt dan

een kleine attentie en kunt samen
met je vader of moeder alle mooie
motoren bewonderen. 

Ook is er voor de mooiste tekening
nog een leuke prijs aan verbonden.

Motorclub VAMC De Graafschap rijders

Motorclub VAMC de Graafschaprijders heeft de eer een internationaal
motorkampeerweekend te organiseren, het 25e FIM Motocamp. Motor-
rijders uit heel Europa komen dan naar ons mooie dorp om kennis te
maken met de omgeving en de cultuur. 

Dit vindt plaats van woensdag 31 mei tot vrijdag 2 juni. 

Naam: Adres:

Leeftijd: Telefoonnr.:

Inleveren op vrijdag 2 juni van 14.00 tot 15.00 uur op het marktplein in Vorden

"1000 jaar mode" bij  NBVP, 
vrouwen van nu een groot succes!

Woensdagavond  werd in de zaal van  "de Herberg" te Vorden  door de Vrouwen van Nu  een modeshow gehouden
met als titel "1000 jaar mode". Deze werd gepresenteerd door de Kostuumcentrale uit Assen met medewerking van
het Drents museum onder leiding van de heer Kool. De prachtige kleding werd geshowd door eigen leden, die niet
onderdeden voor echte mannequins. De catwalk was beschikbaar gesteld door Visser mode.

Voor de pauze werd begonnen  met
kleding  vanaf het jaar 1990  en gelei-
delijk  werd er een stapje terug gegaan
in de tijd tot  ± 1790.

Allerlei modetrends kwamen voorbij,
kompleet  met hoepelrokken, petti-
coats  en vele onderrokken. De dames
werden van top tot teen aangekleed en
opgemaakt met pruiken,  hoeden,
handschoenen en tassen, zodat ze bij-
na niet herkenbaar waren. Een heel
werk, maar samen met de kleedsters
hadden ze er zichtbaar plezier in.

Het waren stuk voor stuk  prachtige
creaties, waarbij  door de ladyspeaker
(die  zelf  ook in gala was) over  de his-
torie  ervan  een boeiende uitleg  werd
gegeven. De heer Kool kwam zelf  als
hippie op toneel, wat weer veel  reac-
ties losmaakte.

Na de pauze  werd verder teruggegaan
tot 1000 jaar geleden. Vele  prachtige
gewaden werden er getoond. Soms wa-
ren de rokken  zo  strak om de enkels
of  soms zo wijd en lang, dat men  er
nauwelijks in kon lopen. De mode
voor de dames uit die tijd was lang
niet  gemakkelijk. 

Ook werd er verteld over de strakke
houten corsetten, die er toen gedra-
gen werden. Het was een zeer mooie
en leerzame avond.

SOCII
Afgelopen weekend werd de platte wa-
gen tweemaal uit de schuur gehaald.
Eerst gingen de E3 erop voor een rond-
rit na een 2-14 overwinning op St Joris
En later in de middag mocht de wagen
weer voor komen rijden voor SBC B1
Na met 6-1 gewonnen te hebben van
Keijenburgse Boys waren ze de terech-
te kampioen. Ondanks het slechte
weer was het plezier er niet minder
om en gaan de felicitaties na de spelers
met hun leiders. Zondag was het aan
tafel bij derde goed vertoeven door met
7-4 van Zuthpen 2 te winnen wist men
zich op de laatste speeldag de onderste
plaats over te doen aan een ander wat
gevierd werd als een kampioenschap
Aankomend weekend is erop het Socil
terrein van alles te doen zo is op Vrij-
dag avond een wedstrijd tussen de se-
lectie spelers en het kampioen A team
van enkele jaren geleden aanv 19.30
uur. Zaterdag 27 Mei is er een jeugd
toernooi voor F en C team"s. Zondag 21
mei 2006 vind er een stratenvoetbal
toernooi plaats in het kader van het 60
jarig bestaan hier aan vooraf gaan zal
de naam van dit toernooi bekend ge-
maakt worden zodat dit een jaarlijks
terug kerend toernooi word.

Uitslagen 20/21 Mei
SBC B1 -Keijenburgse Boijs B1 6-1;
WHCZ C4 -SBC C2 1-6; SBC D1 -Groes-
sen D2 2-1; SBC D2 -Keijenburgse Boys
D2 3-4; Silvolde D3 -SBC D3 0-2; Gazelle
N E2 -SBC E1 1-5; St Joris E2 -SBC E3 2-
14; SBC F2 -Groessen F6 3-1; Keijenburg-
se Boys F2 -SBC F3 6-4 Socil 2 - Be Quick
Z 3 0-3 Socil 3 - Zutphen 2 7-4. EDS 2 - So-
cil 4 11-0; Turkse Kracht 7 - Socil 5 4-1.

Berkelduikers 
Afgelopen zaterdag en zondag werd in
het 50m bad van Nijmegen het tweede
deel van de Gelderse Zomer Kampi-
oenschappen gezwommen. De meeste
zwemmers, ook de Berkelduikers uit
Lochem, zijn een 50m bad niet ge-
wend, de tijden op een 50m bad zijn
doorgaans wat langzamer dan in een
25m bad waarbij de keerpunten voor
tijdwinst kunnen zorgen. Alle Berkel-
duikers zwommen toch prima tijden
waarmee hun klassering werd geëven-
aard. Zaterdag wist Milou Tjoonk 2
plaatsen te stijgen door een nieuw PR
te zwemmen op de 100m. schoolslag.
Op zondag viel Niels Tjoonk op met
z'n enorme PR en een 4e plaats. Voor
Milou Tjoonk, Daan Nijland, Luuk Nij-
land en Niels Tjoonk wordt het nog
spannend of ze met het NK in Dor-
drecht mee mogen doen. Daarvoor
moeten ze bij de beste 24 van Neder-
land geplaatst zijn. Dat wordt in de 2e
helft van juni pas bekend.gemaakt.

Uitslagen 20 mei: Berjan Ebbekink,
200m. vrij, 2.30.12, 2.34.51, 10e, eind-
plek 10e.  Berjan Ebbekink, 100m. vlin-
der, 1.20.45, 1.22.84,  7e, eindplek 7e.
Sanne ten Have, 200m. school, 3.06.23,
3.13.18, 6e, eindplek 6e. Milou Tjoonk,
100m. school, 1.34.39, 1.34.29, 7e, eind-
plek 5e PR. Merel Wilgenhof, 50m.
vlinder, 0.42.51, 0.43.54, 14e, eindplek
14e. Rick Lok, 100m. school, 1.33.42,
1.41.11, 10e, eindplek 12e.
Uitslagen 21 mei: Luuk Nijland,
100m. rug, 1.33.67, 1.33.88, 7e, eind-
plek 8e. Luuk Nijland, 100m. vrij,
1.24.67, 1.22.86, 8e, eindplek 6e. Niels
Tjoonk, 100m. rug, 1.33.07, 1.30.36, 5e,
eindplek 4e PR. Niels Tjoonk, 100m.
vrij, 1.23.65, 1.24.99, 6e, eindplek 9e.
Daan Nijland, 100m, rug, 1.26.95,
1.29.86, 8e, eindplek 7e. Berjan Ebbe-
kink, 200m. wissel, 2.48.86, 2.59.39,
10e, eindplek 12e.

Wa t e r p o l o

Sparta organiseert de 39 e Avondvier-
daagse op 12, 13, 14 en 15 juni a.s.  net
als andere jaren zijn er nu ook weer
mooie routes om te wandelen. De af-
standen zijn 5 of 10 kilometer per
avond. Startplaats: basisschool "het
Hoge". Opgave 1 t/m 8 juni tussen
18.00 en 20.00 uur bij  Jolande Loman,
't Jebbink 22 te Vorden. Intocht: don-
derdag 15 Juni om 20.15 vanaf basis-
school "het Hoge".

G y m n a s t i e k

Vo e t b a l



EMPIRE CIRCLE
Deze jonge band met leden van zes-
tien en zeventien jaar rockt flink: Iron
Maiden, Metallica, Judas Priest en
Ac/Dc; het kan de drie heren niet hard
genoeg gaan. Een paar maanden gele-
den stond de band voor het eerst op
het podium, maar zeker niet voor het
laatst. De muzikanten hebben de
smaak te pakken. 
Empire Circle is op het moment nog
op zoek naar een vaste bassist, meer
informatie: Mark Groot Obbink,
mark_g_o@hotmail.com

THE AVALANCHE
De Vordense band The Avalanche is
geen onbekende in het Lindese Proat-
huus. De band viert bijna haar derde
verjaardag en kan inmiddels bogen op
een breed repertoire van rockcovers
uit alle uithoeken van het genre. Van
Guns'n Roses tot System of A Down,
via Chuck Berry, Cuby & the Blizzards,
Madness, Live, Metallica, Van Halen en
ja, zelfs Faithless en The House of Pain. 

De bezetting van zangeres Renske Zen-
horst, drummer Wouter Gudde, gi-
taarheld Martijn Emsbroek en bassiste
Eelke van Ark is in het najaar van 2005
uitgebreid met toetsenvirtuoos en
nachtegaaltje Miranda Jansen, waar-
door sindsdien op muzikaal gebied
nog veel gekkere dingen mogelijk zijn
dan voorheen al het geval was. Komt
dat zien.

The Avalanche en Empire
Circle in 't Proathuus
Rockcoverbands The Avalanche uit
Vorden en Empire Circle uit Aal-
ten/Winterswijk treden zaterdag
27 mei op in café 't Proathuus in
Linde. Aanvang: 21.00 uur. 't Proat-
huus is te vinden aan de Lindese-
weg 23 in Vorden.

EEN EERLIJKE SUPERBAL
Wat hij precies gewonnen had, wist hij
niet. Toen hem de door alle spelers
van FC De Graafschap-voetbal werd
overhandigd, straalde hij van oor tot
oor: "mijn broer heeft een seizoens-
kaart van FC De Graafschap en hij zal
vast superjaloers zijn op deze super-
bal". 

SUPERSCOORDER
Verder kreeg deze voetballer van het E-
1-team van de Voetbal Vereniging Vor-

den nog een Superboeren-T-shirt, de
vlag, een pen, portemonnee en een jo-
jo. Dit alles belangeloos ter beschik-
king gesteld door FC De Graafschap in
het kader van de actie tegen kinderar-
beid in de voetbalindustrie. De actie
om eerlijke voetballen te promoten is
voor de Wereldwinkel Vorden en voor
Jeff Böhmer super-geslaagd, met dank
aan FC De Graafschap.
De komende tijd is Jeff als superscoor-
der te bewonderen als poster op het
buitenbord van de Wereldwinkel.

Jeff Böhmer scoort Wereldvoetbal!

De elfjarige Jeff kon zijn oren niet geloven toen hij hoorde dat hij met nul
fouten de winnaar was geworden van de Voetbalquiz die in het kader van
de Wereldwinkeldag 2006 was uitgeschreven.

Op de foto een stralende Jeff…

RONDE VAN WICHMOND
Op zaterdag 13 mei werd de ronde van
Wichmond verreden. De weersom-
standigheden waren de organisatoren
niet echt gezind. Bij de dikke banden
race viel het water met bakken uit de
lucht. Dit kon de jonge rennertjes ech-
ter niet deren. Bij de categorie tot 8
jaar was het Daan Snijders uit Wich-
mond die met de overwinning aan de
haal ging, voor Frank Stokkink en Da-
vid Schouten. Bij de categorie tot 10

jaar ging de overwinning naar Bas ten
Have, voor Rick Stokkink  en Anne
Snijders. Maloe Kleine Haar werd vier-
de.
Bij de oudste categorie, tot 12 jaar, was
het Rob Berentsen die won. Jochem
van Dam werd 2e, Bram Horstman 3e,
Thomas Moekolte vierde en Maud van
der Mey vijde.

Na de dikkebanden race was het de
beurt voor de masters 50+ en 60+. Zij
reden in twee groepen. Bij de 50+ was
het Rien van Kessel uit Deurne die
won, voor Ton van de Dries uit Purme-
rend en Jos Nederhof uit Lochem. Ru-
di Peters werd hier 7e. Bij de 60+ was
het Bram Schenk die met de overwin-
ning aan de haal ging. Tweede werd
Nico Fokker voor Dick Koopmans. Jan
Pieterse werd in deze wedstrijd 15e.

Na de masters was het de beurt aan de
amateurs A en B. Er ging een peleton
van ruim 100 renners van start. Aan
het eind van de wedstrijd ontstond er
een kopgroep van 8 renners. Uiteinde-
lijk was het Herman Reesink uit Stok-
kum die als eerste over de streep
kwam. Arjan Ribbers uit Groenlo werd
tweede en Maarten Janssen uit Rijssen
derde.

RTV-er Jeroen Bourgonjen begint
steeds meer zijn draai te vinden in het
peleton eindigt in de wedstrijden
steeds korter. Afgelopen weekend reed
hij in Ede en Didam. In Ede behaalde
hij een 23e plek en in Didam een 26e
plek.

