Dinsdag 9 januari 2007
68e jaargang no. 44

Oudjaarsdag aan de Almenseweg

De Graafschaprijders
VAMC ‘De Graafschaprijders’ organiseert donderdag 18 januari in het
clubhuis aan de Eikenlaan een bingoavond, waarbij mooie prijzen zijn te
verdienen. De aanvang is 20.00 uur. De
ledenvergadering vindt op maandag
12 februari, eveneens in clubgebouw ’t
Kontaktpunt plaats. Dan stellen de aftredende bestuursleden Martijn Jansen, Johannes van Kempen en Bert Regelink zich opnieuw herkiesbaar.

Nieuwjaarsborrel 'Vorden'
De voetbalvereniging ‘Vorden’ houdt
zondagmiddag 14 januari a.s. in het
clubgebouw ‘De Ark’ de traditionele
Nieuwjaarsborrel. Vanaf 14.15 uur
speciaal voor de senioren en de Ajeugd en aansluitend is vanaf 16.00
uur iedereen welkom.

Week van gebed
Evangelische Alliantie

Turners SZG

Uitnodiging Nederlandse turnploeg
Zo goed worden als Yuri van Gelder of als Epke Zonderland, daar dromen
veel jonge turners van. Voor de turners van SZG was het daarom dan ook
een enorme verrassing dat zij werden uitgenodigd om een keer met hun
helden mee te trainen. Deze unieke kans is niet voor iedereen weggelegd.
Zeker niet nu de Nederlandse mannenploeg het erg goed doet en erg druk
is met de wedstrijdvoorbereiding. De wedstrijdturners Jonathan Beer, Byren Heebink en Coen Floris zullen daar hun wedstrijdvoorbereiding de
puntjes op de spreekwoordelijke i zetten.
Dit jaar zal SZG met een brede selectie
meedoen aan de nationale wedstrijden.
Een unicum, want de club heeft de afgelopen jaren alleen met Coen Floris
de nationale wedstrijden weten te bereiken. Met twee nieuwkomers erbij
zet SZG de stijgende lijn voort.
De ambitie van de club zal ook voor de
komende jaren zijn, dat het merendeel van de jongens selectie zijn intre-

de zal doen op nationaal niveau. Om
optimaal naar de wedstrijden toe te leven, heeft de selectie van SZG tijdens
de kerstvakantie een speciale trainingsstage ingepland.
Deze zal in het teken staan van de
wedstrijden die na de kerstvakantie
zullen plaatsvinden.
Als klapstuk van de stageweek zal de
selectie afreizen naar Friesland om
mee te trainen met de turnselectie

van turnschool Heerenveen. Een unieke kans voor de jeugdige turners. Die
op deze manier de kans krijgen om in
het nieuwe turncentrum in sportstad
Heerenveen, zich optimaal voor te bereiden.
Daarnaast is het een uitgelezen mogelijk om in contact te komen met turners als Epke en Herre Zonderland, Jeroen Hardon en Antony Runia. Allen
zijn lid van de nationale selectie, die
in Heerenveen onder leiding staan
van bondscoach Gerard Speerstra.
De uitnodiging komt niet uit de lucht
vallen. Trainer P. van Sermondt is 6
jaar lang trainer bij de turnschool geweest en loopt nu stage voor zijn B-licentie verlenging.
Deze stage doet hij bij Gerard Speerstra en Bertus Bult.

Ook in Vorden-Lochem wordt een
week van gebed gehouden van 7 tot
13 januari op verschillende locaties in beide plaatsen. Met medewerking van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk.
Steeds een uurtje tussen 19.00 en
20.00 uur. Deze week wordt afgesloten met een landelijke gebedsdag
die op 13 januari in verschillende
plaatsen wordt gehouden.

zijn. Vanuit verschillende tradities
zoeken, vinden en versterken zij elkaar omdat zij het persoonlijk geloof
in Jezus delen.

De E.A. is een samenwerking van
Christenen die de bijbel trouw willen

Plaatselijke info: Vorden, tel. 55 10 60
en Lochem, tel. (06) 13 52 79 03.

Daarom willen zij samen bidden, dienen en getuigen. Leren van elkaar,
met respect voor elkaars gewoonten
en overtuigingen.
Want samen kom je verder. Landelijke
info: www.weekvangebed.nl

PECH ONDERWEG?
GRATIS HULP EN GRATIS APK!

Voor alle Daewoo en Chevrolet rijders bij ons in onderhoud.

Geldig voor de bouwjaren vanaf 1999.

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3
Waliënsestraat 4
Bettinkhorst 2

7008 AS Doetinchem Tel. (0314) 34 16 00
7103 XB Winterswijk Tel. (0543) 51 38 46
7207 BP Zutphen
Tel. (0575) 51 66 46

Wim Kuijper toernooi
Het internationale Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi voor D-pupillen wordt dit jaar georganiseerd
op zaterdag 18 en zondag 19 augustus op het complex van de voetbalvereniging ‘Vorden’ aan de Oude
Zutphenseweg. Het deelnemersveld is ook al bijna rond.
In elk geval wordt deelgenomen door
Ajax, Feijenoord, PSV en een selectie-

team van de voetbalvereniging Vorden. Verder uit Engeland het team van
FC Liverool, Bayer Leverkusen ’04 uit
Duitsland (de winnaar in 2006) en
Lierse SK uit België.
Het Japanse team U 13 en de Turkse
ploeg Genclerbirligi komen niet meer
terug. Hun plaatsen worden mogelijk
ingenomen door een team uit Spanje
en een team uit Brazilië.

KONING & BUUNK REIZEN
Tel . 0575 559090

AG E N DA VO R D E N
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo
en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-sport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
JANUARI
10 Oecumenische Vrouwen groep
Wichmond Ledenvergadering/
eigen avond.

10
11
17
18
23
24
25
25
27
31

ANBO klootschieten bij de kleine Steege.
de Vordense Pan klootschietgroep.
ANBO klootschieten bij de kleine Steege.
de Vordense Pan klootschietgroep.
Passage Vrouwenbeweging Turkse Vrouwengroep Elele.
ANBO klootschieten bij de kleine Steege.
de Vordense Pan klootschietgroep.
PCOB Vorden Jaarvergadering in het Stampertje.
ANBO Rijbewijskeuring 70-plussers.
ANBO klootschieten bij de kleine Steege.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Contactjes
Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. J. Kool, 19. 00 uur Gezamenlijke zangdienst, in Herv. Kerk, ds. Van der Spek, Enter.
Kapel de Wildenborch
Zondag 14 janauri 10.00 uur Mevr. R. Wormgoor, Eibergen
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng, viering
H.A., 19.00 uur Gezamenlijke zangdienst in de Herv. Kerk,
ds. Van der Spek, Enter.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. Benard-Boertjes

Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 tot 13.30 uur.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 14 januari 10.00uur Eucharistieviering pastor J. van
der Meer, H. Doop.

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

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 13 januari 17.00 uur Woord- en communieviering
dameskoor.
Zondag 14 januari 10.00 uur Oecumenische viering.

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

Tandarts
13/14 januari G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem tel 0573-25
18 70. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen
van 11.30 - 12.00 uur.

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 – dr. Dagevos tel. 55 24 32
dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur
’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de
weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende 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 verzekeringsnummer
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.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur. Kinderafdeling: Ouders mogen 24
uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer
Tel. 112.
Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt
u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

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
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.0012.00 uur.

Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

Winterwonderland

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen. Voldoet u niet
aan deze criteria, dan wordt de tekst als
gewone advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Minimumprijs € 5,75 (incl. btw) voor 80 karakters; elk karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden geen
inlichtingen verstrekt aan derden,
€ 2,75 (incl. btw) extra. Dubieuze of
anonieme opgaven worden niet geplaatst. U kunt uw Contactje o.a. opgeven via www.contact.nl

 Nieuw cursusprogramma KunstKring Ruurlo met
o.a.: Breien: bij de KunstKring kunt u het (weer) leren.
4 ochtend vanaf 10 januari,
€ 50,- excl. mat. Koken voor
gasten: 3 keer vanaf 23 januari. € 45,- per avond. Nog
plaats voor 2 personen. Info
en aanvragen programma:
(0573) 45 30 90 of 45 15 99.
 Doe de uitgebreide voedingsanalyse met gezondheidstest. De topprodukten,
gedegen voedingsadvies en
begeleiding van Jerna Bruggink doen de rest. Aankomen/afslanken/meer energie
(0575) 46 32 05.
 Leer op de juiste manier
NORDIC WALKING met de
juiste techniek: ALFA 247. De
nieuwste instructiemethodieken MET VIDEO-ANALYSE!
Bel. (0575) 46 36 03 of kijk
op www.vitalnowa.nl
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.
 T.h.Auvergne.comf.vrijst.huis.
2/4pers.www.vakantie-middenfrankrijk.com/lamartiniere.html
tel.0033470667226 (ned.gespr.).
 Te huur: een gemeubileerde woning in buitengebied van Vorden, 2 km vanaf
het centrum. Tel. (0575) 55
16 02.
 Wereldwinkel Vorden begint het nieuwe jaar met een
geweldige opruimingsactie
met kortingen tot wel 40%!
Kom gauw kijken, want
op=op.

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

Vlaai v/d week

Hazelnootbavaroisevlaai
6-8 stukken €

6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus €

Weekend-aanbiedingen

Brood van de maand:
Vezelrijk €

1,95

Lekker meergranenbrood, rijk aan vezels

Humpkeskoek €

Nordic Walking
voor beginners;

00
6 lessen € 65,

vertrek v.a. kasteel Ruurlo

zaterdag 13 januari
9.00-10.30 uur
Inl. tel.: (0573) 45 33 54 of (06) 133 69 804
o.l.v. Gerlande Gude

''Ik goa dit joar ok es
Aloë Vera producten
gebruuk'n''. Pure Aloë
Vera producten. Jannie
Nijkamp, Warnsveld
tel. (0575) 52 13 16.

evenementenbeveiliger
www.globesecurity.nl
tel. (0315) 29 83 45

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of
privé,
start cursussen: 15/18
januari,
proeflessen: 4/8 januari
ook:
- Nederlands voor
Spaanstaligen
- vertalingen: Sp/Ned;
Ned/Sp
Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl
emilia@el-encuentro.nl
0575-571946

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

Dagmenu’s
10 t/m 16 januari 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.)
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 10 januari
Minestronesoep / Hollandse biefstuk met kruidenboter,
aardappelen en groente.

Donderdag 11 januari

Ambulance
Tel. 112.
Dierenarts
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Maandag 15 januari

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

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid
van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

Dinsdag 16 januari

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.

"EL ENCUENTRO"

Binnen 10 weken

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60

1,95

Ouderwets lekkere koek

 Te koop: Mazda Demio
MPV Exclusive, zilvergrijs
metalic, van 2002. Gereden:
13.000 km. Met o.a.: stuurbekrachtiging, 1498 cc (benzine)motor, airbags voor,
electr. bedienbare ramen en
electr. verstelbare spiegels,
deelbare achterbank en radio. Gewicht 935 kg. Tel.
0613 075 402 / 0575 55 21
83. Prijs € 6.500,–.
 Kent u de cm-vreters
van herbalife al? In een
mum van tijd kledingmaten
minder. Nieske Pohlmann,
tel. (06) 54 32 66 69 / (0314)
64 13 09.

4,25

Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten, salade / pudding met slagroom.

Vrijdag 12 januari
Huisgemaakte Erwtensoep / Sissi’s Kaiserschmarn met
vruchtencompote.

Zaterdag 13 januari (alleen afhalen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en groente / IJs met
slagroom.
Gesloten.
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / IJs met
slagroom.

KAART & KOMPAS CURSUS
met alles over topografische
kaarten te Vorden.
www.timeoutdoorevents.nl

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Linde

Jeffrey
Hij is geboren op 29 december 2006 om 11.52
uur, weegt 3400 gram en is 50 cm lang.
De trotse ouders en zusje zijn:
André Wormgoor en
Monique Wormgoor-Doornink
Esmee
Zuiderkruis 2A, 7122 WZ Aalten

“Vier op een rij ...
en nog eens kwartet”

Op 5 januari 2007 is onze dochter geboren

Zij weegt 2400 gram en is 48 cm. lang.
Mark Biesterbosch &
Martien Leussink
Ruurloseweg 28a
7251 LK Vorden
Tel. (0575) 43 39 60

Het jaar begint goed, want wij leggen direct onze kaarten op tafel.
Een voordelig samenspel van 4 gehaktballen en 4 saucijzen, voor nu of
voor in de vriezer. Voordelig en lekker makkelijk als u onverwachts
eters krijgt, misschien wel vier op een rij! Ga naar www.keurslager.nl
voor bijpassende recepten.

Monique en Jeffrey rusten van 12.00 - 15.00
uur en na 21.00 uur.
Graag eerst even bellen, tel. (0543) 47 62 12.

Vleeswarenkoopje

Schouderham +
boterhamworst

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, bloemen, gelukwensen en uw
komst op onze receptie.
Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon

Robin

Het Karspel 4
7255 CS Hengelo (Gld.)
tel. (0575) 46 05 85
Wilt u wat beleven? Kom dan eens de fles geven.
Wel eerst even bellen.

Evert Jan Arendsen
Jan

Jo Arendsen-Lijftogt
Gerrit en Annemarie
Melvin, Diëgo, Sharona, Yorian

We zijn dankbaar en blij met de geboorte van
onze zoon

Stan
Broertje van Cas

Lydia en Fred
Eline, Stef

€

per portie (300 gram)

€

3.98

Maaltijdidee

Chili con carne
Aanbiedingen geldig van 8 januari t/m 13 januari 2007

Op maandag 18 december 2006 is op 65 jarige
leeftijd overleden mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa

100 gram

1.75
1.25

Gehaktrondo

Vorden, januari 2007

Marco en Marieke
Haaring-Derksen

€

Special

Dit heeft ons 25-jarig huwelijk tot een prachtige en
onvergetelijke dag gemaakt.

Dick en Hetty Vlogman

Robin is geboren op 30 december 2006 om 22.19
uur, weegt 2855 gram en is 46 cm lang.

2x100 gram

Keurslagerskoopje

Gehaktballen
en saucijzen

2x4 stuks

€

4 stuks

€

Kookidee

Ribkarbonade

5.00
4.98

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

De Steege 27
7251 CK Vorden
De crematieplechtigheid heeft op 23 december jl.
in besloten kring plaatsgevonden.

Geboren op 1 januari 2007 om 08.37 uur.
Emile en Dominique Laarveld
Den Emau 13
7141 NS Groenlo
Tel. (0544) 46 85 07
Wij rusten van 12.00-15.00 uur.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd, delen wij u mede dat rustig is ingeslapen
mijn lieve man, onze vader en opa

Gerrit Willem Nijenhuis
op de leeftijd van 76 jaar.
Jantje Nijenhuis-Regelink
Erwin en Ellen
Charlotte, Dominique
Herald en Bianca
Indy

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

Daan
Gerjan
Daan is geboren op woensdag 3 januari 2007,
weegt 2210 gram en is 46 cm lang.
Henry en Rianne
Pardijs-Neerlaar
Beckenstraat 1
7233 PC Vierakker
Telefoon: (0575) 44 12 66

GRAFSTEENSPECIALIST

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


2 januari 2007
Stationsweg 7
7251 EL Vorden



De begrafenis heeft zaterdag 6 januari in besloten
familiekring plaatsgevonden.

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

Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

echtgenoot van J. Regelink

op de leeftijd van 76 jaar.

Eline

H.A. Nijenhuis

4 januari 2007 19.45 uur.
Eline weegt 3095 gram en is 50 cm lang.

J. Bargeman

G. Bargeman-Nijenhuis
A. Nijenhuis

Herbert Harmsen
en Linda Beekman

J. Nijenhuis-Koning
J. Wullink-Nijenhuis

Prunusstraat 20
7255 XH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 55 44 58
Kraamvisite vind ik fijn, maar een telefoontje zou
handig zijn. Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

GRAFMONUMENTEN

Gerrit Willem Nijenhuis

A.J. Wullink
neven en nichten

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)

Vorden, 2 januari 2007

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

Ans Pelgrum-Vermeulen
Thijs van Amerongen
nieuwe consulente 'WegWijzer Vorden' wint in eigen tuin!
Op oudejaarsdag organiseerde de
R.T.V. Vierakker-Wichmond een veldrit rondom Kasteel Vorden. Dit
was een sportief succes. De vooraf
grote plaatselijk favoriet Thijs van
Amerongen won met overmacht
deze nationale wedstrijd. Ondanks
dat de druk bij thuisrijder Van
Amerongen groot was, bepaalde
hij direct de wedstrijd door vanaf
de eerste ronde de leiderspositie in
te nemen en deze niet meer af te
staan.
In de eerste ronden bouwde hij gestaag een voorsprong op van ruim dertig seconden. Vanuit de achterhoede
werd de achtervolging ingezet door
Micha de Vries uit Hilversum en Mathijs Wagenaar uit Epe.
Ook Rik van IJzendoorn uit Tiel reed
in eerste instantie lang met de eersten
mee.
Aangemoedigd door veel plaatsgenoten kwam Van Amerongen na tien
ronden met dik 35 seconden voor-

sprong op de nummer twee als eerste
over de streep. Mathijs Wagenaar behaalde, al spurtend, de tweede plaats.
Micha de Vries moest genoegen nemen met de derde stek.

Bij de Junoren reed Rens te Stroet uit
Keijenborg naar een nette 6e plaats
winnaar werd hier Julien v Dijk uit
Zwartsluis.Uitslag Kasteelcross Vorden: 1 Thijs v Amerongen Vorden; 2
Mathijs Wagenaar Epe; 3 Micha de
Vries Hilversum; 4 Rik v IJzendoorn
Tiel; 7 Robert Geesink Varseveld.

Welzijn Ouderen Computercursus
De startdatum voor de computercursus is vanaf donderdagmorgen
1 maart, in plaats van 1 februari.