Richard Sleumer Clubkampioen
RTV Vierakker Wichmond
Afgelopen woensdag werd in
buurtschap Delden bij Wichmond
het clubkampioenschap van RTV
Vierakker Wichmond gereden. Bij-
na 20 renners streden om de titel.
Het werd een levendige koers met
diverse uitlooppogingen van ver-
schillende renners. Na 4 van de 12
ronden leek de definitieve slag ge-
slagen te zijn. 3 renners hadden
ruim een minuut voorsprong op
het peleton. Echter deze voor-
sprong slok snel toen het peleton
op drift raakte. De drie werden bin-
nen 3 ronden weer bijgehaald. In
de voorlaatste ronde ontstond er
een kopgroep van 3 man: Richard
Sleumer, Rens te Stroet en Jan Wee-
vers. Deze laatste had echter door
pech een ronde achterstand en kon
niet meestrijden om de overwin-
ning. Uiteindelijk was het Richard
Sleumer die de sprint won en zich
kampioen van de club mag noe-
men. Rens te Stroet werd tweede en
Peter Makkink won de sprint van
het peleton.

Het B1 team van de voetbalvereni-
ging Vorden ging zaterdag 20 mei
op de fiets gezamenlijk naar Laren. 

Daar stond de wedstrijd Witkampers
B1 tegen Be Quick B1 op het program-

ma. Bij een gelijkspel of overwinning
voor de thuisploeg zou het Vorden-
team het kampioenschap veroveren. 

In een spannende wedstrijd won Wit-
kampers met 2-1, en was het Zutphen-

se Be Quick uitgeschakeld voor de ti-
tel. Waarmee de Vordenaren vol blijd-
schap de fietstocht terug naar de Vor-
den accommodatie konden aanvan-
gen. Alwaar de bloemen klaar stonden
om dit heugelijke feit te onderstrepen.

Vorden B1 kampioen

Op dinsdag 16 mei jl. werd het E5
team van de voetbalvereniging
Vorden gehuldigd als kampioen. 

Na de winterstop hebben de Vorden
spelers bijna alle wedstrijden gewon-
nen, enkel in het laatste duel liet men
punten liggen. Het E5 team bestaat

uit: Bjon Grotenhuys, Daan Wester-
veld, Kevin Weever, Sander Steenblik,
Sander Schotsman, Tim van Dijk, Ke-
vin Vliem en Cas van de Bremen.

Vorden E5 kampioen

POSTDUIVEN P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Strombeek: 
H.A. Eykelkamp 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17;
M.M. Tiemessen 3, 10, 16, 19; C. Bruins-
ma 4, 13, 14, 15; T.J. Berendsen 5; J.
Meyer 12; E. Bruinsma 18; Comb A en
A Winkels 20.

Wedvlucht vanaf Pommeroeul: 
H.A. Eykelkamp 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 
C. Bruinsma 3, 18, 19; D.J. Gotink 4
E. Bruinsma 6
T.J. Berentsen 10, 14
Comb. A en A Winkels 11, 13, 16
M. M. Tiemessen 15, 17, 20

D u i v e n s p o r t

RABO-HARBACH 
OPEN JEUGDTOERNOOI
Van maandag 5 juni t/m zondag
12 juni as. wordt op het Vordens
Tennis Park het Rabo-Harbach
open jeugdtoernooi gespeeld. 

Er zijn verschillende leeftijdscatego-
rieën t/m 10 jr, t/m 12 jr, t/m 14 jr en
t/m 17 jr. Op dit moment stromen de
inschrijvingen binnen. Ook kinderen
die nog nooit een toernooi hebben ge-
speeld, kunnen op deze manier in het
vertrouwde park van VTP een aantal
leuke partijen spelen. 

De sfeer is altijd gezellig en voor ieder
kind ligt er een presentje klaar. Voor
het jeugdtoernooi kun je je nog t/m
24mei as. aanmelden. 

Dit kan via www.toernooi.nl of telefo-
nisch bij W. Korenblik, tel. 55 24 42.
Tot ziens op ons park.

T e n n i s



VORDEN - VOSSEVELD 1-1
Vorden heeft de competitie afgesloten
met een puntendeling tegen Vosseveld
en is daarmee geëindigd op de zesde
plaats in de 4e klasse C. In de laatste
drie wedstrijden werden 5 punten ge-
haald, waarmee het zich enigszins
herstelde van de slechte reeks na de
winterstop. Ronald Visser heeft beslo-
ten in een lager elftal te gaan spelen
en nam afscheid van het eerste elftal. 

Jeugdspeler Maarten Greven startte in
de basis als linker vleugelspits en deed
dat niet onverdienstelijk. Er stond
niets meer op het spel, maar beiden
ploegen wensten het seizoen niet af te
sluiten met een gezapig potje voetbal.
Vooral Vorden speelde fanatiek en dat
leidde direct tot een veldoverwicht.
Vorden speelde verzorgd voetbal voor-
al via Dennis Wentink en Joris Plat-
teeuw. De vleugelspitsen Greven en
Visser werden met enige regelmaat in
stelling gebracht, maar het ontbrak
aan de juiste afwerking. 

Arnold Norde werd door Dennis Wen-
tink vrij voor de keeper gezet, maar
met het rolletje had de doelman wei-
nig moeite. Ook Ronald Visser kwam
oog in oog te staan met de doelman,
maar ook hij had moeite om de juiste
richting te vinden. Vorden creëerde
zich diverse kansen en het wachten
was op de openingstreffer. In de 35e
minuut stuurde Dennis Wentink Ro-
nald Visser op pad en hij bediende Ar-
nold Norde op maat, zodat hij de bal
voor het intikken had. 1-0 Joris Plat-
teeuw had de kans op een hogere sco-
re even voor rust, maar zijn kopbal
streelde de paal.

In de tweede helft ook een beter pres-
terend Vorden, maar het manco blijft
het afronden van de kansen. Dennis
Wentink was tweekeer met een af-
standsschot dicht bij een treffer. In de
65e minuut werd de wedstrijd gedu-
rende tien minuten onderbroken, van-
wege een blessure van scheidsrechter
Sahin. Rogier Honig nam de fluit van
hem over, zodat de wedstrijd niet be-
hoefde te worden gestaakt. Het spel
zakte compleet in en Vorden liet zich
in de laatste minuut nog verassen met
een tegentreffer.

Uitslag woensdag 10 mei
Vorden E6 - Vorden E5: 0-3

Uitslagen zaterdag 13 mei
Vorden A1 - Neede A1: 1-2
AZC B1 - Vorden B1: 1-3
Vorden B2 - Erica '76 B2: 3-4
Eefde SP C1 - Vorden C1: 6-2
Vorden C2 - Heeten C2: 0-4
csv Apeldoorn C4 - Vorden C3: 1-4
Vorden D1 - DZC '68 D3: 6-0
Vorden D2 - DVV D3: 1-9
DVC '26 D9 - Vorden D3: 6-3
Vorden E1 - Angerlo Vooruit E1: 8-3
Vorden E3 - DVV E: 4-2
SBC '05 E2 - Vorden E4: 5-2
Vorden E5 - VIOD E6: 9-0
Vorden F2 - Pax F5: 8-1
HC '03 F2 - Vorden F3: 3-1
Vorden F4 - Angerlo Vooruit F4: 1-5
Vorden F5 - Hoven de F4: 11-1

Uitslagen zondag 14 mei
Vorden 1 - Vosseveld 1: 1-1
Vorden 2 - Ruurlo 2: 3-0
Vorden 3 - Neede 4: 7-2
Socii 3 - Vorden 4: 3-4

Programma dinsdag 16 mei
Vorden B1 - FC Twello B1; Rhoda Raal-
te C2 - Vorden C1; Vorden E5 - HC E4

Programma woensdag 17 mei 
Warnsveldse Boys E1 - Vorden E1; Vor-
den E2 - Zelhem E1; Vorden E6 - Wol-
fersveen E2

Programma donderdag 18 mei
Rohda R. C2 - Vorden C1; WHCZ C3 -
Vorden C2; Vorden D1 - Ulftse Boys D1;
Vorden F2 - Groessen F9; Vorden F3 -
Erica '76 F1

Programma zaterdag 20 mei
Vordenveld Danone toernooi D teams;
Doesburg SC E3 - Vorden E4; GSV '38 F1
- Vorden F1; Erica '76 F3 - Vorden F5

Programma zondag 21 mei
Lochem SP 4 - Vorden 3; Vorden 4 - Die-
rense Boys 4; Vorden 5 - Oeken 4

Vo e t b a l

LOCHUIZEN 1 - RATTI 1
Zondag 14 mei speelden de heren van
Ratti 1 de laatste wedstrijd van het  sei-
zoen in en tegen Lochuizen. In een
knotsgekke wedstrijd trok Ratti uitein-
delijk aan het kortste eind met een 4-3
nederlaag. Met B-junior Fabian Dijk-
man in de goal, die een uitstekende
wedstrijd keepte  begon Ratti enigs-
zins afwachtend aan de wedstrijd. Te-
genstander Lochuizen kreeg te veel
ruimte en profiteerde al na vijf minu-
ten door de 1-0 te scoren. Deze tegen-
treffer schudde de manschappen van
trainer Kattenbelt wakker. Twee mi-
nuten na de openingstreffer van Lo-
chuizen lag de gelijkmaker er al in. Uit
een vrije trap van Mario Roelvink kop-
te Michiel Gudde knap binnen tot gro-
te vreugde van het Ratti-publiek. Nau-
welijks twee minuten later was het
echter het publiek van de thuisploeg
dat reden tot juichen had, nadat Lo-
chuizen Ratti opnieuw op achterstand
zette. Ratti leek onaangedaan. Mathijs
Nijhof illustreerde dat door in de 15e
minuut de 2-2 te scoren. Het eerste
kwartier vielen de doelpunten als war-
me broodjes en daar bleef het niet bij.
Lochuizen wist na 25 minuten de 3-2
te scoren. Wederom ging Ratti in de
aanval. Oscar Overbeek leek de 3-3 te
scoren, maar de scheidsrechter annu-
leerde de goal van Oscar en kende Rat-
ti een strafschop toe. Oscar Bleumink
nam plaats achter de bal, maar de kee-
per van Lochuizen wist de strafschop
vakkundig te stoppen. Tot overmaat
van ramp scoorde Lochuizen uit de te-
genaanval de 4-2. Ratti bleef de aanval
zoeken en dat resulteerde 10 minuten
voor rust na een domme overtreding
van een Lochuizen-verdediger op-
nieuw in een strafschop. Ditmaal liet
Ratti-aanvoerder Mario Roelvink de
doelman van lochuizen wel kansloos,
waardoor Ratti weer aansluiting had.
Met een 4-3 ruststand ging het publiek
er eens goed voor zitten voor de  twee-
de helft. De tweede helft bleek echter
minder spectaculair dan de eerste 45
minuten. Ratti ging op zoek naar de
gelijkmaker en had op het oog een
veldoverwicht. De beste kansen waren
daarentegen voor Lochuizen. Geen van
beide ploegen wist de tweede helft het
net nog te vinden. Na de wedstrijd wer-
den Oscar Bleumink en Oscar Over-

beek bedankt voor hun inzet. Na alle-
bei zo’n 15 jaar in het eerste elftal te
hebben gespeeld hangen beide spelers
hun voetbalschoenen aan de wilgen.
Uitslagen zaterdag 13 mei
Ratti 4 - DZSV 6: 2-5
Ratti C1 - SBC '05 C2: 5-0
Ratti E2 - SDZZ E3: 5-1
Ratti F1 - Warnsveldse Boys F3: 1-10
SBC '05 B1 - Ratti B1: 3-0
Eefde SP D2 - Ratti D1: 1-1
Westervoort E4 - Ratti E1: 1-3

Zondag 14 mei
Ratti 2 - HSC '21/Brein 8: 3-8
Ratti 3 - Veldhoek 1: 0-4
Ratti DA1 - Voorwaarts T DA1: 1-3
Lochuizen 1 - Ratti 1: 4-3

Programma 20 mei
Ratti B1 - Steenderen B1; Ratti 4 - Al-
men 2; Ratti E1 - Sint Joris E1; Epse D1
- Ratti D1; DVOV E2 - Ratti E2

Zondag 21 mei
Ratti 2 - Eibergen 7; Ratti 3 - VIOS B. 5

RATTI DAMES
Ratti 1 - Voorwaarts 1
Afgelopen zondag werd de laatste
competitiewedstrijd van het seizoen
gespeeld tegen Voorwaarts. Vanaf het
eerste fluitsignaal was het Voorwaarts
dat duidelijk liet merken te willen
winnen van de kampioensteam. Ze
wisten volop druk te zetten en dit re-
sulteerde in mooie kansen, maar ver-
der dan kansen kwamen ze niet. Zoals
wel vaker het geval is scoort dan de te-
genpartij. Kelly Peters kreeg de bal op
snelheid en wist de keepster van Voor-
waarts te verrassen door de bal niet
zelf binnen te schieten, maar rustig af
te leggen op Marielle Peters. Zij stond
helemaal vrij en schoot de 1-0 binnen.
Lang konden de dames niet genieten
van hun voorsprong. Voorwaarts wist
de verdedigers van Ratti uit te spelen
en ditmaal kwamen ze wel tot scoren.
1-1. Net als vorige week was Ratti niet
aan het spelen zoals ze de rest van het
seizoen hadden gedaan. De druk was
van de ketel en dit was duidelijk te
zien aan het spelverloop. 

Nog voor rust kwam Voorwaarts op
voorsprong en werd de rust bereikt
met een 1-2 achterstand. Ratti pro-

beerde na de rust de schade weer goed
te maken. Invalster Frederike Boekelo
had de gelijkmaker nog op de voet,
maar de bal schoot rakelings langs.
Ratti bleef druk zetten, maar kwam
helaas niet meer tot scoren. Nog voor
het eindsignaal gooide Voorwaarts de
wedstrijd helemaal op slot door de 1-3
te maken. Een teleurstellende einduit-
slag, maar de dames van Ratti kijken
terug op een mooi seizoen en het kam-
pioenschap is een mooie afsluiter! Vol-
gend seizoen gaan de dames de uitda-
ging aan om het in de derde klasse te
proberen. Wie weet kunnen ze als un-
derdog nog wel eens voor een mooie
verrassing gaan zorgen!

SOCIÏ NIEUWS
Afgelopen weekend werd de platte wa-
gen tweemaal uit de schuur gehaald.
Eerst gingen de E3 erop voor een rond-
rit na een 2-14 overwinning op St Joris
En later in de middag mocht de wagen
weer voor komen rijden voor SBC B1
Na met 6-1 gewonnen te hebben van
Keijenburgse Boys waren ze de terech-
te kampioen. Ondanks het slechte
weer was het plezier er niet minder
om en gaan de felicitaties na de spe-
lers met hun leiders. Zondag was het

aan tafel bij derde goed vertoeven
door met 7-4 van Zuthpen 2 te winnen
wist men zich op de laatste speeldag
de onderste plaats over te doen aan
een ander wat gevierd werd als een
kampioenschap Aankomend weekend
is erop het Sociï terrein van alles te
doen zo is op Vrijdag avond een wed-
strijd tussen de selectie spelers en het
kampioen A team van enkele jaren ge-
leden aanv 19.30 uur. Zaterdag 27 Mei
is er een jeugd toernooi voor F en C
team"s. Zondag 21 mei 2006 vind er
een stratenvoetbal toernooi plaats in
het kader van het 60 jarig bestaan hier
aan vooraf gaan zal de naam van dit
toernooi bekend gemaakt worden zo-
dat dit een jaarlijks terug kerend toer-
nooi word.

Uitslagen 20/21 Mei
SBC B1 -Keijenburgse Boijs B1 6-1;
WHCZ C4 -SBC C2 1-6; SBC D1 -Groes-
sen D2 2-1; SBC D2 -Keijenburgse Boys
D2 3-4; Silvolde D3 -SBC D3 0-2; Gazel-
le N E2 -SBC E1 1-5; St Joris E2 -SBC E3
2-14; SBC F2 -Groessen F6 3-1; Keijen-
burgse Boys F2 -SBC F3 6-4 Sociï 2 - Be
Quick Z 3 0-3 Sociï 3 - Zutphen 2 7-4.
EDS 2 - Sociï 4 11-0; Turkse Kracht 7 -
Sociï 5 4-1.

Het was gezellig druk langs de lijn.
Met name veel ouders en jeugdle-
den waren aanwezig. Even leek het
erop dat de wedstrijd niet kon wor-
den uitgespeeld. Kort voor rust
brak er een hevig onweer los. Ge-
lukkig kon na een onderbreking
van 3 kwartier de wedstrijd wor-
den hervat. Na de wedstrijd werd
er, op het veld en in de kleedka-
mer, volop feest gevierd. Daarna
ging het team in een oude open le-
gertruck naar Vorden om daar bij
de sponsor van het team, Restau-
rant Asya, te gaan eten. Het weer
zat weer mee, dus het terras van
Asya stroomde gezellig vol. De ou-

de legertruck van de vader van
Max Kleine kreeg ook veel bekijks. 
Speciale dank van het team gaat
uit naar Bennie Nijenhuis, voor
zijn hulp in het afgelopen seizoen,
en naar Dhr. Sahin van restaurant
Asya voor de traktatie na het be-
haalde kampioenschap. Leuk was
het dat beide heren aanwezig wa-
ren en nog even tijd hadden om
met het team op de foto te gaan. 

Een mooi kampioensfeest en een
mooie afsluiting voor met name
Rob Heuvelink. Hij stopt, na 7 sei-
zoenen, met het trainen en bege-
leiden van de Ratti-jeugd.

C1 - junioren s.v. Ratti kampioen!

Afgelopen zaterdag zijn de C1-junioren van s.v. Ratti kampioen ge-
worden. Thuis werd een klinkende overwinning behaald op mede-
kampioenskandidaat S.B.C. '05 C2. Na een 0-0 ruststand werd het
uiteindelijk 5-0

Het team van de trainers Rob Heuvelink en Jan Waarle bestaat uit de volgende spe-
lers: Zittend v.l.n.r.: Ariët Kieskamp, Bjorn Nijenhuis, Teun Betting, Tonny Zenhorst,
Roland Vet en Max Kleine. Staand v.l.n.r.: Bram Klein Haneveld, Marieke Tuinman,
Esther Menkveld, Michelle Meijerink, Douwe Balvert, Frank Bouwmeester, Sander
Platteeuw en Stijn Bloemendal

De organisatie en haar vrijwilligers
zullen ook dit jaar weer alles in het
werk stellen om er weer een mooi
spektakel van te maken voor jong en
oud. De voorverkoop van entreekaar-
ten start a.s. zaterdag 27 mei bij de vol-
gende voorverkoop adressen: Tanksta-

tion Weulen Kranenbarg, Mitra San-
der Pardijs, Fashion Corner Vorden en
Sportcafe ´t Jebbink. 

Meer informatie over dit evenement
volgt in de volgende uitgave van week-
blad contact. Info: www.stevo.nu

''17 juni vierde editie 
midzomerfeest Vorden''

Zoals menigeen al weet zal ook dit jaar door de Stichting Evenementen
Vorden het Midzomerfeest georganiseerd worden. Het feest zal plaatsvin-
den op het evenemententerrein bij Kasteel Vorden. Momenteel zijn de
voorbereidingen voor de kindermiddag en de feestavond in volle gang.

De cliënten en medewerkers zijn on-
dertussen aardig gewend aan de nieu-
we woonomgeving. Er ontbreek echter
nog wat! Allereerst hoort bij deze unit
een passende naam. Inwoners van Vor-
den, medewerkers, cliënten en familie
werden uitgenodigd hiervoor een ori-
gineel idee aan te leveren. Verder kan
kleurrijke kunst in het gebouw na-
tuurlijk niet ontbreken! Groep 1c van
Praktijkonderwijs Regio Zutphen,
PP12a, hebben de kunst van de unit op
zeer originele wijze verzorgd.
Op dinsdag 30 mei a.s. zal op feestelij-
ke wijze de nieuwe naam voor deze
verpleegunit bekend gemaakt wor-
den. Ook wordt het eerste grote kunst-
werk door de kinderen aangeboden.
De verpleegunit is gevestigd achter
verzorgingshuis Sensire, De Wehme in
Vorden, Pastorieweg 1, Vorden. De unit

is onderdeel van Stichting Sutfene.
Mensen die informatie over de moge-
lijkheden willen, kunnen contact op-
nemen met het Service Centrum Sut-
fene, telefoon 594 194.

STICHTING SUTFENE
De diensten van Stichting Sutfene stel-
len cliënten in staat zo lang mogelijk
zelfstandig te functioneren in hun ei-
gen woonomgeving. Uit het brede aan-
bod kan iedereen een persoonlijke
keuze maken, variërend van thuis wo-
nen en op bepaalde momenten van de
dag of nacht ondersteuning, tot tijde-
lijke begeleiding van een huishoude-
lijk verzorger of een therapeut. 

Als verblijf thuis niet gewenst of moge-
lijk is, biedt Stichting Sutfene ook
ruimte voor wonen met zorg op maat.
Daarnaast zijn er diverse tijdelijke en
permanente opnamemogelijkheden
in een omgeving waar cliënten zich
vertrouwd en veilig kunnen voelen.
Voor de ruim 1000 medewerkers en
500 vrijwilligers zijn respect, betrouw-
baarheid, zorgzaamheid en deskun-
digheid uitgangspunten bij de dienst-
verlening. Stichting Sutfene heeft lo-
caties in de regio Zutphen

Officiële opening
Verpleegunit Sutfene
Stichting Sutfene heeft in januari
een tijdelijke verpleegunit voor
psychogeriatrische ouderen in Vor-
den gerealiseerd. Hiermee is vol-
daan aan een grote behoefte. In ja-
nuari vond al een open dag plaats,
welke zeer druk bezocht werd. On-
geveer vijfhonderd bezoekers toon-
den hun interesse.



Ingebruikname nieuwe bibliobus

IVN wandeling door Het Heekenbroek

Daar aangekomen werd de bus door
de schoolkinderen, samen met het
schoolteam, ingepakt met beschil-

derd behang. Het thema van de be-
schildering was ‘Bibliobus en de
school’. Onder luid gejubel en
applaus moesten de wethouders ver-
volgens de barrière doorbreken om
daarmee de bus officieel in gebruik
te nemen. Vervolgens overhandig-
den enkele kinderen de wethouders
een zelfgemaakt boekje over het
belang van de bibliobus voor de
school en de kinderen. Ter afslui-
ting mochten de leerlingen van de
Nutsbasisschool en de kinderen van
peuterspeelzaal ‘Welpenland’ een
ballon oplaten en kregen ze een
bouwplaat van de bibliobus aange-
boden.
Na de plechtigheid vertrok het gezel-
schap van genodigden richting bibli-
otheek Zelhem om daar, onder het
genot van een kop koffie met gebak,
een uiteenzetting te beluisteren van
Guusje van Weert, leidinggevende
bij de bibliobus, waarin ze het func-
tioneren van de zeven bibliobussen
in de Provincie Gelderland be-
schreef. De bussen verzorgen het

bibliotheekwerk in de kleine kernen
en proberen op deze manier een
invulling te geven aan het project
‘Vitaal Platteland’. In de gemeente
Bronckhorst rijden twee bibliobus-
sen, die 16 halteplaatsen aandoen.
Ze vertelde dat de bus zeker niet
alleen bedoeld is voor de jeugd,
zoals soms ten onrechte wordt aan-
genomen en dat er een ruim boe-
kenaanbod is voor volwassenen.
Daarbij richt de bus zich met name
op senioren en volwassenen die min-
der mobiel zijn. Er is zelfs een dienst
aan huis en zo worden bijvoorbeeld
in zorgcentrum ‘Hyndendael’ in
Hummelo boeken bij de bewoners
persoonlijk gebracht.
Dat de ingebruikname bij de
Nutsbasisschool Wolfersveen plaats-
vindt, is geen toeval, want Wolfers-
veen is een ‘school’ voorbeeld van
een goede samenwerking tussen
bibliobus, school en buurtschap.
Wouter Landeweerd, bestuurslid van
de bibliotheek Zelhem en zeer nauw
betrokken bij de bibliobus, gaf in
een presentatie het belang aan van
het functioneren van de bibliobus in
het lees- en informatieonderwijs en
beklemtoonde de wenselijkheid van
het vormen van een eenheid tussen
school en bus, waar optimaal
gebruik van gemaakt moet worden. 

“Kinderen moeten gestimuleerd
worden in het zoeken en omgaan

Op zondag 28 mei
houdt IVN de Oude
IJsselstreek een wande-
ling door ‘Het Heeken-
broek’, eigendom van
Natuurmonumenten.

Het is een zeer soorten-
rijk bos met een rijke
voorjaarsflora. Langs de
zuidkant van het bos
loopt de Roode Beek. De
graslanden ten zuiden
hiervan zijn ook in
beheer bij Natuur-
monumenten. 

De wandeling start om
14.00 uur bij de voor-
malige Aviko, hoek
Kipstraat/Prinsenweg,
Hoog-Keppel en duurt
ca. 2 uur. 

Deelname is gratis
maar een kleine vrijwil-
lige bijdrage is welkom.

Voor inlichtingen kunt
u bellen met Gerrie Til,
tel. 0314-625536.

Twee wethouders van de gemeente Bronckhorst, de heren Glasbergen en
Nas, hebben bij de Nutsbasisschool Wolfersveen op ludieke wijze de
nieuwe bibliobus officieel in gebruik genomen. Na in de Zelhemse bibli-
otheek, samen met genodigden van de Biblioservice Gelderland, leiding
en team van de bibliobus, directrice bibliotheek Doetinchem en het
team van de bibliotheek Zelhem, te zijn welkom geheten door voorzitter
dhr. Ben Stoltenborg, vertrok de bus met aan boord de wethouders naar
Wolfersveen.