Ans Pelgrum- Vermeulen

Sinds 1 december heeft ‘WegWijzer’ Vorden (het informatiepunt voor Wonen, Welzijn en Zorg) in de persoon van Ans Pelgrum- Vermeulen een
nieuwe consulente. Met ingang van genoemde datum heeft zij de taken
van de voormalige consulente Ingrid Bos overgenomen. Voor de goede orde: ‘WegWijzer’ is één van de twee secties van de overkoepelende Stichting
Welzijn Vorden. De andere sectie is ‘Welzijn Ouderen Vorden’, waar Louise van Uden de scepter zwaait. De bedoeling van WegWijzer is dat mensen
‘wegwijs’ worden gemaakt op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. De
taak van de consulente is om mensen die om hulp vragen daarbij deskundig te ondersteunen.

Zelf geeft WegWijzer in de informatiefolder een duidelijk voorbeeld: ‘ Mijn
man en ik dachten dat wij niet meer
zelfstandig konden wonen. Door voorlichting van WegWijzer werd ons duidelijk wat er allemaal aan zorg mogelijk is. Nu zien we het zitten om voorlopig zelfstandig te kunnen blijven
wonen’. Einde citaat. In de persoon
van Ans Pelgrum- Vermeulen heeft
Wegwijzer een persoon in huis gehaald die al een aantal jaren ervaring
heeft op dat terrein. Zelf zegt ze: ‘ Van
huis- uit ben ik verpleegkundige. Ik
heb ondermeer een aantal jaren bij
‘Klimmendaal’ in Arnhem gewerkt.
Door een verkeersongeval kon ik deze
functie niet meer uitoefenen en heb ik
mij laten omscholen tot maatschappelijk werkster. De afgelopen vier jaren
ben ik werkzaam geweest in Neede (
zorgloket) en in de nieuwe gemeente
Berkelland. Op gegeven moment heb
ik een open sollicitatiebrief naar de
Stichting Welzijn Vorden gestuurd.
Toen Ingrid Bos te kennen gaf elders te
willen gaan werken, kreeg ik een telefoontje met een uitnodiging voor een
gesprek. En nu zit ik hier bij WegWijzer’, zo zegt Ans Pelgrum- Vermeulen.
De afgelopen weken heeft ze zich bezig
gehouden met ‘kennis maken’. Zo
heeft zij inmiddels gesprekken gevoerd
met de plaatselijke huisartsen en fysiotherapeuten en met het bestuderen
van de inventaris die Ingrid Bos de afgelopen paar jaren heeft vergaard.
Ans Pelgrum: ‘Ik heb gelukkig nog een
paar dagen met Ingrid kunnen samenwerken. Ik kan gerust stellen dat zij
een goede organisatie heeft neergezet’. Desondanks krijgt de nieuwe consulente een behoorlijke taak op haar
schouders gelegd, want richting toekomst zal zij haar werk met minder
uren moeten doen dan haar voorgangster. De eerstkomende drie maanden
14 uren per week, daarna worden de
uren in de loop van het jaar 2007 afgebouwd tot 6 uren in de week. Het bestuur van Stichting Welzijn Vorden
(waaronder WegWijzer dus ressorteert) is er evenwel van overtuigd dat
richting toekomst het aantal uren
voor de consulente weer zal stijgen.
Wat is het geval? Wim Enzerink, voorzitter van de Stichting: ‘Dat de ge-

meente minder uren wil subsidiëren
heeft onder meer te maken met de
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Alle gemeenten zijn verplicht een dergelijk loket te openen.
Dat houdt in de visie van het gemeentebestuur van Bronckhorst in, dat alle
decentrale loketten in de gemeente,
zoals ook in Vorden zouden moeten
verdwijnen. Eén centraal loket in Hengelo en voor de rest de kraan dicht
draaien, daar komt het in de praktijk
op neer! We hebben toen hearings gehouden en hebben we ons sterk gemaakt voor toch decentrale loketten.
Na intensief overleg besloot de gemeente dat het loket in Vorden in afgeslankte vorm (lees: minder gesubsidieerde uren) open kon blijven.
En verder wil de gemeente een subsidie beschikbaar stellen voor het openen van decentrale loketten in andere
delen van de gemeente Bronckhorst.
In feite zegt de gemeente ‘bewijs jullie
je maar’. Een beetje een raar verhaal,
want wij hebben ons hier in Vorden de
afgelopen jaren voldoende duidelijk
bewezen’, zo zegt Wim Enzerink. Gerben Sterringa, voormalig huisarts en
bestuurslid van WegWijzer is tevens
de coach van Ans Pelgrum, of anders
gezegd, de nieuwe consulente kan
voor raad en steun bij Sterringa terecht. Hij zegt hierover: ‘Er blijkt uit alles dat er onder de bevolking grote behoefte bestaat om in eigen woonplaats
hulp te kunnen vragen. De kracht van
WegWijzer is dat bij aanvragen om
hulp dieper op de materie kan worden
ingegaan. Vaak schuilt achter iedere
vraag een probleem. Voor de mensen
in Vorden gemakkelijker om hier een
decentraal loket binnen te stappen,
dan dat ze naar het centrale loket in
Hengelo moeten’, zo zegt hij.
Wim Enzerink: ‘We hebben in de gemeente Bronckhorst de PWOB (Platform Welzijn Ouderen Bronckhorst )
In het kader van het Ouderenbeleid
dat de gemeente voert wil de gemeente één gesprekspartner, de PWOB dus.
Overigens is dit Platform sterk voorstander van decentrale loketten. Wij
zullen dan ook zeer zeker bewijzen
dat het decentrale loket in Vorden bestaansrecht heeft en dat er ook vanuit
de samenleving geluiden komen die

dit onderschrijven’, zo zegt hij. En die
geluiden zijn al duidelijk hoorbaar.
Nog onlangs zijn er 40 brieven vanuit
de plaatselijke samenleving naar de
gemeente Bronckhorst verzonden,
waarin wordt gepleit voor een ‘blijvend’ zorgloket in Vorden!

Er is weer een mogelijkheid voor beginners "Kennismaken met de computer" en Word en Window. Beide cursussen omvatten acht lessen van 11/2 uur.
Ook kunt u een cursus Internet volgen. Deze start vanaf dinsdagmiddag
27 februari en omvat 4 keer van 2 uur.

Voor alle cursussen geldt dat er maximaal tien personen kunnen meedoen.
Opgave voor 1 februari bij Welzijn Ouderen Vorden, Nieuwstad 32, tel. 0575
553405. Op dit adres kunt u ook nadere informatie inwinnen.

Degenen die zich al hebben opgegeven
hoeven dat niet opnieuw te doen. U
krijgt na 1 februari bericht. Wilt u uw
opgave intrekken, dan graag bericht.

Tennissers oppermachtig

Kerstvolleybaltoernooi

Donderdag 28 december is er wederom gestreden om het kampioenschap van Vorden van het zogeheten Kerstvolleybaltoernooi. Het betreft
hier een groots opgezet megaspektakel, waaraan dit jaar weer 20 teams
hebben deelgenomen.
De organisatie van het geheel was ook
dit jaar weer strak geregeld door volleybalvereniging Dash. Er is gestreden
op het scherpst van de snede, met als
verassende poulewinnaar het team:
Mixteam Tennis team 1. Dit team
speelt al jaren verdienstelijk mee in de
landelijk zeer sterke Tennis mix competitie en blijkt nu ook heel verdien-

stelijk te kunnen volleyballen. Het
team bestaat uit de volgende personen: Michel van Pijlen, Henri Meekes,
Edwin Bruinsma, Miranda Voskamp,
Carmen Bruins-Smeerdijk en Nynke
Glabbeek (afwezig i.v.m. wedstrijdverplichtingen in noord Nederland).
Voor het volleybaltoernooi is het team
aangevuld met 2 dames t.w., Marga

Bruinsma en Sabine Reuvekamp. De
huldiging vond plaats om 22.30 uur,
waarbij teamcaptain Carmen de felicitaties en de taart in ontvangst heeft
genomen en in haar dankwoord de organisatie en het fanatieke publiek hartelijk dankte.

Tevens sprak zij uit dat dit team ambitieus is en wellicht overweegt om als
team komende volleybalcompetitie op
landelijk niveau te gaan opereren.
Overige poule winnaars: Dash, De
Vrielers, Zwembad en de Brandweer.

Tweede plaats (5 km) Vordenaar Ewout Hilferink

Afscheid penningmeester

Bijna 200 deelnemers Oudejaars Crossloop

De Volleybalclub 55+ is haar penningmeester kwijt. Woensdag 3 januari nam de heer Anton Bargeman afscheid van "zijn" clubje enthousiaste volleybalsenioren. Zeer
tot zijn spijt moest hij vanwege een
lichte blessure en vergevorderde
leeftijd zijn werkzaamheden als
penningmeester overdragen.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Heren 5 kilometer: 1 Peter Bakker,
Bathmen 18 minuten en 26 seconden;
2 Ewout Hilferink, Vorden 18.44; 3
Daan Boonma, Almen 18.56; 4 Marco
Vinke, Enschede 19.25; 5 Simon Kok,
Deventer 20.51.
Dames 5 kilometer: 1 Alice ten Velde, Deventer 23.01; 2 Rini Sunder,
Delft 23.12; 3 Marianne Verrijt, Zutphen 23.23; 4 Erma de Boer, Haarlem
23.24; 5 Anita Boksem, Zutphen 25.03;
Heren 10 kilometer: 1 Fred Sluys,
Wierden 36.15; 2 Erik Klein Baltink,
Zutphen 36.46; 3 Rudi Spekschoor,
Marienvelde 37.20; 4 Paul Swart, Velp
37.40; 5 Mark Groeneweg, Dieren 37.55

De Oudejaars Crossloop die de loopgroep ‘Run2dayrunners’ zaterdag 30
december, met start en finish op het
complex van de voetbalvereniging Vorden, organiseerde is een groot succes
geworden. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden kwamen bijna 200 lopers aan de start. Veel sporters uit de regio maar ook Duitsers (uit
Stadlohn). Men kon kiezen uit drie afstanden 5, 10 of 15 kilometer. Hoewel
het parcours hier en daar door de regenval behoorlijk glibberig was geworden, toonden de deelnemers zich na
afloop enthousiast over de uitgestippelde routes. Voor de organisatie
(Theo Lam, Gerard Oosterhuis, Fons
Jansen, Wilbert Menkveld en Ton ten

Have een reden temeer om in 2007 de
28e editie van de ‘Oudejaarscrossloop’
op de agenda te plaatsen.
Bij de heren (15 kilometer) werd Eric
Baten uit Apeldoorn met ruime voorsprong winnaar. Bij de dames zegevierde Petra Domhof uit Harreveld. De
10 kilometer (heren) werd gewonnen
door Fred Sluys uit Wierden. Diana
Luyrink won deze afstand bij de dames. Bij de heren (5 kilometer) een opmerkelijke prestatie voor Vordenaar
Ewout Hilferink. Hij finishte als tweede achter winnaar Peter Bakker uit
Bathmen. Bij de dames won Alice ten
Velde uit Deventer. Na afloop van de
cross werden de lopers getrakteerd op
oliebollen.

3x Gelders Kampioen: Luuk Nijland

Dames 10 kilometer: 1 Diana Luyrink, Neede 45.11; 2 Marian van Hilst,
Steenderen 46.03; 3 Dunja Moricke,
Arnhem 46.30; 4 Kitty van der Veen,
Deventer 48.12; 5 Karien Schlütter,
Stadlohn Duitsland 48.59.
Heren 15 kilometer: 1 Eric Baten,
Apeldoorn 53.50; 2 Klaus Schlütter,
Stadlohn Duitsland 57.05; 3 Herman
Prangsma, Otterlo 58.36; 4 Willem Romeyn, Voorst 59.02; 5 Werner Wuestenenk, Hengelo 59.49.
Dames 15 kilometer: 1 Petra Domhof, Harreveld 1 uur 9 minuten en 48
sec.; 2 Esme Moricke Laren 1.10.10; 3
Will Elsman, Hengelo 1.14.46; 4 Carolien Giesen, Steenderen 1.14.52; 5 Henriëtte Klomp, Ulft 1.15.05

Bridge
VORDENSE BRIDGECLUB
Woensdag 3 januari:
Groep A:
1 Mw. van Gastel/Mw. Hendriks 71,88%
2 Mw. Thalen/Dhr. Thalen 57,81%
3 Dhr. den Elzen/Dhr. Hissink 55,21%
Groep B:
1 Mw. Stertefeld/Dhr. Stertefeld 67,71%
2 Dhr. Gille/Dhr. Wechgelaer 61,98%
3 Mw. Nulden/Mw. v.d. Vlugt 59,90%

PCOB jaarvergadering

Luuk Nijland werd afgelopen zaterdag en zondag Gelders Kampioen op
de 100m. rugslag, 100m. vrijeslag en 50m. vlinderslag. Ook Lisanne Rietman (100m. rugslag) en Milou Tjoonk (100m.) schoolslag) presteerden super met als resultaat een prachtige derde plaats (zie foto - vlnr: Lisanne,
Milou en Luuk). De vreugde bij de Berkelduikers kon niet op.
De Gelderse Winter Kampioenschappen welke in Doetinchem op zaterdagen zondag- middag werden georganiseerd waren zeer succesvol voor de
zwemmers van de Berkelduikers uit
Lochem en omstreken.
Om aan dit kampioenschap deel te
mogen nemen, hadden de zwemmers
in voorgaande wedstrijden voldaan
aan de scherpe limiet tijden.
Desondanks stonden er vele starts
voor hen op het programma.
Op de eerste dag verraste Lisanne Rietman iedereen op de 100m. rugslag
door van haar PR maar liefst bijna 8
sec. af te zwemmen. Deze prestatie
werd beloond met een mooie 3e
plaats.
De altijd zeer gedreven Luuk Nijland
overtrof zichzelf op de 100m. rugslag,
met zijn nieuwe besttijd was hij een ieder te snel af en behaalde daarmee het
Gelderse Kampioenschap. Op de tweede wedstrijddag herhaalde hij het

kunststukje door op de 50m. vlinderslag en op de 100m. vrijeslag al zijn
concurrenten te snel af te zijn. Eindbalans: jongste medaillewinnaar - 3x
Gelders kampioen.
De onderlinge verschillen bij de meisjes op de 100m. schoolslag is erg klein.
Deze mooie strijd voerde Milou
Tjoonk naar een nieuwe besttijd waarmee ze niet alleen in de eindrangschikking op een prachtige 3e plaats
terug te vinden was, ze is tevens verzekerd van deelname aan de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen in Emmen (winter) en Eindhoven (zomer).
Alle Berkelduikers zwommen dit
weekeinde prima tijden waarmee hun
besttijden werden geëvenaard of zelfs
werden verbeterd.
Er kan dan ook met een gulle lach terug worden gekeken op een uitstekend Gelders Winter Kampioenschap.
De volledige uitslag zal worden geplaatst op www.berkelduikers.nl

De PCOB afdeling Vorden houdt op
donderdag 25 januari as. te 14.30 uur
in het Stampertje de Jaarvergadering,
met jaarverslagen van secretaris en
penningmeester. Daarna zal de heer
Jaap van der Broek dia's vertonen van
Oud-Vorden. Vervolgens wordt een
aperitief genuttigd en daarna vindt de
jaarlijkse koffietafel plaats. Hiervoor
kunt u zich opgeven bij de heer J. Jeeninga (tel. 551640) en bij mevr. G. Wullink (tel. 551796).
Doet u dit voor 20 januari as., dan
weet het bestuur op hoeveel personen
zij kunnen rekenen.

Meet & Greet
De plaatselijke barones organiseert
een groot feest op haar afgelegen
kasteel. Iedereen mag komen, zowel nationale beroemdheden als
mensen bij haar uit het dorp uit de
buurt, als haar eigen personeel. Het
feest is in volle gang maar niemand
weet eigenlijk wanneer de gastvrouw nou eindelijk eens komt.
Het blijkt dat de gastvrouw niet zo'n
lieve aardige vrouw als ze zich voordoet. Ze kent vele geheimen en chanteert de mensen daarmee graag. Op
het feest zijn vele van die mensen aanwezig. En dan klinkt er plotseling een
gil ….. Het blijkt dat de barones is vermoord. Wie heeft dit gedaan? Het
moet iemand van binnen geweest
zijn, maar wie? Wil je weten wie het
gedaan heeft en ben je tussen de 12 en
16 jaar oud, kom dan vrijdag naar de
Meet & Greet in de Voorde bij de Hervormde Kerk. Let wel op: het begint deze keer om 20.00 uur……

Jarenlang is hij in de weer geweest via
contacten met de gemeente om financieel alles in goede banen te leiden. De
sportende ouderen waren -en zijn- hem
zeer dankbaar en gaven hem ten afscheid een fraai bloemstuk + oorkonde.
Omdat het clubje steeds meer uitdunt
door "uitvallende"senioren zou het

zeer wenselijk zijn, dat wat ouderen
zich zouden melden om aan de wekelijkse inspanningen mee te doen. We
zitten nu eigenlijk op "ondertal". Volleybalervaring is niet persé nodig, het
gaat in de eerste plaats om beweging.
Plaats van samenkomst is Sporthal Het
Jebbink, elke woensdagmorgen.

Tijd: 10.30 - 11.30 uur. Vooral dames
zijn van harte welkom (het volleyballen is gemengd) maar heren, die graag
wat meer zouden willen bewegen zouden deze kans niet aan zich voorbij
moeten laten gaan. Wij horen graag
van u ! Kom desnoods vrijblijvend eens
kijken. Aanmelden: Harry de Bruin.
tel. 55 11 44.

Smikkelen tijdens
oliebollendamtoernooi
Daags voor Oudejaarsdag werd er
in het Ludgerusgebouw in Vierakker het traditionele oliebollen
damtoernooi gehouden. De organisatie was in vroeger jaren in handen van de Vordense damclub DCV.
Na de fusie met de damclub uit
Doetinchem zette de nieuw ontstane vereniging DUO deze traditie
voort.
Dit jaar vond het toernooi voor de 34e
keer plaats. De deelnemers waren niet
alleen afkomstig uit Vorden en Doetinchem, ook dammers uit Ulft, Eibergen, Brummen en Hengelo waren van

de partij. Het werd een spannende
aangelegenheid waarbij de prijzen bestonden uit oliebollen, die door Bakkerij Besselink uit Vierakker waren gebakken. Roald Looge van de damclub
BDV werd met 47 punten winnaar.