Ook dit jaar organiseert Jong Gelre, afdeling Hummelo en Keppel, de
avondwandelvierdaagse. De afstanden die, van 29 mei tot en met 2 juni,
per avond gelopen kunnen worden zijn 2,5, 5, 10 en 15 kilometer. De start
is iedere avond bij Het Wissel  aan de Van Heeckerenweg 1 in Hummelo.
De finish is vrijdag bij boerderij De Korte Dag aan de Groeneweg.

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

Avondvierdaagse
Hummelo en Keppel

met boeken, het vertellen over boe-
ken, zowel thuis als op school, het
voorbereiden van spreekbeurten en
het ontdekken van alle mogelijkhe-
den op dit gebied als een fantasti-
sche voorbereiding op het bezoeken
van de reguliere bibliotheek in hun
toekomst”. 
Verder gaf hij aan dat de bus wel-
licht een centralere ontmoetings-
plaats zou moeten hebben in de
kleine kernen en gaf hij de wethou-
ders mee de bibliobus te gebruiken
om de afstand tussen gemeente en
burger in die kleine kernen te ver-
kleinen door het plaatsen van ‘info-
bakken’ of wellicht het houden van

een ‘kort spreekuur’ in de bus.
Na een gedegen uitleg door biblio-
theekbestuurslid en gewaardeerd
kunstkenner Johan de Boer, over de
samenwerking tussen bibliotheek
en Galerie, waardoor de bibliotheek
een bredere uitstraling heeft gekre-
gen en kunst, cultuur en onderwijs
elkaar prima kunnen aanvullen
door gebruik te maken van elkaars
kwaliteiten, maar ook van elkaars
ruimten, werd de bijeenkomst afge-
sloten met een bezoek aan de ten-
toonstelling van Hollandse Naïeven
in Galerie Bibliotheek op de boven-
verdieping van de bibliotheek.

Dauwzwemmen en 
zwemvierdaagse DWL

Op Hemelvaartsdag 25 mei kunt u
bij zwemclub DWL wederom dauw-
zwemmen in het Hessenbad van
Hoog-Keppel. Zwemmen door de
dauwdruppels en daarna een lekker
ontbijt met een broodje, krentenbol
en een eitje. Dauwzwemmen kan
van 6.00 tot 9.00 uur. Niet leden van
DWL betalen € 4,50, DWL leden €

3,50 en DWL jeugdleden € 3,00.
Vanaf maandag 5 juni tot en met
vrijdag 9 juni kunt u deelnemen aan
de traditionele zwemvierdaagse. 
Op maandag van 18.15 tot 19.15 uur;
dinsdag van 7.00 tot 8.30 uur of
18.15 tot 19.15 uur; woensdag van
7.00 tot 8.30 uur of 19.15 tot 20.00
uur; donderdag van 7.00 tot 8.30 uur
of 18.15 tot 19.15 uur; vrijdag van
7.00 tot 8.30 uur of 19.15 tot 20.15
uur. Niet leden van DWL betalen €
4,00 en DWL leden € 3,00.
Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met voorzitter
Gerard de Gier, tel. 0314-382113.

De Zonnekamp 
en de Bleijke

zijn op zoek naar 
vrijwilligers

Vrijwilligers van de Zonnekamp en
de Bleijke verzorgen verschillende
activiteiten in de verzorgingshui-

zen, maar zijn dringend op zoek
naar nieuwe collega’s voor het
schenken van koffie & thee, gast-
vrouw in het restaurant en de dag-
verzorging. 
U kunt deel gaan uitmaken van een
enthousiast team vrijwilligers en
wordt ingewerkt door ervaren colle-
ga vrijwilligers. Daarnaast krijgt u
ondersteuning van een beroeps-
kracht.

Koffie & thee schenken
U verzorgt samen met een collega
vrijwilliger het schenken van koffie
& thee op de afdelingen, bij de cli-
ënten in hun appartement.

Gastvrouw restaurant
Het zelfstandig -onder begeleiding
van de leidinggevende keuken- ser-
veren van warme maaltijden. 

Dagverzorging
De dagverzorging is bedoeld voor
mensen die meer behoefte hebben
aan kontakten met leeftijdsgenoten
en bovendien extra begeleiding en
zorg nodig hebben in hun persoon-
lijke situatie.  U ondersteunt de
betaalde kracht bij de werkzaamhe-
den. 
Vindt u het belangrijk om mee te
werken aan een plezierige leefomge-
ving voor onze cliënten en waarbij
persoonlijke aandacht centraal
staat, dan zijn wij op zoek naar u. 
Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Trix Klompjan, coördina-
tor vrijwilligerswerk, tel. 06-
30719582 of email
t.klompjan@markenheem.nl

De vertrektijd voor 2,5 km is maan-
dag t/m donderdag om 18.45 uur en
vrijdag om 19.30 uur. Voor 5 km
kunt u op maandag t/m donderdag
om 19.00 uur en vrijdag om 19.15
uur starten. De 10 km start maan-
dag t/m vrijdag om 18.45 uur en
voor de 15 km is de start op maan-

dag t/m donderdag om 18.30 uur en
vrijdag om 18.15 uur.
Voorinschrijving is mogelijk op vrij-
dag 26 mei van 18.00 tot 20.00 uur
in Het Wissel. 
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met Nick Beiloo, tel.
06-53432715.



´Nie-jer wetse fratsen´ op 14, 15 en 17 juni

Openluchtspel in Hummelo

Albert West & Schlagerfreunde
op 3e Ouderavond Radstake

Een oude onderwijzeres die al 40
jaar les heeft gegeven op de
Hummelose dorpsschool en ziek
thuis zit, wordt zonder medeweten
van het schoolbestuur vervangen
door een tijdelijke leerkracht. Deze
nieuwe juf komt met nieuwe voor-
uitstrevende ideeën die volgens het
schoolbestuur niet door de beugel
kunnen. Dit geeft aparte ontwikke-
lingen die te zien zijn op woensdag
14 juni, donderdag 15 juni en zater-
dag 17 juni.
De foto is gemaakt tijdens één van

de repetitie-avonden.
Op de foto: Kaily Mullink, Fleur Lan-
geweg, Rick Levers, Joey Mullink,
Gerrit Luesink, Rikie Baerends,
Gerrit Harenberg, Carla Harenberg,
Fieke Jolink, Tonnie Smeitink, Co
van de Ven, Gerrit Garritsen (regi-
seur), Ineke Jansen, Ben de Vries,
Arlette Juch, Gert-jan Bos, Leo
Meijer, Arnoud Hissink en Henk
Kuperij. Alies Helmink was helaas
net te laat voor de foto....
Verder zijn er talrijke figuranten die
dorpsbewoners spelen. Zo is er een

schoolklas van 20 kinderen en een
muziekkorps. Zelfs het volksfeest,
compleet met graaf en gravin, vaan-
delzwaaier, rentmeester en koning
en koningin wordt ten tonele
gevoerd. Kortom: ´half Hummel´
speelt mee. Dus redenen genoeg om
te komen kijken!
Het spel speelt voor de grote schuur
achter in de Greffelinkallee in
Hummelo en begint iedere avond
om 19.30 uur. Toegang tot het ter-
rein vanaf 18.30 uur. Kaarten kosten
€ 8,-  in de voorverkoop en € 10,- op
het terrein. U kunt kaarten in voor-
verkoop verkrijgen bij Spar Janssen
in Hummelo, Super de Boer in
Hengelo, Welkoop in Toldijk,
Peppelman in Zelhem en Keur-
slagerij De Worstepinne in
Doesburg.

Daarnaast zullen die Lustige Schlagerfreunde in de
Graanschuur een spectaculair Duitstalig feestje bou-
wen. De band bestaat uit 14 personen waaronder
“Kleino”,een jeugdige Heino- vertolker die alle moe-
derharten breekt.
In De Jachthut houdt Johan van de Radstake zijn
inmiddels traditionele Ouderavondspreekuur. Voor
alle ouders die eens wat meer willen weten over het
reilen en zeilen van de’ kids’.Ze kunnen naar eigen
inzicht samen met hun oogappels de diverse zalen
en dansvloeren bezoeken.
Autobestuurders worden deze avond verrast door
het BOB-team.In alle grote discotheken van Neder-
land is dit campagneteam regelmatig te gast om
nuchtere chauffeurs die de blaasproef met succes
doorstaan te belonen met gadgets. De zogeheten
‘Mega BOB”maakt bovendien kans op een ballon-
vaart.
Ouders kunnen overigens net als hun kinderen met
de discobussen gratis naar De Radstake reizen.

De Stichting Evenementencommissie van muziekvereniging De
Eendracht organiseert dit jaar het openluchtspel ´Nie-jer wetse frat-
sen´. Het stuk speelt in de jaren 50, een halve eeuw geleden, op de dorps-
school in Hummelo. 
Het stuk is geschreven door Gerrit Voskes en is gedeeltelijk herschreven
om het te kunnen gebruiken als openluchtspel.

Is this the way to Amarillo?? Die vraag wordt op
zaterdag 3 juni tijdens de derde Ouderavond in de
Radstake beantwoord. Wegens groot succes wor-
den vaders en moeders van de dancingbezoekers
jaarlijks uitgenodigd hun kinderen naar de dan-
cing te vergezellen.
Dat gebeurt onder het motto “Met Va en/of Moe
gratis naar de dancing toe”. Ze kunnen dan eens
met eigen ogen bekijken waar hun zonen en doch-
ters op zaterdagavond verblijven. 

De Radstake heeft die avond naast het complete
dancing-programma speciaal oog voor de ouders.
Voor het entertainment is niemand minder dan
Albert West aangetrokken. Deze vijftiger beleeft
een ware revival dankzij de succesvolle biercom-
mercials waarin hij zingend een hoofdrol vertolk-
te. 

Na 20 jaar managementfuncties in de informatietechnologie, stress, dage-
lijkse files en een grote liefde voor antiek voelde Bas van Ettekoven dat het
tijd was voor een nieuwe keuze en die keuze viel begrijpelijk niet op een
andere managementfunctie, maar op het starten van een eigen winkel in
antiek & curiosa met daarnaast woonaccessoires. Dus in de afgelopen
periode onderzocht hij de mogelijkheden, deed ervaring op via in- en ver-
koop van antiek in een zogenaamde ‘webwinkel’ op internet en kwam, op
zoek naar een pand voor zijn nieuwe winkel, toevallig in Zelhem terecht.
Wat hem direct trok was de sfeer en de gemoedelijkheid van de bevolking
en toen hij het pand op de hoek Doetinchemseweg – Pr. Irenestraat zag,
wist hij gelijk dat hij daar zijn winkel wilde openen.
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Tussen Antiek en Curiosa

Lichtroute 2006??

De commissie die vijf jaar geleden,
in het kader van ‘Zelhem – 1200’ een
lichtroute georganiseerd heeft, is
onlangs bijeen geweest om te bekij-
ken of er ook dit jaar een dergelijke
route uitgezet kan worden. Besloten
is om in principe op 3 en 4 novem-
ber een lichtroute te houden met
een start en finish bij de fam.
Menkveld aan de Hogeveldweg. Ook
werd een voorlopige route bepaald.
Die zal door Oosterwijk, Velswijk en
Wassinkbrink lopen. Bij voldoende
be-langstelling uit andere delen van
Zelhem komt daar volgend jaar een
route.
Na afloop is er een gezellige familie-
avond met gezellige muziek bij
Menkveldk.
Tot zo ver is de organisatie rond,
maar de werkgroep is zich bewust
dat een dergelijke route alleen kan
worden georganiseerd als er vol-
doende belangstelling is van de aan-
wonenden. Mensen, die hun huis
twee avonden speciaal willen ver-
lichten en daarnaast mensen die
langs de route ‘iets’ willen doen. 
Te denken valt aan toneel, hekserij,
landloperij, zwerver. 

Opgave kan tot 1 juni bij Henk Boe-
nink, Velswijkweg 5A, 7021 LM
Zelhem. Tel. 0314-641758  
famboenink@hetnet.nl

Open
Klootschiettoernooi 

op ‘de Bruil’

Op 28 mei wordt door Buurtvereni-
ging De Bruil en omstreken een
open klootschiettoernooi gehouden.
De start vindt plaats bij de feesttent
achter café ‘t Haantje in Ruurlo.
Teams kunnen zich vanaf 10.00 uur
inschrijven en de eerste ploegen ver-
trekken tussen 10.45 en 11.00 uur.
Deelname is mogelijk voor leden en
niet-leden (familieteams en buurtte-
ams zijn van harte welkom) van de
buurtvereniging.
Voor de jeugd is er dit jaar een kloot-
schiettoernooi onder leiding van
volwassenen. Deelname aan het
klootschiettoernooi kost € 3,-- per
persoon (incl. een consumptie).
Na afloop van het toernooi is er het
traditionele ‘Spätschoppen’.

Bas wil aan het starten van zijn win-
kel twee aspecten toevoegen, want
hij vindt zelf dat het woord antiek
te beladen is voor zijn ‘handel’.
Bas: “Bij het woord antiek denken
mensen al direct aan hoge prijzen
en dat is bij mij nu net niet de
bedoeling. Ik handel graag in meu-
bels die tussen de 50 en 150 jaar oud
zijn. Soms heet het dan antiek, soms
is het dat nog niet, maar heeft het
op mij zo’n uitstraling dat ik het
graag in mijn winkel heb. Ik hoop
dan ook dat de mensen, die langs
lopen, een stuk herkenning hebben
en eens even binnenlopen om de
meubels van dichtbij te bekijken. Al
komen ze alleen maar een praatje
maken en mij vertellen, waar een ar-
tikel hen aan doet denken, dan al
ben ik gelukkig en als ik dan ook af
en toe nog iets verkopen mag, wordt
het helemaal mooi”.
Aan de deur heeft Bas een plakkaat
hangen met de tekst (door mij geïn-
terpreteerd)  “Als er deze keer niets
tussen zat, kom dan volgende week
nog eens terug, want het assorti-
ment wisselt constant”, gekoppeld
aan een klein bakje met daarin visi-
tekaartjes, die de klanten mee kun-
nen nemen.
Het tweede aspect dat Bas wil toe-

voegen heeft te maken met de luxe-
positie waarin hij verkeert.
“Ik kan me deze winkel veroorloven,
omdat mijn vrouw een goede baan
heeft en een inkomen binnen
brengt. Daarnaast deel ik met haar
de hobby en belangstelling voor
antiek en staat zij mij bij met hand
en span diensten in de winkel.
Zonder haar zou ik dit niet kunnen
doen en had ik gewoon op zoek
moeten gaan naar een andere baan
in loondienst. Vandaar ook de toe-
voeging van de letters JB in ‘Onze
Zaak’ De J is van Joyce, mijn vrouw
en de B van Bas mijzelf dus”.
Naast het verkopen van meubels
gaat Bas ook meubels inkopen. Dus
ook als u een leuk meubel hebt,
maar er op uitgekeken raakt, kunt u
contact opnemen met ‘Onze Zaak’.
Naast rechtstreeks kopen kan een
meubelstuk ook in consignatie ver-
kocht worden. In dat geval blijft het
meubel eigendom van de klant,
maar wordt gestald in de winkel en
wordt er een prijs afgesproken, die
de klant aan Bas afdraagt bij ver-
koop.
Kortom; Neem eens een kijkje bij
‘Onze Zaak’, proef de sfeer van her-
kenning en zie wellicht dat de prijs
enorm meevalt.



SEV 2 kampioen

Jaarverslag politie Noord- en Oost-Gelderland

Dames HC’03 kampioen
Aan het begin van het seizoen had
men in de thuiswedstrijd nog verlo-
ren van KSH maar gaandeweg het
seizoen is het elftal steeds beter
gaan presteren. 

Een grote schare meegereisde sup-
porters kon na afloop de speelsters,
trainer/leider Eef Luesink en
assistent scheidsrechter Bart
Gosselink op de schouders nemen
en in de bloemetjes zetten. 

Terug in het clubhuis in Drempt
werd er voluit gefeest. Tussendoor
hebben de dames een rondrit
gemaakt door de dorpskernen, ‘s
avonds werd het feest elders voortge-
zet. 

De laatste wedstrijd van het seizoen,
tegen Bredevoort, werd met 4 -1
gewonnen waardoor de dames kun-
nen terugkijken op een geweldig
mooi seizoen.

Voor het eerst in jaren is het team
senioren 2 van korfbalvereniging
S.E.V. kampioen ge-worden. Na 3
overwinningen en 1 gelijkspel
kon het tean al in de voorlaatste
wedstrijd van het seizoen, op
eigen veld, kampioen worden. Na
2 keer 35 minuten was de eind-
stand 7-6, waarmee het kampioen-
schap was binnengehaald

De wedstrijd zelf had maar weinig
weg van een kampioenswedstrijd,
want 7 doelpunten is echt een
kampioen onwaardig. Maar alleen
het eind-resultaat telt, dus kon de
champagne worden ontkurkt en
de bloemen worden uitgereikt.
Met nog één wedstrijd te gaan kijkt
het team al uit naar het volgende
seizoen waarin ze het een klasse
hoger mogen gaan proberen.

Het dameselftal van HC'03 is kampioen geworden van de 4e klasse
middels een 0-3 overwinning op en bij haar grootste concurrent KSH
Harreveld. Marga Huntelaar scoorde driemaal, in navolging van haar
neef Klaas Jan.

Op zaterdag 13 mei werd ook in Zelhem de Europese Wereldwinkeldag
gevierd. De klanten konden die dag o.a. een rode kaart tegen kinderar-
beid ondertekenen en inleveren. 

Uitslag verloting
Wereldwinkel Zelhem

Wedstrijdprogramma 
S.V. Halle

Vrijdag 26 mei.
Young Stars (A1 seizoen 2005-2006)-
Old Stars (A1 seizoen 1992-1993).
Aanvang: 20.00 uur.
Zaterdag 27 mei. 
A- en C-juniorentoernooi. Aanvang:
9.30 uur.
Zondag 28 mei. 

Jan Klein Bleumink Toernooi.
Aanvang: 9.30 uur.

Start kaartverkoop 
Josti Band in Zelhem

Zaterdagavond 14 oktober zal de
Josti Band, op uitnodiging van de
jubilerende Drumfanfare Pr. Julia-
na, een concert verzorgen in sport-
hal ‘de Pol’. De Josti Band is een
bekend orkest, bestaande uit muzi-
kanten met een geestelijke en licha-
melijke handicap. 
Kaarten voor het concert kosten in
de voorverkoop € 17,50 (aan de zaal
€ 25,--) en zijn te bestellen via
www.prinsesjuliana.nl of te verkrij-
gen bij Cultureel Centrum ‘de
Brink’. Telefonisch reserveren is mo-
gelijk in overleg met c.c. ‘de Brink’,
tel. 0314-622140. Met de ervaring
van het Josti Band concert vijf jaar
geleden is het zinvol om nu uw kaar-
ten te bestellen, want toen moesten
mensen teleurgesteld worden.
Er zijn geen gereserveerde plaatsen,
behalve voor rolstoelgebruikers. Zij
krijgen een plaats op de eerste rij.
Begeleiders van rolstoelbegeleiders
dienen zelf ook in het bezit te zijn
van een geldige toegangskaart.

Hanenactie Euterpe

Chr. Muziekvereniging Euterpe
houdt in week 21 en 22 haar jaar-
lijkse hanen verkoop. De leden zul-
len bij u aan de deur komen om
diepvrieshanen te verkopen. De
hanen zijn wat zwaarder dan voor-
gaande jaren en daarom ook wat
duurder geworden. Maar Euterpe
kan de opbrengst goed gebruiken
voor het in stand houden van de ver-

eniging. 
De Hanen kosten  € 4,-- per stuk en
worden de zaterdag voor Pinksteren
(3 juni) bij u thuis bezorgd.
Hebt u liever geen haantje, maar
wilt u Euterpe toch steunen, dan is
een gift natuurlijk ook van harte
welkom.

Chr. Gem. 
zangvereniging

‘Hosanna’

Na het succesvolle Koninginnedag-
concert staat voor het koor
‘Hosanna’ uit IJzevoorde alweer een
volgende activiteit gepland. 
Op donderdagavond 1 juni houdt
het koor een ‘open repetitie’, waar-
bij iedereen de mogelijkheid heeft
geheel vrijblijvend een repetitie bij
te wonen om zo nader kennis te
maken met het zingen in een koor.
Deze open repetitie vindt van 19.30
tot 21.30 uur plaats in de
‘Pokkershutte’ aan de Loordijk 14 in
IJzevoorde.

Rommelmarkt
Inspiration

Op zaterdag 27 mei houdt Chr. koor
‘Inspiration’ uit Halle haar jaarlijkse
rommelmarkt van 10.00 tot 14.00
uur op het parkeerterrein van de
Korenaar, Dorpsstraat 87 te Halle.
Het geld dat met de rommelmarkt
bijeen gebracht wordt, zal o.a. wor-
den ge-bruikt voor de organisatie
van het jubileumconcert op 11 en 12
november van dit jaar.
Hebt u nog spullen voor de rommel-
markt, neem dan contact op met tel.
0314-631423 of tel. 0314-623654.

Nacompetitie Zelos 1

Zaterdag 27 mei.
Oranje Blauw 1 (Nijmegen)-Zelos 1.
Aanvang: 14.30 uur.
Dinsdag 30 mei.
Zelos 1-Hulzense Boys (Nijverdal).
Aanvang: 19.00 uur.

Aan het eind van de dag trok de
voorzitter van de wereldwinkel
Zelhem drie prijswinnaars uit de
ingeleverde kaarten. Op de foto de
prijswinnaars Mohamed Abdirahim

(2e prijs), Crista Gerritsen (3e prijs)
en hoofdprijswinnaar Theo Ortsen
(samen met zijn zoon), die als prijs
de ingepakte ‘eerlijke’ voetbal
kreeg.
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De politie Noord- en Oost-
Gelderland heeft in 2005 meer ver-
dachten aangehouden en aangele-
verd bij het Openbaar Ministerie en
meer misdrijven opgelost. Verder
nam in 2005 het aantal woningin-
braken licht af, maar werden er
beduidend meer verdachten voor
dit feit aangehouden in vergelij-
king met het jaar ervoor. In 2006
gaat de politie Noord- en Oost-
Gelderland nog meer aandacht
besteden aan het contact tussen de
politie en haar inwoners. Een tevre-
den iemand zal de politie eerder
bellen over een verdachte situatie
dan een ontevreden persoon.

Ook heeft de politie Noord- en Oost-
Gelderland dit jaar voor het eerst
een publieksjaarverslag uitgegeven.
Het kan op internet worden bekeken
of tijdens openstellingstijden bij het
gemeente-huis of het politiebureau
worden opgehaald.
Verdachten en aanhoudingen
In 2005 heeft de politie Noord- en
Oost-Gelderland ongeveer 9000 ver-
dachten aangeleverd bij het Open-
baar Ministerie. In 2004 waren dit er
nog 8.596. Verder werden 71.367 per-
sonen bekeurd voor feiten als mis-
handeling, openlijke geweldpleging,
vernieling en winkeldiefstal. In 2004
waren dit er 63.117. Het oplossings-
percentage van misdrijven steeg van
19% naar 22%. 
Speerpunten 2005
Een van de aandachtspunten het
afgelopen jaar was de aanpak van
woninginbraken. Het aantal aangif-
ten van woninginbraken is afgeno-
men van 1.859 naar 1.836. Tegelijker-
tijd zijn er meer verdachten van
woninginbraken aangehouden; 191

in 2005 tegenover 107 in 2004.
Een ander aandachtspunt was de
aanpak van veelplegers. De politie
heeft hier veel in geïnvesteerd. En
met resultaat: de helft van de aange-
houden veelplegers werd ook daad-
werkelijk vastgezet. In 2006 wordt
deze succesvolle aanpak voortgezet.
In 2005 steeg het totale aantal aan-
giften doordat steeds meer mensen
aangifte doen via internet op
www.politie.nl. Het aantal diefstal-
len uit motorvoertuigen lijkt fors te
dalen, rekening houdend met de
aangiftebereidheid bij dit delict:
4.763 in 2005 tegenover 5.451 in
2004. Een positieve ontwikkeling die
het resultaat is van een geslaagde
aanpak. Op diverse plaatsen in de
regio werden preventieprojecten uit-
gevoerd om het aantal auto-inbraken
terug te dringen.
Het aantal slachtoffers dat aangifte
doet van bedreiging en mishande-
ling blijft stijgen. Er werd vaker aan-
gifte gedaan van bedreiging (1.257 in
2005, 1.130 aangiften in 2004) en van
mishandeling (2.154 in 2005, 1.936
aangiften in 2004).
Leefbaarheid
De politie Noord- en Oost-Gelderland
heeft in het verslagjaar meer ver-
dachten van vernieling aangehou-
den: 470 in 2005, 356 verdachten in
2004. Ook werden er in 2005 229 ver-
dachten van inbraak en diefstal bij
bedrijven opgepakt tegenover 179 in
2004.
Vernielingen blijven een punt van
aandacht. Het blijkt dat er nog
steeds hekjes, fietsen, ruiten en bus-
hokjes worden vernield. Gelukkig
doen steeds meer mensen aangifte
van deze ergerlijke incidenten, mede
door het gemak van aangifte via

internet. Hierdoor krijgt de politie
een beter zicht op waar welke straf-
bare feiten worden gepleegd zodat
zij heel gericht haar toezicht kan
verscherpen.
Verkeersveiligheid
Ondanks het toegenomen verkeer
nam het aantal verkeersongevallen
af van 11.954 naar 11.622. Het ver-
keer blijft wel een belangrijk aan-
dachtspunt, want er vielen alleen al
in deze regio 59 verkeersdoden.
Daarom blijft de politie Noord- en
Oost-Gelderland actief controleren
op verkeersveiligheid.  Snelheidscon-
troles, het dragen van de autogordel,
roodlicht- en alcoholcontroles wor-
den uitgevoerd om het aantal slacht-
offers in het verkeer naar beneden te
krijgen. Het afgelopen jaar werden
321.540 bekeuringen uitgeschreven
met betrekking tot het verkeer
(2004: 110.737). Daarvan werden
1.872 bekeuringen uitgeschreven
voor alcohol in het verkeer (2004:
1.169).  
Contact politie en burger
In 2006 wil de politie Noord- en Oost-
Gelderland nog meer aandacht
besteden aan de contacten tussen
het publiek en de agenten. Ondanks
dat de regio nog ruim boven het lan-
delijk gemiddelde scoort, is er een
lichte daling over de tevredenheid
tijdens het laatste contact van de
politie en de burger zichtbaar. Een
prettig verlopen contact, ook al is
het bij een bekeuring, kan in de toe-
komst een waardevolle tip opleve-
ren. Een projectgroep is met de ont-
wikkeling van enkele initiatieven
bezig. Het complete jaarverslag is in
te zien op
www.politie.nl/
noord en oost gelderland
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Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon 

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

www.dierenspeciaalzaak.com   /   www.hondenbrillen.nl

Teken en vlooien
Voorkomt en bestrijdt u met de juiste producten en deskundig

advies. Kom daarom naar uw Erkende Dierenspeciaalzaak.
Advies Gratis. Nu met inlevering van deze advertentie 

10% KORTING op alle teken- en vlooienartikelen.