In de strijd om de overige ere- plaatsen
eindigden vier deelnemers met 44
punten, zodat het bordgemiddelde de
doorslag moest geven.

Dit leidde tot de volgende eindstand:
2 Matthijs Schotsman (DUO), 3 Max
Vierhout (BDV), 4 Rik Jolink (DCH), 5
Wouters Grooters (DIOS).

4e Oud & Nieuwfeest
wederom groot succes
Voor de vierde keer in successie organiseerde de Stevo ( Stichting Evenementen Vorden) weer een Oud &
Nieuwfeest in Sporthal 't Jebbink te
Vorden. Al ver voor oudejaarsdag
waren alle beschikbare kaarten
uitverkocht. De sporthal was weer
kompleet omgetoverd als feestzaal,
en zag er weer anders uit als voorgaande jaren, vooral de vele slingers aan het balkon vielen erg in
de smaak. Ook was daar een spectaculaire beamerpresentatie te zien
met gigantisch vuurwerk van over
de hele wereld. Het sportcafé was
dit jaar omgetoverd als schlagercafé, met vele duitse meezingers als
gevolg.
De gedeeltelijk vordense band Empire
Circle mocht het nieuwe jaar openen
op het grote podium.De heren brachten met zeer veel enthousiasme vele
bekende rocknummers ten gehore. De
nog jonge band heeft nog een grote
toekomst tegemoet, aangezien de leden nog zeer jong zijn. ( gemiddeld 17
jaar ).
De hoofdact van de nacht was de band
Crystal Dream. Zij behoren tot de beste coverbands van nederland, en ze
wisten binnen no time de hele zaal

plat te krijgen. Vooral de covers van U2
waren echt uitstekend, ook was er een
geweldige lichtshow.

Om het feest waardig af te sluiten was
de bekende vordense DJ Oliver weer
van de partij, hij zorgde voor de vele
meezingers, wat de temperatuur in de
sporthal nog verder deed stijgen. DJ
Oliver had ook een gast DJ meegenomen, de eveneens uit vorden afkomstige DJ Geezer mocht een set met echte
hardstyle house ten gehore brengen.
Al met al was het weer een zeer aangename nacht in de sporthal, met veel
gezelligheid en goede muziek.
De Stevo gaat nu weer druk bezig met
de organisatie van het lustrumfeest
van het Midzomerfeest, welke dit jaar
wordt gehouden op zaterdag 16 juni
en zondagmiddag 17 juni.

Berkelduikers toeteren luid
Donderdagavond werd door zwemvereniging "de Berkelduikers" de
laatste wedstrijd van het jaar georganiseerd voor de gehele vereniging. Leden van de waterpolo, reddingsbrigade, wedstrijd zwemmers
en recreanten van jong en oud konden proberen hun persoonlijke record scherper te stellen dan wel het
clubrecord te verbeteren.
Een uitgebreid programma werd soepel afgewerkt onder grote belangstelling van ouders en grootouders. Tussendoor konden de zwemmers van
een slokje vruchtensap genieten en
smullen van de oliebollen van bakkerij van Asselt uit Vorden. In deze gezellige ambiance werden 273 individuele
starts gemaakt waarbij vele nieuwe tij-

den (32x) en record geregistreerd werden, zeer veel PR's scherper gesteld
(112x) en sneuvelden de clubrecords
(30x) achterelkaar. Indien een clubrecord gevestigd was mocht er luid getoeterd worden, maar lieft 30x was er
een oor verdovend lawaai in zwembad
"de Beemd" te horen. Altijd spectaculair om te zien zijn de estafettes.

Deze gelegenheid ploegen, welke pas
aan het bad werden samengesteld,
presteerden boven verwachting. Van
de 30 starts werden 15 nieuwe tijden
geregistreerd en werden 5 records dik
verbeterd. Deze bijzondere prestaties
mag als een groot compliment worden beschouwd aan de vele trainers
en begeleiders die vele uren in deze
zwemmers hebben geïnvesteerd.

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

The Grolschbusters!!!
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Stiegermeister blijft
De geruchten gingen al langere
tijd de ronde. Bassist van het eerste
uur Edwin "Stiegemeister" van deze punkrockband uit Hengelo
(Gld.) zou willen stoppen met bassen. Tijdens het komende optreden in de Radstake zal blijken dat
dit toch niet helemaal het geval is.

Vol verwachting klopt ons harte?
Wat vult er in het 2007 veur ons te
verwachten? Onze geld de euro in
opmars?

Wie geeft de dollar langzaamaan
het naokieken. Dat is toch mooi. Zo
straks geet alle grote geld veur olie
en wapentuug in euro’s de wereld
rond. In Rusland of in Kaapstad of
in Kairo met vakantie, met een
handvol euro’s in de tasse bunne
wie overal welkom. Wie kregen er
in 2007 wear twee landen biej. De
Roemenen en de Bulgaren. Wat lastig dat dat volk gin fatsoenlijk hollands kan en ok gin plat achterhoeks. Nog liever praot ze Frans.
Maor weinig Duuts of Engels. Goedkope arbeiders veur zuud europa.
Ne goeien vorm van ontwikkelingshulp, de leu van elders laoten roeken an onzen riekdom en van zelf ,
ze probeart ons het kunstjen af te
kieken. Ho het toch meugelijk is
dat wiej zo vulle mear geld hebt te
besteden en met minder wark het
vulle better hebt dan al die arme
drommels in oost europa? De Russen wordt er neet vrolijk van dat
ons grote europa alsmaor wieter
opschuf naor het oosten. Binnen
tien jaor, veurspel ik, heurt de Russen ok tut ons grote europa. Dan

wilt ze ok euro’s in plaatse van roebels. Van beide kanten daor vulle
baat biej. Neet de Arrabiern hebt
het meeste kostbaor spul in de
grond zitten, maor de Russen nog
mear.. Olie en aardgas en ze weet
op gin stukke na ho vulle. Zo straks
drie grote machtsblokken. China
en India en Europa met Rusland en
Amerika met Zuud Ameriika. Het
is gewoon Monopoly in het groot.
Wie zult ons voorlopig tut Bronckhorst beparken.
Vulle mear vakantiegangers schrieft
ze in de krante, is dat better as
nieje fabrieken. De industrie, de
fabrieks complexen in Zutphen en
Arnhem en Doetinchem Deventer
en Twente. Dan kunt onze jongeren wel met de trein de busse of
met de fietse naor ’t wark? Ons
Bronckhorst kleinschalig hollen.
Wel een gloedniej zekenhuus in
Vorden richting Hengel. Ja een zekenhuus van 18 diern dokters. Deskundig op elk gebied. De tarieven
zult neet kinderachtig wezzen.
Dat gevalletjen, zon groot bouwwerk, hef nogal een paar cent gekost. De grootste diern dokters
praktijk van den helen Achterhoek.
Maor jahobbywark mag tenslotte
geld kosten. Katten en honde sier-

kippen marmotten kanarie’s en
neet te vergetten het paerdevolk
dat kik neet op honderd euro. Varkens, melkvee en kippen boern die
bunt onderhand zo groot, zo profesioneel dat ze zik zelf ongevear redden kunt. En anders wordt de tarieven zo scharp berekkend dat de veedokters daor gin dreug brood an
kunt verdenen. In de krante leas ik
niks van behandelkamers van die
olderwetse diersoarten varkens en
melkbeeste. Wel drie spreekkamers
voor kleie huisdieren. Twee operatie kamers, gescheiden voor honden en katten, digitale röntgenruimte voor gezelschapsdieren en
een voor paarden. Ok nog een moderne apotheek en diverse apparte
diervoeders enz Zegt het voort zegt
het voort..!
Alles met mekaar een millioenen
bedrief. Dat zal ok wel neudig wezzen at zonne veertig man beroepshalve daor de kost geet verdeenen.
En ze zult neet dag en nacht klaor
willen staon zoas dat vrooger was.
Een mooi salaris en op tied met vakantie en een vriej weekend. Alles
met mekaar is het een parel in ons
moderne landelijke Bronckhorst
van 2007.
De Baron van Bronckhorst.

Overdonderd door Groot Jebbink

Sinds de oprichting van de band is Edwin Stege de bassist. De band bestond
toen verder uit Bert Maalderink
(zang), Robby Heusinkveld (gitaar) en
Albert-Jan Haaring (drums). Al was het
destijds (1989) nog op een omgebouwde gitaar (!). Momenteel speelt hij een
Fender Precision en gebruikt hij een
Ampeg versterker, net als zijn grote
voorbeeld DeeDee Ramone. In die 17
jaar hebben The Grolschbusters door
het hele land en zelfs in België gespeeld. Hoogtepunten waren de optredens met De Heideroosjes en Marky
Ramone & the Speedkings. De uitschieter was wel de tournee in Spanje.

Tijdens deze tribute-to-Joey Ramonetour zijn onder andere steden als Barcelona, Murcia en Valencia aangedaan. Op het podium is Stiegermeister
op zijn best. Zijn doel: het volk gek maken en de zaal aanzetten tot een enorme pogo-pit! Rock 'n' Roll!!!

Echter begin 2006 heeft hij aan de
band aangegeven mogelijk eind 2006
te willen stoppen. 17 jaar punkrock,
een vrouw en twee kinderen en het
runnen van een kampeerboerderij
vergt toch erg veel energie. Maar nu
dit tijdstip nadert hij er veel over nagedacht, veel gesproken met vrienden
en het was de gitarist van het eerste
uur Robby die hem heeft gezegd dat
een Grolschbusters zonder Stiegermeister eigenlijk niet kan. De band is
blij met zijn besluit en hoopt jullie te
zien tijdens komende optredens! Het
eerstvolgende optreden is op 3 februari in de Radstake te Varsseveld. Meer
informatie op www.grolschbusters.nl

Basisschool Veldhoek

Oud papier
Van woensdag 10 tot en met maandag 15 januari kan er weer oud papier in de container worden gedeponeerd die dan bij school staat.

De container voor oud ijzer staat permanent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.

Bargkapel Barchem

Nieuwjaarsconcert
Zondag 21 januari organiseert de
Bargkapel uit Barchem weer haar
traditionele nieuwjaarsconcert bij
de Groene Jager te Barchem.
Aanvang van dit fruhshoppen is 11.30
uur. Kaarten voor deze ochtend kunt u

bestellen bij de Groene Jager tel. (0573)
44 12 01.
Tussen de blokjes blaasmuziek door,
zal de conferencier Bas de Stofjas enkele malen optreden. Het belooft dus
wederom een gezellige ochtend / middag te worden.

Engels leren op diverse niveaus
"Engels is echt een wereldtaal en
door de eenwording van Europa
krijgt het een steeds belangrijkere
rol." Trees Rots-Beusink uit Bredevoort geeft daarom een cursus
voor volwassenen die, onafhankelijk van hun leeftijd of vooropleiding de Engelse taal in woord,
spraak en geschrift willen hanteren.
Er zijn groepen actief in de omgeving
van Vorden, Hengelo en Keijenborg en
daar is wel eens plaats voor nieuwe instroom. Mensen die al eens eerder,
waar dan ook Engels hebben gehad
kunnen bij Mevr. Rots terecht. "Soms
worden mensen ziek of verhuizen"
vertelt Mevr. Rots-Beusink". Ik werk
het liefst met kleine groepen en als er
dan enkele mensen ophouden, blijft

Dat was de Familie Weenk met recht, omdat zij de 1000e Chevrolet hadden
gekocht bij autobedrijf Groot Jebbink ontvingen zij uit handen van Hilde
Hissink en Jan Groot Jebbink een reischeque van maar liefst duizend euro.
Dit was namelijk de aktie die autobedrijf Groot Jebbink uit Vorden deze
winter op touw had gezet omdat bleek
dat zij inmiddels al bijna 1000 nieuwe
Chevrolets en Daewoo's hadden verkocht. En dit mocht in de ogen van Jan
Groot Jebbink niet ongemerkt voorbijgaan. Hilde Hissink van Star Travel
mobiele reisadviseur gaat binnenkort
samen met de Familie Weenk een reis
uitzoeken bij hen thuis. Het grote
voordeel van Hilde Hissink t.o.v. een
normaal reisbureau is dat ze samen
met de klant de reis uitzoekt in de ver-

trouwde omgeving van de klant.
Dat kun je ook via internet doen maar
dan krijg je niet een op maat toegesneden advies met tips waar jezelf misschien niet aan had gedacht. Het zou
toch zonde zijn als je terug bent en
denkt "ik had eigenlijk dat en dat ook
nog willen zien".
Dit is wat Jan Groot Jebbink van het
gelijknamige autobedrijf nu juist zo
trekt in dit concept van reizen verkopen. Eigenlijk doen wij hetzelfde met
ons bedrijf, mensen oriënteren zich
op internet en komen met gerichte

vragen bij ons in de showroom en toch
blijkt vaak dat ze in hun keuze bepaalde dingen over het hoofd hebben gezien. De familie Weenk heeft haar
keuze laten vallen op de Chevrolet Kalos automaat mede door de hoge zit
en ruime instap. Dat deze maand de
automaat nog eens in de aanbieding
is, is een zeer welkome meevaller, de
populaire Matiz is met automaat zelf
al leverbaar vanaf € 9.590,- . Dit met de
toch al scherp geprijsde en rijk uitgeruste modellen van Chevrolet, is het
altijd de moeite waard om als u een
nieuwe of gebruikte auto zoekt ook
een bezoek te brengen aan autobedrijf
Groot Jebbink aan de Rondweg 2 in
Vorden.

er weinig over. Ze heeft zelf boeken geschreven en maakt voor de cursus ook
gebruik van moderne hulpmiddelen
zoals een geluids-CD voor thuisgebruik. Er wordt veel aandacht besteed
aan de uitspraak en de lees- en schrijfvaardigheid. Voor de meer gevorderden houdt dit in dat tijdens een deel
van de les Engels wordt gesproken,
toegespitst op het niveau. Trees-Rots:
"Ik heb een heel sprekende manier gevonden om de mondelinge vaardigheid te verbeteren. Mensen lezen krantenartikelen, waaruit ze iets kiezen
wat hen aanspreekt en dat vertalen
ze.Vervolgens wordt er in de groep in
het Engels over gediscussieerd. Zo hebben de gesprekken ook een interessante inhoud." Voor inlichtingen kunnen
belangstellenden terecht op telefoonnummer (0543) 45 14 76.

Koningschieten gemeente
Bronckhorst op 6 mei
Op zondag 6 mei 2007 organiseert
het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg voor de tweede keer het vogelschieten voor de gemeente Bronckhorst. Dit jaar zal de opzet van het
geheel niet zo omvangrijk zijn als
drie jaar geleden, toen het Gilde
150 jaar bestond.
Inmiddels zijn aan alle buurtschappen, oranje- en kermisbesturen en
schutterijen de uitnodigingen verstuurd.
Alle koningen/koninginnen van de gemeente Bronckhorst die met het traditionele vogelschieten koning zijn ge-

worden, kunnen deelnemen. Het gaat
om die koningen/koninginnen vanaf 5
september 2004 tot en met 5 mei 2007.

De koning van 2004, Rob Besselink, zal
nog een keer in staat gesteld worden
zijn titel te verdedigen.

Inmiddels wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een invulling
van dit toernooi.

Tijdens deze dag zullen er ook enkele
activiteiten zijn, waar u als publiek
ook van harte welkom bent. In de aanloop naar het evenement wordt u op
de hoogte gehouden!

• BROOD • KOEK • BANKET • BROOD • KOEK • BANKET • BROOD • KOEK • BANKET • BROOD • KOEK •

Alle soorten
brood
± 30 soorten

10 stuks

3 3,30

Appelflappen

8
5
,
5
0
0
5
,
1
10

4,00

voor

BROOD • KOEK • BANKET

Harde Duitse
broodjes

Grote
bokkepoten

voor

voor

Iedere donderdagmorgen aan de Ruurloseweg in Groenlo en vrijdag op de markt in Vorden.

CONCERT 12 januari 2007

Afbakbroodjes

Huur
Mister Steam

zelf thuis afbakken

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

4 voor

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf
meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

op

€ 1,50

Die WINTERREISE

Muffins diverse smaken

Mister
Steam

€ 1,50
Appelschijf € 1,00

fons jansen
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

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

F.Schubert

4 voor

Alles onder één dak bij

Mister Steam is te huur bij:

URTICA DE VIJFSPRONG

Door:

Domien Arnolds, bariton
Rik Groenhuijzen, piano

Aanvang:
Toegang:
Kaarten:
Adres:
Info:

20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.
5 euro.
aan de zaal.
Reeoordweg 2 te Vorden
alleen ‘s ochtends, 0575-553459

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.
Daarom komen wij met verschillende edities in de gemeente Bronckhorst.

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de vele mogelijkheden!
Voorst

Almen

Empe

Warnsveld

Lochem

Neede

Warken

Voorstonden

Zutphen Leesten

Wildenborch

Barchem

Boggelaar

Oeken
Vierakker

Brummen

Ruurlo

Wichmond

Bronkhorst

Baak

Borculo

Kranenburg

Vorden

Medler

Delden

Varssel

Holterhoek

Avest

De Bruil

Steenderen

Beltrum

Het Broek

Hengelo

Toldijk

Groenlo

Veldhoek

Olburgen

Eefsele

Keijenborg
Drempt

Hupsel

Linde

Leuvenheim
Rha

Eibergen

Lintvelde

Zwolle

Mariënvelde

Lievelde

Velswijk

Meddo

Halle Heide

Zelhem

Hummelo/Keppel

Zieuwent

Doesburg
Halle

Wehl

Doetinchem IJzevoorde

Vragender

Harreveld
Heelweg

Lichtenvoorde

Slangenburg
Westendorp

dr ukkerij Weevers

V

ld

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Eerste nationale kampioen in Bronckhorst in het nieuwe jaar!