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

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

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

NN II EE UU WW
RROOTTEEXX  BBAANNDDEENN
11 ee KKWWAALLIITTEEIITT,,

SSCCHHEERRPP  GGEEPPRRIIJJSSDD
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur
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Ivana Poparich en Irina Parfenova
speelden alle uithoeken van Europa
bij elkaar. We begonnen in Oostenrijk
met Mozart en reisden via Beethoven
naar Grieg (Noorwegen). We verbleven
kort in Hongarije (Ligeti) en via Tsje-
chië (Janacek) en Rusland (Glazoenow)
kwamen we uiteindelijk terecht in
Spanje (De Falla). En dan een toegift
van Ravel (van Baskisch - Zwitserse af-
komst, in Frankrijk woonachtig).

Daarmee is ook wel de toon gezet: een
rijk gevarieerd palet van Europese mu-
sici uit de romantische periode die
met verve hun nationale trots hebben
omgezet in volksmuzikale composi-
ties. Het zal de tientallen bezoekers
soms wel wat geduizeld hebben met
zoveel muziektalen in één program-
ma. De twee vrouwelijke musici wis-
ten alle muzikale kikkers redelijk
goed in het mandje te houden en hun
sympathieke optreden met toelich-
ting op het programma droegen daar-
aan bij. De instrumenten werden tech-
nisch goed bespeeld, in het begin wat
massief en zwaar gespeeld, maar al-
lengs subtieler en meer ontspannen.
Dat was goed te merken in Edward
Griegs sonate opus 36:  een rijk gevari-
eerd stuk waarbij de cello de grondto-
nen en de piano de grillen van de na-
tuur vertolken. Tijdens dit deel van
het concert speelden beide musici
goed op elkaar in en wisten bij vlagen
de atmosfeer van de ruige Noorse na-
tuur goed te treffen. Dit gebeurde op
expressieve manier met een mooi ge-

balanceerde middenstuk (Andante) en
een Allegro deel dat met overgave en
met heldere muzikale  verhaal lijnen
werd gespeeld.  

Na de pauze een hilarisch moment
dat deed denken aan het weermanne-
tje en - vrouwtje, die elkaar afwisselen:
pianiste Irina verdween na haar korte
toelichting en ging op zoek naar cellis-
te Ivana, die tegelijkertijd met de zaal
betrad via een andere deur betrad. Iva-
na speelde de dialoog voor solo cello
overigens voorbeeldig. Het sprookje
van Janacek werd als een mooi muzi-
kaal verhaal verteld en met de Spaan-
se volks suite van De Falla (Suite popu-
laire Espagnole) dat heel beeldend
werd vertolkt, kwam het programma
aan een eind. 

Als bijzondere toegift debuteerde So-
phie Jurjens (13 jarige dochter van pia-
niste Irina) met "het antwoord op mijn
vraag", een eigen compositie voor
meisjes stem, zelf begeleid op piano.
Daarmee waren we weer terug op ei-
gen bodem. De Kunstkring bood hier-
mee weer een interessant muzikaal
programma, dat ook voor mensen bui-
ten Ruurlo interessant is. Misschien
een idee om het programma ook eens
in omliggende gemeenten te promo-
ten?

Het volgende concert is op donderdag
3 augustus om 19.30 uur in de Kasteel-
tuin, met zes (!) blues orkesten die de
sterren van de hemel gaan spelen.

Interessant concert in Orangerie

Het was aangenaam vertoeven bij dit concert in de Orangerie: muzikaal
een interessant programma en dat in de gemoedelijke sfeer van een huis-
kamer concert. De Kunstkring Ruurlo nodigde afgelopen zaterdag twee
dames uit die op piano en cello een gevarieerd en interessant muzikaal
reisprogramma aanboden.

De presentatie werd met veel kabaal
geopend, Thijs Meenink reed door het
doek in de nieuwe outfit en met de
nieuwe motor volledig in de reclame
van de sponsoren. Vervolgens werd er
aan de sponsoren en overige gasten
een kort stukje verteld over de geschie-
denis van het team.

In 2001 opgericht met de rijders Joost
en Thijs Meenink. Dit eerste jaar werd
Joost Kampioen in de regionale uitwis-
selingswedstrijden in de 125 cc klasse.
In 2003 is de overstap gemaakt naar de
landelijke wedstrijden de KNMV junio-
ren 125 cc klasse. In 2006 heeft het
team een metamorfose ondergaan. Er
zijn veel nieuwe sponsoren en een vol-
ledig nieuwe look voor het team.
Teammeenink.nl. Er wordt nu gere-
den met Honda 250 CC viertakt moto-

ren in KNMV Nationale Cub Klasse.
Verder in de presentatie werd aan alle
sponsoren even de aandacht geschon-
ken met in het bijzonder Wim Achter-
kamp die als eerste het team ging
sponsoren en aan Autobedrijf Melgers,
Theo en Vincent Melgers die de locatie
ter beschikking hadden gesteld. Aan
het eind van de presentatie werd als
dank een lijst met het nieuwe shirt
aan de heren Melgers overhandigd.

Tot slot werd er met alle aanwezige
sponsoren en/of afgevaardigden een
groepsfoto gemaakt alvorens het feest
kon losbarsten. Overige sponsoren
staan op de site Teammeenink.nl: RR-
Racing, ARCI Steenderen, MX Toren-
stad, Aviko, Autobedrijf Niesink, Rowi
Straalbedrijf, Tweewielerhuis de Meu-
lenreek.

Het daarop volgende feest was voor ie-
dereen een succes, voor de kleintjes
was er een springkussen en voor de
volwassenen een biertje van de tap en
een warme hap van de barbecue. De
reacties van de aanwezigen waren ook
zeer enthousiast en het mag als een
zeer geslaagde middag beschouwd
worden.
Wat algemene informatie over het
team. Rijders zijn Joost & Thijs Mee-
nink. Crossen sinds 1999. Thijs stu-
deert in Eindhoven aan de universiteit
en probeert naast de studie actief te
crossen, hij verzorgt o.a. de site. Joost
zorgt meer voor de contacten naar de
sponsoren en het runnen van het
team.

Het gaat goed met het team er is een
grote enthousiaste club met sponso-
ren ca 20. Dit jaar is de overstap ge-
maakt van de 125cc tweetakt naar de
250 cc viertakt motoren, dit is tot he-
den erg wennen. Desondanks zijn de
resultaten zijn dit jaar goed, in de tus-
senstand staat Joost 9e en Thijs 28e
van de 89 deelnemers. De wedstrijden
worden verreden in het hele land en
zien er als volgt uit: ochtend: machine
keuring, tijdtraining voor een startpo-
sitie, 

Middag: eerste manche, tweede man-
che. De wedstrijden tot nu toe en de
hoogtepunten: Holten, Joost 5e trai-
ningstijd, 12 plaats dagklassering.
Hummelo, Joost 13e plaats. 2e snelste
clublid van de TCD Hummelo. Marum
en Joure in 1 weekend 29 en 30 April.

Presentatie TeamMeenink

Zondag 7 mei om 15.00 uur kwamen de eerste mensen bij Autobedrijf Mel-
gers waar de Presentatie gegeven werd. De opkomst was boven verwach-
ting ca 80 volwassenen en 25 kinderen. Na de ontvangst werd om 15.30 uur
aangevangen met de presentatie.

v.l.n.r.: Rinie van Laar/Van Laar Suspension, Wim Achterkamp/Achterkamp Vastgoed, Robert Teerink/Stukadoors bedrijf ROTEE, Maarten
Huisman/Digicar, Peter van Heuven/Hästens Store Doetinchem-Zutphen, Bart Scharenborg/Bouwbedrijf Scharenborg-Menting, Vincent
Melgers/Autobedrijf Melgers, Alfons Heitkönig/Heitkönig transportbedrijf, André Bijenhof/Jos Reklame, Fred Brouwer/Fred Brouwer Tuin
& Parkmachines, Rob Rietman/Skippy Rietman Klussenbedrijf. Onderste rij: Thijs Meenink, Theo Melgers/Autoberdijf Melgers, Joost Mee-
nink, Tom van de Weijden/Digicar, Rudy van Hussel/van Hussel logistiek Gaanderen.

Dit mooie resultaat werd bijeen-
gebracht door de volgende loca-
ties: Hengelo € 2549,25; Humme-
lo en Keppel € 1617,42; Steende-
ren € 2450,25; Vorden € 3311,06;
Zelhem € 3110,25.

Vrijwilligers en gevers hartelijk
bedankt namens de Collecteorga-
nisatie van de Nederlandse Hart-
stichting, Afdeling Bronckhorst

Hartstichting bedankt
collectanten en gevers

De jaarlijkse collecte van de Na-
tionale Hartweek van 16 t/m 22
april 2006 heeft in de gemeente
Bronckhorst het totale bedrag
van € 13038,03 opgeleverd.

Deze unieke, zeer effectieve en na-
tuurlijke Anti-Ageing behandelmetho-
de is dè behandeling van dit moment,
het laat de traditionele en zeer pijnlij-
ke verjongingsbehandelingen ver ach-
ter zich. De huid wordt verstevigt en
enigszins gelift zodat rimpels gladge-
streken worden. Tevens wordt de huid-
structuur verbeterd, zoals grove po-
riën en acne littekentjes. De behande-
ling  is veilig,  snel en eenvoudig. U
kunt na deze behandeling uw norma-
le werkzaamheden direct weer hervat-
ten. Deze behandeling is geschikt voor
ieder huidtype. Meteen na de behan-
deling voelt uw huid steviger, gladder
en jeugdiger. Deze unieke behandel-
methode  wordt uitgevoerd door de
artsen van Medicos, zij hebben zich
hierin gespecialiseerd en zijn gekwali-
ficeerd om deze behandeling uit te
mogen voeren. De artsen zijn BIG gere-
gistreerd en aangesloten bij de VAR.
Velen hebben deze behandeling al on-

dergaan en zij zijn hier allen enthou-
siast over. Wilt u meer informatie over
deze unieke Anti-Ageing behandelme-
thode kan men kijken op www.medi-
cos.nl 

U kunt ook een afspraak maken voor
een consult waarin u uw persoonlijke
wensen kenbaar kunt maken zodat de
arts een advies opmaat kan geven. Op
vrijdag avond 9 juni a.s. is een arts aan-

wezig, Wilt u voor deze datum een af-
spraak maken voor een vrijblijvend
consult bel dan:
Salon Esthetica, Perebloesem 17, Doe-
tinchem, tel. (0314) 39 33 43

Anti-Ageing behandelmethode
Heeft u genoeg van die rimpels,
wilt u een strakkere huid en een
mooiere huidstructuur? Dat is nu
mogelijk met de nieuwste Anti-
Ageing behandelmethode van dit
moment!



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

Gerald Veldscholten en de vele vrijwil-
ligers hebben eerst gelnventariseerd
hoe het complex erbij stond. Er was
veel achterstallig onderhoud. Vooral
de kleedkamers voldeden niet meer
aan de hygiënische eisen. “Maar ook
de riolering was in slechte staat”, ver-
telt Veldscholten. Na de inventarisatie
werd een plan van aanpak gemaakt.
De werkzaamheden werden in fases
uitgevoerd. 
In de eerste fase werden de kleedka-
mers opgeknapt en nieuw betegeld.
De hele betonnen vloer is eruit ge-
weest. Ruim één meter onder de vloer
zijn ze aan het werk geweest voor het
aanleggen van riolering, waterleiding
en andere noodzakelijke voorzienin-
gen. “Dat was een hele klus. Er is weer
een nieuwe gelsoleerde vloer gelegd,
nieuw tegelwerk aangebracht en alles
is voorzien van een likje verf”, zegt Ge-

rald. Ook de ruimtes voor scheidsrech-
ters en massage zijn meegenomen in
de verbouwing. “We hebben zelfs nog

gedacht aan vloerverwarming. Maar
dat was technisch te moeilijk en te
kostbaar”. 

Onder de vloer zitten veel leidingen
en andere materialen. Er ging veel tijd
in zitten. Toen de vloer opengebroken
werd, kwamen de ‘bouwvakkers’ van
alles tegen. Met name de riolering was
niet berekend op de uitbreiding en
was in slechte staat. Die moest er eerst
helemaal uit. Gerald: “Als je dan an-
derhalve meter in een gang moet gra-
ven is dat niet prettig. Het is een loop-
gravenoorlog geweest”, blikt hij terug.
“Gelukkig konden we dit doen toen de
competitie stil lag. Het was één grote
zandbak”, zucht de bouwcoördinator
als hij er weer aan terugdenkt. Vol lof
is Gerald over de medewerking van de
vele vrijwilligers. “Het mooiste is, dat
jongens spontaan komen om te hel-

pen. Sommigen voetballen al niet
meer bij Pax, maar vinden dat ze wat
terug moeten doen omdat ze altijd

fijn bij Pax gevoetbald hebben”, weet
hij. “En als je die jongens dan bezig
ziet, dan geef je dat gewoon een kick.

Daar doe je het ook voor en krijgt het
een breed draagvlak. Dat is de winst
van Pax”. 

Veldscholten deelt graag complimen-
ten uit aan anderen. Hij coördineert
en stuurt de mensen aan, maar is zelf
ook bijna iedere zaterdag en vele avon-
den aan het timmeren bij Pax. “Mijn
vrouw zegt wel eens: Gerald, waar zijn
jullie toch mee bezig! Maar als je A
zegt moet je ook B zeggen”, zegt hij be-
scheiden met een grijns op zijn ge-
zicht. Enthousiast spreekt Gerald over
de vrijwilligers en bedrijven die Pax
een warm hart toedragen. Het ene
voorbeeld volgt na het andere. “Als je
nou ziet zoals de firma Enzerink, die
jongens zitten de hele dag op een
graafmachine. Je hoeft ze maar te bel-
len en ze komen ’s avonds bij Pax een
paar uurtjes helpen. Dat is toch prach-
tig. Met installatie -en andere bedrij-
ven gaat het precies hetzelfde. Pax
krijgt heel veel steun van plaatselijke
ondernemers. Daar ben ik heel blij
mee. Niet alleen met personeel maar
ook met middelen. Dat is gewoon fan-
tastisch”, glundert Veldscholten. 

Inmiddels wordt er alweer volop ge-
werkt aan fase twee, de verbouwing
en uitbreiding van de kantine. De ou-
de toiletgroepen zijn vervangen door
nieuwe en er is een grote entree met
een garderobe voor voetbaltassen. Er
zijn meerdere ingangen met elektro-
nische deuren. Ben Lenderink, een col-
lega-bestuurder van Veldscholten
heeft die deuren op de kop kunnen
tikken. “Een automatische schuifdeur

zou voor schroot weggaan. Hij denkt
dan net even aan Pax. Ik krijg dan een
belletje of die schuifdeur past. Maar
dat past altijd in het plan. Iets wat we
aangeboden krijgen, maken we pas-
send in het geheel. Natuurlijk wel bin-
nen de uitstraling en het moet archi-
tectonisch verantwoord zijn”. 

De kantine komt er prachtig uit te
zien en is uitgebreid met zo’n hon-
derd vierkante meter. Aan de voorzij-
de zijn grote schuifdeuren met glas ge-
plaatst. Je zit kort op de velden met
een prachtig uitzicht. De kantine
krijgt een nieuwe vloer met isolatie en
vloerverwarming. Er komt een sys-
teemplafond met tl-armaturen, spots
en de nodige installatie voor lucht,
muziek en alarm. Alles wordt netjes
weggewerkt. De keuken is de laatste fa-
se die onder handen genomen wordt.
Hiervoor is een mooi ontwerp ge-
maakt. “Maar”, waarschuwt Gerald
Veldscholten, “we moeten wel kijken
hoever we komen met de financiële
middelen. Eerst maken we de kantine
af. Als dat klaar is moeten we kijken
hoe we er financieel voorstaan. We be-
sparen nu al heel veel door eigen
werkzaamheden en schenkingen van
bedrijven”. 
Er is een groot terras aangelegd. Daar-
mee zit je nog dichter en mooier op de
velden. Om het terras komt een hek-
werk. Als de competitie stil ligt, wordt
begonnen met de vloer in de kantine.
De afwerking van de kantine wordt zo-
veel mogelijk in de winter gedaan. Het
is de bedoeling dat rond het voorjaar
2007 alles klaar is.

Vrijwilligers zetten zich in voor voetbalclub

Accommodatie Pax komt er mooi uit te zien
Bij voetbalvereniging Pax uit Hengelo zijn vrijwilligers al vanaf mei 2004
bezig met de verbouwing en uitbreiding van de accommodatie. Onder
aanvoering van bouwcoördinator en Pax-bestuurslid Gerald Veldscholten,
wordt er veel werk verzet. De renovatie wordt in fases uitgevoerd en ver-
loopt naar wens.
Fase één zijn de kleedkamers die helemaal onder handen zijn genomen.
Het resultaat ziet er prachtig uit. Inmiddels zijn de vrijwilligers al weer
enige tijd bezig met fase twee. De hoofdingang naar de kantine is veran-
derd, er zijn nieuwe toiletgroepen bijgekomen en de kantine wordt uitge-
breid en vernieuwd. Wanneer dit allemaal klaar is wordt begonnen met
fase drie, waarbij de keuken wordt aangepast die dan weer voldoet aan de
eisen van deze tijd. De verwachting is dat de hele verbouwing begin fe-
bruari 2007 klaar is.

Gerald Veldscholten en de vele andere vrijwilligers hebben al veel werk verzet.

Aan de voorzijde van de kantine is een grote glaspui gekomen.

Het antwoord is beslist ontkennend,
ook al lijkt het oppervlakkig gezien
anders. Dat Bronckhorst niet geel
kleurt komt omdat we als consument
al zo vaak en op zoveel manieren fi-
nancieel worden gepakt dat deze on-
rechtvaardige extra belasting veel

mensen niets meer lijkt te doen. Te-
meer omdat, wie de gemeentleijke be-
lasting-aanslag van dit en vorig jaar
vergelijkt ontdekt, dat we er ook als
huiseigenaar niet op achteruit lijken
te zijn gegaan. Maar dat komt omdat
het voordeel van het gebruikersdeel,
dat alle Nederlanders dit jaarn eit
meer hoeven te betalen, handig door
de gemeente is ingepikt. Verder speelt
mee dat we door radio, TV, kranten en
de brievenbus onder zoveel reclame
worden bedolven dat we echt niet al-
les meer kunnen lezen. En daardoor
dus het affiche in Contact van twee
weken geleden, aan onze aandacht is
ontsnapt. Tenslotte zijn er veel men-
sen die niet graag protesteren of opval-
len, een goede eigenschap van veel be-
woners van de Achterhoek.

Het antwoord op de vraag of de actie is
geslaagd kan dus toch een volmondig

"ja" krijgen. We hebben als werkgroep
het probleem aangekaart dat er ook in
Bronckhorst sprake was van 'gemeen-
telijke graaicultuur' (een definitie van
minister Zalm). We hebben met onze
ludieke actie de aandacht gekregen
van de regionale en zelfs landelijke
media. We hebben de politici duide-
lijk gemaakt dat het onrechtvaardig is
dat de fouten die door vroegere ge-
meenteraden zijn gemaakt niet voor
een groot deel mogen worden ver-
haald op de huiseigenaren in onze ge-
meente, in wezen een willekeurige
groep burgers die geen enkele schuld
had aan die fouten. En dat het hier -
zoals een in Bronckhorst wonende ju-
rist het in zijn bezwaarschrift noemt -
gaat om een maatregel die 'ín strijd is
met het juridisch gelijkheidsbeginsel'.

En - heel belangrijk - we hebben be-
reikt dat de Bronckhorster ge-

meenteraad haar mening heeft
veranderd.
In de raadsvergadering van 17 mei jl.
heeft een meerderheid van de raad
zich uitgesproken voor het laten val-
len van de voorgenomen nog verdere
OZB-verhoging voor huiseigenaren
voor de jaren 2007 en 2008. Dat de
kleine werkgroep "de Melkkoeien van
Bronckhorst", een groepje van zes
mensen, dit heeft bereikt is een unie-
ke gebeurtenis die ook in het nieuws
van TV-Gelderland en bijv. de Stentor
volop aandacht kreeg.

Dat er veel inwoners achter onze actie
staan bljikt verder uit het feit dat er al
een bedrag van bijna € 450,- is gestort
op de rekening van onze werkgroep
om de affiche-advertentie in Contact
te kunnen betalen. Weliswaar nog
niet voldoende om de kosten van ruim
duizend euro van de nota te kunnen

voldoen, maar we zijn pas tien dagen
bezig en we hebben goede hoop dat de
actie nu zeker zoveel sympathie zal
hebben bij u en vele andere inwoners
van onze dorpen, dat we straks deze
schuld aan de uitgever zullen kunnen
voldoen. Tussen twee haakjes: het re-
keningnummer van de werkgroep 'de
Melkkoeien van Bronckhorst' bij de
ABN is 56.20.19.367.
Wie weet kunnen we dan ook nog ver-
der gaan door het besluit van de OZB-
verhoging, dat in december 2005 door
de gemeenteraad is gekomen, alsnog
bij de rechter aan te vechten. Zodat de
conclusie mag zijn dat die koppige
melkkoeien van Bronckhorst met uw
(financiele) medewerking misschien
nog een lange staart kunnen krijgen.
En als u het gele protest-affiche nog
hebt: hang het nog een weekje op zo-
dat Bronckhorst toch nog wat geler
kleurt.

Deze veertien dagen - zo meldt ons
de woordvoerder van de werkgroep
'de Melkkoeien van Bronckhorst' -
zou onze gemeente geel hebben
moeten zien van de affiches. Gele
protestaffiches tegen de onredelij-
ke verhoging met 48% van de OZB
voor eigenaren. Dat is duidelijk
niet het geval. Op de rond 4.000 wo-
ningen die in onze gemeente het
eigendom zijn van particulieren
zijn er - na een steekproef - slechts
enkele honderden protest-raambil-
jetten opgehangen. Een mislukte
aktie?

Goed nieuws van 'de Melkkoeien van Bronckhorst'
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Onder aanvoering van de oudste deel-
nemer, de 35 jarige Erik Hulzebosch
bereikte de wedstrijd een climax. En-
kele ronden lang buffelde de ‘slimme
vos’ aan de kop van het peloton. En dat
in een hoog tempo, een lang gerekt pe-
loton volgde de krachtpatser uit Loo-
zen. De strategie was duidelijk, één
van Erik’s ploegmaten van Nefit
moest winnen. Het had er ook alle
schijn van toen ook Sjoerd Huisman,
Arjan Smit en Arjan Mombarg zich in
de voorste gelederen melden. Bij het
ingaan van de laatste ronde was het
met geen zinnigheid te zeggen wie
uiteindelijk de wedstrijd in Vorden op
zijn naam zou schrijven.
In de laatste bocht pakte de Belg Stijn
van Hove van de Habovoploeg een
tiental meters voorsprong. De hele
meute achter hem aan, het mocht
niet baten, Stijn bleek niet meer te
achterhalen ondanks een verwoede
poging van Vordenaar Arjan Mom-
barg, die op fraaie wijze tweede werd
juist voor de Australiër Michael Byrne,
de winnaar van vorig jaar in Vorden.
Een prachtige ontknoping van een
enerverende wedstrijd. Een strijd waar
volop de aanval werd gezocht. Rustig
aandoen in het begin? Vergeet het
maar. Al in de eerste ronde staken
Stijn van Hove en Willem Hut uit Hau-
lerwijk de lont in het kruitvat. Zij
bouwden een kleine voorsprong op en
hielden die drie ronden lang vast.

AANVAL OP AANVAL
Na 20 minuten koersen luid applaus
van het publiek toen de Nefit- kanon-
nen Arjan Smit en Arjan Mombarg op
avontuur gingen. Daarna was het de
pas 17-jarige Gary Hekman van de
Wildkampploeg die de show stal. Hij
sloeg een gat van tien seconden. Met
Arjan Mombarg op kop van het pelo-
ton werd Hekman weer ingelopen. De
man uit Gramsbergen liet zich niet
vermurwen en zocht opnieuw de aan-
val. Dit keer in gezelschap van Mark
Tuitert en Arjan Smit. Het drietel
bouwde in enkele ronden tijd een
voorsprong op van 20 seconden. De be-
slissende slag was geslagen, zo leek
het.

Arjan Smit over deze fase in de wed-
strijd: ‘De voorsprong leek zo op het

oog voldoende, maar ik zag al gauw
dat Mark Tuitert er compleet door
heen zat. Alleen met Gary Hekman
doorrijden zag ik niet zitten. We zou-
den die voorsprong nooit kunnen be-
houden. Dus wat gas terug genomen.
Ik wilde mij bovendien niet forceren.
Het gaat wedstrijd na wedstrijd beter
met mij, ik heb echter nog niet de
vorm om mee te doen voor een podi-
umplaats. Ik richt mij nu op Tweede
Pinksterdag wanneer het Nederlands
kampioenschap wordt gehouden’, al-
dus Arjan Smit die zich na afloop te-
vreden toonde met de vijfde plaats.