Thijs van Amerongen Nederlands
kampioen veldrijden bij de 'Beloftes'
den ‘meegesleept’ naar camping De
Kleine Steege in Wichmond waar hij
uitbundig werd gehuldigd door zijn
eigen club RTV Vierakker/ Wichmond, het gemeentebestuur en zijn
sponsoren. Toen Thijs met de kampioenstrui in de hand de bomvolle
zaal binnenkwam was hij toch wel
even beduusd, met name toen de
aanwezigen spontaan het lied ‘We
are the Champions’ inzetten. Je zag
Thijs denken ‘zat ik maar weer op de
fiets’! Bestuur en leden van RTV Vierakker/ Wichmond waren zaterdag
al direct nadat Thijs de titel had binnengehaald aan de slag gegaan om
de succesvolle coureur een grandioze ontvangst te bereiden.

Vordenaar Thijs van Amerongen is zaterdagmiddag in Woerden bij de
‘Beloftes’ kampioen van Nederland geworden. De overwinning is geen
moment in gevaar geweest, Thijs kwam met een grote voorsprong op
nummer twee, Ricardo van der Velde, over de finish. Op Oudejaarsdag
toen Thijs van Amerongen eveneens met veel vertoon van macht in
zijn ‘eigen achtertuin’ de Kasteelcross rondom kasteel Vorden won, zei
hij na afloop te hopen op een podiumplaats tijdens de NK, een week
later. ‘Je kunt wel tot de favorieten behoren maar in een race om het
Nederlands kampioenschap moet je het dan toch maar even doen’, zo
zei hij. En Thijs dit het in Woerden en hoe!

In een magistrale race troefde hij al
zijn concurrenten af, aan de meet
had hij een voorsprong van maar
liefst 22 seconden. Afgelopen woensdag was Thijs van Amerongen al
naar Woerden afgereisd om het parcours te verkennen en om enkele
trainingsrondjes te rijden, dus wat
dat betreft geen verrassingen voor
hem. Thijs: ‘Natuurlijk is het prettig
dat je op voorhand weet wat je te
wachten staat. Vergeleken met bijvoorbeeld het parcours in Vorden (
veelal bospaden) kregen we in Woerden heel wat anders voor de kiezen,
veel blubber en modder, het parcours ging vrijwel geheel over spekglad grasland, dus nogal lastig met
het sturen’.

‘Nog zenuwachtig bij de start’? Thijs:
‘Geen zenuwen, wel een gezonde
wedstrijdspanning, maar dat behoort er bij. Ik ben direct na de start
mijn eigen tempo gaan rijden en
kwam al vrij vroeg op kop. Dat leidde in de tweede ronde al tot een
voorsprong van 15 seconden. Dat
liep al spoedig op tot een voorsprong
van ruim een halve minuut. Ik ben
gewoon in mijn eigen tempo blijven
rijden en heb ik de voorsprong gedurende de gehele wedstrijd kunnen
handhaven. Met nog circa 500 meter
te gaan was ik ervan overtuigd dat ik
zou gaan winnen. In zo’n laatste
ronde blijf je natuurlijk maar hopen
dat er zich geen onverwachte dingen gaan voordoen, geen valpartij of
materiaal pech, je weet het maar
nooit.

Gelukkig geen problemen’, zo zegt
Thijs die bij het passeren van de finish hartstochtelijk werd toege-

juicht door de meegereisde supporters. Voor Thijs het tweede nationale
kampioenschap bij de veldrijders.
Een paar jaar geleden werd hij in
Heerlen bij de junioren kampioen
van Nederland en nu in 2007 kampioen bij de ‘Beloftes’. Thijs: ‘ Het eerste kampioenschap was mooi, maar
dit kampioenschap is nog mooier.
Wat leuk is, ik kan nu het gehele
jaar tijdens het veldrijden in het
shirt met de nationale driekleur rijden’. De Vordenaar kan ook in het
seizoen 2007/ 2008 nog bij de ‘Beloftes’ uitkomen. Wanneer alles dan
volgens planning verloopt, bij de
‘Elite’ aan de start en daarna hopelijk de status van profcoureur.
Door Nederlands kampioen te worden is Thijs tevens verzekerd van een
plek in het Nederlands team dat
eind deze maand op jacht gaat naar
de wereldtitel. De komende dagen
kan Thijs van Amerongen nog even
nagenieten van de Nederlands titel
maar dan wordt het weer ernst. Zaterdag reist hij af naar Frankrijk om
daar vervolgens op zondag deel te
nemen aan een wereldbeker wedstrijd. Het gemeentebestuur van
Bronckhorst kan overigens voor de
Nieuwjaarsreceptie in januari 2008,
de bloemen inmiddels bestellen,
want de eerste Nederlandse kampioen in 2007, is in de persoon van
Thijs van Amerongen inmiddels een
feit!
Thijs van Amerongen zaterdagavond uitbundig gehuldigd
De kersverse kampioen Thijs van
Amerongen (zaterdagmiddag werd
hij in Woerden bij de ‘Beloftes’ kampioen van Nederland) werd zaterdagavond bij zijn terugkeer in Vor-

Wim Besemer, voorzitter van de wielerclub toonde zich apetrots een Nederlands kampioen binnen de club
te hebben. ‘Thijs is niet alleen een
goede wielrenner, maar ook een goede clubman, waar je te allen tijde op
kunt rekenen. Hij schuwt het werk
niet. Afgelopen zondag won Thijs in
Vorden, maar hielp hij als mede-organisator van de cross, na afloop
meteen met het verwijderen van de
dranghekken. Thijs staat altijd paraat en bovendien is hij een leuke
jongen’, zo sprak voorzitter Besemer. De club zal Thijs binnenkort
een cadeau aanbieden, als aandenken aan dit behaalde Nederlandse
kampioenschap.
Namens het gemeentebestuur van
Bronckhorst was loco burgemeester
Ab Boers aanwezig om de kersverse
Nederlands kampioen de gelukwensen over te brengen. (Burgemeester
Henk Aalderink was ook graag bij de
huldiging aanwezig geweest, maar
had deze avond elders verplichtingen) Ab Boers bleek goed op de hoogte over de verrichtingen van Thijs
van Amerongen. Ook over de manier
waarop Thijs 's middags de nationale titel had gewonnen. ‘Het was daar
in Woerden wel een heel zwaar parcours en als je dan wint moet je wel
een hele krachtige jongen zijn’, zo
sprak Ab Boers lovend over zijn
plaatsgenoot.
Namens de sponsoren werd het
woord gevoerd door Henk Beumer,
directeur van het ‘Tweewielershuis’
uit Borculo, de persoonlijke sponsor
van Thijs. Hij bood Thijs een shirt
aan met op de ene kant de naam van
zijn eigen bedrijf en op de andere zijde de naam van aannemersbedrijf
Peters uit Zutphen, al jarenlang de
clubsponsor van RTV Vierakker/
Wichmond. Er was zaterdagavond
nog een sponsor. Reint en Henny
Krijt, eigenaars van camping De Kleine Steege boden de hapjes aan! De
huldiging van Thijs van Amerongen
werd gelijk aangegrepen als een
nieuwjaarsreceptie, waarbij vanzelfsprekend hele ‘sterke’ wielerverhalen de ronde deden. Het bleef tot in
de late avond in ieder geval nog heel
gezellig in de ‘thuishaven’ van de
wielerclub.
En Thijs? Hij vond de sfeer en de huldiging prachtig maar wilde zondagmorgen toch wel heel graag gezond
weer op!
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9 JANUARI
Aardappel

Kip

Gesloten

Rib

Kerrie

Karbonade
bonne femme

met witte rijst

DONDERDAG
11 JANUARI

x
af
n
a
V
z 8.50
heden:

Boeren
Kool
met worst
en spare ribs

VRIJDAG
12 JANUARI

VisPasta
met salade
en stokbrood

Iedere dinsdag :

z 8.50

Iedere woensdag :

Onbeperkt GAMBA’S Onbeperkt SPARE-RIBS
voor maar a 17,50 P.P. (vanaf 2 personen)

voor maar a 17,50 P.P. (vanaf 2 personen)

EETCAFÉ “DE GROES” 7021 CK ZELHEM T: 0314 62 20 44 WWW.DEGROES.NL

Wij zoeken een:
Meubelindustrie Lenselink b.v.
Vordenseweg 50
7255 BX Hengelo (Gld.)

fulltime commercieel
medewerker binnendienst

De werkzaamheden bestaan uit:
• het afhandelen van inkomende orders.
• het te woord staan van onze afnemers. Hiertoe heb je regelmatig contact met
bestaande klanten, voor wie je een professioneel en betrouwbaar aanspreekpunt
bent.
• het administratief verwerken van het verkoopproces neemt een belangrijke plaats in.
• het verzorgen van de planning voor de productie-afdeling en het maken van een
route-planning voor de levering van onze meubelen in Nederland.
Eisen:
• een gedreven persoon met een klantgerichte instelling
• je bent communicatief / administratief vaardig
• een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het nederlands is
een vereiste. Duits is een pré.
• je kunt omgaan met computersystemen zoals Word en Excel.
Schriftelijke sollicitaties naar:
Meubelindustrie Lenselink, t.a.v. de directie, Vordenseweg 50, 7255 BX Hengelo (Gld.).

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

Uw tuin is
een vakman waard
Wij helpen U verder met:

• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

WAARSCHUWING

SALE

OPRUIMING BIJ GOOSSENS ATOMICA
NU GEHELE WINTERCOLLECTIE 2006/2007

IN UITVOERING

2 halen = 1 betalen

IN JANUARI

Geldt voor:
winterjassen, fleece-jassen, truien, broeken, vesten etc. etc.
Wintercollectie van de bekende merken:
Bjornson, Kjelvik, Bram’s Paris, Life Line

KORTINGEN TOT

Dus kom snel, want

50%

op = op

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Gaat u voor kwaliteit in:
•
(sier) bestratingen
•
riolering aanleg
•
kraanwerk
•
grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Ook kunt u bij ons terecht voor:
•
Bestratingsmateriaal
•
Tuinaarde
•
Zand
•
Grind
•
Gebroken puin
Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

OP HEEL VEEL MONTUREN

GROOT KORMELINK

Petje af… *

brillen, contactlenzen
en optometrie

Voorjaars workshop:
uw eigen zomerkleding
maken 1x per 14 dagen.

Lingerie workshop:
op eigen maat lingerie
maken.
Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag
13 januari
Apres Ski Avond
met

D.J. M. Wolsink

Start 7 februari 2007.
Voor verdere inlichtingen
en opgave:

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Snoeien
Snoeien
van
vanbomen
bomen
Rooien
Rooienenen
vellen
vellen
van
van
bomen
bomen
Plaatsen
Plaatsenvan
van
stormankers
stormankers
(ver)planten
(ver)planten
van
vanbomen
bomen
ParkPark-enenlandschapsverzorging
landschapsverzorging
Boomtaxatie
Boomtaxatie
Gecertificeerd
Gecertificeerdboomveiligheidscontroleur
boomveiligheidscontroleur(VTA)
(VTA)
Europees
Europees
gecertificeerd
gecertificeerdEuropean
EuropeanTreeworker
Treeworker

GRATIS

ª ACTIE!

pet 80 jaar STIHL
bij aankoop van de MS 170

* Deze STIHL-pet is voor u!
Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk !

MS 170 Compacte motorzaag

NU € 199,00

cat. € 235,00

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048
www.coditboomverzorging.nl

MODEVAKSCHOOL

Gerdien
Tel. (0573) 46 12 42

Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?
Wilt u voortaan minder zelf doen?
Denkt u aan een nieuwe tuin?
Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.
Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

Het ideale instapmodel, compleet en lekker handig.
Vermogen 1,3 kW - Cilinderinhoud 30,1 cm3 - Gewicht 3,9 kg - Lengte zaagblad 30 cm

Nu bij uw dealer:

U en uw tuin bloeien ervan op! p

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 – Fax: 0314-38 10 57 – www.pelgrom.nl

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK
www.hoveniersbedrijfevers.nl
0575 - 44 10 48

Nr.1 wereldwijd

De Bronkhorster Molen

'Een droom gaat in vervulling'

Donateurs gevraagd!

Erwin Plekkenpol als 'beroeps'
in fabrieksteam van Honda
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie die het gemeentebestuur van Bronckhorst
afgelopen donderdagavond in de Toldijk gaf, werden via een groot
scherm de verschillende kampioenen uit de gemeente Bronckhorst aan
de aanwezigen voorgesteld. Eén sportman ontbrak, de Vordense motorcoureur Erwin Plekkenpol. ‘Hij verblijft momenteel in Italië om daar een
contract als beroepscoureur bij Honda te tekenen’, zo verscheen met vette letters op het scherm. Vrijdagavond stapte Erwin Plekkenpol met een
super goed gevoel in Schiphol uit het vliegtuig, met in zijn handbagage
een contract dat hem voor de komende drie jaren aan het fabrieksteam
van Honda verbindt. ‘Een droom is in vervulling gegaan’, zo sprak Erwin
bij aankomst in Vorden.

De Bronkhorster Molen, een beltkorenmolen gelegen aan de Spaensweertweg, tussen Bronkhorst en Steenderen, is elke zaterdag open voor
bezichtiging. Maar: molens draaien niet van wind alleen! Daarom is De
Bronkhorster Molen op zoek naar donateurs, die de molen met een jaarlijkse donatie willen steunen.

Wilt U donateur worden van Stichting
De Bronkhorster Molen voor een jaarlijkse donatie? Maakt U dan minimaal
15 euro over naar rekening nr.
36.11.13.900 van de Rabobank Steenderen, ter name van Stichting De Bronkhorster Molen.

De donateurs van de Bronkhorster Molen worden jaarlijks uitgenodigd voor
een vergadering. Een gezellige aangelegenheid, in 2006 werd na de vergadering een bezoek gebracht aan de watermolen in Laag-Keppel. Ook voor
2007 zal een programma worden samengesteld.

De verenging De Hollandsche Molen
heeft 2007 uitgeroepen tot het ‘Jaar
van de Molens 2007’. Nederland met
zijn wind- en watermolens geldt internationaal als het ‘molenland’ bij uitstek. Dankzij de molen is ons ‘landje

aan de zee’ groot geworden. Het is 600
jaar geleden dat, in 1407, in Nederland
de eerste poldermolen werd gebouwd.
In De Bronkhorster Molen is vanwege
het Jaar van de Molens 2007, vanaf februari een fototentoonstelling te bezichtigen.
Elke zaterdag is deze molen, gratis, te
bezichtigen. In december, januari en
februari is de molen open van 10.0015.30 uur. Van maart tot en met november van 10.00-17.00 uur. Het is ook
mogelijk op andere dagen de molen te
bezichtigen. Maak hiervoor een afspraak met Knud Jensen, tel. (0313)
41.41.75, fam.jensen@hetnet.nl, Geert
Buys, telefoon (0575) 452734 of Dirk
Koopmans, telefoon (0575) 451344.
De internetsite is vernieuwd:
www.bronkhorstermolen.nl

Nieuwjaarsreceptie LTO
Noord afdeling Bronckhorst
Vrijdag 12 januari houdt de afdeling Bronckhorst van LTO Noord in
zaal Winkelman in de Keijenborg
een Nieuwjaarsreceptie die om
20.00 uur begint.
Tijdens deze bijeenkomst wordt een
terugblik gegeven op 2006 en zullen
er ook bestuursverkiezingen worden
gehouden. Jan Borgman en Jan Evers

zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Tot voor één dag voor de
vergadering kunnen er kandidaten
worden voorgedragen. Na het officiële
gedeelte zal Rosemarijn Daaleman uit
Voorst, muskusrattenvangster van beroep, vertellen over haar werkzaamheden.
Onlangs is in het blad ‘Vrouwen van
Nu’ nog een artikel aan haar gewijd.

De prestaties die de Vordense coureur
met name het afgelopen jaar in binnen- en buitenland heeft neergezet,
zijn in de motorsportwereld niet onopgemerkt gebleven. Een overzicht
van zijn successen: Nederlands kampioen Enduro in de C- klasse (E 3) alsmede nationaal kampioen met het
ENE/WPM team, derde plaats tijdens
de EK Enduro (E 3) en een derde plaats
tijdens deze EK met het ENE/WPM
team en goud tijdens de internationale zesdaagse die in November in
Nieuw Zeeland werd gehouden. Kees
Koolen, directeur van het hotel- reserveringsbedrijf (booking.comm) en zelf
ook endurorijder wilde het talent Erwin Plekkenpol de gelegenheid bieden
zich verder te ontplooien en bood aan
om bij hem in dienst te treden, zodat
hij zich geheel aan de motorsport kan
wijden.
Henk Hellegers, directeur van ‘HT Rally Raid’, die momenteel met zijn
equipe de Dakar race rijdt, legde vervolgens voor Erwin de contacten met
Honda in Italië. Bij Honda bleken ze
gecharmeerd over de prestaties van Erwin en wilden ze hem graag als ‘ondersteunend rijder’ bij het fabrieks-

P.K.V. Nieuws
UITSLAGEN NOORD SHOW ZUID
LAREN
Hoenders:
Wyandotte: H. Berenpas 1xG
Modern Engels Vechthoen: H. van
Heerde 4xZG, 1xG
Dwerghoenders:
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst
7xZG
Orpington: B. van Dijke 1xF, 7xZG, 6xG
Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 2xG, T.
Zevenhoeken 1xG
Konijnen:
Franse Hangoor: R. Bruinsma 2xZG,
1xG, Bram Bruinsma 1xF, 1xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 2xF,
2xZG, 1xG
Wener: H. Nijenhuis 2xF, 2xZG, 1xG
Hollander: T. Zevenhoeken 3xG
Nederlandse Hangoor Dwerg: Devin
Horstman 1xZG, 1xG

Een kerk is van blijvende waarde:
Kerkbalans 2007
De Aktie Kerkbalans wordt gehouden van 14 tot en met 28 januari. De
kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat
je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat
is iets van blijvende waarde.
De kerk is vaak letterlijk een baken:
een markant herkenningspunt in de
stad of in het dorp. Als het goed is dan
is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen
die dat nodig hebben.
De kerk is ook voor mensen die geen
speciale binding met onze kerkelijke
gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er
samen voor de grote momenten in het
leven, zoals doop en huwelijk, en voor
momenten van rouw en verdriet.

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen we dat alles behouden en
kunnen doorgeven aan onze kinderen
en kleinkinderen. Daarom is uw financiële steun blijvend noodzakelijk.
Alleen met elkaar kunnen wij onze parochies in stand houden. Uw bijdrage
aan Kerkbalans 2007 is daarom hard
nodig.
Als basis voor de geloofsgemeenschap,
maar ook voor praktische zaken, zoals
het onderhoud aan het gebouw, de algemene personele kosten, het organiseren van speciale vieringen en de ondersteuning van minder bedeelden.

Uw gift maakt het mede mogelijk dat
de kerk haar unieke en onmisbare
functie kan blijven vervullen. Dat is
van waarde. Van blijvende waarde!
Onder de naam Kerkbalans doen vijf
kerken sinds 1973 jaarlijks een beroep
op hun leden voor financiële bijdragen ten behoeve van de plaatselijke geloofsgemeenschappen.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie
van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de OudKatholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.
Giften aan goede doelen of ‘organisaties tot algemeen nut’, dus ook uw bijdrage aan Kerkbalans, zijn (deels) belastingaftrekbaar.

team van Honda inlijven. Een team
waar bijvoorbeeld ook de Fin Mika
Ahola en de Italiaan Alessandro Botturi onder contract staan. Topcoureurs
die hun sporen op het mondiale enduro- gebeuren al dik verdiend hebben.
Erwin: ‘Toen mij de aanbiedingen van
Kees Koolen en Honda werden gedaan,
moest ik er natuurlijk eerst wel over
nadenken. Van amateur- naar beroepscoureur is natuurlijk een enorme stap.
Het geeft nogal wat konsekwenties.
Het betekent in binnen- en buitenland
veel wedstrijden rijden.
Na goed overleg met Annemiek (vriendin van Erwin) en met Marcel Bulten
(adviseur van Erwin, red.) besloot ik
het aanbod aan te nemen. Afgelopen
vrijdag hebben Marcel, Kees Koolen en
ik de gehele dag in Italië onderhandeld, met dus als resultaat dat ik vanaf deze maand beroepscoureur ben.
Het ligt in de bedoeling dat ik voor
Honda alle WK wedstrijden ga rijden:
Amerika, Canada, Zuid Amerika, Europa, in totaal circa tien wedstrijden.
Daarnaast alle wedstrijden, meetellend voor het Europees kampioenschap en alle wedstrijden die meetellen voor het Nederlands kampioenschap. Tussen deze enduro wedstrijden door, blijf ik in de zomermaanden
ook crossen’, zo zegt een verheugde
Erwin Plekkenpol. Een indrukwekkend programma met, zoals Erwin
het zelf aangeeft één groot voordeel:
‘Ik kan mij nu geheel op het rijden van
wedstrijden concentreren. Ook is er
nu de mogelijkheid om voor een WK

of EK wedstrijd wat eerder te vertrekken en kan ik mij ter plekke in alle
rust voorbereiden.

Bij de WK wedstrijden wordt de motor
‘kant en klaar’ vanuit Italië aangeleverd. Na de race gaat de motor ook gelijk weer naar de Honda fabriek terug
om daar geprepareerd te worden voor
de eerstvolgende wedstrijd. Voor de
wedstrijden voor het Europees kampioenschap en het Nederlands kampioenschap krijg ik een aparte motor ter
beschikking, die ik zelf zal onderhouden’, zo zegt Erwin Plekkenpol.

De tijd tussen de verschillende nationale en internationale wedstrijden
door zal Erwin niet alleen benutten
met het ‘sleutelen’ aan de motor maar
ook met het bezoeken aan de sportschool ‘Aerofitt in Hengelo om zo de
conditie op peil te houden.

Bij de wedstrijden voor het Europees
kampioenschap wordt hij terzijde gestaan door Benno Schuppers. Bij een
aantal van de WK wedstrijden zal Jan
Oosterink (oud Nederlands kampioen
motorcross, red.) hem als helper bijstaan. Vertrouwensman Marcel Bulten
zal ongetwijfeld ook weer op vele nationale en internationale circuits te
vinden zijn om daar Erwin met raad
en daad te ondersteunen. Afgelopen
zondag werd Erwin Plekkenpol door
de KNMV gehuldigd. Zaterdag 13 januari wordt het voor hem in Enter de
eerste wedstrijd als beroepscoureur.
Het begin van een enorme uitdaging
voor de 25 jarige coureur uit Vorden.

Drie weken zorgeloos spelen!

Europa Kinderhulp zoekt
vakantieouders!
Bent u al bezig met de zomervakantie? Europa Kinderhulp wel.
Europa Kinderhulp organiseert vakanties bij gastgezinnen voor kinderen die in uiterst moeilijke omstandigheden leven en opgroeien.
In de provincie Gelderland is de organisatie op zoek naar vakantieouders die tijdens de zomervakantie
kansarme kinderen willen opvangen. Het gaat om jongens en meisjes uit diverse Europese steden,
maar ook om Nederlandse kinderen, die nooit op vakantie gaan.
Kinderen die geen plannen maken.
Niet omdat ze dat niet willen, maar
omdat een vakantie er voor hen niet
inzit. Ze hebben een lange periode vrij
maar moeten dan spelen in een veel te
klein appartement waar ook geen
park of speeltuin in de buurt is.
En naar een zwembad gaan of naar
een pretpark zit er helemaal niet in.
Het gaat om kinderen waar het thuis
heel anders toegaat dan bij u of bij mij.
Vader of moeder is verdwenen of weinig thuis, oudere broertjes en zusjes
moeten voor de kleintjes zorgen in
vaak veel te kleine behuizing waar
stromend water een ongekende luxe
kan zijn.
Dit speelt zich allemaal niet zo ver van
ons vandaan af; Rotterdam, Parijs, Berlijn of Londen.

Blijft u thuis deze zomer en wilt u iets
doen voor een ander? Overweeg dan
eens om vakantieouder te worden van
Europa Kinderhulp en bezorg hiermee een kind een onvergetelijke tijd.
Of overweeg medewerker te worden
van Europa Kinderhulp om de continulteit van onze reizen verder te ontwikkelen en uit te breiden.

VAKANTIEOUDERS
Het is de bedoeling dat vakantieouders deze kinderen drie weken in huis
nemen en er mee omgaan alsof het
hun eigen kind is.

Alleen dat al is heel bijzonder: huiselijke gezelligheid, geborgenheid, een andere omgeving en een beetje aandacht. Het is een waardevolle ervaring
voor u maar zeker ook voor het vakantiekind.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze regionale contactpersoon, Janneke Vermeent tel: 0575 476 100.
Ook kunt u terecht bij ons regionale
secretariaat Mw. Joyce Wisselink tel:
0315 - 243635 of per e-mail:
hjwisselink@hetnet.nl
Of neem eens een kijkje op onze site:
www.europakinderhulp.nl

U krijgt altijd een informatieboekje
opgestuurd waarin u alles kunt lezen
over de activiteiten van Europa Kinderhulp.

Jaargang 3
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9 januari 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,
brandweerzaken en de afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie, bouwen en milieu en
de afdelingen 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 (ouderenzorg, volksgezondheid en jeugdbeleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, 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 vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

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

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

Gemeente Bronckhorst lanceert film over wonen,
werken en recreëren in de gemeente
Bronckhorst, beleef het!
Op 4 januari 2007, tijdens de nieuwjaarsreceptie bij Den Bremer in
Toldijk, lanceerde de gemeente
Bronckhorst een film over de
gemeente. De gemeente wil op
deze manier wonen, werken en
recreëren in Bronckhorst in beeld
brengen. De film wordt via de VVV
Bronckhorst verkocht.
De gemeente Bronckhorst heeft in
het jaar 2006 door Rudie Kreunen
van Kreunen Multi-media uit Hengelo Gld. opnamen laten maken voor
een kenningmakingsfilm. Een film
over wonen, werken en recreëren in
Bronckhorst. Hierbij komen scholen,
sportende en recreërende mensen,
maar ook bedrijven, evenementen,
natuur en kunst aan bod. De steekwoorden die zijn gebruikt voor de
film zijn 'verrassend, veelzijdig en
dynamisch'. Steeds werden onderwerpen hieraan getoetst, voordat er
gefilmd werd. Voice-over is Marlies
Claasen, bekend van Radio en TV
Gelderland. Met haar heldere stem
neemt zij de kijker aan de hand en
laat hen kennis maken met het
mooie Bronckhorst.
Klaas Jan Huntelaar en Bennie
Jolink
De film is ingedeeld in zes hoofdstukken en begint met een stuk over
de positionering van Bronckhorst.
• Burgemeester Aalderink heet de
kijker bij de pont van het stadje
Bronkhorst van harte welkom om
een kijkje te komen nemen in de
gelijknamige gemeente.
• Jacobus Trijsburg, directeur van

gemeente".
• Het laatste hoofdstuk nodigt de
kijker uit om te overnachten op de
prachtigste plekken.
De DVD is te koop op een kleurige
XD Mailcard, een ansichtkaart met
beeld en geluid. Een bijzondere
uitvoering, waarmee de gemeente
Bronckhorst een nieuwe techniek in
Neder(gemeente)land introduceert.
Beroemde steden als Londen en
Berlijn gingen de gemeente Bronckhorst hierin voor. De vastgestelde
verkoopprijs van de DVD is € 7,50.
De kaart is te verzenden via TNT
post. Er hoeft slechts een postzegel
van € 0,44 op (tarief per 1 januari
2007). Een leuke manier om kennis
te maken met de gemeente Bronckhorst. Bronckhorst, beleef het!
de Stichting Gelders Erfgoed, als
Berend van Hackfort, introduceert
wonen. "Het is goed wonen in de
gemeente", dat wist deze ridder in
de Middeleeuwen al. Dit gedeelte
gaat over de diverse vormen van
wonen, maar ook hoe je (soms op
een bijzondere manier) naar
school kunt in Bronckhorst.
• Gedeputeerde Marijke van Haren
van de Provincie Gelderland leidt
het hoofdstuk werken in. Marijke
van Haren heeft Verkeer en
Vervoer in haar portefeuille. "Je
kunt in Bronckhorst nog op je fiets
naar je werk, of met de auto,
zonder dat je in een file rijdt".
Verschillende bedrijven passeren
de revue. Zo zijn er beelden van
Aviko BV uit Steenderen, smederij

Wijzigingen afvalinzameling in 2007
Eind vorig jaar zijn de afvalkalenders
2007 huis-aan-huis bezorgd. Heeft u
geen kalender ontvangen dan kunt u
dit via de Afval-Informatie-Lijn laten
weten. U kunt ook mailen naar
afval@bronckhorst.nl.
De Afval-Informatie-Lijn is voor:
a.het aanmelden voor het aan huis
laten ophalen van grof huishoudelijk afval, grof snoeiafval en
bruikbare spullen
b.alle vragen/opmerkingen over de
afvalinzameling
c. het opgeven van reparatie aan de
container
De Afval-Informatie-Lijn, tel. (0575)
75 03 10 wordt beheerd door Berkel
Milieu en is op werkdagen bereikbaar van 09.00-12.30 uur en van
13.00-16.00 uur.
In het kort de belangrijkste wijzigingen voor 2007:
• de wijkindeling is gewijzigd
• inzameling met zijlader; vanaf
1 januari worden de containers
geleegd door auto met zijlader.
Hiervoor moeten de containers op
een andere wijze aan de weg gezet

worden. Een folder hierover hebt u
gelijk met de afvalkalender 2007
ontvangen. Mogelijk treft u uw
container na lediging op een
andere plaats aan dan waar u
deze 's-morgens hebt neergezet.
De afvalinzamelaar laat op deze
manier weten hoe en waar u in
het vervolg de container moet
aanbieden
• inzameling Klein Chemisch Afval;
dagen en tijden zijn veranderd,
raadpleeg hiervoor de afvalkalender
• inzameling Textiel; de 3e dinsdag
van elke oneven maand wordt
textiel aan huis opgehaald;
nadere informatie m.b.t de eerste
inzameling vindt u deze week in
Contact
• voor Grof huishoudelijk afval en
grof tuinafval is in 2007 veel
veranderd; raadpleeg hiervoor de
afvalkalender
N.B. over het nieuwe afvalinzamelsysteem, waarover u regelmatig in
de media heeft kunnen lezen,
ontvangt u begin 2007 een aparte
nieuwsbrief. Zie ook www.bronckhorst.nl  afvalsite.

Oldenhave uit Vorden, Kwekerij
Oudolf uit Hummelo, Seezo uit
Keijenborg, Nienhuis uit Zelhem,
wijngoed Kranenburg en Reiger
Suspension BV uit Hengelo Gld.
• Hoofdstuk 4 gaat over cultuur en
evenementen. Zanger Bennie
Jolink is "Blie dat ik in Bronckhorst woon, er is hier 365 dagen
per jaar wel wat te doen". Unieke
evenementen zoals de paardendagen in Zelhem, de Muldersfluite
in Hengelo Gld., maar ook cultuur
en traditie strijden om voorrang.
• Het volgende hoofdstuk gaat over
sporten in de gemeente. Voetballer
Klaas Jan Huntelaar zegt in de
film "Niet alleen met voetballen,
maar ook met andere sporten en
hobby's kun je je uitleven in de

Monumentencommissie
De monumentencommissie van de
gemeente vergadert op 17 januari
2007 om 09.00 uur
in het gemeentekantoor.
De vergadering is
openbaar.
De agenda voor
deze vergadering
vindt u op de
website www.bronckhorst.nl.

Vast afval als schoonmaakdoekjes
(ook wegwerp), kattenbakkorrels,
maandverband, condooms, etc.

Dit afval mag u niet door het toilet spoelen. Het riool kan hierdoor verstopt
raken. Bovendien is dit afval niet afbreekbaar in de rioolwaterzuivering.
Een redelijk alternatief is alles zoveel mogelijk te scheiden. Kijkt u vooral
ook op de afvalkalender in welke container het afval kan.

Wij feliciteren mevrouw Luimes

Beoogde locatie nieuwe gemeentehuis Bronckhorst aan
Elderinkweg in Hengelo
Op 25 januari 2007 neemt de
gemeenteraad van Bronckhorst een
besluit over de aankoop van grond
voor het nieuwe gemeentehuis van
Bronckhorst. B en w vragen de raad
in te stemmen met de aankoop van
de percelen L 415 en L 1141 aan de
Elderinkweg in Hengelo Gld., vlak bij
het zwembad.

V.l.n.r. mevr. Luimes, dhr. Visser, en de dochters van de overleden heer Bosvelt

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Bronckhorst maakte
wethouder Peter Glasbergen de
'Vrijwilliger van het jaar' bekend.
Deze eer viel toe aan mevrouw
Luimes uit Zelhem. Zij kreeg een
oorkonde en een prijs van € 250,overhandigd. Mevrouw Luimes is
ruim 35 jaar vrijwilliger bij het
Nederlandse Rode Kruis. Zij zorgt
buiten de dagelijkse taken, voor het
organiseren van deelname van het
Rode Kruis afdeling Zelhem-Halle
bij grootschalige evenementen. Zij
heeft veel jongeren EHBO instructie
gegeven en hen bewust gemaakt van
de noodzaak levensreddende
handelingen te verrichten, waardoor
de basis wordt gelegd om zich

vrijwillig voor anderen in te zetten.
De twee andere genomineerde
vrijwilligers, de heer J.G. Bosvelt en
de heer J. Visser, kregen een
oorkonde en € 50. De heer Bosvelt is
helaas onlangs overleden. Zijn
dochters namen zijn prijs postuum
in ontvangst.
Ook vijf individuele kampioenen en
een kampioensteam werden in het
zonnetje gezet.
Bronckhorst, beleef het!
Tot slot ging tijdens de nieuwjaarsreceptie de film 'Bronckhorst, beleef
het' in première. Deze bijzondere
film over de gemeente is te koop bij
de VVV Bronckhorst voor € 7,50.

Tarieven gemeentelijke belastingen 2007
De raad van de gemeente Bronckhorst heeft op 21 december 2006 de belastingverordeningen 2007 vastgesteld. De belangrijkste nieuwe tarieven
zijn:
tarief
Onroerende-zaakbelastingen
OZB per € 2.500,- van de WOZ-waarde:
eigenaar woning / niet-woning
2,32
gebruiker niet-woning
1,86
Afvalstoffenheffing
Éénpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

199,80
267,60

Rioolrechten gebruiker

240,96

Toeristenbelasting

jaartarief per
stand-/slaapplaats

0,61
0,61
0,61

90,40
95,16
99,55

Mini-camping
toeristische plaats
Seizoenplaats

0,61
0,61

90,40
95,16

Hotels

1,26

126,00

Bed & Breakfast / pensions

0,76

53,20

Kampeerboerderij / Herberg / Groepsaccommodatie
met meer dan 8 slaapplaatsen
0,45

25,20

Overige vakantie-onderkomens:
(woningen, zomerhuisjes, recreatiebungalows etc.
met maximaal 8 slaapplaatsen)
Watertoeristenbelasting
Jachthaven
jaarligplaats
Leges
paspoort
Nederlandse identiteitskaart
rijbewijs
Reinigingsrechten (tarief excl.19% BTW)
(alleen van toepassing voor bedrijven)

1,01

0,61

47,45
31,25
31,25
267,60

Forensenbelasting (alleen van toepassing
voor niet-inwoners) waarde van het object
zoals die geldt voor de OZB x 1.000:
100 of minder
100 – < 200
200 – < 250
250 – < 300
300 – < 350
350 – < 400
400 of meer

176,00
202,00
227,00
252,00
277,00
302,00
328,00

In september 2006 heeft de
gemeenteraad ingestemd met de
projectbeschrijving nieuwbouw
gemeentehuis. Een stuurgroep is
belast met het project. Deze heeft
eerst de geschikte locaties in kaart
gebracht. Binnen het door de
gemeenteraad aangegeven gebied

waren elf locaties geschikt of
mogelijk geschikt. Aan de hand van
het programma van eisen, kwamen
daar twee A-locaties uit. Hierbij
scoren bereikbaarheid en eventuele
combinaties van functies hoog.
Goed bereikbare locatie
Met de beoogde plek denkt de
stuurgroep een locatie gevonden te
hebben, die goed bereikbaar is voor
klanten (de plek is voor de gehele
gemeente Bronckhorst gemakkelijk
bereikbaar) en medewerkers. Door
de ligging aan de rondweg is het ook
een locatie die gemakkelijk 'gezien'
kan worden. Een belangrijk voordeel
van de locatie is ook dat de parkeer-

73,20

plaatsen zowel voor gemeentehuis
als sportpark elkaar kunnen aanvullen.
Nu overeenstemming is bereikt met
de verkopende partij, die eigenaar is
van de beoogde gronden aan de
Eldrikseweg 2, is het aan de raad om
op 25 januari een besluit te nemen
over de aankoop. Instemming door
de raad is als ontbindende clausule
in het koopcontract opgenomen.
Het is de planning dat de gemeentelijke organisatie in de kerstvakantie van 2009 naar de nieuwe locatie
verhuist.

Kledinginzameling
Op 16 januari 2007 zamelen de volgende organisaties textiel in:

De inzamelende organisaties informeren u vooraf hoe u het textiel
kunt aanbieden. Het aangeboden
textiel moet droog zijn en mag niet
verontreinigd zijn met afval. Alleen
de bovengenoemde organisaties
hebben een vergunning om op 16 januari a.s. in te zamelen. Indien u in
deze periode van andere organisaties zakken in uw brievenbus aantreft, geef dit dan zo snel mogelijk
via de Afval-Informatie-Lijn, tel.

• Gebied Zelhem, Stichting Leger
des Heils Fondsenwerving
• Gebied Hengelo Gld., Stichting
Salvatoriaanse Hulpactie
• Gebied Vorden, Stichting CIBO
• Gebied Hummelo, Keppel en
Steenderen, Stichting Vrede Hulp
Midden Oosten

De Wmo is ingevoerd

per overnachting

Camping
toeristische plaats
seizoenplaats
vaste jaarstandplaats

Op dit moment heeft de gemeente
een tijdelijke huisvesting in het
gemeentekantoor aan de Banninkstraat in Hengelo. Deze locatie is
met een artikel 17 WRO gerealiseerd. Dit houdt in dat er maximaal
vijf jaar (zonder verlengingsmogelijkheid) gebruik gemaakt kan
worden van deze locatie. Bovendien
is het realiseren van gedeeltelijke
nieuwbouw of geleidelijke vervanging van het gebouw aan de
Banninkstraat niet geschikt
gebleken.

Velen zal het niet ontgaan zijn. De
rijksoverheid heeft de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning
per 1 januari 2007 ingevoerd. Eén
van de veranderingen is dat de
huishoudelijke zorg voor mensen
vanaf die datum niet meer door het
zorgkantoor wordt geregeld, maar
door de gemeente. De gemeente
heeft hiervoor drie thuiszorgorganisaties gecontracteerd, te
weten Sensire, Markenheem (in
combinatie met Privazorg) en
Thuiszorg Service Nederland.
Mensen die huishoudelijke zorg
ontvangen, zijn hierover allemaal
persoonlijk geïnformeerd.
Veranderingen
Voor enkele mensen gold dat zij niet
alleen te maken kregen met een
nieuw aanspreekpunt (het gemeentelijke Wmo-loket en niet meer het
zorgkantoor). Zij kregen bovendien,
en veel belangrijker, een nieuwe
huishoudelijk verzorger. Inmiddels
zijn de veranderingen van kracht.
Wij hopen dat de veranderingen bij
degenen die ermee te maken
hebben naar tevredenheid zijn
verlopen. Mochten enkele onvolkomenheden voorgekomen zijn, dan
betreuren wij dat.
Heeft u vragen over de veranderingen die de Wmo voor u met zich mee
brengt? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het
Wmo-loket. Zij staan graag voor u
klaar. De openingstijden van het loket zijn ma t/m wo van 08.30-15.00
uur, do van 08.30-19.30 uur en vr
08.30-12.30 uur. Het is aan te raden
om voor een persoonlijk gesprek
eerst een afspraak te maken. Tele-

fonisch is het loket bereikbaar op
nummer (0575) 75 02 50. Van ma t/m
vr is er tussen 09.00 en 10.00 uur telefonisch spreekuur.
Wmo steunpunten
De gemeente is van plan op korte
termijn in de kernen Hengelo,
Hummelo, Steenderen, Vorden en
Zelhem ook speciale Wmo-steunpunten in te richten voor informatie
en doorverwijzing (met name voor
ouderen). Hierover hoort u zo
spoedig mogelijk meer via deze
gemeentepagina's.
Inmiddels heeft het Wmo-loket van
de gemeente de eerste week als
zodanig gedraaid. De medewerkers
hebben de eerste vragen van
klanten over de nieuwe wet kunnen
beantwoorden en waar nodig zaken
verduidelijkt. De Wmo heeft als
grote doel dat iedereen mee moet
kunnen doen in de maatschappij!
Huishoudelijke zorg is één van de
onderdelen van de wet. De gemeente gaat zich de komende tijd inzetten
om op zo breed mogelijke wijze aan
de doelstelling te voldoen. Wij
houden u hiervan vanzelfsprekend
op de hoogte.

(0575) 75 03 10 aan ons door. Wellicht kunnen we op deze manier
voorkomen dat organisaties zonder
vergunning inzamelen.

Winkelopenstelling zonen/of feestdagen
in 2007
B en w kunnen per kalenderjaar ten
hoogste 12 dagen aanwijzen waarop
de winkels op zon- en/of feestdagen
geopend mogen zijn. Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de
gemeente afzonderlijk. Deze delen
zijn: het grondgebied van de
voormalige gemeenten Hengelo
Gld., Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem. Onder
feestdagen worden verstaan: nieuwjaarsdag, tweede Paasdag,
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.
Aan de ondernemersverenigingen is
gevraagd opgave te doen van de
dagen waarop zij de winkels op zonen/of feestdagen in 2007 geopend
willen hebben. Ook individuele
winkeliers kunnen bij b en w vóór
29 januari a.s. een verzoek indienen
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bij het nemen
van de beslissing zal, gelet op het
beperkte aantal te verdelen dagen,
aan collectieve aanvragen een
hogere prioriteit toegekend worden
dan aan individuele aanvragen.
Wanneer u anderszins goederen te
koop wilt aanbieden op een zonen/of feestdag, b.v. een braderie,
vlooienmarkt of Paasmarkt wilt
houden, dient u hiervoor een
ontheffing aan te vragen.

Uit de raad
Commissievergaderingen
Beleidsontwikkeling en Evaluatie
en controle 11 januari 2007
Op 11 januari a.s. vergaderen de
commissie Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle in één vergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur en u
bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:

Bestemmingsplan Steenderen
2006 Zutphen-Emmerikseweg 83
en 83a
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk een hoveniersbedrijf met
dienstwoning te vestigen op dit
perceel.
Verkeerssituatie Dorpsstraat
Halle
Het voorstel is om de rapportage
'Quick scan verkeersmaatregelen
Halle' vast te stellen als gemeentelijke visie voor de korte en midel-

lange termijn, voor de verkeerssituatie op de Dorpsstraat in Halle
Grondaankoop nieuwbouw
gemeentehuis
B en w vragen de raad een krediet
van € 843.000 beschikbaar te
stellen voor de aankoop van
gronden (percelen L415 en L1141
aan de Elderinkweg) om het nieuwe
gemeentehuis op te bouwen. Meer
informatie vindt u hierover elders
op deze gemeentepagina's

Spreekrecht
Tijdens deze vergadering kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering aanmelden bij de
griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken.

Aanmelden kan via tel. (0575) 75 05
43 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, dinsdagen; Toldijk, vrijdagmorgens; Voor-Drempt, vrijdagsmiddags; Halle, woensdagmorgens, standplaatsvergunning verkoop vis, 01 januari t/m 31 december 2007, G.B. Gussinklo
• Diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, plaatsen sandwichborden t.b.v. vlooienmarkt,
19 februari t/m 11 maart 2007, Hogebos
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 1, Drank- en Horecavergunning t.b.v. chinees indisch rest.
'Chinese Muur', V.O.F. Chinese Muur
• Hummelo, Broekstraat 12, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 10 februari 2007 van
15.00 tot 01.00 uur, carnavalsvereniging D.G.W.W.
• Hummelo en omgeving, tijdelijke reclameaanduidingen, 10 januari t/m 11 februari 2007,
carnavalsvereniging D.G.W.W.
• Hummelo, Broekstraat 12, tijdelijke gebruiksvergunning, 10 en 11 februari 2007, carnavalsvereniging D.G.W.W.
• Steenderen, Bronkhorsterweg 1, het permanent plaatsen van een aankondigingbord, Schipper
Bosch Projecten B.V. in Amersfoort
• Vorden, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. Castle Fair, 22 t/m 26 augustus 2006,
Castle Events
• Vorden, Kerkstraat, innemen standplaats rijdend informatiekantoor, maandagen van 09.00 tot
10.00 uur van 01 januari t/m 31 december 2007, Menzis
• Vorden, Kasteelweide, 14 en 15 april 2007: plaatsen tent, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet van 09.00 tot 21.00 uur, Schuttestraat tussen de Ruurloseweg en de Vordense
Bosweg, parkeerverbod aan beide zijden van de weg, LR & PC De Graafschap
• Vorden, Kasteelweide, tijdelijke gebruiksvergunning diverse tenten i.v.m. Castle Fair,
13 t/m 30 augustus 2007, Castle Events
• Zelhem, Stationsplein, innemen standplaats rijdend informatiekantoor, maandagen van 10.30
tot 11.30 uur van 1 januari t/m 31 december 2007, Menzis
• Zelhem, 'De Pol', vlooienmarkt, 10 maart 2007 van 08.00 tot 16.00 uur H.M. Hogebos

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hengelo Gld., Vordenseweg 30, bouw garage/berging
Hummelo, Keppelseweg 40, bouwen woning met bijgebouw
Vorden, Dorpsstraat 17/19, verbouw schuur tot kantoor
Vorden, Het Hoge 27, vergroten woning
Vorden, Kapelweg 12, verbouw schuur
Vorden, Lindeseweg 9a, inpandig verbouwen en wijzigen boerderij
Vorden, Prins Clauslaan 2, bouw carport
Zelhem, Blekweg/Wassenaarweg, bouw bedrijfshal
Zelhem, Stationsstraat 36-38, verbouw winkel/woning
Zelhem, Wassinkbrinkweg ong., bouw loods
Zelhem, Wassinkbrinkweg ong., gedeeltelijk plaatsen keerwand/muur
Zelhem, Wolfersveenweg 8, wijzigen/verbouwen van een schuur

Voorgenomen vrijstellingen

in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 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.
Zienswijze indienen over de genoemde vrijstellingen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 5 januari 2007:
• Zelhem, Brunsveldweg 7, voor het bewonen van een garage, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit
aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende 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.

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 11 januari t/m 28 februari 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, De Horsterkamp 8, Kasteel Vorden, aanvraag monumentenvergunning voor het amoveren van een oude en de aanleg van een nieuwe parkeerplaats
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 1 maart 2007. 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. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer W. Hagens
of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.
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 (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Schuttestraat 26, vrijstelling om een ligboxenstal te mogen vergroten en gedeeltelijk
vernieuwen. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 3, lid 4 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'
Het bouwplan ligt vanaf 11 t/m 24 januari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 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.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, kavels 13 en 14 bedrijventerrein Vinkenkamp, vrijstelling om een bedrijfshal met
kantoor te mogen bouwen. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 18, lid 1 van
de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp'
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 11 januari t/m 21 februari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 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.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Haitinkweg 10, vrijstelling om een woning uit te mogen breiden en te wijzigen. Het
betreft een vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
herziening 2-1988'
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 11 januari t/m 21 februari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 4 januari 2007:
• Bronckhorst, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffing artikel 10 en 148 van de Wegenverkeerswet en plaatsen toiletboxen i.v.m. 35e Batavierenrace, 28 april 2007, organisatiecommissie Batavierenrace
• Hengelo Gld., Sterreweg, ontheffing geluid gedurende 24 uur in week 03-2007 en eind
februari/begin maart 2007 en tijdelijke verkeersmaatregelen, WBC Aannemingsbedrijf
• Hengelo Gld., tijdelijke reclameaanduidingen voor Koningin Julianatoren, 22 maart t/m 4 april
2007, Hoffman Outdoor Media
• Vorden, achtkastelen minimarathon, 11 maart 2007 van 10.00 tot 16.30 uur, A.V. Hanzesport
Zutphen
• Vorden, afsluiten van Het Jebbink en Mispelkampdijk, 11 maart 2007 van 10.00 tot 16.30 uur,
A.V. Hanzesport Zutphen
• Vorden, marktplein Dorpsstraat, standplaats verkoop vis, 1 januari t/m 31 december 2007 en
Steenderen, Burg. Buddingh'plein, standplaats verkoop vis, 1 januari t/m 31 december 2007,
F. Ruizendaal
Verzonden 5 januari 2007:
• Hengelo Gld., Spalstraat, tijdelijke reclameaanduiding (spandoek), 8 januari t/m 3 februari
2007, College van Kerkrentmeesters v/d Protestantse Gemeente
• Vorden, tijdelijke reclameaanduidingen open dag ROC Aventus, 19 t/m 28 januari 2007,
Hoffman Outdoor Media
• Vorden e.o., ontheffing art.10 en 148 Wegenverkeerswet i.v.m. oriënteringsritten, 11 februari,
11 maart, 15 april, 2 september 2007, VAMC De Graafschaprijders
• Zelhem en gebied Hummelo en Keppel, tijdelijke reclameaanduidingen, vanaf 6 januari t/m

Openbare bekendmakingen - vervolg
28 mei 2007, MDS Buitenreclame
• Zelhem, Velswijkweg-Boomgaard-Prunushof-Kruisbergseweg-Velswijkweg, carnavalsoptocht, 17 februari 2007 van 13.00 tot 14.30 uur, C.V. De Doldraejers

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 4 januari 2007:
• Vorden, Kerkweide 21, bouwen prieel en erfafscheiding, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Koeriershoek 14, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 4 januari 2007:
• Hummelo, Rozegaarderweg 9, gedeeltelijk veranderen kapconstructie werktuigenloods
• Vorden, Almenseweg 46, veranderen woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van
de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Vorden Lieferinkweg 4, gedeeltelijk verbouwen schuur tot sanitaire ruimte, verleend met
toepassing van artikel 50 lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 8 januari 2007:
• Vorden, Lindenseweg 9a, voor de verbouw van de woonboerderij

Sloopvergunningen
Verzonden op 3 januari 2007:
• Vorden, Zutphenseweg 23a, geheel slopen woning, kantoor/werkplaats en opslagloods,
komt asbesthoudend afval vrij

schrift 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.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Handwijzersdijk'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Handwijzersdijk' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 11 januari t/m 21 februari 2007 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Het plan heeft betrekking op de realisatie van een recreatiebungalowterrein op de hoek
Handwijzersdijk/Roessinkdrijfdijk in Hengelo Gld.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Gehandicaptenparkeerplaats
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling liggen vanaf 10 januari t/m 21 februari
2006 ter inzage de ontwerpbesluiten tot toewijzing van:
• Halle, Haverstraat 9, een gehandicaptenparkeerplaats aan mevr. Mateman-Lettink
• Zelhem, Zinniastraat 29, een gehandicaptenparkeerplaats aan mevr. Mijnsbergen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, de organisatiecommissie Batavierenrace organiseert de Batavierenrace op 28 april
2007 op de Wolfersveenweg. Hiervoor wordt de Wolfersveenweg vanaf de Kuiperstraat tot aan
de Hobelmansdijk op die datum van 08.00 tot 11.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., WBC Aannemingsbedrijf BV voert in week 03-2007 én eind februari/begin maart
2007 werkzaamheden uit op de Westerstraat, de Zonnestraat, de Sterreweg en de Banninkstraat. Hiervoor geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de Banninkstraat, tussen de
Rondweg en de Sterreweg, beide zijden van de Sterreweg, tussen de Banninkstraat en de
Maanstraat, beide zijden van de Zonnestraat, één zijde van de Westerstraat, tussen de
Banninkstraat en de Zonnestraat in week 03-2007. Éénrichtingsweg geldt op de Sterreweg,
tussen de Maanstraat en de Banninkstraat, de Westerstraat, tussen de Banninkstraat en de
Zonnestraat in week 03-2007. Afgesloten van alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
worden de Zonnestraat, de Sterreweg, tussen de Zonnestraat en de Maanstraat in week 03
2007. Bovengenoemde tijdelijke verkeersmaatregelen worden ook genomen gedurende de
werkzaamheden bij het afstorten van de keldervloer eind februari/begin maart 2007
• Vorden, A.V. Hanzesport Zutphen organiseert een activiteit op 11 maart 2007 op Het Jebbink en
de Mispelkampdijk. Hiervoor worden Het Jebbink, vanaf De Boonk tot de Mispelkampdijk en de
Mispelkampdijk, vanaf Het Jebbink tot de Almenseweg op die dag van 10.00 uur tot 16.30 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, bouw- en sloopvergunningen, tijdelijke verkeersmaatregelen) of Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunninge). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-

De ontwerpbesluiten liggen tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde openingstijden niet in
de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03
67.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze over het te nemen besluit naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten
aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling.

Verkeersmaatregelen Stationsplein in Zelhem
De verkeerssituatie aan het Stationsplein in Zelhem is niet optimaal. Met regelmaat doen zich
gevaarlijke situaties voor waarbij kinderen vanuit het zwembad en de Brink betrokken zijn.
B en w zijn van mening dat de situatie verbeterd moet worden en zijn daarom voornemens de volgende maatregelen te nemen:
• het instellen van een verbod om stil te staan aan beide zijden van het Stationsplein
• het fysiek scheiden van de rijbaan en de loopstrook door het (bij) plaatsen van palen met daartussen ter hoogte van de ingangen van de gebouwen een ketting
• het aanbrengen van een oversteekvoorziening tussen de parkeerplaats en de ingang van het
zwembad
• het aanpassen van de hellingbaan tussen het Stationsplein en de parkeerplaats waardoor het
voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens makkelijker wordt van de parkeerplaats
naar het zwembad of het cultureel centrum te komen
Inspraak
B en w verlenen op het voornemen deze maatregelen uit te voeren, in overeenstemming met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak. U kunt in de periode van 10 januari t/m 21 februari 2007, tijdens de openingsuren, de stukken inzien op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Uw zienswijze kunt u,
bij voorkeur schriftelijk, aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. De inspraakreacties
betrekken zij bij de definitieve besluitvorming over de maatregelen.

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!

Leuke
collega
gezocht

Witlof 500 gram 0.75
Sinaasappelen 20 voor 1.99
Spruiten 500 gram 0.49
Groene savooiekool per stuk 0.49
KADOTIP:

Streekproducten pakketten

vanaf diverse prijzen

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

WEEKBLAD

voor onze afdeling Slagerij

VERKOOPMEDEWERKER m/v
voor 36 uur per week
Bent u SUPER gemotiveerd, klantvriendelijk, zelfstandig en heeft u
verstand van een lekker stukje vlees?

is actief op tal van groene terreinen: ontwerp, uitvoering,
nazorg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen.
Onze opdrachtgevers zijn particulieren, bedrijven en
(semi) overheidsinstellingen.
Ter versterking van ons team zoeken wij een ambitieuze

VAKBEKWAAM HOVENIER
(full time)

Schrijf dan een sollicitatiebrief naar: Super de Boer Rinders
t.a.v. dhr. L. Rinders
Zuivelweg 7
7255 XA Hengelo (Gld.)
sdbrinders@xs4all.nl

Nu ook interactief!

Functie-eisen:
- Afgeronde middelbare vakgerichte opleiding
- enige jaren aantoonbare werkervaring
- goede plantenkennis
- in bezit van rijbewijs B/E
- flexibel en breed inzetbaar
- goede communicatieve eigenschappen
- klant- en resultaatgerichte houding
- affiniteit met boomverzorging
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Evers,
telefoon 06-53347311.

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst bereiken?
Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de gehele gemeente Bronckhorst.

Uw reactie:
Heeft u interesse in deze functie, stuur of mail dan uw sollicitatie en CV voor 31 januari 2007 aan:
Hoveniersbedrijf Evers
Zutphen Emmerikseweg 83-A, 7223 DA BAAK
info@hoveniersbedrijfevers.nl
www.hoveniersbedrijfevers.nl

Pilateslessen onder
professionele begeleiding in
kleine groepen in Leesten

PRESENTEERT

RO PARTY !!
U
E

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!
LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

BODY

Kom langs
voor YOUR
een

gratis

proeﬂes!
Informatie:
0575 - 572573
info@studio-mind-your-body.nl

BODY

MILLSTREET
THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

:FEESTEN !

ZATERDAG 13 JAN

Zijn wij nu zo goedkoop? of die anderen zo duur .....?

YOUR

Bewust
MIND
bewegen

Kijk op Witkamp.com voor meer data van de euro party’s

MIND

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc

De Vlinder
praktijk voor
spelbegeleiding
en speltherapie

alles voor hoogof erfafscheidingen
100% garantie
veur weinig

Binnenkort starten speelgroepjes voor

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

• kleuters met faalangst

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

• kinderen in groep 3 met faalangst
• kleuters met ouders die gaan scheiden
• ouders met driftige peuter/kleuter
Bel 06-15263759 of kijk op www.speltherapie.com
voor meer informatie.
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Afslanken/
Aankomen
gratis
begeleiding

Kom alvast volop in de
stemming op onze

Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381
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Wervelende

Bruidsshows!
Maandag 29 januari
Winterswijk, Zaal Wamelink
Dinsdag 30 januari
Loo (bij Duiven), Zaal Berentsen
Zondag 4 februari
Almen, Landgoed Ehzerwold
Zondag 25 februari
Klarenbeek, Zaal Dennenlust
Wij zijn tevens aanwezig op de
volgende beurzen:
Zaterdag-zondag 27 & 28 januari
Hengelo, Bruidsbeurs Expocenter
Zaterdag - zondag 10 & 11 februari
Arnhem, Love & marriage beurs

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
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Ontwerp en realisatie internetsites

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

Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out
Printing on demand
Stansen/verpakkingen
Internetdiensten
Systeembeheer

Handwerken
uw hobby

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en
handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher, De
Ploeg, Ado of Gardisette
zijn onze garantie voor
een modieus en kleurrijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak
Weevers

@dhijjb

E&..!.*
E '..!.*

Bel voor informatie,
reserveringen of een afspraak:
0544 - 481222

ZWITSERSE
ROOMVLAAI
45

KLEIN

6.
10.05

€
GROOT

€

Meester Nelissenstraat 23, Beltrum
w w w. b e i j e r b e s s e l i n k . n l

Wij hebben weer

VIKORN

KAMPIOENTJES

lekker donker en
iets steviger

3 VOOR

meergranen brood
nu de 2e voor de

€

1.00

halve prijs

Collectie 2007
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De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 13 januari.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid

Hendrik W.

Hendrik W., geboren in het westen
van Nederland was via de voogdij
als boerenknecht in Neede geplaatst. In de jaren veertig van de
vorige eeuw kwam hij regelmatig
bij een familie in Hengelo over de
vloer. Na verloop van tijd voelde
Hendrik zich bij het vrij grote gezin, waar altijd een gezellige sfeer
heerste, helemaal thuis en hoorde
hij er als vanzelfsprekend ook bij.

niet al te moeilijk zijn." Na even nagedacht te hebben, schoot de man plotseling iets te binnen en zei tegen Hendrik: "Ik weet wel iets voor jou. Op het
voormalige tramstation staat een huisje, waar net een moeder met haar drie
dochters is komen wonen en die zijn
alledrie nog vrij." Dat de moeder zeer
goedig was maar één van de dochters
als zeer ondeugend bekend stond,
werd er natuurlijk niet bij verteld. "Op

Een foto van het oude emplacement van Tramweg Mij. "De Graafschap" waar de moeder
en haar drie dochters woonden.
Hendrik, die al tegen de veertig liep en
zijn uiterlijk niet bepaald had meezitten, was nog steeds vrijgezel. Ofschoon
hij zelf al meerdere pogingen had ondernomen om een wederhelft te vinden, was dit steeds op een mislukking
uitgelopen. Tijdens weer zo'n bezoek
aan de Hengelose familie, gaf Hendrik
te kennen dat hij een vrouw zocht.
"Nou," zei de heer des huizes, die wel
raad wist met dit soort problemen,
"met jouw talenten moet dat zeker

zich lijkt me dat heel gunstig," verklaarde Hendrik en hij vertrok vol goede moed naar het bewuste adres. Nadat hij had aangeklopt, deed de moeder open en vroeg hem of ze iets voor
hem kon doen. "Jawel," antwoordde
Hendrik, "ik kom voor één van uw
dochters." "Oh, dat is goed," zei de
vrouw, "ik zal er wel even één ophalen."
Korte tijd later kwam net toevallig de
ondeugende dochter luid schreeuwend met een greep in de aanslag op

Hendrik aanstormen, waarop hij hevig
geschrokken en af en toe stukken overslaand als een speer vertrok.
Na een tijdje, nadat hij goed en wel
van de schrik bekomen was, kwam
Hendrik de familie weer eens met een
bezoekje vereren. Weer liet Hendrik
doorschemeren dat hij nog steeds
gelnteresseerd was in een vrouw. Zoals
al eerder wist de gastheer weer een oplossing voor dit soort zaken en zei: "In
de Banninkstraat woont een familie
met vier dochters, dus dat moet toch
zeker lukken." "Maar wat moet ik dan
zeggen?" vroeg Hendrik. "Nou," antwoordde de man, "je neemt mijn fiets
maar mee en dan vraag je om een
fietspomp omdat je een zachte band
hebt en dan komt alles vanzelf goed.
Hendrik vertrok een beetje argwanend naar het opgegeven adres en
klopte aan. Jammer genoeg had hij natuurlijk weer net de pech dat er een
schoonzoon aan de deur kwam. "Goedenavond," zei Hendrik nogal stotterend, "hebt u misschien een fietspomp
voor mij, want ik heb een zachte
band." "Jazeker wel," antwoordde de
schoonzoon. Vervolgens pakte hij de
pomp, liep er mee naar de fiets en
vroeg om welke band het ging. "De
voorband," zei Hendrik, waarop de
schoonzoon na een kleine inspectie
zei: "Man, je hebt massieve banden op
de fiets!" "Oh, dat wist ik niet," zei Hendrik en koos hierop weer het hazenpad.
Hoewel Hendrik nog steeds met veel
plezier naar Hengelo kwam, liet hij
zich niet meer horen over een vrouw.
Toch kon hij, inwendig, het gevoel om
samen met een vrouw verder door het
leven te gaan, niet loslaten en begon
na vele maanden weer eens heel voorzichtig over deze kwestie. "Hendrik,"
zei de heer des huizes, "ik weet op dit
moment niet zo gauw een vrouw voor
jou, maar ik heb nog wel iets anders
waar je misschien ook wel in gelnteresseerd bent. Ze zijn momenteel op
zoek naar een nieuwe burgemeester
in Hengelo en dat lijkt me nou net de

Bij het tweede huis links op de foto aan de Banninkstraat klopte Hendrik aan voor een
fietspomp.
juiste baan voor jou. Met jouw brede
kennis en politieke interesses maak je
zeker een goede kans. En mocht je die
baan krijgen, dan mag je wel van mij
aannemen dat je de vrouwen haast
van je af moet slaan."
Hendrik had het als boerenknecht
best naar zijn zin, maar leek de functie van burgemeester ook wel voor
hem weggelegd en besloot er werk van
te maken. Hij vroeg bij wie hij zich
moest aanmelden. Zoals altijd had de
man zich hier ook al op voorbereid en
gaf Hendrik het adres van een bekende Hengeloër, de heer S. Meteen stapte
Hendrik naar de woning van S. en gaf
te kennen dat hij wel een sollicitatiegesprek wilde voor de burgemeesterspost. Hoewel er helemaal geen nieuwe
burgemeester gevraagd werd, vroeg S.,
die in werkelijkheid totaal geen enkele bemoeienis had met de plaatselijke
politiek aan Hendrik wat zijn motivatie was om juist in Hengelo burgemeester te worden. "Dat kan ik u gauw
vertellen, meneer," vertelde Hendrik.
"Hengelo is een heel mooi dorp met
een gemoedelijke sfeer. Ik heb al vele
jaren contact met enkele families hier
ter plaatse, waar ik altijd zeer hartelijk
wordt ontvangen. Dit alles spreekt me
zeer aan, maar desondanks kan er in
dit dorp nog wel het één en ander verbeterd worden." "En waar had je zoal
aan gedacht?" vroeg S. aan Hendrik.
"Nou,"zei Hendrik, "allereerst moet
dat geklungel met die pont in Bronkhorst maar eens afgelopen zijn en
moet daar een nieuwe brug gerealiseerd worden. Vervolgens moeten hier
in het dorp een hogeschool en een
gekkenhuis gebouwd worden." Hierop
antwoordde S. tegen Hendrik: "Al deze

argumenten die je hier kenbaar maakt
zullen zeker aanslaan en ongetwijfeld
meetellen in de beslissing. Als je over
een maand nog eens terugkomt, dan
weet ik wel meer."

Op de bewuste dag stond Hendrik
weer bij S. op de stoep om te informeren hoe het afgelopen was. S., die alles
netjes op papier had gezet, zei tegen
Hendrik: "Ik kan je verzekeren dat het
zeer moeilijk was om tot een beslissing te komen. Het was een nek aan
nek race. Jouw plannen werden luid
bejubeld, maar na zeer lang vergaderen is de keus op een andere kandidaat gevallen, die ook de nodige nieuwe ideeën had ingebracht die net de
doorslag gaven." "Dus," merkte Hendrik op, "al met al heb ik toch wel een
goede indruk gemaakt." "Dat heb je zeker," gaf S. te kennen, "en als er in de
toekomst weer eens een sollicitatie
voor een burgemeesterspost is dan
zou ik zeker weer mee doen." "Dat zal
ik zondermeer doen," verzekerde Hendrik hem en vertrok met een brede
lach op zijn gezicht en zeer tevreden
weer richting Neede.

Hoewel Hendrik genoeg ondernomen
had, maar nog steeds zonder vrouw
was, is hij nadien tot zijn 65ste jaar
verbonden gebleven aan de boerderij.
Vanaf zijn 65ste jaar verhuisde hij
naar een verzorgingshuis. Binnen dit
huis leerde Hendrik na vrij korte tijd
toch nog een vrouw kennen, waar hij
verliefd op werd en nog meerdere
mooie jaren mee heeft doorgebracht.
Foto's uit de collectie van Wim Luimes.
Tekst: Wim Luimes.

Zangdienst Dorpskerk Vorden Welke school past het beste bij mijn kind?
Op zondagavond 14 januari om
19.00 uur wordt er in de Dorpskerk
van Vorden weer een zangdienst
gehouden met liederen op verzoek
onder het motto 'Vorden Zingt'.
Ook in 2007 zal er regelmatig een
zangdienst op het programma
staan waar telkens veel belangstelling voor is, ook vanuit de regio.

De muzikale begeleiding is in handen
van dhr. W. Kuipers (orgel); R. Heusinkveld (trompet) en K. van Dusseldorp
(piano). Er is een korte overdenking
door ds. A.A. van der Spek uit Enter
over het thema: 'Er bovenuit zingen'.
Na afloop is er koffie drinken en er
kunnen ook nieuwe liederen aangevraagd worden.

WEEKBLAD
CONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEEN
WEEKBLAD

Nu ook interactief!
Dus kijk snel op

www.contact.nl

Deze vraagt zal menig ouder zich de komende weken regelmatig stellen.
Elk kind is uniek en daarom is het goed als ouders en kind zich deze vraag
ook stellen. Over een paar weken buigen veel leerlingen van groep 8 zich
over de CITO-toets. In dezelfde periode organiseren scholen voor Voortgezet Onderwijs een Open Dag om aan de ouders en leerlingen te vertellen
wat voor type school men heeft. Maar weten ouders daarna echt op wat
voor school zij hun kind aan willen melden?
Tijdens de Open Dag zetten de scholen
hun beste beentje voor. Vaak gebeurt
dat zo goed, dat leerlingen die de
school dagelijks bezoeken wel eens
verzuchten: "waren de lessen altijd
maar zo leuk…." De leuke aankleding
van de Open Dag ontneemt wel eens
het zicht op wat er komt kijken om je
op school prettig te voelen. Ouders

hebben veel vragen over de neiuwe
school van hun 12 jarige. "Wat doet
een school aan de opvang van mijn
kind? Welke mogelijkheden heeft een
school om leerlingen met een leerachterstand of een voorsprong extra aandacht te geven? Hoe bevordert de
school de prestaties van mijn kind, op
welke wijze zal het zich veilig weten?"

Gelukkig biedt de regio de mogelijkheid om te kunnen kiezen uit verschillende scholen. Naast 'grote scholen
voor Voortgezet Onderwijs' in Zutphen en Doetinchem staat er in
Bronckhorst een kleine school voor
Voortgezet Onderwijs. In Vorden biedt
't Beeckland al jaren aan ongeveer 400
leerlingen goed VMBO-onderwijs. Deze school verzorgt op 18 januari een
voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8
aan Het Hoge 41 in Vorden. De themaavond heeft de titel: een nieuwe school
voor uw kind. De voorlichtingsavond
richt zich op de mogelijkheden die 't
Beeckland in Vorden te bieden heeft.

Bibliotheek West Achterhoek een feit
Op dinsdag 2 januari werd in het Borghuis voor het voltallige personeel
van de Bibliotheken in Doesburg, Doetinchem, Hengelo-Gld., Vorden, Zelhem en Wehl het startsein gegeven voor Bibliotheek West Achterhoek,
een fusie van de bibliotheken in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en
Doetinchem.
De fusie is het gevolg van de bibliotheekvernieuwing die een aantal jaren geleden is ingezet en die gericht is
op grotere bibliotheekorganisaties
met een duidelijke dienstverlening
voor het publiek.
Vanuit de gemeentebesturen en de bibliotheekbesturen is eendrachtig samengewerkt om de nieuwe organisatie op poten te zetten. Alle medewerkers hebben hierin een plaats gekregen en tot directeur-bestuurder is benoemd mevrouw Marchien Oosterhuis, die eenzelfde functie bekleedde
bij bibliotheek Doetinchem.

Wat merkt het publiek nu van de
nieuwe organisatie?
Allereerst dat het tarievenstelsel is aangepast. Voor alle leden uit het werkgebied geldt hetzelfde contributiesysteem, dat uitgaat van maatwerk voor de
klant. Uitgangspunt is het aantal media
dat men per jaar denkt te lenen. Iemand die weinig leent, neemt een klein
abonnement; iemand anders neemt
het basisabonnement dat recht geeft op
50 boeken per jaar en een veel-lezer
neemt het groot abonnement en is van
alle verdere betalingen af. Verder kunnen alle leden in alle vestigingen mate-

rialen uit andere vestigingen lenen.
Daartoe rijdt er vier keer per week een
lijndienst tussen alle bibliotheken. Tenslotte zijn alles bibliotheken aangesloten op hetzelfde automatiseringssysteem en via de vernieuwde website kan
de klant de vele mogelijkheden daarvan
benutten, zoals inzicht in het leengedrag, tips voor te lenen materialen, aandacht voor interessegebieden e.d. Het
reserveren van materialen kan uiteraard ook via internet en is gratis. Verdere verbetering, maar wat indirecter
zichtbaar voor het publiek, is de afstemming van de dienstverlening, het werken met meer collega's waardoor
ideeën en plannen beter doordacht en
uitgewerkt kunnen worden. Alle info
vindt u op: www.bibliotheekwestachterhoek.nl en alle vragen kunt u kwijt via:
info@bibliotheekwestachterhoek.nl
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
sinds 1946

Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.
Het adres voor al uw bouwwerkzaamheden.
O.a. restauratie of renovatie van bestaande
gebouwen, en ook nieuwbouw van gebouwen.
Wij kunnen ook uw tekenwerk (CAD) verzorgen,
incl. de benodigde vergunningen voor u aanvragen.
Ook levering van alle soorten trappen in vuren
en/of hardhout, op houten en/of stalen onderbouw.

 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

Opruiming
Onze hele wintercollectie nu

10 t o t 7 5 %
korting

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

Vraag eens geheel vrijblijvend een prijsopgave.
Lindeseweg 26
7251 NS Vorden
Tel. 0575-556631
Fax. 0575-556580
www.ruiterkamp.nl

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75
www.schroder-mode.nl

VORDEN TE HUUR:

Bedrijfshal 500 m2
Af te sluiten en bestraat buitenterrein.
Kantoor, kantine, dames- en herentoilet.
Hal is geïsoleerd en heeft vloeistofdichte
vloer, verwarming via Heather.

Inlichtingen (0575) 55 31 35

Verkoop/verhuur aanhangwagens

OPRUIMING

Heb jij affiniteit met kinderkleding?
Woon je in de Achterhoek en ben je in het
bezit van een eigen auto?
Beschik je over een eigen computer en
heb jij zit om wat extra’s bij te verdienen
en je eigen werktijden in te delen ?

Wij hebben
REKKEN VOL KOOPJES
met kortingen tot

70%

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor het verkopen van kinderkleding
tijdens gezellige thuisparty’s, zijn wij op
zoek naar versterking binnen ons team.
Heb jij interesse, stuur dan een mail naar
info@jennyskinderkleding.nl

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
Maandags gesloten.

WWW.JENNYSKINDERKLEDING.nl
Kottenseweg 114 7115 AE Winterswijk

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

midden in het hart van Bronckhorst

•
Ak Zie
!

MEUBELS TEGEN
ABSOLUTE
BODEMPRIJZEN!

MEUBE
L OUTL
STORE ET

MEUBEL
OUTLET
STORE
!

Nieuw

van Gerrit Onstenk Meubelen in Hengelo (Gld)
Nijverheidsweg 5 Hengelo Gld.
Op het industrieterrein, meubelhal voor de ‘heftruck op paal.’

Eetkamertafel + 6 stoelen

Nu 992,-

2-21/2 zits

Nu 666,-

15 Dec
Open .
t/m 31

januari

Tevens inruilmeubelen te
koop.

2007

Fauteuil

Nu 196,-

Deze AkZie! loopt van 15 december
2006 t/m 31 januari 2007
Openingstijden:
vrijdag
10.00 - 21.00 uur
zaterdag 09.30 - 17.00 uur
Let op: de nieuwste modellen vindt
u nog steeds op het vertrouwde adres
aan de Molenenk 20 te Hengelo Gld.
Tel. 0575 46 0105/46 35 04 06 54 3173 55
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SHOWROOMKEUKENS

!
U
N

OP = OP!!

In verband met het beëindigen van de 110 jaar oude Becker fabrieken kunnen
wij u nog acht complete keukens aanbieden: capri-geel, kunststof, beuken,
ahorn, kersen met granieten, r.v.s., kunststenen en kunststof werklbladen.
Alle keukens met A-merk apparatuur:

van
€ 7.950,voor

€ 2.995,-

Echt
messcherpe
prijzen!!

KOM SNEL want

van

ATAG - SIEMENS

€ 12.500,voor

ITHO - PELGRIM

€ 3.995,-

van
€ 16.900,voor

€ 7.995,-

Zie ook:
www.showroomkeukens.nl
onder codenummer:
HR 01 tot en met HR 14

van
€ 21.200,voor

€ 8.995,-

RUURLO

Opslaan voor latere levering is geen probleem.

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30 - 17.30 u. di. t/m vrij. 09.00 - 17.30 u. zat. 09.00 - 13.00 u.
Op afspraak ook andere tijden mogelijk.

Opruiming

Doelgericht
adverteren?

Op alle winter colberts/jasjes nu

Informeer naar de vele mogelijkheden!

In 2007 gaan wij
gewoon door met
dr ukkerij Weevers

de welbekende

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

service en concurre-

50% KORTING

rende prijzen!

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75
www.schroder-mode.nl

Uitgever van o.a.:

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

WILT U GEEN HOGERE ENERGIE KOSTEN
LAAT DAN NU UW WONING VOORZIEN
VAN HOOGRENDEMENT ISOLATIEGLAS.
Uitgever drukkerij van Barneveld - Denekamp

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

GLAS-IN-LOOD
IN ISOLATIEGLAS
BEHOORT OOK TOT

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

DE MOGELIJKHEDEN
Vorden • Tel. 0575-551 721 • Mob. 06-55322413

RELAX-AKTIEWEKEN!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS
à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

RELAXFAUTEUIL
NATAL

In dikleder. Verstelbaar
d.m.v. drukveersysteem.
In div. kleuren nu voor

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

AKTIEPRIJS

Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen,
dubbeldekker

BANK PACIFIC
Leverbaar in 3 en 2 zitter in leder of
stof. Met voorgevormde rug.
3-zitter in dikleder nú voor

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

799.-

799.-

FAUTEUIL PACIFIC

399.-

In dikleder nu voor

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS

Tel. (0575) 50 13 34

Zaterdag
13 januari
Apres Ski Avond
met

D.J. M. Wolsink

Hoogpooltapijt 'Passat' in geel
400 breed, van 59,50 nu voor OP=OP
Woltapijt 'Parjecta' in bruin
400 breed, van 189,90 nu voor OP=OP
Bouclétapijt ‘Pagode’ voor zwaar gebruik
400 breed, van 115,- nu OP=OP
Hoogpooltapijt 'Opera' in groen
400 breed, van 89,00 nu voor OP=OP
Zwaar woltapijt ‘Saturnus’
400 breed van 159,00 nu OP=OP
Vinyl ‘Born’ OP=OP
400 breed, van 44,50 nu voor

29.95
39.95
59.00
59.00
89.50
19.95

VORDEN Zutphenseweg 24 T. 0575-551514
H e l m i n k

Karpetten 160 x 230 diverse dessins
Nu uitzoeken per stuk nu voor OP=OP

59.-

Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen

in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter. (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij. )

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

m a a k t

39.95
Satijnen dekbedovertrek 'Stripes'
95
Eénpers. 140 x 200/220
Van 69,95 voor 39.
95
Tweepers. 200 x 200/220 Van 129,95 voor 69.
95
Litsjumeaux 240 x 200/220 Van 139,95 voor 79.
Driekamer dons hoofdkussen
Afm. 60 x 70 cm. Nu van 50,00 voor

Dekbedovertrekken
‘Painted Anemone’ of 'Out of Africa'
Eénpersoons
Van 59,95 voor

29.95
95
Van 99,95 voor 49.
95
Van 119,95 voor 59.

Tweepersoons
Litsjumeaux

h e t

EIBERGEN J.W. Hagemanstraat 3 T. 0545-474190

m o o i e r

b i j

u

t h u i s

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL
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Nieuwjaarsreceptie Gemeente Bronckhorst in Toldijk

Mevrouw Luimes Bronckhorster Vrijwilliger van het jaar 2006
te en inwoners voor de bijzondere
prestatie van deze mensen. De aanwezige receptiegasten konden op een
fraaie manier kennismaken met de
Kampioenen van 2006: er werden
film- en fotobeelden vertoond van hun
kampioenswedstrijden.
Als eerste werd de Vordense Auto- en
Motor Club ‘de Graafschaprijders’
voorgesteld. Zij behaalden de Kampioenstitel: Nederlands Kampioen LCCrit teams A-klasse. Het team van 8 personen bestaat uit 4 equipes met bestuurder en een kaartlezer: Bert Regelink, Erik Kleinreesink, Wim Wisselink, Mevr. G. Wisselink, Herman Cortumme, Albert Woudstra, Rob Belfi en
Albert van Weerdenburg.

Burgemeester Henk Aalderink zei in zijn nieuwjaarstoespraak trots te zijn op Bronckhorst!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst op 4 januari
2007 in zaal Den Bremer in Toldijk maakte wethouder Glasbergen de Vrijwilliger van het jaar 2006 bekend: mevrouw Luimes-Weijers uit Zelhem.
Daarnaast werden de Kampioenen van Bronckhorst 2006 in de bloemetjes gezet en de promotiefilm over de Gemeente Bronckhorst werd vertoond. Natuurlijk ontbrak ook de nieuwjaarstoespraak van Burgemeester
Henk Aalderink niet.

Mevrouw Luimes uit Zelhem werd uitgeroepen tot Bronckhorster Vrijwilliger van
het jaar 2006.
Het was al vroeg druk in Zaal Den Bremer in Toldijk, waar uiteindelijk meer
dan 400 mensen bijeen kwamen om
de burgemeester en het college een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Met een
kopje koffie en een Nieuwjaarsrolletje
in de hand, gaven de aanwezigen ook
elkaar de beste wensen en kwamen in
gesprek.

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van
de burgemeester werd aandachtig geluisterd. “Laat ik hier nogmaals uitspreken dat ik u allen namens het gemeentebestuur een voorspoedig en
vooral gezond 2007 toewens,” zo sprak
burgemeester Henk Aalderink.
Hij keek terug naar het afgelopen jaar,
waarbij tijdens het dieptepunt, het
drama in Vorden, de mensen er waren
voor elkaar. Daarnaast voelde hij de
sfeer, gemoedelijkheid en saamhorigheid tijdens de vele bezoeken aan dorpen en kernen. Hij prees daarbij de
kernen die een dorpsbelangenorganisatie hebben opgericht of bezig zijn op
te richten, en zo mee te werken aan
het kernenbeleid.
Burgemeester noemde de meetpunten die iets kunnen zeggen over
Bronckhorst. De Openbare orde en veiligheid, met 4 brandweerposten en 5
politielocaties: de gemeente gaat sa-

men met de raadscommissie en de politie praten over wat nog beter kan.
Grote verandering per 1 januari 2007:
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tijdens de zomertoer 2006 spraken raad en college met vele burgers
en hoorden zo welke zaken er in de directe omgeving spelen. Tot slot waren
de complimenten van de Commissaris
van de Koningin tijdens zijn werkbezoek aan Bronckhorst een aanmoediging.
In 2007 zal de WMO verder worden
uitgewerkt en zal het kernenbeleid
worden opgestart samen met dorpsbelangenorganisaties. Het subsidiebeleid en het accommodatiebeleid worden afgerond en besluiten over het
voorzieningenniveau in Bronckhorst
zullen worden genomen.
Henk Aalderink is trots dat hij burgemeester van Bronckhorst is: een dynamische gemeente met een bloeiend
verenigingsleven en tienduizenden
vrijwilligers!
“Het succes van Bronckhorst lijkt simpel ‘Vertrouwen hebben in elkaar, in
alle geledingen!’” aldus Aalderink.
Maar zo simpel is het niet, het is hard
werken voor een beter Bronckhorst.
“Een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is,” zo eindigde hij zijn toespraak.

Rudie Kreunen maakte de fraaie film
‘Bronckhorst, beleef het!’.

Wethouder Glasbergen maakte aansluitend de Vrijwilliger van het jaar
2006 bekend. Deze eer viel toe aan mevrouw Luimes-Weijers uit Zelhem. Zij
is ruim 35 jaar vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis. Zij zorgt voor de
dagelijkse taken en organiseert deelname van het Rode Kruis afdeling Zelhem-Halle bij grootschalige evenementen. Veel jongeren kregen van
haar EHBO-les en werden zo bewust
van de noodzaak levensreddende handelingen te verrichten, een basis voor
vrijwilligerswerk. Zij ontving naast de
eretitel een geldbedrag van 250 euro.
De twee andere genomineerde vrijwilligers waren de heer J.G. Bosvelt en de
heer J. Visser. Helaas overleed de heer
Bosvelt in december, maar zijn dochters namen zijn prijs, een geldbedrag
van 50 euro en een oorkonde, postuum in ontvangst. De heer Bosvelt uit
Drempt
was
ruim
20
jaar
vrijwilliger/beheerder van het hobbycentrum van de stichting Mensen Zonder Werk in Laag-Keppel. Hij regelde
vijf keer per week de gehele gang van
zaken, organiseerde twee maal per
jaar een verkooptentoonstelling en
was voor de andere vrijwilligers de
man met de ideeën en de gouden
handjes. Er werd een moment stilte
gehouden voor de heer Bosveld.
De heer Visser uit Steenderen zette
zich enorm in voor stichting de Zonnebloem in de regio IJsselstreek, zoals
het organiseren van de Roll-Over
Bronckhorst, vele bazaars onder andere in Steenderen en het jaarlijkse
weekje weg met de regio. Hij deed zijn
vrijwilligerswerk jaren lang naast zijn
baan. Hij nam zijn oorkonde en geldbedrag van 50 euro zelf in ontvangst.
Met de verkiezing van Vrijwilliger van
het jaar laat de gemeente Bronckhorst
haar waardering blijken voor het vrijwilligerswerk. De benoeming is een
symbolische prijs en de verkozen vrijwilliger representeert alle vrijwilligers. Bij de verkiezing wordt gekeken
of het vrijwilligerswerk van belang is
voor grote groepen in de gemeente of
voor de hele gemeenschap.
Voormalig burgemeester van der Wende, wethouder Glasbergen en mevrouw Steenblik van de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling vormden
de commissie die op basis van de vastgestelde criteria uit de inzendingen de
genomineerden en de winnaar selecteerde. Zij keken hierbij ook naar de
tijdsperiode dat het vrijwilligerswerk
is verricht, de verscheidenheid en de
omvang van het vrijwilligerswerk.
De huldiging van de kampioenen is
een blijk van waardering van gemeen-

Daarna werden de spectaculaire ronden van René Teerink getoond. Hij is
rijder van het STH-racing team en behaalde de Kampioenstitel: Nederlands
Kampioen Ovalracing.
Joyce Seesing behaalde de Kampioenstitel: Europees Kampioen BMX indoor
en Nederlands Kampioen Fourcross.
Femke Dijk kreeg de Kampioenstitel
omdat zij 3e werd op het Europees
Kampioenschap fietscrossen en 3e op
het Wereld Kampioenschap Fietscrossen.
Een nieuwe kampioen was Bo Kleinhesselink. Hij behaalde de Kampioenstitel: Nederlands Kampioen fietscross
Cruiserklasse.
Tot slot werd Erwin Plekkenpol Nederlands Kampioen Enduro Inters klasse
C (motorsport) en 3e op Wereldkampioenschap Enduro klasse E3, fraaie
Kampioenstitels. Hij verbleef in Italië
en werkt hard aan zijn sportieve carrière.
De film ‘Bronckhorst, beleef het!’ ging
deze avond in première. Een promotiefilm waarbij wonen, werken en recreëren in Bronckhorst 'verrassend,
veelzijdig en dynamisch' in beeld worden gebracht. Diverse inwoners hebben meegewerkt aan de opnamen,

waaronder ook Klaas Jan Huntelaar,
Bennie Jolink van Normaal en gedeputeerde Marijke van Haaren van de provincie. De gemeente zal de film gebruiken bij open dagen en informatieavonden voor nieuwe inwoners, maar
zal deze ook versturen naar relaties.
De film is gemaakt door Rudie Kreunen van Kreunen Film en Video Producties in nauwe samenwerking met
Marja Nengerman, afdeling Communicatie en voorlichting van de gemeente Bronckhorst.
De film werd zeer positief ontvangen.
De beelden zijn prachtig en de gemeente wordt op een goede manier in
beeld gebracht. De zes hoofdstukken
zijn Wonen, Werken, Cultuur, Evenementen, Sporten en Overnachten in
de gemeente.
Er kwam echter één zeer storende fout
naar voren. Er zijn geen beelden van
een winkelcentrum, supermarkt of
andere winkeliers verwerkt! Bij werken in Bronckhorst gaat het over de industrie. “Een grote fout,” aldus het Ondernemers Platform Bronckhorst.
Want inwoners van Bronckhorst,
maar ook toeristen zullen moeten
eten en willen winkelen!
Verder echter worden alleen lovende
woorden geuit over de film, die verder
de gehele avond blijft draaien op de
achtergrond.

De burgemeester en het college nemen voor een laatste halfuurtje hun
plaatsen in en weer zijn er velen handen die worden geschud. Een informeel samenzijn volgde nog met een
hapje en een drankje. Vrolijke muziek
werd verzorgd door het Boulevard Jazz
Quartet.
Mevrouw Luimes vertelde voor het
naar huis gaan dat ze al een beetje gewend was aan haar titel. “Ik wilde de
gemeente nog bellen, dat het niet
hoefde,” bekende ze. “Maar ik ben blij
dat ik het toch gedaan heb!” Trots
ging ze naar huis, samen met haar
man, bloemen en oorkonde meedragend.

De genomineerde vrijwilligers, v.l.n.r. mevrouw Luimes, de heer Visser en de dochters van
de heer Bosvelt.

Trots op hun prestaties poseren de Kampioenen 2006 van de gemeente Bronkhorst.

BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid
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Nieuw!
De Powe
rPlate

Strada Sports

Zondag 14 januari 2007 van 10.00 tot 13.00 uur
Schrijf je nu in en ontvang de eerste twee maanden de
Goldcard voor het geld van een normaal abonnement.
Tevens krijgt u een MP3-speler kado.
Met deze Goldcard kunt u onbeperkt gebruik maken
van alle faciliteiten, ook de PowerPlate en de zonnebank
voor slechts €1,25 per dag

GOLDCARD

Schrijf je nu in
en krijg een MP3speler kado.

KOM DUS SNEL NAAR ONZE
OPEN DAG EN SCHRIJF JE IN!!!

Maandag 15 januari t/m zondag
21 januari 2007 OPEN WEEK
Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48
www.stradasports.nl
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