Toen de drie koplopers weer door het
peloton waren opgeslokt ging de strijd
onverminderd door. In die fase onder-
scheidden zich Arjan Mombarg en
Sjoerd Huisman, sleurend aan de kop
van het peloton om het tempo hoog te
houden. Het was opnieuw de vandaag
beresterke Gary Hekman die het voor
de derde keer probeerde, ditmaal met
in zijn kielzog Hermen van der Wal
uit Urk. De wedstrijd bleef spannend
en het aankijken meer dan waard. Ar-
jan Smit weer in de aanval, vervolgens
de Nederlands kampioen samen met
opnieuw Gary Hekman en Emiel
Blauw uit Roden.

ERIK HULZEBOSCH
En de rest is bekend, maestro Hulze-
bosch nam het heft in handen in de
hoop dat één van zijn ploegmakkers
het karwei zou afmaken. Erik na af-
loop: ‘We hadden vooraf geen bepaal-
de tactiek afgesproken maar het was
natuurlijk duidelijk dat wij Arjan
Mombarg aan een podiumplaats wil-
den helpen. Jammer dat het niet ge-
lukt is, maar ik ben zeer tevreden over
de wijze waarop onze ploeg vandaag
gereden heeft. Ook over mijn eigen
prestatie. Het was dit seizoen mijn eer-
ste wedstrijd, ik kon het tempo goed
volgen, in de laatste fase van de koers
zelfs bepalen. En dat geeft een goed
gevoel’, aldus Erik.

Arjan Mombarg was dolblij met zijn
tweede plaats. ‘Jammer dat het pelo-
ton net voor het ingaan van de laatste
bocht stil viel. Daar maakte Stijn van
Hove uitstekend gebruik van. Ik kon in
de laatste honderd meter niet meer

aanklampen al was ik er heel dicht bij.
Dik tevreden met een podiumplek’ zo
glunderde de Vordenaar. ‘Niet bang
dat halverwege koers Tuitert, Hekman
en Smit weg zouden blijven’? zo infor-
meerden we. Arjan: ‘Ik was er vast van
overtuigd dat ze het niet zouden red-
den. Het tempo aan de kop van het pe-
loton bleef hoog, dus waren zij bij
voorbaat kansloos. En je hebt het ge-
zien hè, sprinten kan ik ook’, zo sprak
Arjan die onderwijl een heerlijk glaas-
je gerstenat door de finish (sorry door
de keel) liet glijden! Een Nederlander
met voor zich op de eerste plaats een
Belg en achter zich op de derde plaats
een Australiër, ‘internationaler’ kon
het eigenlijk niet tijdens deze specta-
culaire skeelerwedstrijd van de A-rij-
ders.

Tijdens de wedstrijd bij de dames kon-
den Foske Tamar van der Wal en Ma-
riska Huisman hun favorietenrol niet
waar maken. Foske moest zelfs halver-
wege koers de pijp aan Maarten geven,
terwijl Mariska Huisman op een voor
haar teleurstellende 17e plek eindig-
de. Er was er maar één die de overwin-
ning toekwam, de zeer sterk rijdende
Belgische Hilde Goovaerts. De gehele
wedstrijd door ging zij in de aanval
om tenslotte al tien meter voor de fi-
nish de handen juichend in de lucht
te steken. Vorig jaar won zij ook al in
Vorden, dus petje af voor deze goed-
lachse zuiderbuur. ‘Dan ga je zeker nu
wel een huis kopen in Vorden’, zo
vroeg microfonist Jannes Mulder. ‘Als
dat zou kunnen’, zo reageerde Hilde
gevat. “Geen probleem hoor dat kan
ter plekke geregeld worden. Thoma
Makelaars de hoofdsponsor van deze
wedstrijd heeft vast nog wel een huis
in de aanbieding’, zo sprak Jannes.

UITSLAGEN:
A-rijders: 1 Stijn van Hove België (Ha-
bovo); 2 Arjan Mombarg Vorden (Nefit)
3 Michael Byrne Australië (Univé); 4
Gary Hekman Gramsbergen (de Wild-
kamp); 5 Arjan Smit Nijeveen (Nefit)
Dames: 1 Hilde Govaerts België (Uni-
vé); 2 Angeline Thomas Australië (Uni-
vé); 3 Bianca Roosenboom Kampen
(Univé)

B-rijders: 1 Sander de Graaff Rijswijk
(Br); 2 Robbie Gaudesaboos België; 3
Rick Smit uit Hem

C1-rijders: 1 Niels Steenbakker Bigge-
kerke; 2 Erwin Mesu Middelburg; 3
Wilbert Zielman Steenwijkerwold.
Veteranen: 1 Henk Lankhof Aalten, 2
Jean-Luc Ostijn België; 3 Meindert Tim-
merman Leeuwarden.

Volop strijd tijdens skeelerwedstrijd in Vorden

Vordenaar Arjan Mombarg naar fraaie tweede plaats op
thuiscircuit achter winnaar Stijn van Hove uit België

v.l.n.r.: Arjan Mombarg, Stijn van Hove, Rondemiss Mandy Gotink, Michael Byrne.

Donkere wolken joegen in de slotfase over het skeelercircuit in Vorden.
Pluvius zou elk moment weer zijn werk kunnen doen. Een activiteit die
hij de gehele dag al had ontplooid. Tot in de slotfase bleef het, althans wat
de A-rijders betreft, droog tijdens deze vierde etappe van de ‘Univé World
on Wheels’ skeelercompetitie. De rijders trokken zich niets van de weers-
omstandigheden aan, want toen de volgende regenbui zich daadwerkelijk
aandiende, barstte de strijd bij de A-rijders in alle hevigheid los. Het pu-
bliek kreeg een ongemeen spannende wedstrijd voorgeschoteld.

Start A-rijders.

v.l.n.r.: Angeline Thomas, Hilde Govaerts, Bianca Roosenboom.

Winnaar karts.

Winnaar skeeleren.



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

WK ACTIEWK ACTIE
WEKEN BIJWEKEN BIJ
ELIESENELIESEN
ELECTROELECTRO van: 179,-van: 179,-

voor:voor: 129,-129,-

HEPA LUCHTFILTER
1800 WATTBOSCH STOFZUIGER

EXTRA PARKETBORSTEL

Complete setComplete set

voor:voor: 699,-699,-voor:voor: 299,-299,-

CHALLENGER ONTVANGERCOMPLETE SCHOTELSET

CANAL DIGITAL SMARTCARD

SAT FINDER MET METER

60 CM SCHOTEL + STATIEF KAART EUROPA OP SD-CARDEXTRA BREED TOUCHSCREENTOMTOM NAVIGATIESYSTEEM

DUIDELIJK GESPROKEN

HANDSFREE BELLEN

van: 249,-van: 249,-

voor:voor: 188,-188,-

CRYSTAL CLEAR55 CM BEELDBUISPHILIPS TELEVISIE

TELETEKST

3 PAKKEN
STOFZUIGERZAKKENGRATISGRATIS

NIEUW!NIEUW!

OP=OPOP=OP

prijsstunt:prijsstunt:

PIXEL PLUS EN 2D COMB FILTER66CM HIGH DEFINITION LCD
PHILIPS LCD TV

VIRTUAL DOLBY SURROUND

van: 1399,-van: 1399,-
voor:voor: 799,-799,-

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

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

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

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

www.darteltrampolines.nl

Verkoop en verhuur, 
reparaties en onderdelen 

bij dé speciaalzaak
in buitentrampolines

Broekstraat 22, Doetinchem 
Showtuin open: di. & wo. 

10.00-17.30 uur; za. 10.00-16.00 uur
of op afspraak: (0314) 39 16 99

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

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

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo • Tel.: 0575 - 464000

www.harmsenvakschilders.nl

Officieel dealer

van:

Histor

Flexa

Rambo

D’IMAGO

Wyzonol

Cetabever

Sigma

Sikkens

Herfst & Helder

Boonstoppel

Nieuw: Nu ook alle 

Sikkens verven 

uit voorraad mengbaar

Nieuw: Nu ook alle 

Sikkens verven 

uit voorraad mengbaar

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

DIN Gasfles 2006

gevuld met 5 kg propaan € 30,-
Ook het adres voor het 

afvullen met propaan
van uw eigendomsfles

 

 
 

Controlee blusmiddelenn 
Wist u dat bezitters van blussers jaarlijks verplicht zijn deze te laten controleren?
Op de volgende data kunt u daarvoor weer bij ons terecht:

donderdagg 88 junii  20066    
en 

donderdagg 22 novemberr 20066 

Locatie:
Oefencentrum “De Maalderij”, Zutphen-Emmerikseweg 103, 7223 DB Baak

De standaardcontrole kost  12,50 excl. BTW per blusser, uitgezonderd groot onderhoud (5 en 10 jaar).
U kunt betalen per pin. Wilt u uw blusser laten controleren op genoemde data dan verzoeken wij u vriendelijk dit
vooraf, bij voorkeur per fax, 0575-452094, aan ons door te geven. Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen op telefoonnummer 0575-452990. Mits vooraf aangemeld kunnen de blussers die ‘s morgens voor
9.00 uur gebracht zijn dezelfde dag weer worden afgehaald. De controle wordt uitgevoerd in samenwerking met
een door REOB erkend bedrijf.

€

PIOENENDAGEN
bij kwekerij Oudolf

27 en 28 Mei

Aanwezig:
Pieter Zwijenburg jr. uit Boskoop 

met een uitgebreid sortiment
(boom)pioenen

Rozenkwekerij De Wilde met een 

Kleine Catering aanwezig
privétuin geopend

Kwekerij Oudolf
Broekstraat 17
6999 DE Hummelo
tel.: 0314 381120
fax: 0314 381199

uitgelezen rozenassortiment

MensinkMensinkMensinkMensink
OmheiningOmheiningOmheiningOmheining

Gevraagd:

jonge enthousiaste

medewerkers m/v

voor het plaatsen van hekwerken

* voor langere periode

* 5-daagse werkweek

* rijbewijs is ’n pré

* geen 8-17 uur mentaliteit

Mensink Omheining

Hengelo (Gld.)

tel. 06-53 928 228



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

21/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2006

Shoarma-
vlees
Kilo 
ELDERS 7.49-7.98

3.99

PLUS 
Cornets
Classic.
Doos 6 stuks
NORMAAL 1.95

1.69

PLUS
Appelkruimelvlaai
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 4.89

3.99

“WAT ZITTEN JULLIE NOU TE MOKKEN!?”

Spaar alle 16 WK mokken. Gratis bij PLUS.

Kijk snel verder in de winkel.

Lays of 
Smiths Chips
O.a. Potato heads.
Multipack 15 zakjes
ELDERS 2.19-2.69

1.89

2.50
2 kuipjes

Johma
Salades
Ei, kip-kerrie of tonijn.
2 kuipjes à 200 gram
ELDERS 2.98-3.18

Vul uw tas
met gezond voordeel.
Deze week betaalt u in 
plaats van 10.00 euro slechts

Bij aankoop van: 

• PLUS vastkokende aardappelen
 2,5 kilo 

NORMAAL 2.99 +
• PLUS snoepgroenten-
 Orangelina paprika’s
 200 gram 
 NORMAAL 1.49 +
• 1 Komkommer
 NORMAAL 0.79 +
• 1 Grote galia meloen
 NORMAAL 1.79 +
• PLUS pitloze witte druiven
 500 gram 
 NORMAAL 1.99 +
• Witlof
 500 gram
 NORMAAL 0.99

*deze aanbieding is alleen geldig tegen inlevering van de AGF-tas

5.00

Kaapse Roos
Rooiwijn, chenin blanc of rosé. 
Zuid-Afrikaanse klasse wijnen.
3 flessen à 75 cl naar keuze 
ELDERS 13.17-14.07
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

10.00
3 flessen

Perziken
Kilo
ELDERS 2.98  Nú 1.49

50%
KORTING

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

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

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

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

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

Ontdek...
de van Gelderland: 
Globe Reisburo Vorden 

nr.1

Van alle reisbureaus in Gelderland is Globe Reisburo 
Vorden gekozen tot provinciaal winnaar in de reisbu-
reauverkiezing van 2006. Deze onderscheiding 
betekent veel want we zijn o.a. zeer goed beoordeeld 
op kwaliteit en op de service naar onze klanten. Van 
weekendje weg tot wereldreis: de mooiste vakanties 
boekt u gewoon bij het winnende team van Globe 
Reisburo in Vorden.

VORDEN Zutphenseweg 26a
Tel: 0575 - 44 84 40 - vorden@globereisburo.nl

Gevraagd: GROOT
PERCEEL KUILGRAS

OF VIERKANTE 
BALEN KUILGRAS
VAN VORIG JAAR.

Stal Nieuwmoed,
Ruurloseweg 96,

Vorden
Tel. (0575) 55 67 66

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.

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzerink
� (0575) 46 15 34

� 06 - 53 13 12 33

www.ballonvoor2.nl

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF


