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Alles de deur uit!
Alles de deur uit!

De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 18 februari 2006 

Opruiming in het centrum van Vorden

GratisGratis  ontbijt 

voor vroege vogels

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie 

aanleiding om op 18 februari vroeg uit de veren te 

komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we 

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends 

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo 

kunt u niet alleen als eerste genieten van de lage 

prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een 

warm croissantje. Dat is pas een mooi begin van 

het weekend!

Het voorjaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan 

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoon-

maak op zaterdag 18 februari. En daar profi teert u natuurlijk van! 

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de 

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke appa-

raten en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekke-

lijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 18 februari 

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit! 

50% korting vijverfilters

10% korting getrommelde steen 

merk Galliard

alleen op zaterdag 18 februari

klompenrek romantica, wandkast of

wandrek romantica € 10.= 

kom langs koffie en broodjes staan klaar

www.weulenkranenbarg.nl

Extra Voordeel

tussen 8.00 en 10.00 uur:

Keuze uit vele tapijtaanbiedingen!

Bij aankoop tussen 8.00 en 10.00 uur

ONDERTAPIJT GRATIS!!!

Alleen op zaterdag 18 februari: aanbiedingen o.a.

Bosch vrieskast GSV26430 van 599,00 voor 499,00

Bosch WFL121wasmach. 1200 rpm van 569,00 voor 499,00

Bosch stofzuiger 2000 watt van 129,00 voor 99,00

Philips dvd recorder DVDR3305 van 299,00 voor 199,00

Philips dvd recorder HTS3500 van 249,00 voor 199,00

Philips lcd tv 23 inch van 1199,00 voor 999,00

Samsung 32 inch televisie van 699,00 voor 499,00

Gebruikte computer crt monitoren 17” voor 50,00

Alle bovenstaande apparaten zijn excl. Verwijderingsbijdrage en bezorgkosten

Weulen Kranenbarg

Vroege en late vogels voordeel bij 

etos barendsen

zaterdag 18 februari

van 8.00 tot 17.00 uur

krijgt u 15% korting

pak uw voordeel

actievoorwaarden, niet geldig op geneesmiddelen en 

babyvoeding tot 6 maand en cadeaubonnen

Etos Barendsen

Dutch PC

Helmink meubelen

Weulen Kranenbarg • Etos

Barendsen • Helmink

• Dutch PC • Sueters •

Moos en Ko • Hotel Bakker

• Giesen Schoenmode

• MM Art Gifts • Bleumink

• Yvonne • Sfeer van Jose-

phine • De Vordense Tuin

• Tuunte Fashion • Kette-

lerij • Bruna • Siemerink

• Fashion Corner 

• Bakkerij Joop • Visser

Damesmode •  DA drogist

• Vlogman • Van Asselt

• Martens • Casa Interieur

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

18 februari 

de deuren 

wijd open

Deze week 
verschijnt
Deze week 
verschijnt

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

GRATIS 18 PUNTEN CHECK
VOOR UW OPEL OF DAEWOO!

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl

Zutphenseweg 7 • 7251 DG Vorden • T. (0575) 55 15 05

Maximaal zicht, maximale vergoeding

Ook in het nieuwe 
zorgstelsel bent u bij Siemerink 

aan het juiste adres.

Drukkerij Weevers neemt 
Van der Meer en Meer Communicatie over

Een recent mislukte poging tot over-
name heeft het bedrijf niet gered van
de afgrond en zorgde voor veel onze-
kerheid. Aan deze onzekerheid voor
de medewerkers en relaties komt nu
definitief een einde, door het samen-
voegen van de nevenvestiging Wevo-
druk met Meer Communicatie. Dit
gaat allemaal plaats vinden in een
stijlvol rijksmonument op de Nieuw-
stad in het hartje van Zutphen. Als
zelfstandig communicatieburo zal
Meer Communicatie alle oude en
nieuwe klanten de vertrouwde ser-
vice en kwaliteit in concept, ontwerp
en druk blijven bieden.

Meer Communicatie sluit in stijl en
sfeer goed bij drukkerij Weevers aan
en daarom verwacht de directeur
van Drukkerij Weevers, Gerhard
Weevers jr., een goede samenwerking
tussen de medewerkers, waarbij de
klanten optimaal worden bediend.
Het merendeel van de medewerkers
krijgt een baan aangeboden, helaas is
dit niet mogelijk voor alle medewer-
kers.

De medewerkers hebben de afgelopen
weken veel voor de kiezen gekregen.
Na de mislukte poging tot overname
door een andere partij is er nu duide-

lijkheid ontstaan. Met meer rust voor
overleg kunnen nu plannen worden
gemaakt voor de toekomst.

Drukkerij Weevers uit Vorden is
sinds jaar en dag een bekende naam.
Als middelgroot grafisch bedrijf
heeft drukkerij Weevers zijn sporen
in de loop der jaren verdiend en is
dan ook sinds 1982 ISO 9001 gecer-
tificeerd en vanaf 1995 in het bezit
van het milieu certificaat. Naast de
hoofdvestiging in Vorden en de ne-
venvestiging Wevo-druk in Zutphen,
zijn er vestigingen in Lichtenvoorde;
Grafisch Bedrijf Weevers Elna, Groen-
lo; Grafisch Bedrijf Weevers Emaus,
IT-bedrijf Weevers Net in Vorden en
verkoopkantoren in Ruurlo, Studio
Contact en Zelhem, Weevers Druk.

De gezamenlijke organisatie bestaat
nu uit 68 vakmensen die zorgen voor
drukwerk en communicatie in de
breedste zin des woords.

Onze huidige economie maakt het bedrijven niet eenvoudig om het
hoofd boven water te houden. Er zijn echter meerdere wegen om je als
bedrijf te verbeteren en het uitbreiden van je dienstenpakket is er één
van. En dat is precies wat Drukkerij Weevers uit Vorden met de over-
name van Drukkerij van der Meer en Meer Communicatie uit Zutphen
heeft gedaan. Voorheen Drukkerij van der Meer, toch een bekende naam
in Zutphen en omstreken, is met teveel kleerscheuren uit de harde
concurrentiestrijd gekomen.

Erwin Plekkenpol heeft van de in-
ternationale motorsportfederatie
FIM de eervolle uitnodiging ont-
vangen om deel te nemen aan het
wereldkampioenschap enduro. 

Deze WK wordt over totaal acht wed-
strijden verreden. Gezien de vele wed-
strijden die Erwin het gehele jaar door
(enduro en cross) op de wedstrijdka-
lender heeft staan en het feit dat hij
daarnaast ook gewoon moet werken,

is hij niet in staat om aan al deze wed-
strijden deel te nemen. Erwin: ‘Zou na-
tuurlijk prachtig zijn maar helaas niet
haalbaar. Ik heb besloten om aan de
WK wedstrijden in Frankrijk, Italië en
Slowakije mee te doen. De eerste wed-
strijd waar ik aan de start verschijn
voor de WK is op 16 juli in Italië’. De
endurowedstrijd die voor afgelopen
zaterdag in Veldhoven stond gepland
en die mee zou tellen voor het natio-
naal kampioenschap werd afgelast.

Erwin Plekkenpol uitgenodigd voor
wereldkampioenschap Enduro

Binnenkort is het weer zo ver of mis-
schien hebt u hem al ontvangen. Dan
ligt er bij velen van u weer de bekende
blauwe enveloppe met inhoud ( aan-
gifte 2005)op de deurmat. De ervaring
leert dat nogal wat ouderen er tegen
op zien de belastingaangifte in te vul-
len. Dat is nogal begrijpelijk, want zo
eenvoudig is het niet. Bovendien ver-
langt de fiscus dat u deze digitaal (via
de computer) aanlevert. 

Als u lid bent van een afdeling van de
Ouderenbond in Vorden en omstre-
ken wordt deze problematiek voor u
verzorgd. Het is vooral van u  belang
dat u nagaat of u in aanmerking komt
voor aftrek van ziektekosten of andere

buitengewone uitgaven. Zo is er speci-
aal voor 65-plussers een ouderdomsaf-
trek en dat bedrag ( voor 2005 ¤ 787,-
per persoon) telt wellicht mee als bui-
tengewone uitgave ziektekosten, zo-
dat u sneller voor deze aftrekpost in
aanmerking komt. Het kan ook zijn
dat de Belastingdienst u al spontaan
hier over informeert.
Neem voor het invullen van deze aan-
gifte contact op met één van de invul-
lers van de Ouderenbonden in Vorden.
Dit zijn de heren Jan Meijerink 
(tel. 551883, ANBO) en Jan Olthaar 
(tel. 55506, PCOB).
Zodra u de jaaropgaven van de AOW
en pensioenen over 2005 binnen hebt,
kunt u contact met één van hen opne-
men. Wacht daarmee niet te lang,
want voor 1 april a.s. moeten veel klan-
ten worden geholpen.

Belastingproject van de
gezamenlijke
Ouderenbonden
Laat geen geld liggen; doe belas-
tingaangifte over 2005!
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De laatste blazers € 40,-

De laatste blouses € 19,-

De laatste broeken € 20,-

De laatste rokken € 20,-

Damesafdeling:

De laatste truien € 20,-De laatste overhemden € 15,-De laatste jack’s € 50,-

Mannenmode:

4 LAATSTE DAGEN WOENSDAG, 
DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

KORTINGEN TOT 80%

Geslaagd
Carla Addink is op 10 februari jl.
geslaagd voor de Hogere Opleiding
voor Buitensport Instructeur en
Outdoor Management (HOBIOM).
Zij volgde deze opleiding in Gro-
ningen. Proficiat!

Oproep voor
evenementen-
krant VVV
Bronckhorst

VVV Bronckhorst werkt mo-
menteel aan evenementen-
krant, met hierin alle evene-
menten die in 2006 plaatsvin-
den in de gemeente. Organisa-
toren die hun activiteit of eve-
nement nog niet hebben door-
gegeven, kunnen dit nog tot 1
maart doen bij één van de drie
VVV kantoren.

VVV Hengelo, Korenbloemstraat
17, 7255 XL Hengelo(gld) e-mail in-
fo@vvvhengelogld.nl
VVV Vorden, Kerkstraat 1b, 7251
BC Vorden   email info@vvvvor-
den.nl

VVV Zelhem, Stationsplein 10,
7021 CN Zelhem  email vvvzel-
hem@hetnet.nl



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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai 
6-8 personen € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 bruin tijger

€ 4,00

Weekend-aanbiedingen 

Krentewegge 
pakje à 5 sneetjes € 1,50

Vicorn
multivitaminen-meerganenbrood 

€ 1,95

Hervormde kerk Vorden

Zondag 19 februari 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 19 februari 10.00 uur ds. H. Westerink, Vorden en
19.00 uur br. H.G. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 19 februari 10.00 uur ds. L.J. Horjus, Didam.

R.K. Kerk Vorden

Zondag 19 februari 10.00 uur Woord- en communie-
viering m.m.v. Herenkoor.

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 18 februari 17.00 uur Eucharistieviering. 
Zondag 19 februari 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Huisarts

Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende

ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon

0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

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

Apotheek

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

Tandarts

18/19 febr. B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal

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

Brandweer 

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

Politieteam Bronckhorst

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

Ambulance 

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

Dierenarts 

Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen

Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

VVV-kantoor 

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

Algemeen Maatschappelijk werk

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

Yunio Oost Gelderland

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

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

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

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

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

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

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

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

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

� TAROT CURSUS. Voor

wie belangstelling heeft in het

leren leggen en gebruiken

van tarot kaarten. Binnenkort

start ik weer met een cursus

voor beginners. De cursus

bestaat uit 6 lessen van 2 uur

1x per 2 weken. Er is de mo-

gelijkheid voor een ochtend

of een avond cursus. Voor

meer informatie of opgave:

Energetisch Therapeute Joke

Kempers Telefoon: 0575-44

19 39 e-mail: joke-kem-

pers1@msn.com.

� CURSUS TESTEN MET

DE BIOTENSOR. Binnenkort

start ik met deze cursus een

dagdeel of een avond. kosten

€ 35,00 Voor opgave of in-

formatie: Energetisch Thera-

peute Joke Kempers Tele-

foon: 0575-44 19 39 e-mail:

joke-kempers1@msn.com.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubel verkoop van 9 tot

12 uur aan de Schuttestraat

20 te Vorden.

� Denk ook eens aan onze

huidverzorgingsproducten.

Ook leuk als origineel ca-

deautje! Op afspraak kunt u

alles gratis uit proberen. Ik

ben erg benieuwd naar uw

mening. Nieske 06-54 32 66

69 Herbalife.

� Kranenburgs Carnaval:

24 feb. playbackshow 25

feb. groot Carnavals bal met

onthulling Prins 26 feb. kin-

dercarnaval en Kas Bendjen

en the Avalanche.

� Nordic walking cursus

met de juiste techniek om

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen Informatie: 0575-46

36 03.

� Op verantwoorde en

gezonde wijze afslanken

en uw gezondheid en

energie verbeteren. Meer

dan 40 miljoen tevreden ge-

bruikers! Informatie: Jerna

Bruggink 0575-463205.

� Lelijke tafelbladen wor-

den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

� Hondenschool ,,Klein

Weetink” te Velswijk begint

weer met alle trainingen op

18 februari. Inl. en/of infor-

matie Lucia Mullink 0314-62

2361. Hettie Jaaltink 0575-

551391. Ap Peters 0314-

641436. 

Zie: www.kleinweetink.nl

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

Trouwring
veranderen?

�Verkoop oude-nieuwe sieraden
�Bronzen beelden

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

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

� Frankrijk/Auvergne T.h.

comf. vr.st. huis, rustig gel.

2/4 p. 350,-p. wk. www.allier-

homes.com/lamartiniere.html

tel. 0033470667226.(Ned.

gesproken).

� Wanneer: zondag 19 fe-

bruari. Koffieconcert Jubal

en leerlingenorkest. On-

derleiding van Henk Vrug-

gink. Tijd: 11.30 uur. Waar:

Ludgerusgebouw Vierakker.

De toegang is gratis.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 551486 /552104 of

551787.

� Te huur carnavalskle-

ding. D S Design. Molenkolk-

weg 33. Steenderen 0575-

452001.

� Bij de Kunstkring Ruurlo

start op 28-2 de Cursus

Hoed Maken op basis van

strohoed, eigen stof, tule etc,

6 middagen, € 75,- excl. mat.

Op 6 maart de Snuffelcur-

sus Boetseren: 3 middagen,

€ 37,50  mat. € 5,-. Ook op 6

maart. Digitale Fotografie:

3 middagen, div. onderwer-

pen, inschrijven per middag

mogelijk, € 12,50 per mid-

dag. Info: 0573-451599 of

453090.

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

Dagmenu’s
15 febr. t/m 21 febr.  2006

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

Bestellen mag maar hoeft niet.

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

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

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

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

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

Woensdag 15 februari
champignonsoep / karbonade de rotonde met aardappelen
en groente.

Donderdag 16 februari
wokki wokki van kip, groente en noten en rijst, salade / bava-
rois met slagroom.

Vrijdag 17 februari
tomatensoep / andijviestamppot met spekjes, ribbetjes, jus
en zuurgarnituur.

Zaterdag 18 februari (alleen afhalen)
ital. cordon bleu met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom.

Maandag 20 februari 
gesloten.

Dinsdag 21 februari
wiener schnitzel met  frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom.

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas



Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Hier ben ik dan!!

Lisa

is mijn naam 

Ik ben geboren op 7 februari 2006.

Mijn dolgelukkige ouders zijn:

Erik & Joke Bosman-Rossel

Uilenesterstraat 26

7256 KD Keijenborg

Tel.: 0575 - 46 26 44

Rectificatie

Vandaag mag iedereen het horen

want mijn broertje is geboren.

Hij is lief en klein 

en zijn naam zal Thijn zijn.

Thijn
Hij is geboren op vrijdag 3 februari 2006,

weegt 3640 gram en is 52 cm lang.

Hans, Monique en Juup Norde

de Vordense tuin

Raadhuisstraat 11

7251 AA Vorden

tel.: 0575-55 52 22

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte

van onze zoon en broertje

Mark
Geboren op 6 februari 2006

Mark is 47 cm lang en weegt 3165 gram

Aard en Jaantje Ribbers

Emma, Dorien, Erik en Sarah*

Wiersserallee 4

7251 LH Vorden

Tel. 0575- 556932

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-

heid is toch nog onverwacht overleden mijn lieve

en zorgzame man

Godefridus Disselen
Frits

echtgenoot van Henny Disselen-Leuvenink

op leeftijd van 71 jaar.

Henny Disselen-Leuvenink

Zutphen, 8 februari 2006

Correspondentie-adres:

Hoetinkhof 269

7251 WN Vorden

De crematie heeft maandag 13 februari te Dieren

plaatsgevonden.

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil

ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven, ons

betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van

mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-

der en opa

Christiaan Klein Obbink

Uit aller naam:

C.Klein Obbink-Wittebol

Vorden, februari 2006

Lieve mensen

Allemaal onze hartelijke dank voor jullie warme

belangstelling, de vele kaarten, troostende woor-

den en aangeboden hulp tijdens de ziekte en na

het overlijden mijn lieve man, onze vader en

grootvader 

Anton Smeenk

Wij blijven aan hem denken.

Uit aller naam: Luci Smeenk-Jansen

Vorden, februari 2006

Rouwsieraden en erfstukken
kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen
atelier.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543 - 451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

TROUWRING VERANDEREN IN
EEN HANGER MET OORSTEKERS

uurwerk reparatie-atelier
Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

Tel.: 0543 - 47 78 30

uurwerk reparatie-atelier

Jan Ubels

Gespecialiseerd in de reparatie van

zogenaamde „vintage” horloges.

Tevens in- en verkoop van jaren

50, 60 en 70 horloges.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Ik heb aan mama’s buik naar je geluisterd

en lieve woordjes tegen je gefluisterd

ik wist niet zo goed wie je was

dat zie ik nu pas,

je bent mijn kleine zusje

En wie ben ik.....

Ik ben voor altijd je grote broer

”Bryan”

Blij en trots zijn mijn vader, moeder en ik met de

geboorte van mijn zusje

Joelle

”Jaimee”

8 februari 2006

Hennie Uitslag, Nicole Hofs en Bryan

Meindert Hobbemalaan 37

7242 DG  Lochem

Kraamschudden?? Gezellig!!

Bel even: 0573-441031.

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

“Rundergehakt met een
keur aan recepten”

Vleeswarenkoopje

Gebraden kipfilet
150 gram halen             100 gram betalen
Special

Hot Dog per stuk € 1.30
Keurknaller

Hamlappen
500 gram € 2.99
Kookidee

Kipblokjes naturel of 
gemarineerd 100 gram € 0.89
Keurslager Koopje

Rundergehakt
2 x 500 gram € 5.00

Ontbijtidee 

Kalfsleverworst
100 gram € 0.89
Maaltijdidee

Spaghetti 500 gram € 2.98

Keurknaller voor week 08

Verse worst grof of fijn 
500 gram € 2.49
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

donderdag
16 februari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
:: 0544 46 13 08 :: INFO@CITYLIDO.NL ::

:: WWW.CITYLIDO.NL ::

CITY THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN
BARRIO BASSO :: TEMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ 

CITY THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN
BARRIO BASSO :: TEMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ 

26-27-28 FEB  

CARNAVAL
GROENLO

3 DOLLE DAGEN
MET O.A

FRAGMENT &
HENK 

WIJNGAARD

� Naar Kranenburgs car-

naval?? Dan met taxi Klein

Brinke, 551256, s.v.p. opgave

vooraf.

� FNV Belastingservice in-

vul-avond in Dorpcentrum 15

+ 22 maart 2006 mw. D. Wal-

gemoet, tel. 55 67 75

Vervolg
Contactjes

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten 
Jubileumkaarten

Keuze uit een 
grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

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



Dat neemt niet weg dat ik het werk
best wel zal missen, maar gelukkig
blijf ik de komende tijd nog als tech-
nisch adviseur aan het bedrijf verbon-
den, meer ter ondersteuning van mijn
opvolger Gilbert Polman. Een mooie
manier om af te bouwen’, zo zegt Jan. 

Terugblikkend op zijn werkzame peri-
ode in zijn leven, vertelt Jan Berentsen
over de goede samenwerking met zijn
collega’s en directie. En niet te verge-
ten de contacten met de klanten. ‘Een
hele fijne tijd’, zo constateert hij. Jan
Berentsen woont samen met zijn
vriendin aan de Deldensebroekweg in
een woning waar vroeger de klompen-
makerij van vader Berentsen was ge-
vestigd. Jan heeft het pand tot een mo-
dern geriefelijk woonhuis laten om-
bouwen.

Jan: ‘Ik kom uit een gezin van 12 kin-
deren. Mijn vader kwam oorspronke-
lijk uit de Keyenborg, waar mijn opa
een klompenmakerij runde. Mijn ou-
ders zijn in 1939 getrouwd, waarna
mijn vader hier op deze plek in het
buurtschap Delden een eigen klom-
penmakerij begon. Het bedrijf maakte
een bloeiende periode door. Op gege-
ven moment had pa acht man perso-
neel. Natuurlijk moesten wij als jon-
gens regelmatig in het bedrijf meewer-
ken, bijvoorbeeld klompen klaar zet-
ten om ze te laten drogen. Noch mijn
broers noch ik zijn later bij mijn vader
gaan werken. Pa zei altijd, als je wat
anders wilt gaan doen, dan kies je
maar een vak’, zo zegt Jan Berentsen,
die de wijze woorden van zijn vader
goed in de oren knoopte.

Jan Berentsen ging (na de lagere
school) naar de ambachtschool in Bor-
culo, waar hij het schildersvak ging le-
ren. Op zijn vijftiende jaar van school
af en gelijk aan de slag bij het schil-
dersbedrijf van Jan van der Wal in Vor-
den. Vervolgens op de avondschool
verder studeren.
Zo werd Jan leerling schilder, gezel,
behaalde zijn vakdiploma’s en het
middenstanddiploma en was op zijn
22e ‘afgestudeerd’. Jan: ‘Dat was dus
in de praktijk woningen, boerderijen,
kastelen e.d. schilderen. Ik was in die
tijd altijd de vaste schilder van dokter
de Vries. Wanneer daar wat geschil-
derd moest worden zei mevrouw de
Vries altijd ‘ik wil dat Jan Berentsen
hier komt schilderen’, zo zegt Jan la-
chend. Hij bleef tot 1973 bij van der
Wal in dienst.

VEEL ERVARING IN KERKEN
OPGEDAAN
In dat jaar kreeg zijn vader namelijk
een hersenbloeding en kwam Jan naar
huis om nog circa anderhalf jaar de
klompenmakerij van zijn vader voort
te zetten en om lopende zaken af te
handelen. Daarna ging hij bij een be-
drijf in Arnhem werken, waar Jan zich
behalve met schilderen ook bezig
hield met ‘glas-in-lood’.

Jan: ‘Ik heb toen veel ervaring opge-
daan in verschillende kerken zoals bij-
voorbeeld in Rijssen, Beltrum en
Groenlo. Echter het beleid van mijn
toenmalige werkgever stond mij niet
aan. In 1982 keerde ik bij van der Wal
terug. Leo Westerhof was toen inmid-
dels de nieuwe eigenaar. Van hem
kreeg ik de gelegenheid om de glas-in-
lood afdeling op te zetten.

Daar heb ik mij dan ook met heel veel
plezier op toegelegd’, zo zegt Jan Be-
rentsen die, nadat Leo Westerhof in
1999 het bedrijf had verkocht, bij zijn
nieuwe werkgever benoemd werd tot
bedrijfsleider van Van der Wal Glas in
Lood BV. De werkzaamheden in de
glas-in-lood branche zijn volgens Jan
zeer gevarieerd en zeer uitdagend. 

Zegt hij: ‘Het merendeel van de op-
drachten ontvangen wij via de Stich-
ting Behoud Kerkelijke gebouwen.
Wanneer er een aanvraag binnen-
komt is het mijn taak om een rapport
te maken en calculaties te maken en
dergelijke. Veelal moet in de betreffen-
de kerk eerst het oude glas eruit, ver-
volgens het oude glas restaureren, dat
wil zeggen nieuw verloden, brand-
schilderen etc.

Veelal ook nog een voorzetbeglazing
aanbrengen, dit ter bescherming van
vandalisme en verhoging van het com-
fort. Al deze werkzaamheden worden
in de werkplaats aan het Hoge ver-
richt, waarna het karwei in de kerk
zelf wordt afgemaakt’, zo zegt Jan, die
nog steeds over de actualiteit blijft ver-
tellen, over bijvoorbeeld de Maria kerk
in Apeldoorn, waar het bedrijf van der
Wal aan een flinke klus bezig is. Over
de invulling van zijn vrije tijd zal Jan
Berentsen zich geen zorgen behoeven
te maken.
Zo is hij het gehele jaar door samen
met zijn vriendin Louise bezig met het
inzamelen van kleding en speelgoed
voor kindertehuizen in Polen en Roe-
menië.

Verder houdt hij zich bezig met zijn
tuin en met het fotograferen van alles
wat de natuur zo mooi maakt. En on-
getwijfeld zal Jan de komende jaren
ook nog wel ergens ‘glas-in-lood’ ra-
men gaan fotograferen. Om die toe te
voegen aan zijn enorme collectie
‘plaatjes’ waarvoor hij een plekje in de
woonkamer heeft ingeruimd.
Maar eerst biedt Van der Wal Glas in
Lood BV hem op donderdag 16 februa-
ri van 17.00 tot 19.00 uur in hotel Bak-
ker een receptie aan!

'Ik zal het 'glas-in-lood' nog wel missen'!!

Jan Berentsen met 'vroegpensioen'

Jan Berentsen (60) zal er nog wel even aan moeten wennen dat hij vanaf
volgende week niet meer om half acht 's morgens het bedrijf van ‘Van der
Wal Glas in Lood’ aan het Hoge zal binnentreden om daar als bedrijfslei-
der zijn dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Mede op doktersadvies
(‘Jan het wordt tijd dat je het een beetje rustiger aan gaat doen’) maakt hij
van de gelegenheid gebruik om vervroegd met pensioen te gaan. Klopt,
zegt Jan, we leven allemaal in een snelle tijd, soms een wat hectische tijd
en als dan de mogelijkheid wordt geboden om de tijd aan hobby’s te kun-
nen besteden, maak ik daar maar al te graag gebruik van.

We hebben inmiddels in de persoon
van Gerrit Bruil uit Hengelo een nieu-
we trainer aangetrokken. Hij zal de ge-
zamenlijke trainingen gaan verzor-
gen. Over een aantal weken gaat de
competitie weer van start. Wij zullen
onder de naam ‘Combinatie Vorden /
Oosterwijk’ met twee teams aan deze

competitie deelnemen’, aldus voorzit-
ter Gerrit Barink. Eind september wor-
den in Assen de wereldkampioen-
schappen touwtrekken gehouden. De
nieuwe combinatie hoopt hieraan
met één team in de 680 kg klasse en
met één team in de 720 kg klasse uit te
komen. Op 28 mei zal de touwtrek ver-

eniging Vorden als gasteer optreden
tijdens een toernooi van het gewest
Oost. Dit toernooi wordt gehouden op
het complex aan de Ruurloseweg in
het buurtschap Medler.

Tijdens de bijeenkomst van de T.T. Vor-
den zijn Erik Reinders, Johan Barink,
Gerrit Vliem en Jan Klein Geltink van-
wege hun 25-jarig lidmaatschap ge-
huldigd. Gerrit Barink werd door zijn
mede bestuursleden apart in het zon-
netje gezet. De praeses al 35 jaar lid,
werd gehuldigd vanwege zijn 25-jarig
voorzitterschap.

Touwtrekvereniging gaat
samenwerken met 'Oosterwijk'

Tijdens een bijeenkomst van de T.T. Vorden deelde voorzitter Gerrit Ba-
rink mede dat zijn vereniging in de toekomst nauw gaat samenwerken
met de touwtrekclub ‘Oosterwijk’ uit Zelhem. Barink: ‘Het wordt steeds
moeilijker nieuwe leden te vinden, een aspect dat ook voor Oosterwijk
geldt. Door te gaan samenwerken (niet te verwarren met samengaan) heb-
ben we richting toekomst beiden meer mogelijkheden.

V.l.n.r.: Erik Reinders, Johan Barink, Gerrit Barink, Gerrit Vliem en Jan Klein Geltink

OVERWINNING DAMES DASH 1
Zaterdag speelde Dash 1 een thuis-

wedstrijd tegen KSV uit Vragender. De
vorige wedstrijd werd van ze verloren
dus het beloofde een moeilijke pot te
worden. Dash ging de eerste set uitste-
kend van start met een goede service
en aanvalsdruk. Op 18-11 kwam Marti-
ne Slütter aan service en die serveerde
deze set in een keer uit. 25-11. De twee-
de set kwam Dash eerst op een achter-
stand maar Dash vocht goed terug en
won ook deze set. 25-17. De derde set

gaf KSV meer tegenstand maar op-
nieuw werd deze set gewonnen, deze
keer met 25-22. De meiden wisten nu
dat ze gewonnen hadden maar om de
volle 5 punten te behalen moest ook
deze set nog gewonnen worden. He-
laas lukte dit niet en ging KSV toch
nog met een puntje naar huis. 18-25.

Maar toch een goede overwinning.
Vrijdag 17 februari speelt Dash 1 de be-
kerwedstrijd tegen Sparta in Zelhem
om 19.30 uur en 18 februari is er weer
een competitie wedstrijd tegen VCV
uit om 15.30 uur. Supporters zijn, zo-
als altijd van harte welkom!

Vo l l e y b a l

Voor het jaar 2006 krijgt het GOBT een
subsidie van 803.063 euro. Voor de ja-
ren daarna wordt deze subsidie ver-
laagd met 275.000 euro. Deze verla-
ging maakt deel uit van de provincia-
le kerntaken-bezuiniging op Recreatie
en Toerisme.

Om de toeristen in Gelderland te hou-
den en meer toeristen naar Gelder-
land te krijgen, is een sterk en innova-
tief toeristisch product nodig.

Het GOBT krijgt daarom 3 hoofdtaken:
Kennis en Advies, Ontwikkeling en In-
novatie en Dienstverlening Regionale
Bureaus voor Toerisme.

Voor 2006 wordt ICT een speerpunt
van het GOBT. ICT wordt steeds be-
langrijker om toeristen naar Gelder-
land te halen. De mate waarin consu-
menten zich voor hun vakantie en
vrije tijd informeren via internet,
neemt een enorme vlucht. Diezelfde
ICT zal op lokaal niveau ook uitkomst
kunnen bieden om de al aanwezige
toeristen en de eigen bevolking te al-
len tijde te informeren over interes-
sante activiteiten in de buurt.

Samenwerking tussen VVV, Regionale
Bureaus voor Toerisme (RBT) en GOBT
is daarbij van groot belang. Uit een on-
derzoek van Adviesbureau KPMG naar
de huidige samenwerking tussen
GOBT en RBT's blijkt dat er al veel
wordt samengewerkt maar dat het
ontbreekt aan duidelijke afspraken
over de taakverdeling. De komende ja-
ren zal daarom gewerkt worden aan
een zakelijker vorm van samenwer-
king.

Subsidie voor sterker en
innovatiever bureau voor
toerisme
Provinciale Staten hebben in de-
cember 2005 besloten het Gelders-
Overijssels Bureau voor Toerisme
(GOBT) in de jaren 2006-2009 finan-
cieel te ondersteunen. Gedeputeer-
de Staten hebben dat nu op 31 ja-
nuari definitief geregeld.



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

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

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

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

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

Tegen inlevering van deze bon bij uw bestelling

een portie KIBBELING GRATIS
(geldig t/m 21-02-2006)

7 dagen in de week geopend tot 21.00 uur
(maandag en dinsdag tot 20.30 uur)

Food for all Vorden
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

VIS & PLAZA
Kibbeling

Lekkerbekje
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Food for all Vorden
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

Gezellige 
feestzaal 
in de verhuur,
voor informatie:

Plaza Vorden bakt de visproducten in een aparte frituur, 

net zoals de snacks en frites apart gebakken worden!

Bovendien bakken wij al 4 jaar in vloeibaar frituurvet. 

Dat is lekkerder en beter voor uw gezondheid!

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

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

P RI NTE NCOP I ËRE N
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief hoog print- en
copieerwerk, digitaal aangestuurd. Snel en uitermate geschikt voor
eenvoudig drukwerk, in kleine oplagen en met een korte doorlooptijd.
Uitstekende presentatie van b.v. uw rapporten, verslagen, manuals, e.d.

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF
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De avond was bedoeld voor vrouwen
uit de gemeente Bronckhorst en niet
alleen voor leden van de NBvP Vrou-
wen van Nu afdeling Steenderen en
daar was gehoor aan gegeven. In de
sfeervolle ambiance van zaal Het An-
ker werden de eenakters gespeeld. 
Eigenlijk was er geen echt toneel ge-
maakt en zaten de dames bijna in
het decor. Doordat er zo geen af-
stand bestond tussen spelers en pu-
bliek leek het alsof iedereen ‘mee-
gluurde’ in de werkkamer en de
slaapkamer van de schrijver en in de
hotelkeuken op Terschelling.

‘RELATIEF’
De toneelschrijver Freddie (Henk
Kloosterboer) wil een stuk schrijven
over zelfmoord. Een bevriende
vrouw Ellen (Ciska Haverslag), waar-
van de vriend zelfmoord pleegde,
helpt hem hierbij door haar verhaal
te vertellen. De behoorlijke dialo-
gen, trefzeker en met veel expressie,
gaan over relaties, schuld, liefde,
sex, warmte, verlangen en aandacht.
Regisseur en soufleur Dinie Jansen
vertelde dat er vanaf september vo-
rig jaar was gerepeteerd. Juist door
de vele pagina’s dialoog en de bijko-

mende expressie en gevoel was het
een hele kluif geweest, maar ze was
erg tevreden.

‘HOTEL HOLLAND’
Op Terschelling staat een hotel, dat
al heel lang in de familie is van Syl
(Hans Nijkamp) en zijn zus Lobke (Je-
anet Bakker). De vrouw van Syl, Evi-
ta (Jonanne Scholthof) is een echte
stadse, die destijds Syl aan de haak
sloeg. Zij gaat vaak naar de wal om
te winkelen en koopt mooie kleding.
Het gaat niet goed met het hotel en
Evita wil eigenlijk verbouwen. Van
Syl hoeft het niet en Lobke denkt
aan een asielzoekerscentrum. Dit
laatste wordt gerealiseerd en broer
en zus hebben er een prachtige baan
aan. Evita gaat ergens anders op het
eiland werken en zo komt alles
goed.

NBvP Vrouwen van Nu afdeling Steenderen

Succesvol try-out toneel van PJB

In zaal Het Anker in Steenderen kwamen op maandag 6 februari 2006
zo’n 75 dames naar de toneelavond van de NBvP Vrouwen van Nu afde-
ling Steenderen. De Platteland Jongeren Bathmen (PJB) toonden de een-
akters ‘Relatief’ en ‘Hotel Holland’, die prima werden vertolkt door de
spelers. En hoewel het geen komedies waren, genoten de dames van het
getoonde spel.

In Het Anker in Steenderen werd een try-out gehouden van de eenakter ‘Relatief’, waarbij tussen spelers en publiek geen afstand be-
stond.

Op woensdag 15 februari vanaf 19.00
uur is er weer gelegenheid om met de
CDA fractie te spreken. Zaken die op
de agenda van de raad staan, maar
ook andere onderwerpen betreffende
de gemeente Bronckhorst, kunnen
aan de orde komen. Als u belangstel-
ling heeft kunt u een afspraak maken
met de fractiesecretaris Jannie Rex-
winkel. Men kan haar bereiken via te-
lefoonnummer (0575) 46 34 76. 
Vermelding van het onderwerp is be-
langrijk om te zorgen dat de specialist
van de fractie aanwezig is. 
Meer informatie kunt u ook krijgen
via website: www.cdabronckhorst.nl

CDA Spreekuur

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Wist u dat u 15 tot 20% kunt besparen 
op uw schilderwerk in de winter?

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Doetinchem

Varsseveld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holter

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

euvenheim

Voorstonden

Doelgericht 

adverteren?
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PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

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

Therapeutische leef- en werk-

gemeenschap Urtica 

De Vijfsprong in Vorden

heeft per 1 april 2006 werk voor een

huishoudelijk medewerker m/v
voor 9 uur per week

voor het schoonmaken van de woonruimtes van mensen met een 

verstandelijke beperking op zowel de Vijfsprong als op Hackfort.

Wij vragen:

Iemand die graag schoonmaakt, goed met mensen kan omgaan en in Vor-

den of directe omgeving woont.

Wij bieden:

Werktijden in overleg;

Een jaarcontract met uitzicht op urenuitbreiding en een vast dienstverband;

Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg.

Informatie kunt u krijgen bij Tineke Duyndam hoofd wonen/werken, 

telefoonnummer: 0575-553459 

en op onze website: www.urticadevijfsprong.nl.

Solliciteren kan door een korte brief te sturen voor 8 maart 2006 naar 

Urtica De Vijfsprong,

t.a.v. Alinde Held, personeelsfunctionaris, 

Reeoordweg 2a 

7251 JJ Vorden. 

Shiatsu Therapie
Vage klachten die je leven uit balans brengen, wie kent 

dat niet. Klachten die niet zomaar op te lossen zijn met

een pilletje. Niet zelden ligt de oorzaak in een verstoorde

energiebalans van ons lichaam. Met shiatsu therapie is 

deze natuurlijke balans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:

• maag/darmklachten

• rug/nek/schouderklachten

• stress

• menstruatieklachten

• spierpijn

• depressie

• slapeloosheid

• hoofdpijnen enz.

Shiatsu heeft een diepe werking en is zeer rustgevend om

te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door 

verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een 

behandeling op afspraak:

shiatsutherapeut
Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (0575) 55 65 00

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

• lichte bouwvergunning

• reguliere bouwvergunning

• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23 Telefonisch bereikbaar:
7261 XW Ruurlo ma. t/m vrij. na 19.00 u.ATel. (0573) 45 12 76 za. - zo. de gehele dag.

Het leven is één
groot risico…
Maar met de aansprakelijkheidsverzekering van
Univé weet u zeker dat u voor een lage premie uit-
stekend verzekerd bent. Het hele gezin, inclusief
kinderen en huisdieren. Zonder eigen risico. Voor
nog geen € 45,- per jaar. Een prettig idee als uw
kind leert fietsen. Of als uw hond de benen neemt.
Kortom, voor al die dierbare brokkenmakers die
een ander schade kunnen berokkenen. 
Sluit de verzekering direct af via www.unive.nl, loop
even binnen bij ons kantoor of bel ons.

www.unive.nl Daar plukt ú de vruchten van!

Univé Oost
Telefoon 0547 - 36 70 00
Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, fax 0547 - 36 70 10
Ruurlo, Stationsstraat 12, fax 0573 - 45 83 29
Delden, Langestraat 5, fax 074 - 377 17 19
Lochem, Graaf Ottoweg 18, fax 0573 - 29 81 09
oost@unive.nl

Univé behoort
tot de voordeligste

aansprakelijkheids-
verzekeraars.

*Consumenten Geldgids
december 2005

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

Februari: Amerikaanse maand!

Tijdens onze Amerikaanse maand, hebben wij naast onze

menu kaart nog een amerikaans menu kaartje

Op zaterdagavond 25 februari is er een 

“Western buffet”
Een uitgebreid buffet met allerlei typisch Amerikaanse 

gerechten, incl. welkomstdrankje € 17.50 p.p.

Uitsluitend op reservering!

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

NIEUW!! Elke vrijdagavond ONBEPERKT spare ribs 
eten voor € 10.00 p.p. 

“Eten wat de pot schaft” een wekelijks wisselend 2 gangen

menu voor slechts € 7.50 (afhalen voor € 6.00)

Nieuw in het assortiment, “Mega burger” een mega grote

hamburger op een extra groot broodje, rijkelijk belegd met

sla, tomaat, komkommer enz... € 4.50

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

(olympische)

kampioentjes 

nu 3 halen 

2 betalen

Aardbeien-
bavaroise-

vlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Tiroler

Kletzenbrot
een nieuw soort

vruchtenbrood met

pruimen, rozijnen,

kaneel en rum

nu € 2.25

De Echte Bakker

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij
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* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

IInndduussttrriieeppaarrkk    1177  ZZeellhheemm
00331144--662211995599  //  0066--2233223322440000

TUINONTWERPEN:
Tuinaanleg en onderhoud en

tuintimmerwerk op maat.

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

Waarschuwing
Op dit moment belt een bedrijf uit Groningen naar
veel bedrijven in de gemeente Bronckhorst, met de
vraag of zij tegen betaling een vermelding willen in
de internetgemeentegids.nl. Dit bedrijf werkt echter
niet in opdracht van de gemeente Bronckhorst en de
digitale gemeentegids hangt niet aan de website van
de gemeente Bronckhorst. Voor de gemeentegids
werkt de gemeente Bronckhorst met Suurland BV uit
Eindhoven. Suurland belt niet naar klanten, maar
doet alles schriftelijk. Als u dus benaderd wordt door
internetgemeentegids, is het geen overbodige luxe
om te informeren naar de reikwijdte van de vermeld-
ing en met welk bedrijf u te maken hebt.

Pro Praesenti speelt 
Franse romantiek bij 

Toonbeeld Drempt
Zes musici, allen werkzaam bij de Regionale Mu-
ziekschool Doetinchem, staan in het februariconcert
van ‘Toonbeeld Drempt’ garant voor een heerlijke
avond Franse romantiek. Met name door de verschil-
lende instrumenten en bezettingen zal er op en top
te genieten zijn van schitterende klankkleuren, van
sextet tot solo, met alles wat daar tussen ligt. De
musici spelen zaterdag 18 februari vanaf 20.00 uur in
de Protestantse kerk van Drempt. De kerk is van-af
19.30 uur open. De toegang bedraagt € 10,-- inclusief
een consumptie (donateurs krijgen hierop € 2,-- kort-
ing).
Eigenlijk voor het eerst in de korte geschiedenis van
de concertserie, die ‘Toonbeeld Drempt’ jaarlijks
organiseert, viert de Franse romantiek hoogtij. Ge-
orges Bizet en Claude Debussy, Gabriël Fauré en
Milhaud, maar ook Camille Saint-Saens en Mon-qout
zullen in allerlei werken klinken. 
Het aardige is, dat de muziekliefhebbers ook ruim-
schoots kennis kunnen maken met de verschillende
instrumenten apart. Zowel de piano (vleugel), als de
dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn zijn te be-
luisteren in geheel verschillende bezettingen.
Bovendien kan iedereen in de pauze nader kennisma-
ken met de instrumenten.
Pro Praesenti wordt gevormd door Kirsten van Oort
(piano), Birgit Sachtleven (dwarsfluit), Els Ruepert
(hobo), Ria Degenkamp (hoorn), Maria Haverkate
(fagot) en tenslotte de motor van het ensemble Henk
Lubberdink (klarinet).

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie)
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

CCoonnssuulltt  oopp  aaffsspprraaaakk
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.



Om nog even bij de Kranenburg te blij-
ven, de Stichting Kranenburgs Carna-
val schaart zich ook in dat rijtje. In een
gesprek met de bestuurders Willem
Schmitz (voorzitter) en Herbert Rut-
gers (secretaris) vertelden zij ervan
overtuigd te zijn dat de Stichting met
haar activiteiten ook een leefbaarder
Kranenburg bevordert. Schmitz: ‘Kijk
naar her recente verleden. Toen erop
gegeven moment dreigde dat het car-
naval voor de Kranenburg verloren
zou gaan, hebben een aantal Kranen-
burgers de koppen bij elkaar gestoken
en het carnaval weer nieuw leven in-
geblazen. Het samen wat doen, dat
spreekt de mensen aan. Ik woon zelf
aan de Kerkweide, volgens mij is daar
zo’n beetje iedereen op één of andere
manier bij het carnaval betrokken’.
Herbert Rutgers: ‘We merken het ook
aan de bezoekers die onze avonden be-
zoeken. We horen ze heel vaak zeggen
‘bij jullie is altijd wat te doen’. De acti-
viteiten rondom het paasvuur, de fees-
ten in het Jonkersbos met Kasbendjen
en natuurlijk het carnaval, het brengt
hier allemaal leven in de brouwerij’,
zo zegt hij. Een vereniging of Stichting
oprichten is over het algemeen niet zo
moeilijk, maar het op de been te hou-
den, dat is heel andere koek! Bij de
Stichting Kranenburgs Carnaval speelt
dat laatste niet. Rondom dit jaarlijkse
feest krijgt het bestuur (bestaande uit
Willem Schmitz, Herbert Rutgers, Re-
né Eggink, Nico Lichtenberg en Ri-
chard ten Pas) hulp van circa 30 vrij-
willigers die voor allerlei werkzaamhe-
den kunnen worden ingezet.

VEEL ANIMO VOOR DE PLAY-
BACKSHOW
Herbert: ‘Veelal melden de mensen
zich spontaan aan. ‘Wanneer jullie

nog hulp nodig hebben, zeg het
maar’, zo hoor je ze roerpen. Er heb-
ben zich onlangs nog een vijftal vrij-
willigers aangemeld’.
Willem: ‘ De manier waarop wij hier
bezig zijn, straalt ook uit naar ande-
ren, het werkt gewoon aanstekelijk.
Mijn twee kinderen (16 en 18 jaar) hel-
pen ook al mee. Gewoon omdat ze het
leuk vinden. Het enthousiasme slaat
ook over naar de kinderen van bijvoor-
beeld de school de Kraanvogel. Kinde-
ren van alle gezindten staan te trappe-
len om mee te doen aan het carnaval’.

Herbert: ‘Wij zetten altijd een bus in
de school, kinderen die mee willen
doen aan de playbackshow kunnen
daar een briefje in deponeren. De bus
is nauwelijks geplaatst of de eerste
aanmeldingen zijn al binnen’ aldus
zegt hij enthousiast. 

De belangstelling voor de playback-
show, die vrijdagavond 24 februari om
19.00 uur in de feesttent op het terrein
van s.v. Ratti begint is groot. In totaal
zijn er ruim 30 deelnemers (solo en in
groepsverband). De show wordt onder-
verdeeld in drie groepen. De jeugd
(kinderen tot 12 jaar) strijden die
avond om de ‘Kasbendjen Wisselbo-
kaal’. De middengroep (12 tot en met
15 jaar) strijden om de Sueters Bokaal.
Voor de volwassenen is de ereprijs de
‘Kranenburgs Carnaval Wisselbokaal’.
De ‘artiesten’ zullen die avond door
Herbert Rutgers en Richard Ooms wor-
den aangekondigd. De Prins van 2005
(Prins Frits) en zijn adjudant André
vormen samen met Ellis Ten Have en
Lotte van Dam de jury. Direct na af-
loop van de playbackshow is er een op-
treden van D.J. Gerben Mullink (smart-
lappen repertoire).

Het grote carnavalsbal vindt met me-
dewerking van de band ‘Bachus’ zater-
dagavond 25 februari eveneens in de
feesttent plaats. Die avond zal zo rond
de klok van 21.11 de spanning toene-
men. Dan wordt de naam van de nieu-
we Prins en zijn adjudant onthuld en
wordt vervolgens afscheid genomen
van de oude prins en zijn adjudant.
Het gehele gebeuren gaat met de ge-
bruikelijke ‘tam-tam’ gepaard. On-
danks het feit dat er deze zaterdag-
avond geen ‘grote artiest’ ten tonele
wordt gevoerd, verwacht het bestuur
die avond veel bezoekers.

Willem Schmitz: ‘Behalve de familie
van de nieuwe Prins en zijn adjudant
hebben we ook de sponsoren uitgeno-
digd. Gezien de reacties tot nu toe, ver-
wachten we zaterdagavond een volle
bak’ (lees volle feesttent).

GEZONDE STICHTING
Herbert Rutgers: ‘We hebben er be-
wust voor gekozen om geen artiest
van naam aan te trekken. Wij zijn een
gezonde Stichting en dat willen wij
graag zo houden.

Willem Schmitz: ‘We beheren het geld
van de Stichting, alles wat wij organi-
seren moet dan ook financieel haal-
baar zijn. Herbert: ‘Een artiest is hart-
stikke leuk, kijk naar vorig jaar met
Jacques Herb, een fantastisch optre-
den. Het probleem is we krijgen er
geen extra publiek door. Maar wie
weet, contracteren we volgend jaar
wel weer een artiest van naam. Overi-
gens goed nieuws voor de carnaval-
vierders, de organisatie heeft een over-
eenkomst afgesloten met het taxibe-
drijf van Klein Brinke. De bezoekers
van het carnaval kunnen zich, indien
ze dat wensen, (uiteraard tegen beta-
ling) laten brengen en ophalen. Maar
dan dienen ze zich wel van tevoren
aan te melden 0575-551256.

Het carnaval in de Kranenburg wordt
zondagmiddag 26 februari besloten
met een optocht (14.30) met medewer-
king van “De Schaddestekkers", de
reeds gememoreerde kindermiddag
en een ouderwets carnavalsfeest met
Kasbendjen en The Avelanche.

Bestuur Kranenburgs Carnaval: 

'Onze activiteiten helpen ook mee aan het
leefbaar houden van de Kranenburg'!

Ze schieten de laatste jaren als paddestoelen uit de grond, de dorpsraden,
de belangenverenigingen, of hoe ze ook mogen heten. Met name in de ker-
nen roeren zij zich het meest. Door de samenvoegingen van een aantal
kleinere gemeenten tot één grote gemeente (bijvoorbeeld Bronckhorst)
krijgen de bewoners in de kernen meer en meer het gevoel dat zij onder
gesneeuwd raken. Vandaar ook in de diverse kernen een bundeling van
krachten. Kijk naar Kranenburgs Belang die zich al jaren opwerpt als ‘de
vertegenwoordiger’ van dat deel van Vorden. De gemeentebesturen zijn
blij met de initiatieven van al die belangenverenigingen, die bovendien
meedenken met het beleid van de gemeente. Dit alles om er een leefbaar-
der kern van te maken.

VV Vorden
VORDEN - RUURLO 2-1
De winterstop mag wel wat langer du-
ren kon zondagmiddag de conclusie
zijn, maar de bal rolt weer. Kou, wind
en regen zijn niet de ingredienten
voor een aangenaam verpozen op het
voetbalveld. Ondanks deze omstandig-
heden waren er toch veel toeschou-
wers afgekomen op deze streekderby.
Het was geen bijster goede wedstrijd,
maar ook na de winterstop geldt de
voetbalwet, dat de drie punten van
een minder goede wedstrijd net zo
veel waard zijn als van een goede wed-
strijd. Vorden maakte de meeste aan-
spraak op de overwinning en Ruurlo
moest dan ook met lege handen ver-
trekken. Trainer van de Worp van
Ruurlo is tijdens de winterstop op non
actief gesteld en oud Vordenaar Hans
Lenselink gaat samen met Jan Witte-
veen het seizoen afmaken. Beide
teams hadden moeite om het ritme te
pakken te krijgen. De passes kwamen
niet aan en er werd veel balverlies ge-
leden.  Ruurlo profiteerde in de begin-
fase daar het meest van. Doelman Rik
Bargeman zag in verslagen positie tot
zijn geluk de bal op de paal belanden.
Vorden nam geleidelijk het initiatief
over, maar Ruurlo counterde een aan-
tal keren gevaarlijk uit. In de 30e mi-
nuut nam Joris Platteeuw een afgesla-
gen bal in een keer op de pantoffel en
doelman te Veldhuis was kansloos 1-0.
Echte uitgespeelde kansen waren voor
beide ploegen niet weggelegd.
In de tweede helft was iets meer de
sfeer van een streekderby te proeven
en legden beide ploegen vechtlust aan
de dag. De gelijkmaker hing in de
lucht en in de 65e minuut was het
raak 1-1. Vorden ging voor de overwin-
ning en zette Ruurlo meteen onder
druk. In de 70e minuut kopte Dennis
Wentink Vorden weer op voorsprong
2-1.  Het laatste kwartier was weer voor
Vorden en kwam Ruurlo er niet meer
aan te pas. Vooral via Ronald Visser
creëerde Vorden zich diverse kansen
en mocht Ruurlo de handen dichtknij-
pen met een 2-1 stand bij het laatste
fluitsignaal.

Uitslagen zaterdag 11 februari
Vosseveld A1 - Vorden A1 3-3
Vorden B1 - AZC B2 3-3
Vorden C1 - Kon. UD C1 3-3
Vorden C2 - Harfsen C1 0-6
Vorden C3 - Columbia C4 3-2
Vorden E1 - DVC'26 E2 3-4

Uitslagen zondag 12 februari
Vorden 1 - Ruurlo 1 2-1
Vorden 2 - Grol 4 1-2
Vorden 3 - Ruurlo 3-0
Steenderen 3 - Vorden 4 4-2

PROGRAMMA
zaterdag 18 februari
AD'69 A1 - Vorden A1; Vorden B1 - WSV
B2; Gazelle Nieuwland B2 - Vorden B2;
Vorden C1 - ABS C1; Deventer C1 - Vor-
den C2; Deventer C1 - Vorden C2; De
Graafschap D2 - Vorden D1; Rheden
D2 - Vorden D2; Vorden D3 - DVC '26
D7; WHCZ E2 - Vorden E1; Vorden E2 -
Peeske 't E1; Angerlo Vooruit E3 - Vor-
den E3; Vorden E4 - Angerlo Vooruit
E4; Vorden E5 - Angerlo Vooruit E5;
Vorden E6 - Steenderen E3

zondag 19 februari 
VIOD 1 - Vorden 1; WVC 3 - Vorden 2;
Warnsveldse Boys 3 - Vorden 3; orden 4
- Zutphen 2; Vorden 5 - Rheden 4.

Sociï
UITSLAGEN 11-12 FEBRUARI
SBC B1-Cupa B1 3-0, Doetinchem C2-
SBC C1 1-9, AZC C2-SBC C2 1-1, SBC D1-
Steenderen D1 3-2, Worth Rheden D1-
SBC D2 6-6, RDC 5-Sociï 2 3-2, Sociï 4-
Erica ’76 6 5-1

PROGRAMMA 18-19 FEBRUARI
Eefde B1-SBC B1, SBC C1-Gazellen
Nieuwland C2, SBC C2-Klein Dochte-
ren C1, Brummen E3-SBC E1, AZC E2-
SBC E2, Sociï 1-VVL 1, SHE 2-Sociï 2, Be
Quick Z 6-Sociï 3, Sociï 4-Loenermarkt
4, Sociï 5-Brummen 4.

Vo e t b a l

Ieder jaar organiseert de commissie in
juni een openluchtdienst. Dit wordt
gedaan samen met enkele leden van
de Jeugdraad van Hengelo. Dit is altijd
een groot succes. Het aantal kerkgan-
gers ligt dan tussen de twee -en drie-
honderd. Daarom ontstond het idee
om eens in de sporthal een kerkdienst
te houden. Het doel is om op deze ma-

nier de kerk ‘laagdrempelig’ te maken.
In de Veldhoek staat een grote sport-
hal ‘De Veldhoek’ aan de Varsselseweg.
Deze sporthal is dan ook de locatie
waar de kerkdienst wordt gehouden. 
De koren Reborn uit Wichmond en In-
spration uit Vorden komen zingen.
Henk Dijkman uit Vorden en Truus
van Coevorden (Truus Simons) uit
Zwolle deelden het enthousiasme en
willen samen voorgaan. “Het wordt
een erg leuke dienst”, denkt Gracia.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Ook voor de kinderen wordt iets leuks
geregeld.
Op 26 maart om 10.00 uur is iedereen
van harte welkom in de sporthal. Om-
dat de sporthal tijdelijk een ‘huis
Gods’ wordt, is de entree gratis. “We
willen wel proberen kostendekkend te
werken en vragen u om een gift te
doen in de collecte voor het werk”. 
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Gracia Siebelink, tele-
foon: 0314-623576 of per mail: w.siebe-
link4@chello.nl

Een bijzondere kerkdienst
in de Veldhoek
Aan de Schapendijk in de Veldhoek
staat een klein kapelletje. Daar is
al meer dan dertig jaar een Jeugd-
dienstcommissie actief. Deze
groep mensen is bezig om kerk-
diensten met een thema te organi-
seren. Met een koor wordt aan de
dienst een ander tintje gegeven.
Daarnaast wordt geprobeerd de
kerkgangers in de dienst een actie-
ve rol te geven, bijvoorbeeld de
mensen iets op stikkers te laten
schrijven. “Samen met de voorgan-
ger bedenken we iets dat de kerk-
gangers aan zal spreken. Tot nog
toe lukt dit aardig”, zegt commis-
sielid Gracia Siebelink.

WICHMOND
Drie gewonden bij aanrijding
Een 24-jarige automobilist uit Hengelo
(G) en zijn 21-jarige vriendin met haar
vier maanden oude dochtertje uit Zut-
phen raakten afgelopen nacht (10/2)
gewond na een aanrijding. Het onge-
val vond plaats op de Lankhorster-
straat rond 02.35 uur. Door onbeken-

de oorzaak was de auto van de weg ge-
raakt en tegen een boom gebotst.
Buurtbewoners hebben zich om de
slachtoffer bekommerd en de hulp-
diensten gewaarschuwd. De man, de
vrouw en de baby werden met de am-
bulance naar het ziekenhuis overge-
bracht voor onderzoek. Omdat de
man verklaarde gedronken te hebben
werd in het ziekenhuis een bloedproef
afgenomen. De uitslag hiervan is over
enkele dagen bekend.

P o l i t i e

M o t o r s p o r t

Midwinterrit 'De
Graafschaprijders'
J. Hannink uit Deventer is in de A- klas-
se winnaar geworden van de ‘Midwin-
territ’ (oriëntatierit) die de VAMC ‘De
Graafschaprijders’ zondagmiddag or-
ganiseerde.
Deze eerste rit van het jaar 2006 werd
uitgezet door Gerrit te Veldhuis en
Harm Cortumme.

De rit over een afstand van circa 50 ki-
lometer voerde de deelnemers geheel
door de omgeving van Vorden. 
Start en finish waren bij "’t Wapen van
’t Medler". 
In totaal namen er 23 equipes aan de-
ze Midwinterrit deel.

De uitslagen waren als volgt:
A-Klasse: 1 J. Hannink Deventer 63
strafpunten, 2 W. Wisselink Ruurlo 64,
3 A. de Boer Assen 91.
B-Klasse: 1 W. Schuiling Norg 159 straf-
punten, 2 P. Loeffen Rijkevoort 184, 3
W. Hartman Oldeberkoop 250.
C-Klasse: 1 J. Slagman Vorden 218 straf-
punten, 2 team Vork uit Steenderen
337, 3 M. Veldhuis Wijhe 360.

VAMC De Graafschaprijders heeft voor
de rest van het jaar nog drie ritten op
het programma staan: 12 maart Tul-
penrit, 9 april Voorjaarsrit (ONONOK),
3 september Nazomerrit.



De afdeling Algemeen Maatschap-
pelijk Werk van de gemeente
Bronckhorst start op korte termijn
een training.

In deze assertiviteitstraining leert
men: beter voor jezelf op komen, om-
gaan met kritiek, mening geven, nee
zeggen. Omgaan met grenzen stellen,
omgaan met complimenten, contac-

ten leggen. Men werkt aan een positie-
ver zelfbeeld en leert om meer zelfver-
trouwen te krijgen.

Indien men denkt dat deze training
iets voor u is, dan kan men contact op-
nemen met Bep Lovink 0314-356700,
bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. Daar-
na bereikbaar via (0900) 622 87 24.

Assertiviteitstraining
voor jongeren en
volwassenen

Zij waren jaren geleden al enthousiast
bezig met tweedehands spullen en
dan vooral jukeboxen, oude radio's,
decoratiespullen en kleine cadeau's
met een bepaalde uitstraling. Linda:
eigenlijk is het een uit de hand gelo-
pen hobby. We werken veel via Markt-
plaats.nl en daar bieden we onze pro-
ducten aan en daarnaast hebben we
hier nu een leuk onderkomen gevon-
den waar we elke 2e zaterdag van de
maand zijn en waar iedereen van har-
te welkom is! De naam 'Matera' is een
oude familiehandelsnaam en heeft
ongetwijfeld een mooie uitstraling en
klankkleur. Edwin, die naast dit werk
zijn normale beroep blijft uitoefenen
is een echte klusser en vooral juke-
boxen en oude radio's behoren tot zijn
specialisme. Ze kopen samen in en

hun werkgebied is daarbij heel Europa
en dan vooral Duitsland en België. Ze
kennen inmiddels dat wereldje van
handelaren heel goed want het zijn in
feite allemaal kleine handelsgebieden
op zich. De webwinkel loopt al heel
aardig en daarnaast is er nu ook een
plek waar de materialen kunnen wor-
den getoond en in feite worden gevisu-
aliseerd.

INGEWIKKELD
Het herstellen van jukeboxen is een
erg ingewikkelde zaak zegt Edwin za-
terdagmorgen als wij het paar spreken
in het pand in de Notenboomstraat.
Onderdelen daarvoor zijn schaars en
ook nog redelijk kostbaar. "Vaak koop
ik twee jukeboxen en maak daarvan
één goed functionerend apparaat". Hij

streeft er naar om de jukeboxen voor
de liefhebber betaalbaar te houden.
Het pand in de Notenboomstraat is
een echt inloophuis voor hobbyisten
geworden en dat was ook hun bedoe-
ling, Eyecatchers zijn naar onze me-
ning vooral de bakelieten radio's.
Linda heeft de hobby en interesse be-
paald niet van vreemden; haar moe-
der Tineke Pos had jarenlang aan de
Eibergseweg een winkeltje in curiosa
en antiek. Via de computer kunnen ge-
wenste spullen besteld worden, maar
de mensen in Groenlo en omgeving
hebben nu de kans op elke tweede za-
terdag van de maand in de Noten-
boomstraat te kijken en te kopen. En
de eerst volgende keer is al aanstaande
zaterdag en dat is dus wel heel erg
snel en zal velen goed uitkomen. Ze
staan ook op de internationale juke-
boxbeurs op 21 mei in het Autotron in
Rosmalen en Edwin geeft daar desge-
wenst ook graag alle informatie over.

In de Notenboomstraat 39 in Groenlo, daar waar voorheen een schoenher-
steller zat, is nu de 'Matera Webshop' gevestigd. Achter deze modieuze
naam zitten Edwin Eichenwald en Linda Pos.

2e hands materialen te kust en te keur

Matera Webshop in Notenboomstraat

Van scholen voor tweetalig onderwijs
in Zwolle, Apeldoorn,  Enschede, Nieu-
wegein, Emmen, Almere en Epe ko-
men leerlingen uit tweede en derde
klassen van het tweetalig onderwijs
naar de Lage Weide in Warnsveld, om
zich verbaal te presenteren aan het pu-
bliek. Ook leerlingen uit de tweede en
derde klassen van het Isendoorn Colle-
ge zelf doen mee aan de wedstrijd, die
de naam 'Speak! Speak!! Speak!!!' heeft.
Uit elke klas van een school voor twee-
talig onderwijs mag één leerling mee-
doen aan de regionale ronde. Het on-
derwerp van de presentatie is voor al-
le deelnemers hetzelfde: 'To consume
or not to consume, that is the ques-
tion.' Elke Engelstalige speech moet
vier minuten duren, hoewel een res-

tant of overschrijding van 30 secon-
den is toegestaan. De leerling mag
niets voorlezen van papier, maar hij
mag kaartjes met trefwoorden erop
gebruiken. Na de vier minuten spreek-
tijd moet de kandidaat antwoord ge-
ven op drie vragen over zijn speech. 

De eerste vraag komt van de jury, die
bestaat uit drie mensen die niets met
de organiserende school te maken
hebben maar wel de Engelse taal be-
heersen. Van het publiek wordt een ac-
tieve rol in deze speaking competition
verwacht, dus er mogen ook vragen
vanuit het publiek komen. De jury zal
juist tijdens deze vraag- en antwoord-
ronde een goed oordeel kunnen vellen
over de taalbeheersing en presentatie-

vaardigheid van de leerling. Deze Juni-
or Speaking Competition wordt lande-
lijk georganiseerd door het Nationale
Netwerk voor Tweetalig Onderwijs, in
samenwerking met onder andere het
Europees Platform. In vijf regio's in Ne-
derland worden regionale rondes ge-
houden. Per deelnemend leerjaar
wordt in elke regio een winnaar aan-
gewezen, die op 14 maart een work-
shop 'Public Speaking' mag volgen.
Uiteindelijk vindt op woensdag 5 april
de finale plaats. Dan zullen in totaal
tien leerlingen spreken in competitie-
verband. Het Isendoorn College is be-
zig aan zijn zesde jaar in tweetalig on-
derwijs. In juli dit jaar zullen de eerste
vwo-kandidaten die in 2000 in de
brugklas gestart zijn, met een diplo-
ma de school verlaten. Enkele jaren ge-
leden begon de Warnsveldse schoolge-
meenschap ook met tweetalig onder-
wijs voor havo-leerlingen.

Junior Speaking Competition op Isendoorn College
Op woensdag 15 februari vindt tussen 13.30 en 16.00 uur in de aula van de
Westkaap van het Isendoorn College de regionale voorronde plaats van de
Junior Speaking Competition.

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

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

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

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

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

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

FEBRUARI:
15 ANBO klootschietgroep de Kleine

Steege
15 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
15 NBvP vrouwen van Nu middagex-

cursie Zevenaar
15 NBvP vrouwen van nu Verhalen-

verteller Theo Roes
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
22 ANBO Klootschietgroep de Kleine

Steege
22 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
22 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
23 PCOB in het Stampertje Poppen

vrogger en noe
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
24-25-26 Kranenburgs Carnaval
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70 plussers in de Wehme info 55
20 03

27 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

28 Chr. Vrouwenbeweging Passage
Jaarvergadering

UITSLAGEN
Dinsdag 7 februari 
WIK D4 - Dash D6: 4-0 

Donderdag 9 februari
Longa'59 H3 - Dash H1: 3-2 
Harfsen MB1 - Dash MB1: 0-4 

Zaterdag 11 februari
Volga D3 - Dash D5: 0-4
Vios Eefde H3 - Dash H3 a.s. dinsdag 
Rivo H1 - Dash H2: 2-3 
Dash circ. 2 - Vios Eefde: 3-1 
Dash JC1 - Longa'59 JC2: 4-0 

Dash MC1 - Dijkman WSV MC1: 0-4 
Dash D2 - DOC St. ORION D3: 4-0 
Dash MB1 - Dash MB2: 4-0 
Dash D3 - Longa'59 D5: 0-4 
Dash D1 - KSV D1: 3-1 

Maandag 13 februari
DVO MB1 - Dash MB2

Vrijdag 17 februari (beker)
Sparta D1 - Dash D1

Zaterdag 18 februari
Dynamo Neede JC1 - Dash JC1; WIK D3
- Dash D4; DVO MB1 - Dash MB2; VCV
MC1 - Dash MC1; VCV D1 - Dash D1

Vo l l e y b a l

De VRTC ‘De Achtkastelenrijders’
organiseert zondag 19 februari, al-
vorens het fietsseizoen begint,
voor de laatste keer een veldtoer-
tocht. 

De deelnemers krijgen ditmaal een
heel ander parcours voorgeschoteld
dan bij voorgaande tochten. Na het
vertrek vanaf de kantine van de voet-
balvereniging Vorden aan de Oude
Zutphenseweg (men kan zich daar tus-
sen 8.30 en 10.00 uur inschrijven en
aansluitend starten) gaan de deelne-
mers richting de Wildenborch, Kra-
nenburg naar Linde. Hier wordt een

controlepost ingericht waar de cou-
reurs warme bouillon en een gehakt-
balletje zal worden aangeboden. Van-
daar uit loopt het parcours via mooie
paden en weggetjes weer richting het
sportcomplex van ‘Vorden’. 
De deelnemers kunnen uit twee af-
standen kiezen namelijk 30 of 45 kilo-
meter. De kosten bedragen voor NTFU
leden drie euro en voor niet- leden 4
euro. Dit in verband met de dagverze-
kering.

Voor nadere informatie kan men bel-
len 553586 of website www.vrtctvor-
den.nl

Veldtoertocht

PC DE GRAAFSCHAP
Afgelopen weekend was het dan ein-
delijk zover voor een aantal ponydres-
suurruiters van PC De Graafschap. Za-
terdag werden op verschillende plaat-
sen in Gelderland de Regiokampioen-
schappen Oost verreden.
Na drie eerder verreden selectiewed-
strijden hadden zes ponyruiters zich
gekwalificeerd voor deelname aan de-
ze kampioenschappen

Het kampioenschap voor de klasse B

werd verreden in Brummen. Hier kwa-
men voor De Graafschap twee ruiters
aan de start. In de klasse B-C was het
Jermaine Pellenberg met haar pony
Tania die met een keurige proef helaas
net buiten de prijzen viel. Zij eindigde
op de 6e plaats. Ook Sebastiaan Hamer
mocht rijden in Brummen in de klas-
se B-DE met zijn pony Sunshine of
Toys. Hij eindigde op de 22e plaats.
Voor de ruiters die zich in de klasse L

gekwalificeerd hadden werd de wed-
strijd in Heteren verreden. Ook hier

kwam (eerder op de dag) Jermaine Pel-
lenberg aan de start maar nu in de
klasse L2-AB. Een uitstekende prestatie
zette zij hier neer door op een tweede
plaats te eindigen met haar pony Syl-
via. Dit betekende een mooi lint en na-
tuurlijk meerijden in de ereronde.
Ook voor Anneloes Herbold was de
reis naar Heteren succesvol. Zij eindi-
ge in de klasse L1-C met haar pony
Rick op een derde plaats en mocht
zich derhalve ook opstellen voor het
lint en de ereronde.

In de klasse L2-DE mocht  Mirijam van
Mal met haar pony Dynamic Dancing
meedoen.

Tot slot moesten de klasse M- en Z- rui-
ters afreizen naar Zoelen. Hester Slegt
mocht hier met twee pony's in beide
categorieën uitkomen en deed dat
zeer verdienstelijk. In de klasse M2-DE
reed zij met haar hengst Woodrow Ca-
risbrooke een proef die haar de vierde
plaats opleverde. Later op de dag
mocht zij met Easter Boy uitkomen in

de klasse Z2-DE. Ook hier wist zij be-
slag te leggen op de vierde plaats, een
mooie prestatie.
Hoewel Anke Woerts zich gekwalifi-
ceerd had voor de klasse M1 kon zij he-
laas niet meedoen omdat haar pony
geblesseerd raakte. Dit betekende wel
dat de reserve Carlijn Kingma met
haar pony Knurp op de valreep nog
mocht afreizen naar Zoelen. Zij ein-
digde hier in de klasse M1-DE op de
12e plaats

P a a r d e n s p o r t
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

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

Doel van de informatiebijeen-
komsten
Tijdens de bijeenkomsten licht de
gemeente het concept subsidiebe-
leidskader toe, dat op 26 januari jl.
door de gemeenteraad voorlopig
werd vastgesteld. Na deze presenta-
tie kunnen aanwezigen vragen 
stellen aan wethouder Glasbergen
of reageren op het subsidiebeleid.
De gestelde vragen en opmerkingen
neemt de gemeente mee om het
concept subsidiebeleidskader te 
optimaliseren. Naast deze vijf open-
bare bijeenkomsten komt er ook 
een bijeenkomst voor professionele
organisaties.

Data, tijdstippen en locaties
De informatiebijeenkomsten vinden
plaats in een aantal kernen van de
gemeente Bronckhorst. Het over-
zicht hiernaast geeft de data, tijd-
stippen en locatie weer.

Opgave van uw deelname
Om een inschatting te hebben van
het aantal deelnemers per avond,
vraagt de gemeente of u zich vóór 

14 februari 2006 wilt aanmelden via 
e-mail (e.vanbalkom@bronckhorst.nl)
of tel. (0575) 75 04 99 op werkdagen
tussen 9.30 uur en 12.30 uur. 

S.v.p. bij opgave vermelden: naam, 
organisatie, aantal mensen die de 
bijeenkomst bezoeken en welke 
bijeenkomst u wenst te bezoeken.

Informatie over Subsidiebeleidskader
De gemeente Bronckhorst organiseert vijf informatiebijeenkomsten over het concept subsidiebeleidskader. De bij-
eenkomsten zijn bedoeld voor besturen van verenigingen en vrijwilligersorganisaties die een subsidierelatie heb-
ben of krijgen met de gemeente Bronckhorst.

Naam voormalige Datum Locatie Tijdstip 
gemeente bijeenkomst bijeenkomst bijeenkomst

Hengelo Gld. woensdag Gemeentekantoor 20.00 uur –
15 februari 2006 Banninkstraat 24a 22.00 uur

7255 KE Hengelo Gld.

Hummelo & Keppel dinsdag De Gouden Karper 20.00 uur –
21 februari 2006 Dorpsstraat 9 22.00 uur

6999 AA Hummelo

Steenderen woensdag Den Bremer 20.00 uur –
22 februari 2006 Zutphen- 22.00 uur

Emmerikseweg 37
7227 DG Toldijk

Vorden dinsdag Dorpscentrum 20.00 uur –
28 februari 2006 Raadhuisstraat 6 22.00 uur

7251 AB Vorden

Zelhem woensdag De Brink 20.00 uur –
1 maart 2006 Stationsplein 12 22.00 uur

7021 CN Zelhem

Waarom kunststof-
fen niet gescheiden
ingezameld worden?

Voor het verpakken van producten
wordt vaak kunststof gebruikt. Hebt
u er wel eens opgelet hoeveel kunst-
stofverpakkingen u in huis haalt na
een bezoek aan de supermarkt?
Kunststofverpakkingen met statie-
geld, zoals frisdrankflessen, komen
retour en worden meerdere malen
gebruikt. Het merendeel van de
kunststofverpakkingen komt in de
grijze container terecht. Tijdens de
afvalverwerking wordt het kunststof
weer gescheiden van de rest van het
afval. Het wordt dan gebruikt als
brandstof, voor bijvoorbeeld staal-
industrie en electriciteitscentrales. 
Door deze scheiding achteraf wordt
o.a. de uitstoot van broeikasgassen
verminderd. Ook komen door deze
nascheiding minder verzurende
stoffen vrij. Deze milieuwinst wordt
bij het apart inzamelen van kunst-
stofverpakkingen, bij u thuis, niet
gehaald. Het afval bestaat namelijk
uit teveel verschillende soorten
kunststof, die niet samen gerecycled
kunnen worden. De hoge transport-
en bewerkingskosten zorgen ervoor
dat de aparte inzameling van 
kunststoffen nog niet het gewenste
resultaat oplevert. Ook op dit gebied
gaat de ontwikkeling van nieuwe
technologieën door. 

U kent ze vast wel, die spotjes op tv
waarbij een groot aantal mensen
verveeld staat te wachten voor een
loket van een gemeente. De bood-
schap in dit spotje is dat als u DigiD
aanvraagt, u daarvan verlost bent
en u via uw gemeentelijke website
digitaal ‘boodschappen’ kunt doen.
Zover is het bij de meeste gemeen-
ten en ook bij de gemeente Bronck-
horst nog niet, ook al werken wij er
hard aan. 

Wat is DigiD?  
Steeds vaker is het mogelijk via in-
ternet zaken te doen met overheids-
instellingen. Denk aan het online
doen van uw aangifte inkomstenbe-
lasting bij de Belastingdienst. Of (in
de toekomst) het aanvragen van een
uittreksel uit het geboorteregister
via de website van uw gemeente.
Meestal wisselt u bij deze diensten
vertrouwelijke gegevens uit. Om 

ervoor te zorgen dat die gegevens 
alleen met u worden uitgewisseld,
willen overheidsinstellingen zeker
weten dat u ook echt bent wie u 
beweert te zijn. Anders gezegd: de
overheidsinstelling wil uw identiteit
kunnen controleren. Zo voorkomt 
ze dat anderen namens u kunnen
handelen. 

Eén gebruikersnaam met wacht-
woord
Aan het loket van een overheidsin-
stelling wordt uw identiteit meestal
gecontroleerd aan de hand van uw
identiteitsbewijs. Op een internetsite
van een overheidsinstelling bestaat
die mogelijkheid niet. Dan indentifi-
ceert u zich met bijvoorbeeld een
combinatie van een gebruikersnaam
met wachtwoord. Als iedere over-
heidsinstelling haar eigen verifica-
tiemiddel ontwikkelt, moet u straks
voor iedere overheidswebsite een

andere gebruikersnaam met wacht-
woord onthouden. DigiD voorkomt
dit. DigiD (spreek uit: 'Diegiedee')
staat voor Digitale Identificatie: het
is een gemeenschappelijk systeem
van en voor de overheid. Overheids-
instellingen kunnen met DigiD de
identiteit verifiëren van klanten die
gebruikmaken van haar elektroni-
sche diensten. Op aanvraag ontvangt
u van DigiD hiervoor een gebrui-
kersnaam met wachtwoord. Voor-
taan kunt u met één gebruikers-
naam met wachtwoord terecht bij
elektronische diensten van steeds
meer overheidsinstellingen. 

Hoever staat het met DigiD binnen
de gemeente Bronckhorst?
Op onze eigen website www.bronck-
horst.nl kunt u helaas nog geen 
DigiD aanvragen en als u hem al
hebt ook niet gebruiken! U kunt wél
via de website  www.digid.nl een
DigiD aanvragen. Wij werken eraan
dat wij in 2007 een nieuwe website
hebben met enkele elektronische
producten waarbij u zich kunt identi-
ficeren met DigiD. Op dit moment
kunt u via onze website uw WOZ-
aanslag en gegevens zien met 
behulp van uw ‘aanslagnummer’ en
‘aanslagbedrag’. Dat is nu nog onze
identificatie. Ook kunt u binnenkort
elektronisch klachten melden.

Is het verstandig om al een DigiD
aan te vragen? 
Ja: de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) is nu al aangesloten op DigiD
en u kunt DigiD bij de belasting-
dienst of een andere overheidsin-
stelling gebruiken.

Wat is DigiD en heeft u het nodig?

Waarschuwing
Op dit moment belt een bedrijf uit
Groningen naar veel bedrijven in
onze gemeente, met de vraag of zij
tegen betaling een vermelding 
willen in de internetgemeente-
gids.nl. Dit bedrijf werkt niet in 
opdracht van de gemeente Bronck-
horst. Deze digitale gemeentegids
hangt niet aan de website van de
gemeente Bronckhorst. Wij werken
met Suurland BV uit Eindhoven.
Suurland belt niet naar klanten,
maar doet alles schriftelijk. Als u
dus benaderd wordt door internet-
gemeentegids, vraagt u dan goed
door met welk bedrijf u te maken
heeft!

DigiD



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo Gld., 28 maart t/m 13 april 2006, tijdelijke reclameborden 
• Steenderen, 8 april 2006, venten van krentenbollen t.b.v. World Servants groep Steenderen
• Varssel, 20 en 21 juni 2006, internationale wegraces, circuit de ‘Varsselring’, tijdelijke 

verkeersmaatregel en tijdelijke reclame
• Vorden, 4 maart 2006, verkoop potgrond en aanverwante artikelen t.b.v. Scouting Vorden
• Zelhem, 14 oktober 2006, Sporthal De Pol, live muziek, tijdelijke gebruiksvergunning en 

tijdelijke verkeersmaatregel
• Zelhem, juni 2006, eetcafé De Groes, Stationsstraat 2, kansspel

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit bin-
nen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van b en w van
Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare
orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Kennisgeving incidentele festiviteiten
• Zelhem, 25 februari 2006, eetcafé De Groes, livemuziek tijdens carnaval

Bouwvergunningen 
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, aanleg zwembad kasteel Keppel 
• Olburgen, Dierenseweg 1, bouwen jongveestal, bovenbouw op bestaande onderbouw 
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 45, gedeeltelijk veranderen woning 
• Steenderen, Kastanjelaan kavelnr. 69, 70, 71, 72, gedeeltelijk vergroten van twee garages 

en drie woningen 
• Toldijk, Wethouder Spekkinkstraat 2, vergroten keuken/berging 
• Vorden, de Horsterkamp 9, plaatsen dakkapel met aangekapt dak 
• Vorden, de Horsterkamp 25, bouwen prieel 
• Vorden, Ruurloseweg 86, gedeeltelijk vernieuwen woning 
• Vorden, Stationsweg 16, gedeeltelijk vergroten winkel met magazijn
• Zelhem, Oldenoord 28, vergroten woonkamer d.m.v. uitbouw/bouwen erker aan voorgevel

bestaande woning en vergroten van het toilet 
• Zelhem, Papaverstraat 8, gedeeltelijk vergroten woonkamer en toilet/bouw erker aan 

bestaande woning 
• Zelhem, Stikkenweg 15, bouwen bijgebouw

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Hoetinkhof 283, voor het veranderen/vergroten van de woning, het betreft een 

vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 7, sub d van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan ‘Vorden West en zuid 1992’

Het bouwplan ligt vanaf 16 februari t/m 1 maart 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden 
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 30-V68, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning  (geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’)

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 februari t/m 
29 maart 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de 
afdeling  Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Hengeloseweg 52, voor het bouwen van een serre (geldende Bestemmingsplan ‘Bui-

tengebied herziening 2-1988 gemeente Zelhem‘)

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 16 februari t/m 29 maart 2006 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden

Vanaf februari nodigt de gemeente-
raad iedere maand een aantal inwo-
ners uit om als VIP-gast de raads-
vergadering bij te wonen. U wordt

drie kwartier voor de vergadering
door twee raadsleden ontvangen. 
Na een korte uitleg over het werk
van de gemeenteraad en informatie
over de onderwerpen die de raad in
de vergadering behandelt, wordt u
voorgesteld aan de burgemeester,
de raadsleden en de wethouders.
Vanaf speciaal voor u gereserveerde
plaatsen maakt u de vergadering
mee. Na afloop horen we graag uw
mening. 

Wilt u VIP-gast van de raad zijn? 
Meldt u dan aan bij de griffie, 
tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Wilt u VIP-gast van de raad zijn?

Bestuursinformatie op de website

Abonnement op
vergaderstukken
van de raad
Wilt u iedere maand de vergader-
stukken van de gemeenteraad 
ontvangen, dan kan dat. Een digitaal
abonnement is kosteloos. Een 
postabonnement kan ook, daarvoor 
betaalt u € 50 per jaar. U kunt zich
aanmelden door een e-mail te 
sturen naar griffie@bronckhorst.nl
of te bellen met de griffie 
(0575) 75 05 43. De vergaderstukken
kunt u ook inzien bij de openbare 
bibliotheken van Hengelo Gld.,
Vorden en Zelhem.

Wegens scholing zijn de volgende 
afdelingen voor publiek gesloten op:

• donderdag 16 februari 2006: Financiën 
Financiële administratie, facturen en aanmaningen bijvoorbeeld

• maandag 20 februari 2006: Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding, politie- en brandweer-
zaken en gebruik-, horeca- en APV-vergunningen 

• dinsdag 21 februari 2006: Publiekzaken
Geboorte, overlijden, erkenning, rijbewijs, reisdocumenten,
verhuizing/vestiging, uittreksels burgerlijke stand, huwelijk/partnerschap

• woensdag 22 februari 2006: Maatschappelijke ontwikkeling
Welzijn (jeugdbeleid, volksgezondheidbeleid, vrijwilligersbeleid,
kunst/cultuur- en sportbeleid) en onderwijs (leerlingenvervoer, leerplicht,
onderwijshuisvesting, kinderopvang)

• vrijdag 24 februari 2006: Welzijn, inkomen en zorg
Bijstand, Wet Voorzieningen Gehandicapten, huursubsidie en inburgering

• maandag 27 februari 2006: Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Verkeersbeleid, recreatie en toerisme (toeristisch beleid, kampeervergun-
ningen en –ontheffingen), ruimtelijke ordeningsbeleid, bestemmings-
plannen, bedrijfscontacten, economische zaken, monumentenzorg, 
grondzaken (aan- en verkoop en verhuur van gronden en gebouwen),
volkshuisvestingbeleid en aanlegvergunningen

• dinsdag 28 februari 2006: Bouwen en milieu
Milieumeldingen en -vergunningen, bodembeheer, afval, bouwstoffen-
besluit, geluid, energiebeleid en bouw- en sloopvergunningen

• donderdag 1 maart 2006: Openbare werken
Infrastructurele werken, vastgoed, kapvergunningen, landmeten, glad-
heidbestrijding en beheer openbaar groen, sportvelden, begraafplaatsen,
openbare speelvoorzieningen, rioleringen en openbare verlichting

• dinsdag 7 maart 2006: Belastingen
Gemeentelijke belastingen en Wet waardering onroerende zaken

De Stadsbank Oost Nederland houdt
zich niet alleen bezig met het oplos-
sen van uw schulden. Ook het
voorkómen van schulden vindt de
Stadsbank erg belangrijk. De Stads-
bank heeft daarom ook een afdeling
Preventie en Voorlichting opgericht.

Voor wie is het bedoeld?
De afdeling Preventie en Voorlich-
ting is er voor alle burgers van de
gemeente Bronckhorst. Zowel voor
personen als organisaties.

• Komt u steeds moeilijker uit met
uw geld en bent u bang in de
schulden te komen?

• Staat u steeds rood maar begrijpt
u niet hoe dat kan?

• U dreigt werkeloos of arbeidson-
geschikt te worden? Dan hebt u
binnenkort minder inkomen maar
de vaste lasten lopen gewoon
door! 

• U weet niemand waarmee u daar-
over kunt praten? 

• Of u hebt onverhoopt al schulden
en weet niet wat u moet doen?

Meldt u zich dan aan voor een pre-
ventiegesprek van de Stadsbank
Oost Nederland (zie bon). U kunt dan
kosteloos en vrijblijvend met een
medewerker van de afdeling pre-
ventie praten. In dat gesprek wordt
samen met u gekeken naar uw in-
komsten en uitgaven. Aan het einde
van het gesprek krijgt u advies over
hoe u uw budget aan kunt passen.
Het kan ook zijn dat in de loop van
het gesprek blijkt dat u recht heeft
op bepaalde subsidies en tegemoet-
komingen. Ook wordt samen met u
gekeken of u recht heeft op kwijt-
scheldingen of in aanmerking komt
voor heffingskortingen. De mede-
werkers van de afdeling preventie
kunnen u dan vertellen hoe en waar
u die aanvullingen kunt aanvragen.

Maatschappelijke instellingen en
organisaties.
U werkt bij een organisatie waar u
steeds meer te maken krijgt met
vragen over financiële problemen
van mensen? Neem dan ook eens
contact op met de afdeling Preventie
en Voorlichting van de Stadsbank
Oost Nederland. Door hun uitge-
breide kennis van en ervaring in de
(schuld)hulpverlening kunnen zij u
tips geven over hoe deze mensen
het beste geholpen kunnen worden.
Welke inkomensondersteunende
maatregelen zijn mogelijk, wat is
het productaanbod van de Stads-
bank Oost Nederland en wanneer
moet je doorverwijzen?

Voor deze en andere vragen, verzoe-
ken om informatie of voorlichting
kunt u contact opnemen met de 
afdeling Preventie en Voorlichting
van de Stadsbank Oost Nederland:
Els Stout en Ewoud de Boer, 
Stadsbank Oost Nederland, 
Spelbergsweg 35-37, Enschede, 
tel. (053) 48 07 178 of 48 07 179 
(ma t/m vr., 9.00 tot 16.00 uur). Of
stuur de bon hiernaast ingevuld 
op (zonder postzegel) voor een 
preventiegesprek naar: Stadsbank
Oost Nederland, afd. preventie en
voorlichting, Antwoordnummer
1068, 7500 VB Enschede

B o n
� Ja, ik wil graag een preventiegesprek
� Ja, ik wil graag voorlichting voor mijn 

organisatie.(geef aan wat van toepassing is)
Naam organisatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam Dhr/Mevr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode/Woonplaats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bronck-06

�
�

Wist u dat de gemeente een 
bestuursinformatiesysteem heeft
waar u alle vergaderstukken kunt
raadplegen en downloaden? 

En dat u de vergaderingen kunt 
beluisteren? Kijk op www.bronck-
horst.nl en klik op gemeente en 
vervolgens op raad & commissies. 

Preventie en Voorlichting bij de Stadsbank Oost Nederland



Openbare bekendmakingen - vervolg

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. 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Petersdijk 3, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning (geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’) 
Deze vrijstelling is verzonden op 2 februari 2006.

Mogelijkheden voor beroep 

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

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

Verleende vergunningen en ontheffingen
Algemene plaatselijke Verordening (APV) bijzondere wetgeving
Verzonden op 10 januari 2006:
• Vorden, 12 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei en 3 september 2006, oriëntatierit
Verzonden 6 februari 2006:
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 6 t/m 11 februari 2006, fotosessies thuis
• Zelhem, 21 t/m 27 augustus 2006, collecte t.b.v. Stichting Noodhulp Zelhem
Verzonden 8 februari 2006:
• Hummelo, 24 en 25 februari 2006, collecte t.b.v. Kinderkerk van Hummelo
Verzonden 2 februari 2006:
• Steenderen, 18 maart 2006, verkoop oliebollen t.b.v. muziekvereniging ‘Nieuw Leven’
• Zelhem, 11 en 18 maart 2006, venten met droge metworsten t.b.v. oudheidkundige 

vereniging Salehem
• Halle, 25 maart 2006, venten met droge metworsten t.b.v. oudheidkundige vereniging Salehem
• Wichmond en Vierakker, 18 maart 2006, venten met koeken t.b.v. Socii Volley
• Halle-Heide, 10 en 11 februari 2006, venten met bloembollen t.b.v. ’t Heidehoekje

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 6 februari 2006: 
• Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1, gedeeltelijk veranderen voormalig gemeentehuis 

voor toepassing van praktijk voor fysiotherapie
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13a, vergroten potstal voor rundvee, verleend met toepassing 

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

• Vorden, Kerkstraat 7, 9 en 11, gewijzigd uitvoeren van de bouwvergunning verleend 
25-05-2005 voor het vergroten van een winkel en het renoveren van een drietal appartementen
hierboven, verleend met ontheffing voor de plafondhoogte

Verzonden op 8 februari 2006: 
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 28, bouwen kelder
• Vorden, Larenseweg 1, vergroten bedrijfsruimte, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Sloopvergunningen 
Verzonden op 8 februari 2006:
• Hummelo, Torenallee 6, slopen asbesthoudende dakbedekking van boerderij

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5,
art.  5.5.1)
Verzonden op 14 februari 2006:
• Halle, Kuiperstraat 12, voor verbranding nabij de Kuiperstraat
• Halle, Oude Maatje 7, voor verbranding nabij Oude Maatje
• Hengelo Gld., Bronkhorsterstraat 9, voor verbranding nabij de Bronkhorsterstraat
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 92a, voor verbranding nabij de Zelledijk 40
• Hengelo Gld., Vaalverinkdijk, voor verbranding nabij de Vaalverinkdijk
• Vierakker, Boshuisweg 8, voor verbranding nabij de Boshuisweg 8
• Vorden, Lindeseweg 8, voor verbranding nabij de Lindeseweg 8
• Vorden, Lindeseweg 10, voor verbranding nabij de Lindeseweg 10
• Zelhem, Akkerweg 1a, voor verbranding nabij de Akkerweg/Hummeloseweg
• Zelhem, Eeltinkweg 1a, voor verbranding nabij de Eeltinkweg 1a
• Zelhem, Haitinkweg 10, voor verbranding nabij de Haitinkweg 10
• Zelhem, Lageweg 3, voor verbranding nabij de Lage weg 3
• Zelhem, Meeneweg 3, voor verbranding nabij de Meeneweg 3
• Zelhem, Michelstraat 18, voor verbranding nabij de Michelstraat 18
• Zelhem, Nijmansedijk 8, voor verbranding nabij de Nijmansedijk 8

Mogelijkheden voor bezwaar 

Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat

het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) en Bouwen en milieu
(bouw- en sloopvergunningen, ontheffingen verbranden afvalstoffen). In het bezwaarschrift
moeten staan: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw 
ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregel
• Hengelo Gld., op 22 maart 2006 is de boomplantdag. De Rijnweg is die dag van 09.00 tot 

12.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Bestemmingsplannen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993 Schiphorsterstraat
12/12a Toldijk’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 26 januari 2006 het bestemmingsplan ‘Buitengebied
1993 Schiphorsterstraat 12/12a Toldijk’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen 
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de splitsing van een burgerwoning in twee wooneenheden en het
toestaan van het uitvoeren van een aan-huis-gebonden beroep.

Het bestemmingsplan ligt van 16 februari t/m 29 maart 2006 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een 
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail:
DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en
12.00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 16 februari t/m 29 maart 2006
tijdens de openingstijden ter inzage een op 14 februari 2006 verzonden verklaring tot acceptatie
van een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Steenderen, Toldijkseweg 21, voor het plaatsen van een tijdelijke kantine (portokabin) en 

uitbreiden van kantoorruimte

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden echter niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting als gevolg van de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een 
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

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

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 16 februari t/m 29 maart
2006 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieube-
heer ter inzage:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 83a, voor het oprichten van een hoveniersbedrijf met het telen

van tuinbouwgewassen, fruitbomen en struiken. Deze activiteit valt onder de werkingssfeer
van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer

• Olburgen, Dierenseweg 1, voor het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehoude-
rijen milieubeheer op deze melkrundveehouderij. De ingediende melding heeft betrekking op
een rundveebedrijf met de volgende dieren: 

- 100 melkkoeien 
- 70 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

• Vorden, het Wiemelink 42, voor het oprichten van een tijdelijk, ca. 2 jaar, schoolgebouw voor
het basisonderwijs. Deze activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit woon- en 
verblijfsgebouwen milieubeheer

Dit houdt in dat deze activiteiten niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen.
Wel moet voldaan worden aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemde besluiten zijn
verbonden. 

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

KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Tuin
ontwerp – aanleg – onderhoud

(sier)bestrating

snoei hagen en singels
snoei & levering (hoogstam)fruitbomen

levering vasteplanten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van 
Hout- en Gaskachels 

op afspraak

06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

Op korte termijn hebben wij plaats voor een

vakbekwame en zelfstandig werkende 

TIMMERMAN en METSELAAR

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork

staan bij ons hoog in het vaandel. 

Zelfstandigheid met leidinggevende capaciteiten 

en ervaring in soortgelijke functie’s strekt tot 

aanbeveling.

Wij hebben in deze regio veelzijdig vakwerk voor u,

zowel in nieuwbouw, verbouw als in onderhoud. 

Sollicitaties voor deze functies kunt u binnen 14 da-

gen aan ons richten. Wilt u meer informatie neem

dan contact op met:

Bargeman Vorden bv 
t.a.v. dhr G. Bargeman

Bedrijvenweg 1

7251 KX Vorden

Tel.: 0575-55 12 58

www.bargemanvorden.nl

B

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

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

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

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

*bel voor voorwaarden en reservering

Ook uw adres voor bruiloften en partijen.

� �

�

�

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

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

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

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

Huisgemaakte rundvleessoep
***

Entrecôte met kruidenboter 

of een pangafilet
*** 

Vruchten sorbet

Dit alles wordt geserveerd met gebakken aardappelen,

frites en 2 soorten groenten.

voor de prijs van € 16,50 p.p.

woens-, donder- en vrijdag vanaf 16.00 uur.

zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl



Wie kan ons helpen..?
Vanaf de Kerstdagen tot na Nieuwjaar waren wij deze keer in Roemenië.
Dit betekende ontmoetingen met vele bekenden en het vieren van de
feestdagen in een andere traditie. Ook brachten wij in Toplita een bezoek
aan het ziekenhuis, dit mede doordat onze dochter Joyce babymelkpoe-
der gekregen had bij het gratis winkelen als prijs van Super de Boer met
de Sinterklaasactie. Bovendien lag de vrouw van dominee Balla Arpad in
het ziekenhuis met een longontsteking, zij is gelukkig weer hersteld.
Toen wij aan de directrice van het ziekenhuis de melkpoeder hadden
overhandigd vroeg zij ons of wij een rondleiding door het ziekenhuis wil-
den hebben. Nu dat wilden wij maar al te graag.

Het gebouw is 15 jaar oud, maar ziet er uit of het er al minstens 50 jaar
staat, veel betonrot en een slechte staat van onderhoud. Op de afdeling
voor volwassenen, het was rustig vanwege de feestdagen, waren nogal
wat bedden leeg, die bedden zijn dan niet zo als bij ons keurig op-
gemaakt, nee er ligt alleen een matras. Dat gaf ons de mogelijkheid de
matrassen ook te zien, te vies voor woorden. Echt vol met vlekken en ook
de bedden zijn veelal erg gammel.

Dus hierbij een dringende oproep, heeft U nog een goede schone, de vui-
le hebben ze al, matras of bent U binnenkort van plan nieuwe matrassen
te kopen denk dan eens aan dit ziekenhuis in Toplita. De directrice ver-
telde ons ook dat er grote behoefte is aan kussens, linnengoed en hand-
doeken. Maar heeft U bijvoorbeeld geplastificeerde matrashoezen liggen
die U niet meer gebruikt of kinderbedzeiltje, ja echt alles is welkom.

Zij liet ons ook nog de eerste hulp zien, bijna ieder huisgezin is qua ver-
bandmiddelen en zeker hygiëne beter uitgerust dan deze eerste hulp van
een ziekenhuis voor een plaats met zo`n 20 duizend inwoners. Dus weet
U nog ergens verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, ziekenhuis be-
nodigdheden en apperatuur te staan wat niet gebruikt wordt breng het
dan naar de fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1, te Hengelo. Dit kan iedere
eerste maandag van de maand, tussen 19.00 en 21.00 uur of belt U met
een van de bestuursleden die iedere week in de collum van de COEH
genoemd worden, dan wordt ophalen bij U thuis geregeld.
Anneke Cornelissen, tel. (0575) 46 42 41.

U kunt ook goederen bezorgen bij drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
te Vorden (achteringang). U mag ook bellen voor afhalen, tel. 55 10 10.
(Uitsluitend bij grote partijen).

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.).
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed,
lappen, stof, enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, voor eventueel
andere aanbiedingen eerst even contact opnemen met tel. (06) 27 43 53 95.
Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achteringang s.v.p.).

 

 

 

 

 

 

  

Het thema van de 71ste  boekenweek
(15 t/m zaterdag 25 maart) is dit jaar
Schrijvers en muziek. Op zondag 5
maart zal Margriet de Moor –auteur
van o.a. De virtuoos en De verdronke-
ne- naar Vorden komen voor een le-
zing. Door de samenwerking van de
Bibliotheek met Stichting Vrienden
van de Bibliotheek en Bruna boekhan-
del kon het e.e.a. gerealiseerd worden.
Er is een mooie locatie uitgezocht. De
lezing wordt namelijk gehouden op
Kasteel Hackfort aan de Baakseweg  in
Vorden. Kaarten zijn vanaf heden te
koop in de bibliotheek.
Al enige jaren heeft de Bibliotheek
Vorden een aparte Stichting Vrienden
van de Bibliotheek. Met het geld dat
deze Stichting van de donateurs ont-
vangt ondersteunt zij de bibliotheek
bij diverse activiteiten zoals het film-
huis, exposities en lezingen. Hierdoor
werd het ook mogelijk om samen met
Bruna Margriet de Moor naar Vorden
te halen. Een lezing die u niet mag
missen!
Margriet de Moor werd in 1941 gebo-
ren in Noordwijk. Ze komt uit een
groot katholiek gezin. Voordat ze de-
buteerde als schrijfster studeerde ze
piano en solozang aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag, was ze
zangeres, studeerde kunstgeschiede-
nis en archeologie, gaf pianoles en
maakte videofilms. Deze achtergrond
is duidelijk terug te vinden in haar
werk. Haar verhalen zijn zeer zorgvul-
dig opgebouwd. Kleine toevallige ont-
moetingen die niks lijken te beteke-
nen kunnen een leven veranderen. In
1988 debuteerde ze onder de naam
Margriet de Moor met Op de rug ge-
zien, een bundel met zorgvuldig ge-
componeerde en geconstrueerde ver-
halen. Zowel met haar verhalenbun-
dels als haar romans heeft ze diverse
prijzen ontvangen.
In 2001 verscheen Kreutzersonate. Een
liefdesverhaal van de blinde muziek-
criticus Marius van Vlooten die sinds
een desastreuze verhouding in zijn
jeugd nooit meer verliefd is geweest.
De roman valt op door zijn vorm, de
"omtrekkende beweging" zoals Hans
Goedkoop (NRC) ooit schreef. Het boek
houdt zich op geen enkele manier aan
de chronologie, waardoor je als lezer
onderweg de gevallen kruimels op-
raapt, om ze pas later betekenis te
kunnen geven.
In 2005 verscheen De virtuoos. In deze
roman beschrijft ze de achttiende-
eeuwse liefde van Carlotta voor de ca-
straat en wonderzanger Gasparo. De
Moor: "Ik wilde over virtuositeit schrij-
ven, want ik vind het ambacht, ieder
ambacht, of je nou een antiquair, een
musicus of een imker hoort praten,
heel erg interessant. En het toppunt
van ambachtelijkheid is voor mij vir-
tuositeit. Dan lijkt er bij het puur am-
bachtelijke kunnen een soort genade
te komen." 
De verdronkene is haar meest recente
roman. Hierin gaat Lidy op verzoek
van Armanda in haar plaats op fami-
liebezoek naar Zeeland. Daar komt ze
om bij de Watersnoodramp van 1953.
Armanda neemt de plaats van haar
zus in haar gezin over. De spanning
wordt in dit boek langzaam opge-
bouwd en de Moor speelt met tempo-
wisselingen.
Samenvattend kan geconcludeerd
worden dat Margriet de Moor een veel-
zijdig auteur is die haar boeken
schrijft als een concert. Wij verwach-
ten dan ook een muzikale lezing die
als muziek klinkt in onze oren.

Margriet de Moor
bij Bibliotheek

In maart starten er weer 2 nieuwe
Nordic Walking cursussen bij Stra-
da Sports Vorden en Family Fitness
Lochem. 

Deze tak van sport is de laatste tijd
enorm in ontwikkeling. Beide centra
hebben reeds ervaring met het geven
van deze cursus. De cursus duurt 8 we-
ken, waarin alle belangrijke aspecten
van het Nordic Walking worden be-
handeld. Door verschillende startloca-
ties in de nabije omgeving loopt u ver-
schillende routes. 

Startdata zijn vrijdag 3 maart en dins-
dag 7 maart (start om 9.00 uur). Heeft

u wel interesse, maar kunt u beide da-
gen niet, neem dan toch contact met
ons op. Bij voldoende animo kunnen
wij eventueel ook nog op andere da-
gen de cursus aanbieden. 

Ook als uzelf een groepje heeft waar-
mee u deze cursus wilt volgen, dan
kunnen wij in overleg kijken wat de
mogelijkheden zijn. Voor informatie
en aanmeldingen kunt u terecht bij de
balie van Strada Sports Vorden, Over-
weg 16, tel. (0575) 55 34 33 en Family
Fitness Lochem, Hanzeweg 24a, tel.
(0573) 25 31 64. Tevens kunt u zich in-
schrijven via info@stradasports.nl  of
lochem@familyfitness.nl

Cursus Nordic Walking

De aanvankelijk door ‘Club 555’ vast-
gestelde D.J. avond op zaterdag 25 fe-
bruari wordt verschoven naar zater-
dag 18 maart. Dit is besloten na onder-
ling overleg met de Stichting Kranen-
burgs Karnaval die op de bewuste za-
terdagavond 25 februari in de feest-
tent in de Kranenburg een groot car-
navalsbal organiseert. Het DJ festival

op zaterdag 18 maart wordt gehouden
in zaal De Herberg en begint om 20.00
uur. Joshua Kayne, Leroy Delano, DJ
Nils, Mr. Johnson en DJ Quintin zullen
die avond hun opwachting maken.
Kaarten kunnen in voorverkoop (10
euro) worden verkregen bij Jim Heer-
sink haarmode, café De Herberg en Bi-
stro de Rotonde.

Club 555 wijzigt datum 
DJ Festival

De Zonnebloemafdelingen Vorden en
Wichmond organiseren op zaterdag 4
maart in het Dorpscentrum te Vorden
een ontspanningsmiddag. Hieraan
wordt medewerking verleend door
Fons Rouwhorst en Henk Graaskamp.
Zij zullen het prachtige diaklankbeeld
‘Alles geet veurbiej’ vertonen. Deze
middag is in de eerste plaats bedoeld
voor de ouderen en hulpbehoeven-
den, maar ook andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. In de pau-
ze wordt er een verloting gehouden en

wordt de aanwezigen koffie, een
drankje en een hapje aangeboden.
Toegangsbewijzen, met naamstrookje
voor de loterij, zijn verkrijgbaar bij de
medewerksters van de Zonnebloem
en met name, wat Vorden betreft bij
mevrouw T. Klein Kranenbarg, Molen-
weg 4 tel. 0575- 551347. Wat Wich-
mond betreft bij mevrouw O. Nijen-
huis, Baron van der Heijdenlaan 4, tel.
0575- 441863. De bijeenkomst begint
om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
(De zaal is vanaf 13.00 uur geopend ).

Feestmiddag De Zonnebloem

De geregelde openstelling van het
paasvuur terrein is voor stichting
CCK een groot succes geworden.
Tijdens de vier zaterdagen dat het
paasvuur werd opengesteld kon er
goed gecontroleerd worden wat er
zoal gebracht werd. 

Enkelen zijn ook weer met hun vracht
teruggestuurd, omdat ze niet volde-

den aan de criteria van het te storten
materiaal. Voor het aanstaande paas-
vuur is er op deze vier dagen genoeg
hout gebracht, en wordt het paasvuur
dus ook niet meer opengesteld. Stich-
ting CCK bedankt bij deze iedereen
die een bijdrage heeft geleverd aan het
paasvuur. Volgende week zal het vol-
edige evenement aan bod komen in
deze krant.

Stichting CCK heeft genoeg
hout voor het Paasvuur!

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil
Amnesty duidelijk maken dat vrijheid
niet in alle landen vanzelfsprekend is
en dat er geld nodig is om de vrijheid
van mensen te waarborgen. Amnesty
zet zich in voor de vrijlating van gewe-
tensgevangenen, eerlijke processen
voor alle politieke gevangenen, af-
schaffing van de doodstraf en beëindi-
ging van marteling, politieke moor-
den en ’verdwijningen’. Ook vrij zijn
van discriminatie is een mensenrecht
waar Amnesty voor strijdt. 

WAAROM COLLECTEREN?
Amnesty International is een onafhan-
kelijke en onpartijdige organisatie.
Om die reden ontvangt de organisatie
geen geld van de overheid of van poli-
tieke groeperingen. Met bijdragen van
leden en door giften, zoals tijdens de
collecte, wordt het werk van Amnesty
blijvend mogelijk gemaakt. Op 10 de-

cember 2005 is de start gemaakt om
actie te voeren voor tien gewetensge-
vangenen. Er is goed bericht! Twee ge-
wetensgevangenen zijn al vrijgelaten.
Walter Cubas is vrijgelaten na dertien
jaar gevangenschap in Peru. Walid al-
Bunnie was een van de grote oprich-
ters van het Syrische Genootschap
voor Mensenrechten. Hij heeft vier
jaar vast gezeten onder slechte om-
standigheden, alleen omdat hij zijn
stem liet horen in een land zonder de-
mocratie. Samen met hem werden
nog vier prominente critici van de Sy-
rische regering op 18 januari j.l. vrijge-
laten. Dat is goed nieuws en is weer
een steun in de rug voor al die vrijwil-
ligers die zich inzetten voor Amnesty
International.

Ook de werkgroep Amnesty Interna-
tional afdeling Vorden doet dit jaar
weer mee aan de landelijke collecte, u
kunt dus deze week een van onze col-
lectanten bij u aan de deur treffen, die
hopen dat u Amnesty een warm hart
toedraagt. Voor lidmaatschap, brie-
venschrijven, donaties etc kunt u te-
recht op www.amnesty_vorden@hot-
mail.com of telefoonnummer 551916

'Geef om vrijheid' Collecte
van Amnesty International
Mensenrechtenorganisatie Amnes-
ty International houdt dit jaar
voor de vierde keer een landelijke
collecte. Deze zal plaatsvinden van
12 februari tot en met 18 februari
2006.



Hans Keuper, Eric Schuurman,
Donny de Groot, wethouder
Huijink en wethouder Boers
van de gemeenten Doetin-
chem en Bronckhorst en Wim
de Braak (directeur Marken-
heem), plaatsten bij alle zes
huizen een plaquette als tast-
bare herinnering aan het ver-
krijgen van het ISO-certificaat. 
Wim de Braak: “Uiteraard zijn
we zeer trots op het behalen
van het certificaat. Kwaliteit is
vanzelfsprekend, zeker in onze
wereld van ouderenzorg. Met
z’n allen zorgen we ervoor dat
de bewoners het naar hun zin
hebben bij ons. Door het ver-
krijgen van het certificaat kun-
nen we nu echt laten zien dat
we onze zaken op orde heb-
ben”.
De ‘Markenheem-tour’ startte
bij huis Schavenweide in
Doetinchem, waar wethouder
Huijink de eerste plaquette
met een afbeelding van het
kwaliteitscertificaat, aan de
muur bevestigde. De tour werd
vervolgd langs de huizen De
Zonnekamp in Zelhem, De
Bleijke in Hengelo (Gld), Maria
Postel in Keijenborg, Hynden-
dael in Hummelo en werd
afgesloten bij Croonemate in
Doetinchem.
Hier plaatsten respectievelijk
Hans Keuper, wethouder
Boers, Eric Schuurman, Wim
de Braak en Donny de Groot de
plaquettes en werden de bewo-
ners en medewerkers in het
zonnetje gezet. 

Als een van de eerste zorgaanbieders in de regio
heeft Markenheem onlangs het ISO-certificaat
ontvangen. 
Om het behalen van dit bewijs van kwaliteit een
feestelijk tintje te geven, ontvingen de bewo-
ners en medewerkers van de Markenheem
woonzorgcentra onlangs een aantal bekende
Achterhoekers in hun huis. 

De gemeente Bronckhorst organiseert een vijftal informatiebijeenkom-
sten over het concept subsidiebeleidskader. De bijeenkomsten zijn
bedoeld voor besturen van verenigingen en vrijwilligersorganisaties
die een subsidierelatie hebben of krijgen met de gemeente Bronck-
horst.
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Informatie over
Subsidiebeleidskader

Carnaval 
in de Velswijk

Dagtocht ‘t Nut

Doel van de informatiebijeenkom-
sten
Op 26 januari heeft de gemeente-
raad van de gemeente Bronckhorst
het concept Subsidiebeleidskader
voorlopig vastgesteld. Tijdens de bij-
eenkomsten licht de gemeente het
concept subsidiebeleidskader toe.
Na deze presentatie kunnen aanwe-
zigen vragen stellen aan wethouder
Glasbergen en/of opmerkingen ui-
ten over het kader. De gestelde vra-
gen en opmerkingen neemt de
gemeente mee om het concept sub-
sidiebeleids-kader te optimaliseren.
Naast deze vijf openbare bijeenkom-
sten vindt er één bijeenkomst plaats
voor professionele organisaties.
Data, tijdstippen en locaties
De informatiebijeenkomsten vinden
plaats in elke voormalige gemeente
van de gemeente Bronckhorst.
Onderstaand overzicht geeft de
data, tijdstippen en locatie weer.
In Hengelo (G) wordt de bijeenkomst
op woensdag 15 februari van 20.00
uur tot 22.00 uur gehouden in het
Gemeentekantoor aan de Bannink-
straat 24a, 7255 KE  Hengelo Gld. 
In Hummelo & Keppel is de bijeen-
komst op dinsdag 21 februari van
20.00 uur tot 22.00 uur in De

Gouden Karper, Dorpsstraat 9, 6999
AA Hummelo 
In Steenderen is de bijeenkomst op
woensdag 22 februari van 20.00 uur
tot 22.00 uur in zaal Den Bremer,
Zutphen-Emmerikseweg 37, 7227
DG Toldijk 
In Vorden kunt u op dinsdag 28
februari  van 20.00 uur tot 22.00 uur
terecht in de zaal van het Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, 7251 AB
Vorden.
De besturen van verenigingen en
vrijwilligersorganisaties van Zelhem
zijn op woensdag 1 maart  van 20.00
uur tot 22.00 uur welkom in De
Brink, Stationsplein 12, 7021 CN
Zelhem 
Opgave van uw deelname
Om een inschatting te hebben van
het aantal deelnemers per avond,
vraagt de gemeente of u zich vóór 14
februari aan wilt melden via e-mail
(e.vanbalkom@bronckhorst.nl).
Aanmelden kan ook per tel. 0575-
750499 op werkdagen tussen 9.30
uur en 12.30 uur. Bij opgave wordt u
verzocht uw naam, de naam van de
organisatie, welke bijeenkomst u
wenst te bezoeken en het aantal
mensen dat de bijeenkomst zal
bezoeken, te vermelden.

Onder de leus “Wi'j goat now knal-
len met zien allen!” zal Prins
Marcel de 1e dit jaar voorop gaan
tijdens het carnaval in de Velswijk.
Carnavalsvereniging De Doldrae-
jers is er helemaal klaar voor om
het carnaval op zaterdag 25 en zon-
dag 26 februari te laten losbarsten.

Zaterdag 25 februari  start het feest
om 13.11 uur met een optocht door
de kern van Velswijk onder muzika-
le begeleiding van de muziekkorp-
sen St. Jan uit de Keijenborg en Pr.
Juliana uit Zelhem. Met het 'kasteel'
van de Doldraejers voorop, zal een
bonte stoet carnavalsvierders door
het dorp trekken. Start en finish zijn
bij het Doldraejershuus ( buurthuis
D'n Draejer).
Voor de aanvang van de optocht
krijgt Prins Marcel de 1e de sleutel
van de gemeente overhandigd uit
handen van wethouder dhr. Boers.
Deze sleutel staat symbool voor
macht over de Velswijk en Witte-
brink, uiteraard alleen tijdens de
carnaval!
Na de optocht begint het kindercar-
naval om 14.00 uur, waarbij de kin-
deren zich heerlijk kunnen uitleven
tijdens het feestje speciaal voor hen.
Uiteraard zijn er de lekkere trakta-
ties en ook de dansgarde zal aanwe-
zig zijn om speciaal voor de kids
hun dans te doen. Ouders zijn ook
van harte welkom om met hun
kroost mee te genieten. Het feest
eindigt om 15.45 uur.
Om 16.45 uur volgt er een receptie
voor genodigden, waarbij de officië-

le statiefoto van Prins Marcel de 1e
onthuld wordt. Voor de genodigden
is er daarna een overheerlijk galadi-
ner bestaande uit de traditionele
boerenkool met worst.
‘s Avond is er een groot carnavals-
bal, waarbij iedereen uitgenodigd
wordt om carnavalesk gekleed te
verschijnen. Vanaf 19.30 uur is de
zaal open en het bal begint officieel
om 20.05 uur. De muziek wordt ver-
zorgd door het duo ‘Reality’ en dat
betekent een goede kwaliteit dans-
muziek. Ook de dansgarde zal een
spetterend optreden verzorgen. Als
klap op de vuurpijl zal er een knal-
lend en uitbundig optreden zijn van
een fantastisch dweilorkest! Het bal
duurt tot 00.30 uur.
Zondag 26 februari zijn de vroege
vogels vanaf 10.45 uur welkom bij
het traditionele Frühschoppen bij
café Evers. Om ongeveer 11.00 uur
vindt daar ook de aftrap van het
gekostumeerde voetbal plaats, een
jaarlijks hilarisch gebeuren, waarbij
het voetbal met een korreltje zout
genomen wordt. Er zal en kan nog
lang worden nagepraat over de wed-
strijd. Het officiële carnaval wordt
om 14.00 uur afgesloten door De
Doldraejers. Daarna kunnen ook
voor De Doldraejers zelf de remmen
los en zal er nog tot in de late uur-
tjes doorgefeest worden. 
Uiteraard zijn bij al deze feestelijk-
heden ook mensen van buiten de
Velswijk en Wittebrink van harte
welkom en wil je lid worden, meld
je dan bij één van de leden.

AAllss  vveerrvvoollgg  oopp  ddee  ggooeedd  bbeezzoocchhttee
lleezziinngg  vvaann  aaffggeellooppeenn  mmaaaannddaagg  oovveerr
NNoooorrdd--OOoosstt  TTwweennttee  eenn  LLaaggee  ((DDlldd)),,
oorrggaanniisseeeerrtt  ‘‘tt  NNuutt  oopp  zzaatteerrddaagg  1133
mmeeii  eeeenn  pprraacchhttiiggee  ddaaggttoocchhtt  ppeerr  bbuuss
nnaaaarr  ddaatt  ggeebbiieedd  oo..ll..vv..  ddee  sspprreekkeerr  JJaann
BBeerreennddss..  

Het programma voert langs het Huis
Singraven met dubbele watermolen,
het stadje Ootmarsum en Lage, een

oud TwickeIbezit met ruïne, kasteel,
kerkje en watermolen. Inclusief kof-
fie en lunch zijn de kosten € 20,--
voor leden en € 30,-- voor niet-leden.

U kunt zich tot uiterlijk  27 februari
opgeven via tel. 0314-621547 of tel.
0314-624921 of per e-mail op
L.Bessem-Bloemendal@hccnet.nl.

Bekende Achterhoekers overhandigen 
aliteitscertificaat aan Markenheem zorgcentra



TC De Drieslag gaat banen vernieuwen

Stinzenplantendagen op de Warande

De definitieve datum voor vernieuw-
ing is nog niet vastgesteld. Deze is
afhankelijk van het beleid van de
gemeente Bronckhorst ten aanzien
van de voetbalvelden in Hoog-
Keppel. Deze velden worden nog
gebruikt als oefenvelden, maar
binnenkort verhuizen alle activitei-
ten van de voetbalvereniging naar
het complex in Drempt. Daarmee
komt ruimte vrij voor het realiseren

van woningen. Het tenniscomplex
van De Drieslag zou dan wellicht een
andere plaats krijgen, dichter tegen
de sporthal aan.
Enerzijds is het uiteraard van belang
om te wachten op de beslissing van
de gemeente, zodat er geen geld
wordt gespendeerd aan tennisvelden
die binnen twee à drie jaar toch
moeten worden verplaatst. Ander-
zijds kan de vereniging ook niet

jaren wachten op een aanpassing.
Valt de beslis-sing over de voetbalvel-
den niet binnen een jaar dan ver-
wacht het bestuur van De Drieslag
eind van dit jaar een aanvang te
moeten maken met verbetering van
de banen.
Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring is ook het bestuur deels ver-
nieuwd. Voorzitter blijft Eric Bakker.
Nieuw in het bestuur zijn Ruud
Schaars, die als penningmeester zal
optreden, en Jan Postuma. Gerhard
de Lind van Wijngaarden blijft
gewoon lid van het bestuur.
Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Eric Bakker, tel. 0314-
381134 of Jan Postuma, tel. 0314-
325645.

In de bostuin van de Warande zijn de
stinzen-planten weer aangeplant. Ze
bloeien volop in het lentebos. Deze
bloeiende tapijten van kleine bol- en
knolgewasjes met hun lange voorge-

schiedenis zijn prachtig om te zien.
In januari en februari is de tuin wit
en porseleinblauw van allerlei soor-
ten sneeuwklokjes, sneeuwroem en
sterhyacintjes. In maart en april

bloeit een tapijt van donkerblauwe
sterhyacintjes, bespikkeld met witte,
gele en lila bosanemonen. In april
en mei komen de stinzenplanten,
die wat hoger op de stengels staan:
kievietsbloemen, dichternarcissen,
vogelmelk en hondstand.
De Warande geeft workshops,
(dia)lezingen en rondleidingen,
waarin ingegaan wordt op de soor-
ten, de geschiedenis, en op de
manier waarop ze aangeplant en
verzorgd moeten worden. U steekt
heel wat op over het maken van een
eigen stinzenplantentuin!
Stinzenplantendagen met workshop
of lezing en rondleiding (om 14.00
uur) op de Warande (geopend van
11.00 tot 17.00 uur) worden gehou-
den op alle zondagen tussen zondag
26 februari en zondag 28 mei en
daarnaast op maandag 17 april ,
maandag 5 juni en zondag 25 juni.
Tijdens deze dagen zijn de tuinbibli-
otheek en de kwekerij, met verkoop
van Stinzen-, bos- en schaduwplan-
ten uit eigen bostuin, geopend. De
entree bedraagt € 3,50 inclusief een
kopje koffie of thee. Kinderen heb-
ben gratis toegang.
U vindt De Warande aan Jan de
Jagerlaan 2, Laag- Keppel. Voor nade-
re informatie kunt u zich wenden
tot mevr. Trudi Woerdeman, tel.
0314-382440. U kunt ook de website
bezoeken voor een overzicht van alle
activiteiten: www.dewarande.nl.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging De
Drieslag in Hoog-Keppel is besloten de huidige kunstgrasbanen binnen
afzienbare tijd te vernieuwen. Van de vier banen is er één minder goed
bespeelbaar, terwijl de andere drie banen nog hooguit één à twee jaar
gebruikt kunnen worden.

De Warande is een ‘groene’ tuinbibliotheek, gelegen in een prachtige
bostuin op het oude landgoed van kasteel Keppel. In het voorjaar bloei-
en de stinzenplanten hier volop. Stinzen-planten vormen een bijzondere
groep verwilderde sierplanten, vooral bolgewassen, die op oude land-
goederen en bij kastelen voorkomt.

Sinds augustus 2005 is Hummelo een hoveniersbedrijf rijker. De 25-jari-
ge Alco Wenneker startte toen namelijk aan de Zelhemseweg 26 zijn
eigen bedrijf. Na zijn opleiding aan de middelbare tuinbouwschool
deed hij de nodige ervaring op bij een hoveniersbedrijf, maar op een
gegeven moment was de tijd rijp om voor zichzelf te beginnen. Via
mond op mond reclame breidde zijn klantenbestand zich al snel enorm
uit. Hij werkt zowel voor particulieren als voor bedrijven. 
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Spreekuur sociaal 
raadsliedenwerk in Bronckhorst

Carnaval in 
Wullink’s Wilde Westen

Wenneker Hoveniers 
Hummelo

Als mensen problemen hebben met
betrekking tot bijvoorbeeld uitke-
ringen, belastingen, huursubsidie,
erfrecht, naturalisatie, studiefinan-
ciering of echtscheiding, dan kun-
nen ze terecht bij het sociaal raads-
liedenwerk. Vanaf 13 februari heeft
het sociaal raadsliedenwerk elke
week ook een inloopspreekuur in de
gemeente Bronckhorst en wel op
maandagmiddag van 14.00 tot 15.00
uur in een gedeelte van sporthal ‘de
Kamp’ Sarinkkamp 5a Hengelo (G).
Inwoners van de gemeente
Bronckhorst kunnen hier gratis
terecht. U  hoeft geen afspraak te
maken. 
Informatie en advies
Eenvoudige vragen en het invullen
van formulieren worden ter plekke
afgehandeld. Voor complexe zaken
neemt sociaal raadsman Patrick
Visser de gegevens op en wordt er

een vervolgafspraak gemaakt. De
sociaal raadsman informeert over
wetten. Bij-voorbeeld over wat de
rechten zijn als burger. Hij geeft ver-
volgens advies over het aanpakken
van een bepaald probleem.
Dienstverlening
Er wordt niet alleen geadviseerd,
maar men wordt ook geholpen met
bijvoorbeeld het schrijven van een
brief, het invullen van formulieren
of het opstellen van een bezwaar-
schrift. 
Zonodig kan de sociaal raadsman
bemiddelen tussen instanties waar
problemen mee zijn.
Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u bel-
len met de info-lijn van het sociaal
raadsliedenwerk, tel. 0314-357723
(lokaal tarief) of een bezoek brengen
aan de website www.sensire.nl

OOpp  1188  ffeebbrruuaarrii  bbaarrsstt  hheett  ccaarrnnaavvaall  iinn
HHuummmmeelloo  wweeeerr  llooss..  EEeenn  wweeeekk  eeeerrddeerr
ddaann  hheett  ‘‘ooffffiicciiëëllee’’  ccaarrnnaavvaall  zzooddaatt  ddee
‘‘RRaaaadd  vvaann  TTwwaaaallff””  vvaann  ccaarrnnaavvaallssvveerr--
eenniiggiinngg  DDGGWWWW  ((DDooaarr  GGooaatt  WWii--jj
WWeeeerr))  zzeellff  ttwweeee  kkeeeerr  ccaarrnnaavvaall  kkaann
vviieerreenn..  WWaatt  ooooiitt  aallss  ggrraappjjee  iiss  bbeeggoonn--
nneenn,,  iiss  iinnmmiiddddeellss  uuiittggeeggrrooeeiidd  ttoott
eeeenn  ccaarrnnaavvaall  mmeett  aalllleess  eerroopp  eenn
eerraaaann..  

Dit jaar zal het carnaval gevierd
worden op een nieuwe locatie in
Wullink’s Wilde Westen aan de
Broekstraat 12 te Hummelo. Prinses
Dianne de Bolste en de Dolste zal dit
jaar tijdens het carnavalsfeest de
scepter zwaaien in het dorp

Hummelo.
Het programma kent de volgende
onderdelen. Om 12.42 uur begint de
optocht in de Greffelinkallee.
Aansluitend is er in Wullink’s Wilde
Westen een playbackshow voor de
kinderen. De deelnemers moeten
daarvoor zelf de CD meenemen.
Opgave is mogelijk bij juf Van
Campen van basisschool De
Woordhof in Hummelo of in
W.W.W..
Om 20.42 uur wordt het carnavals-
bal geopend met een daverend
optreden van de Retteketetshow
band.

Informatieavond SIR-55 
over bungalows 

Enkele weken geleden verscheen o.a.
in deze krant, mede op initiatief van
dhr. J.Hoeben uit Hoog Keppel, een
artikel over de mogelijke bouw van
55+ koopbungalows in de gemeente
Bronckhorst. Het aantal reacties
daarop was zeer groot. SIR-55 heeft
dan ook besloten een informatiea-

vond te organiseren. Deze zal wor-
den gehouden op dinsdag 21 februa-
ri vanaf 20.00 uur in zalencentrum ’t
Witte Paard te Zelhem (de zaal is
open vanaf 19.30 uur)
Tijdens de bijeenkomst zal het
bestuur van SIR-55 uiteenzetten hoe
de uitgangspunten van de stichting
werden geformuleerd vanuit de
groep 55+ers zelf. Verder zal worden
getoond welke bungalowtypes van-
uit die visie werden ontwikkeld en

waar SIR-55 inmiddels projecten
heeft kunnen realiseren.
Mensen die telefonisch hebben gere-
ageerd op het krantenartikel hebben
inmiddels een persoonlijke uitnodi-
ging ontvangen, maar ook verdere
belang-stellenden zijn van harte wel-
kom. 
Voor vragen kunt u SIR 55+ bereiken
op tel. 040-2423223.

Als we Alco vragen of hij ook tuinen
ontwerpt, vertelt hij enthousiast:
“Tuinen ontwerpen is altijd een
grote passie voor mij geweest en ik
doe het dan ook met heel veel ple-
zier. Het overleg met de klanten en
hun tuinwensen perfect vertalen in
een passend tuinplan is voor mij het
mooiste wat er is. Wanneer een
klant zijn ideeën en wensen van de
tuin terugziet in de tekening heb ik
mijn doel bereikt en kunnen we

beginnen aan de uitvoering.”
U kunt geheel vrijblijvend een
afspraak met Wenneker Hoveniers
maken via tel. 0314-381724 of
mobiel, tel. 06-28599136, maar u
kunt hem ook  via zijn mailadres
alcowenne-ker@hotmail.com berei-
ken. Nadere informatie kunt u vin-
den op de website www.wenneker-
hoveniers.nl, die vanaf deze week
‘online’ is.



CAMBODJA  BATTAMBANG
Na het nieuwsjaarsfeest op Bokor Hill
zijn we het nieuwe jaar begonnen met
een aantal busreizen om bovenin
Cambodja, Battambang, te komen.
Dat klinkt op zich ontspannen, dat is
het niet. Een slechte weg en een dito
bus maken het tot een waar avontuur
voor lichaam en geest. Battambang is
de tweede grote stad van Cambodja.
Op zich is hier niet zoveel te beleven
maar je kan hier kookles volgen en
vervolgens met de boot naar Siem Re-
ap. S'middags gaan we eerst met onze
kookinstructeur naar de markt. Alle
producten liggen er al een goede dag
bij, dat kun je zeker ruiken. We kopen
wat producten waar we mee gaan ko-
kerellen, midden in het restaurant.
Wat staat er op het menu? Beef Amok
en Lok Luk. Geen Happy Chicken: Een
menu met wat gelukzaligmakende in-
grediënten (cocalne), welke hier ge-
heel legaal verkrijgbaar zijn. 

BOOTREIS
Van Battambang gaan we met de boot
naar Siem Reap. Onderweg zien we
verschillende kleine dorpjes op palen
of drijvend in het water (floating villa-
ges). De mensen leven hier van de vis-
vangst, iedereen vangt op zijn eigen
manier: met kleine netten, drijvend
door middel van plastik flessen, of
grote bambooconstructies. Bij de dorp-
jes drijven kleine bambookooitjes in
het water met varkentjes of krokodil-
len. Van de boot gaat we met een tuk-
tuk naar Siem Reap: de stad van de
tempels van Angkor. Tussen grote re-
sorts en hotels, staan kleine schamele

hutjes. Er wordt nog volop gebouwd
voor massatoerisme. 

BEATOCELLO 
Elke zaterdagavond speelt dokter Beat
Richner op zijn Cello. Hiermee zamelt
hij 80% van het benodigde geld in, voor
zijn 3 ziekenhuizen. Hier krijgen men-
sen gratis medische zorg. Het geld is
heel hard nodig, want er komt geen
geld van andere instanties en er zijn
veel hulpbehoevende mensen nog van-
wege de oorlog. De vraag van dokter
Richner aan het publiek is: "De jonge
mensen vraag ik om hun bloed, de ou-
de mensen om hun geld, degenen die er
tussen in zitten vraag ik om beide". Wij
hebben hier een deel van het ingeza-
melde geld gedoneerd. Mocht je meer
info willen over zijn organisatie, neem
dan een kijkje op www.beatocello.com

ANGKOR 
Midden in de jungle ligt een complex
met meer dan 100 tempels, genaamd
Angkor. Als je hier rondloopt stel je je
zo voor in een Indiana Jonesfilm met
slangen die tegen de tempels op krui-
pen. Elke tempel is anders. De ene is
begroeid met bomen, de ander heeft
waterbasins of is gebouwd op een heu-
vel. De meest fascinerende tempel is
de Bayon. Van veraf ziet het er grijs en
sober uit maar als je dichterbij komt,
zie je grote zuilen met gezichten. De
meest bekende en grootste tempel,
Angkor Wat, hebben we bezocht met
een prachtige zonsondergang. 

CAMBODJA-THAILAND-LAOS
Van Siem Reap gaan we met een zeer

Cowiththeflo vanuit Maleisië

Deel 4 van het reisverslag van Eelco Nuesink en Floran Schurink. Inmid-
dels zijn ze ruim 4 maanden onderweg. De landenlijst is aardig gegroeid
en bevat nu de volgende landen: Rusland, Mongolie, China, Vietnam, Cam-
bodja, Laos en Thailand. Het vorige verslag was vanuit Cambodja, daar
gaat de reis verder.

oude en krakemikkige bus naar de
grens. De weg is heel erg slecht. Dit
heeft te maken met een vliegtuig
maatschappij, die betaalt de regering,
geld om de weg onbewerkt te laten.
Vliegen voor ons is geen optie, dus ge-
broken komen we aan bij de grens.
Het verschil is erg groot tussen deze
twee landen. Kijk je links, Cambodja,
zie je armoedige huisjes en slechte we-
gen. Rechts, Thailand met een strakke
weg en grote nette huizen. Via een air-
cobus gaan we over de snelweg naar
Bangkok. Daar aangekomen nemen
we gelijk de trein naar Laos. Het uit-
zicht is prachtig. Rijstvelden maar met
een modern tintje, zoals trekkers ipv
ossen. De conducteur komt langs en
de stoelen worden omgetoverd in bed-
den, tijd om te slapen. Van de trein
stappen we over naar de bus. De kip-
penbus, vol met rijst en alle andere
primaire levensbehoeften. Op naar
Vientiane de hoofdstad van Laos. Het
is een Franse kolonie geweest, dat is te
merken aan een broodje met echte
kaas voor ontbijt (!) en de Arc de
Triomphe met een Aziatisch tintje (ge-
maakt van het cement waar ze eigen-
lijk een vliegveld zouden moeten bou-
wen). Na het bezoek van de belangrijk-
ste gouden tempel van Laos, hebben
we heerlijk gezwommen in het plaat-
selijke zwembad.

LUANG PRABANG
Met de lokale bus gaan we via Vang
Vieng door de bergen naar Luang Pra-
bang, de oude hoofdstad van Laos. Be-
kend door zijn vele tempels. Bij een
restaurantje tegenover een tempel
gaan we echt Laos eten. Vanuit het res-
taurant zie je de monniken met hun
oranje gewaden rond de tempel lopen.
Het eten wordt geserveerd. Plakrijst.
Dat is precies wat het is. Je eet het met
je handen: Je maakt een soort balletje
en dipt het in 1 van de sausjes die je er
bij krijgt. Daarbij krijgen we een soort
blad van een riviergroente, gedroogd
met tomaten en sesam. Verder bestaat
het lokale eten uit gedroogd buffel-
vlees, speciale spicy varkensworstjes
en sla-pakketjes met rijstpasta en krui-
den. In Luang Prabang bezoeken we
naast een waterval, nog verschillende
tempels. 

BOOT
Van Laos gaan we met de boot naar
Thailand in twee etappes. Eerst een
boottocht van 6 tot 7 uur op kleine
houten bankjes met kussentjes. Het
gezelschap op de boot is een mooie
mix van toeristen en lokale bevolking.
De sfeer is prima en het uitzicht ook.
Rotsen, jungle en strandjes met in de
verte kleine bamboedorpjes. Hier en
daar wordt er gevist, gewassen of ge-
speeld in het water. Onderweg worden
er mensen afgezet in "the middle of
nowhere". Om half 6 komen we aan in

Pak Beng. Een klein dorpje wat uit 1
weg bestaat met alleen maar guest-
houses en hotels. Een stop voor de toe-
ristenboot richting Thailand. Van
daaruit gaan we de volgende morgen
door naar Huax Xay, net voor de Thai-
se grens. De boot komt 2 minuten te
laat aan, we moeten hier overnachten.
Daardoor maken we een plaatselijk
festival mee, waar we worden aange-
staard. We vallen flink uit de pas, al-
leen al qua lengte. 

THAILAND CHIANG MAI
Via een wiebelbootje gaan we de rivier
over naar Thailand. We zijn weer in de
westerse wereld. Door naar Chiang
Mai. De tweede grote stad van Thai-
land. We laten onze haren hier knip-
pen. Met een groot helpgevoel komen
we van de kapper vandaan. Het groeit
wel weer aan?! In Thailand kun je veel
verschillende cursussen volgen, Eelco
geeft zich op voor een kookles en Flo-
ran voor een Thaise massagecursus.
Na 3 dagen zijn we beide geslaagd en
het certificaat is binnen. We maken
een tweede keer nieuwjaar mee. Het
Chinese nieuwjaar. Dit wordt voorna-
melijk gevierd door de Chinezen in
Chinatown, herkenbaar aan de versie-
ring van de rode lampionnetjes en
kraampjes. Hier en daar lopen de Chi-
nese draken op ritme van de trommel
en er wordt vuurwerk afgestoken. Als
je eenmaal aan het rijden aan de lin-
ker kant gewent bent, dan is een
brommertje het ideale vervoer in een
drukke stad. Samen op de brommer
gaan we de berg op richting de belang-
rijkste tempel: Doi Suthep. Een heuse
gouden Stupa, met daarom heen ver-
schillende andere tempels. 

JUNGLE 
Van Chiang Mai nemen we de nacht-
trein naar Bangkok om gelijk door te
gaan naar Pack Chong. 's Morgens zit-
ten we naar buiten te kijken en volgen
verschillende stationnetjes. Op een ge-
geven moment zien we Ayuthaya. Hier
kunnen we er ook uit. Snel alle spul-
len pakken. De trein gaat al rijden al-
leen Eelco is eruit. Waar is Floran ge-
bleven? Gelukkig wordt de trein nog
tot stilstaan gebracht. Ze springt eruit
en iemand gooit nog onze toilettas na.
Een beetje beduusd komen we op het
station. Iedereen staart naar onze on-
handigheden. Wat doe je dan... glimla-
chen. Dat is hier de sleutel tot alles.
Met de Expresstrein kunnen we door
naar PakChong. Als we aankomen, val-
len we met onze neus in de boter, we
kunnen gelijk mee met een toer. 30
Minuten later zitten we op de pickup.
Eerst even zwemmen bij een bron. Ze-
ker voor ons verkwikkend na 1 nacht
niet slapen. Daarna gaan we door naar
een groot veld met een berg. Uit deze
berg komt een gigantische zwerm
vleermuizen. De volgende dag gaan

we naar Khao Yai National Park. We
trekken speciale sokken aan en gaan
de jungle in. Een klein paadje leidt
ons langs junglereuzen en prachtige
grote woonkamerplanten. Je ziet
mooie lange lianen waaraan Tarzan
verslingerd zou raken. Er zijn veel ver-
schillende geluiden. Vogels, apen en
wilde varkens. AlsCowiththeflo vanuit
Maleisië. de schemering zich inzet,
gaan we de weg op om olifanten te
zoeken. Net voordat we de moed heb-
ben opgegeven, gaat de pickup volle-
dig in de ankers en iedereen achterin
vliegt bovenop elkaar. ELEPHANT!!! Ze-
nuwachtig kijken we naar buiten en
staan oog in oog met een grijze kolos
van het mannelijke soort. Hij slingert
zijn slurf heen en weer en probeert te
zeggen: Kom niet dichterbij want dan
zal ik je! Hij draait zich om en loopt
parmantig op de weg voor ons. We wil-
len hem inhalen maar hij laat ons er
niet langs. Op het moment dat wij
dichtbij komen, draait de olifant zich
snel om en komt onze richting uit
met flapperende oren. Dat is niet
goed!! De auto snel in zijn achteruit.
Adrenaline stroomt door onze aderen!
De olifant staat gelukkig stil en draait
zich weer om. Heel iets gaat hij naar
de berm, genoeg ruimte voor ons om
heel snel te passeren. Daarna ver-
dwijnt hij de jungle in.

BANGKOK
De volgende dag gaan we met de bus
door naar Bangkok. We vinden een
mooie groene plek in een zeer drukke
en vervuilde stad. Van daaruit bezoe-
ken we de verschillende markten, zo-
als Chinatown en India. Je kunt deze
wijken heel goed herkennen aan de
verschillende mensen die er rondlo-
pen. Je waant je dan gelijk in een to-
taal ander land. Qua vervoer kun je
hier het beste met de boot. Alles wat
over de weg gaat, staat stil in de file.
Bovendien is het erg verkoelend om
even over de grote rivier naar de ande-
re kant van de stad te gaan. We heb-
ben onszelf verwend met een biosbe-
zoek. Een eerste klas biosbezoek voor
de prijs van een Nederlands kaartje. Je
krijgt hiervoor een luxe massagetwee-
zitterstoel, compleet met verwarming,
kussen en dekentje. De film die draait
is: " Memoirs of a Geisha". Natuurlijk
mag je het grandpalace en de tempel
niet missen dus daar hebben we ook
nog een dagdeel aan besteed. Daarna
is het tijd om de spullen te pakken
voor de vlucht naar Maleisisch Bor-
neo. De eerste vlucht die we maken na
4 maanden over land te hebben ge-
reisd. 

Wat we in Maleisië gaan meemaken
kun je lezen op:
http://cowiththeflo.johojournal.nl 
Hartelijke groeten vanuit Kota Kinaba-
lu, Eelco en Floran

Berkelduikers ongehoord goed
Dit weekeinde werden in Nijkerk de Gelderse Winter B Kampioen-
schappen gehouden voor zwemmers welke net de A-limiet niet
hadden gehaald. Zwemmers van de Berkelduikers uit Lochem
stonden hierbij 19 maal op het startblok. Op zaterdag werden
er bij 8 starts 8 PR's gezwommen en 7 medailles gescoord. Een
ongehoord goed resultaat. (zie foto).

Ook op de zondag werd er erg
hard gezwommen, van de 11
starts eindigden er 6 met een PR
waarvan er 4 medailles waren. 

Er kan door de Berkelduikers met
een gulle lach terug worden geke-
ken op een uitstekend Winter-
kampioenschap.

1e plaatsen waren er voor:
Merel Wilgenhof ('95), 50 vlinder,
0.42.52
Mark Wentink ('88), 100 school,
1.15.82
Berjan Ebbekink ('93), 100 rug,
1.17.45
Luuk Nijland ('97), 100 vrij, 1.26.07
Luuk Nijland ('97), 100 rug,
1.36.38
Rik Lok ('94), 100 school, 1.34.17

2e plaatsen waren er voor:
Sanne ten Have ('90), 100 vrij,
1.06.37
Daan Nijland ('95), 100 school,
1.41.15

Mark Wentink ('88), 100 vlinder,
1.06.68

3e plaatsen waren er voor:
Sanne ten Have ('90), 100 school,
1.25.80
Sander Wissink ('95), 100 school,
1.41.26

Overige resultaten:
Tom Freriksen ('94), 100 school,
1.43.51, 4e plaats
Taco Braakhekke ('92), 100 school,
1.27.21, 5e plaats
Monique Eggink ('90), 100 rug,
1.23.48, 8e plaats
Elsemieke Lever ('91), 100 school,
1.28.82, 9e plaats
Laura Holterman ('86), 100 rug,
1.16.29, 9e plaats
Laura Holterman ('86), 50 vlinder,
34.67, 14e plaats
Mieke Schoolen ('86), 100 vrij,
1.09.01, 20e plaats
Mark Wentink ('88), 100 vrij,
1.00.86, ?
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL. (0575) 51 23 06
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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Joop Holthausen werd in 1945 in Zut-
phen geboren en groeide daar op. Lan-
ge tijd woonde hij in Voorthuizen, om
drie jaar geleden naar Bronkhorst te
verhuizen. Hij was destijds wielrenner
bij ETP in Zutphen en was 12 jaar voor-
zitter van die club. Hij organiseerde
daarnaast wedstrijden voor beroeps-
renners. Hij begon ooit bij het Zut-
phens Dagblad, wat nu als katern in
de Stentor is gevoegd. Als journalist
werkte hij verder voor Trouw, een jaar
voor dagblad De Tijd en vanaf 1974
voor Het Parool. In deze laatste perio-
de volgde hij als sportjournalist vijf-
tien keer de Tour de France en in het
bijzonder de ploeg van Raleigh. Hij
reisde af naar Afrika en Azië. In Oost-
Europa volgde hij de val van De Muur
maar kwam daarna terug bij het wiel-
rennen. Maar ook de Olympische Win-
terspelen volgde hij, vanaf 1972, op de
voet. In 2002 bezocht hij Salt Lake City,
wat zijn laatste winterspelen werden.
De journalist en auteur Matty Verkam-
man, van Uitgeverij 'de Buitenspelers',
kende Joop Holthausen van de perio-
de bij Trouw. Verkamman belde Hol-
thausen op en zei: “Ik wil graag dat je
een wielerboek schrijft.” “Er was geen
twijfel dat het boek over Raleigh zou
gaan, want na twintig jaar wielrennen
te hebben ‘gedaan’ voor de krant, was
Raleigh een markante periode,” aldus
Joop Holthausen. “Het Raleigh team
won meeste etappes in acht jaar Tour
de France, namelijk 54! Het latere
team van de Rabobank had in tien jaar
Tour de France slechts 14 etappeze-
ges.” De bedoeling was om de achter-
gronden van de succesvolste Neder-
landse wielerploeg zo compleet moge-
lijk op papier te stellen. Wielrenner
Henk Lubberding is een goede vriend
van Joop Holthausen, die hem stimu-
leerde om het boek te gaan schrijven,
want het werd steeds uitgesteld. “En
nu moet je beginnen!” zo zei Henk
Lubberding. Het zou een paperback
worden zonder foto’s, maar toen Leo
van Vliet van de Amstel Gold Race zei:
“Het wordt toch geen paperback hé!”
kreeg de opdracht een andere dimen-
sie. Ook Peter Post vroeg zich af wat
het voor boek zou worden.
Joop Holthausen reed uiteindelijk
40.000 autokilometers voor de re-
search. Hij sprak openhartig met heel

veel mensen, waaronder wielrenners
en mensen daaromheen. De Grote
Vier op het gebied van de wielersport:
Jan Raas, Joop Zoetemelk, Hennie Kui-
per en Gerrie Knetemann en daarna
Henk Lubberding en Johan van de Vel-
de zouden niet kunnen ontbreken.
De afspraak met Gerrie Knetemann
was wel gepland, echter twee dagen
voordat het gesprek zou plaatsvinden,
overleed de wielergigant. Daarna
sprak Holthausen met Hennie Kuiper,
Peter Post, Ruud Bakker, Roy Schuiten,
José de Cauwer en vele anderen.
Jan Raas wilde niet meewerken, eigen-
lijk al jaren met niemand als het om
wielrennen ging. Zijn vertrek uit de
wielersport was niet helemaal gegaan
als hij had gewild. Joop Holthausen
werd getipt en kon in het Zeeuwse ca-
fé waar Jan Raas vaak kwam, toch con-
tact leggen en met hem spreken. Raas
wilde niet dat het gesprek op tape
werd opgenomen, zoals Holthausen
gewend was te doen. Aantekeningen
maken mocht wel en vragen doormai-
len was ook mogelijk. Raas gaf zoals
beloofd antwoord, waar Joop Holthau-
sen in het begin wat over twijfelde.
Maar één ding stond Joop Holthausen
voor ogen: zonder de gesprekken met
Raas was er geen boek geweest. Het
verhaal van Jan Raas zelf was een es-
sentieel onderdeel! Jan Raas wil niks
meer met het wielrennen te maken
hebben. Hij komt nooit op reünies of
dergelijke gelegenheden. Maar des-
tijds was Raas het brein van de Raleigh
ploeg, in de koers. Hij stippelde de
ploegtactiek uit en zijn intultie zorg-
de ervoor dat de renners op het juiste
moment op de goede plek waren. Het
totaal wielrennen werd bij deze ploeg
toegepast. De tactiek werd namelijk
niet afgestemd op de kopman alleen,
maar mocht iedere Raleigh renner
winnen. Toch was het Raleigh team
geen vriendengroep. Het gemeen-
schappelijke belang zorgde voor de
successen. Peter Post zorgde voor de
goede omstandigheden, begeleide de
renners, regelde verzorgde kostuums
en ander materiaal en geld. Hij gaf de
Raleigh ploeg stijl. “Post leerde ze let-
terlijk met mes en vork eten,” aldus
Joop Holthausen. Het was een hele
klus om alle teksten van tape op pa-
pier te krijgen. In een periode van on-

geveer 14 maanden kwam het boek tot
stand. Op een bepaald moment ging
Joop Holthausen aan het werk met al-
le aantekeningen en tapes en wenste
niet gestoord te worden. De wekker
ging al om 06.00 uur en na midder-
nacht 01.00 uur stopte hij met schrij-
ven. Dit ging zeven dagen per week,
zeven weken lang! En toen was het
boek klaar! De inbreng van mevrouw
Holthausen was groot, zij was een gro-
te steun en las vele pagina’s na. Het
moest voor iedereen goed leesbaar,
goed te volgen zijn. In de tijd dat het
boek in voorbereiding was, ordende
Joop Holthausen al vele foto’s. Toen
bleek dat er nog foto’s ontbraken, ver-
gaarde hij er in een drietal weken nog
meer. Deze werden geselecteerd en ge-
kozen. Tijdens het opmaken van het
boek heeft hij een grote inbreng ge-
had op de lay-out van de in totaal 368
pagina’s. Uiteindelijk werd de verhou-
ding 60% tekst en 40% foto’s, een beet-
je water bij de wijn. Het boek heeft ver-
der een harde kaft en zit in een luxe
cassette. Op 28 november 2005 werd
het boek officieel gepresenteerd in het
stadhuis van Den Bosch in aanwezig-
heid van burgemeester Tom Rom-
bouts, de erevoorzitter van de UCI en
IOV-lid, Hein Verbruggen, die het voor-
woord schreef, de voorzitter van de
KNWU Joop Atsma en de hele wieler-
top. De directeur van de Tour de Fran-
ce, Jean-Marie Leblanc schreef een
‘Ten geleide’van het boek, maar was

niet aanwezig.
Joop Holthausen werd uitgenodigd
om bij deze presentatie van de sport-
boeken van het jaar 2005 aanwezig te
zijn. Hij wilde hierop niet ingaan, om-
dat er al een andere afspraak stond in
de agenda. Toch benadrukte de orga-
nisatie dat hij moest komen, omdat
zijn boek “bij de eerste drie was geëin-
digd.” En zo verzette hij de afspraak en
ging naar Den Bosch. Hij was verrast,
toen bleek dat zijn boek gewonnen
had. De jury bestaat uit sportjourna-
listen, waarvan 50% uit de voetballerij
komen. En er waren in totaal 156 boe-
ken uitgekomen in Nederland en
Vlaanderen. Er kwamen vele lovende
reacties, waaronder de conclusie dat
het boek met liefde voor de wieler-
sport is geschreven! 
Jan Raas was niet aanwezig bij de pre-
sentatie, wel zijn truien: een regen-
boogtrui, een nog altijd ongewassen
oranje trui, compleet met rugnum-
mer 87, waarin Raas in 1979 de wereld-
titel veroverde, een gele, een groene
en een bolletjestrui uit de Tour de
France en uiteraard Raleightruien. Er
waren attributen tentoongesteld uit
het fietsmuseum in Nijmegen, en van
Raleigh in Duitsland, bijvoorbeeld de
gekreukelde fiets waarmee Wim van
Est in 1951 in het ravijn was gereden.
Gerrie Knetemann was alleen te horen
in een door de wielerploeg uitge-
bracht lied. Van het boek ‘Het Geheim
van Raleigh’ zijn in totaal 9000 exem-

plaren gedrukt. Deze eerste druk is,
als het aan Joop Holthausen ligt, ook
meteen de laatste. “Anders is het unie-
ke eraf. Bovendien wil ik in geen geval
‘bij de Slegte’ terechtkomen!” aldus de
schrijver. Het eerste exemplaar van
‘Het Geheim van Raleigh’ werd door
Peter Post overhandigd aan Henk Lub-
berding. Joop Holthausen overhandig-
de het gekalligrafeerde exemplaar
1974, het jaar waarin Raleigh begon,
aan Peter Post. 

Het boek ‘Het Geheim van Raleigh’ is
het eerste boek wat Joop Holthausen
echt alleen heeft geschreven. Eerder
was hij co-schrijver van het boek ‘Kro-
niek van de Olympische Spelen’ en
werkte hij mee aan boeken over de Elf-
stedentocht, de Tour de France en Art-
sen zonder Grenzen. Bestellen van
‘Het Geheim van Raleigh’: Het boek is
een bestseller in de betere boekhan-
dels. Er zijn nog een aantal exempla-
ren beschikbaar uit de exclusieve 1983
stuks, het jaar dat de Raleigh-ploeg
stopte, met nummer en waarbij gekal-
ligrafeerde naam mogelijk is. Deze
zijn alleen te bestellen via www.debui-
tenspelers.nl, waarbij de juiste gege-
vens moeten worden doorgegeven. 

Ook een email naar assist@debuiten-
spelers.nl is mogelijk. 
Ook hierbij dienen de gegevens van de
te kalligraferen naam te worden ver-
meld.

'Nico Scheepmaker Beker’ - prijs voor het beste sportboek van 2005

'Het Geheim van Raleigh' van Joop Holthausen
Maar liefst 156 meedingende sportboektitels, een jury bestaand uit alle
Nederlandse sportjournalisten, waarvan 50% uit de voetballerij en dan de
meeste stemmen krijgen. Joop Holhausen was verrast dat juist zijn boek
de ‘Nico Scheepmaker Beker’ voor het beste sportboek van 2005 won. In
het prachtige stadhuis van Den Bosch, in aanwezigheid van vele coryfeeën
uit de wielrennerij, werd op 28 november 2005 het boek van Joop Holthau-
sen gepresenteerd. Op dinsdag 31 januari 2006 kreeg hij van de vorige win-
naar Auke Kok de enorme wisselbeker overhandigd in het Olympisch Sta-
dion in Amsterdam.

In het stadhuis van Den Bosch werd het boek ‘Het geheim van Raleigh’ gepresenteerd aan vele coryfeeën uit de wielrennerij

Ook de deelnemende kraamhouders,
bij wie van alles te zien en te koop was
toonden zich tevreden. De vele dans-
en muziekgroepen die belangeloos op-
traden zorgen voor een gezellige sfeer.
De beurs, die toegankelijk was voor ie-
dereen, richtte zich uiteraard ook op
de  Zonnebloem doelgroep. Ofwel, zo-
als onze burgemeester Aalderink in
een korte toespraak liet blijken: De
Zonnebloem is onontbeerlijk voor
minder validen en voor mensen die
dreigen te vereenzamen. Hij wees hier-
bij ook op het sociaal maatschappelijk
belang van deze vereniging. 

Tot zichtbaar genoegen van de heer
Aaldering (zie foto) kon deze dan ook
op zaterdagmiddag de hoofdprijs van
de verloting bestaande uit een Rei-
scheque van 350 euro uitreiken. 

Deze prijs, beschikbaar gesteld door
Thomas Cook, kon worden uitgereikt
aan mevrouw Rutjes uit Steenderen. 

Op zondagmiddag werd voor de twee-
de keer een reisprijs, een 3-daagse reis
naar Parijs, ditmaal beschikbaar ge-
steld door Morren reizen, uit de doos
met lootjes getrokken. 

De gelukkige winnaar was mevrouw
Huis in 't Veld uit Baak.

Hulde aan alle vrijwilligers, die inmid-
dels weer bezig zijn met de voorberei-
ding van het volgende Zonnebloem
evenement. 

Op 27 maart a.s. gaan 25 gasten een ge-
weldige week beleven in een aange-
past vakantiecentrum in Ommen.

Zonnebloem Hobbybeurs zeer succesvol
Voorzitter Regio IJsselstreek, Jan Visser, kon afgelopen zondag aan het
eind van de midddag, samen met de 80 vrijwilligers terugkijken op een
zeer geslaagd evenement dat steeds meer bekendheid begint te krijgen in
de regio. De tweedaagse beurs, die gehouden werd in de Sporthal van
Steenderen werd door meer dan 1000 belangstellenden bezocht.



Vlooienmarkt

Bezoekers hebben de keuze uit een
uitgebreide collectie tweedehands
produkten varierend van boeken tot

speelgoed tot huishoudelijke artike-
len. Ook diverse antieke artikelen uit
grootmoeders tijd worden te koop
aangeboden. Het adres is Jebbink 13.
Gratis parkeren en de kantine is
open. 

Voor inlichtingen zie de advertentie
elders in dit blad.

Sporthal 't Jebbink in Vorden is
zondag 19 februari van 10.00 tot
16.00 uur weer het toneel van
een vlo-crea-antiekmarkt.
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Dus ditmaal niet de snelle tweewie-
lers, maar talloze wandelaars welke
van rust en ontspanning wilden genie-
ten. De sportcommissieleden hadden
de handen vol om alle inschrijvingen
te regelen. Er kwamen maar liefst 475

deelnemers op de wandeltocht af.
Men kon kiezen uit een aantal afstan-
den 2, 6, 12, 18 en 25 kilometer. De
route leidde door de bosrijke omge-
ving van 't Zand, grenzend aan de
Varsselse molen.

In het grijze verleden vierde Hamove
hier ook triomfen om motorcross-
gebied. 

Wandelend zo door de natuur komen
herinneringen boven, doch bovendien
genietend van natuurlijke en innerlij-
ke rust. Deelnemers uit de verre om-
trek. Onder de talrijke deelnemers
was er ook een deelnemersechtpaar

met Nordic stokken, de nieuwste rage.
Gekscherend werd tegen hen onder-
weg gezegd 'De Noormannen zijn terug
en komen over u'. 

Na de vele voetstappen door de natuur,
enkelingen, groepen, gezinnen, echt-
paren was het heerlijk napraten in de
Molen, na bij afmelding een herinne-
ringsmedaille te hebben ontvangen.

Hamove zet 'de Sjas' (vaart erin)

De wandeltocht jaarlijks georganiseerd door de sportcommissie der Ha-
move op de eerste zondag in de maand februari geldt zo langzamerhand
als 'openingsklassieker' van een seizoen vol aktiviteiten.

Door middel van de Cito-toets wordt
bij leerlingen gemeten wat zij op de
basisschool hebben geleerd. Slagen of
zakken kan niet, de score wordt uitge-
drukt met een getal tussen 500 en 550.
Tweehonderd meerkeuzevragen over
taal, rekenen en studievaardigheden
moeten worden beantwoord. Op dins-
dag 7 februari begonnen de kinderen
aan hun eindtoets 2006. Deze ochtend
stond Taal 1 - gemengde opgaven, Re-
kenen 1 en Taal 2 - schrijven van tek-
sten op het programma. Als laatste
werd Wereldoriëntatie 1 - natuuron-
derwijs, getoetst. Woensdag 8 februari

werd gestart met Studievaardigheden
1 - studieteksten en naslagwerken, Re-
kenen 2, Studievaardigheden 2 - tabel-
len, grafieken en kaarten en als laatste
Wereldoriëntatie 2 - aardrijkskunde.
Donderdag 9 februari werd de laatste
toetsochtend. Taal 3 - gemengde opga-
ven, Rekenen 2 en Taal 4 - begrijpend
lezen passeerden de revue. Met We-
reldoriëntatie 3 – geschiedenis, wer-
den de Cito-toetsen afgesloten. Het
was een enorme opgave om drie och-
tenden achterelkaar zoveel toetsen te
moeten doen. Er werd stil en zeer ge-
concentreerd gewerkt en het was zelfs

warm in het lokaal. De kinderen had-
den zich goed voorbereid. Op de tafels
stonden flesjes met drinken, maar
ook drop, brood en koek stonden klaar
om te worden genuttigd. Een enkeling
had fruit meegenomen. “Daar kun je
beter van denken,” was ergens gele-
zen. Risico is wel dat er geknoeid kon
worden op de formulieren, maar dat
gebeurde niet. De leerlingen moesten
veelal ook het vrijwillige onderdeel
Wereldoriëntatie maken. Juist dit on-
derdeel, in totaal negentig vragen,
werd het meest moeilijk gevonden.
“Gelukkig telt geschiedenis niet mee,
dat was hartstikke moeilijk,” zuchtte
een van de leerlingen. De resultaten
van Wereldoriëntatie worden door de
scholen zelf wél bekeken. Het is nu
maar wachten op de eindresultaten,
die begin maart bekend zullen zijn.

Groep 8 leerlingen maakten Cito-toetsen

Ook dit jaar werden er door ruim 162.000 basisscholieren van groep 8 op
dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 februari de Cito-toetsen gemaakt.
Ongeveer 6400 scholen deden eraan mee. Deze Eindtoets Basisonderwijs
helpt de leraren, leerlingen en ouders om de keuze voor voortgezet onder-
wijs te kunnen maken. Begin maart zullen de resultaten binnen zijn.

Er werd stil en zeer geconcentreerd gewerkt in een warm lokaal, waarbij de kinderen zich hadden voorbereid en flesjes met drinken, maar
ook drop, brood, koek en fruit meenamen.

Belangrijke conclusies uit deze rapportage
zijn:

– dat in 2005, in tegenstelling tot de
voorgaande jaren, de grootste aan-
tallen statushouders vooral buiten
het KAN zijn opgevangen.

– dat in het tweede halfjaar van 2005
veel meer statushouders gehuisvest
zijn dan in de eerste helft van 2005.

– dat het verscherpte toezicht, dat de
provincie halverwege 2005 inge-
voerd heeft richting de gemeenten
die erg ver achterbleven, effect heeft
gehad.

– dat er op 1 januari 2006 nog een ge-
ringe achterstand is (46 van de 984).
De verwachting is, dat wanneer het
huidige tempo in opvang wordt
vastgehouden, deze achterstand hal-
verwege 2006 is ingelopen.

Op basis van de Huisvestingswet moet
iedere gemeente een bijdrage leveren
aan de huisvesting van statushouders
volgens een in de wet vastgelegde re-
kenformule. De provincie heeft hierbij
een coördinerende taak.

Op 1 januari 2005 had de provincie
Gelderland de taakstelling voor 2004
voor de gehele provincie ruimschoots
gehaald. Dit positieve resultaat was
vooral gerealiseerd door het KAN-ge-
bied, dat meer dan de opgelegde taak-
stelling had gehaald. 
In 2005 moest Gelderland in totaal
984 personen huisvesten. Afgesproken
werd dat dat vooral in de achterlopen-
de gemeenten buiten het KAN-gebied
moest gebeuren. Dit met het oog op
een meer evenwichtige spreiding over
de gehele provincie.
In de eerste helft van 2005 ontstond
een achterstand. Van de 381 te huisves-
ten personen werden er slechts 295 ge-
huisvest (92 in het KAN en 203 in ove-
rig Gelderland).

Deze achterstand was voor de provin-
cie aanleiding om het toezicht op een
aantal achterlopende gemeenten te
verscherpen. Al deze gemeenten heb-
ben de tweede helft van 2005 een gro-
te extra inspanning laten zien. Dit
heeft ertoe geleid dat in de tweede
helft van 2005 570 personen gehuis-
vest konden worden (115 in het KAN
en 455 in overig Gelderland). 
Hoewel de achterstand in de tweede
helft van 2005 sterk is ingelopen, was
er op 1 januari 2006 sprake van een ge-
ringe achterstand van 46 personen.

Huisvesting van vluchtelingen 
verloopt steeds beter
Gedeputeerde Staten hebben de
rapportage over de huisvesting van
statushouders (vluchtelingen die
een verblijfsvergunning hebben) in
Gelderland vastgesteld.

Zaterdag 20 mei

Skeelermarathon
Vorden

Afgelopen week werd definitief
bekend dat de Skeelermara-
thon in Vorden op 20 mei a.s.
zal worden gehouden. Het
Skeelercomité, dat al vanaf ok-
tober vorig jaar bezig is met de
voorbereidingen, is zeer tevre-
den met deze datum.

De sponsorwerving is nog niet he-
lemaal rond, maar het comité
heeft goede hoop dat het dit jaar
weer zal lukken om de benodigde
middelen bij elkaar te krijgen. Om-
dat het evenement zijn 1e lustrum
heeft, wil het comité een extra ac-
tiviteit organiseren.

Er wordt gedacht aan een kart-de-
monstratie op een deel van het
parcours als een apart onderdeel
van het programma. De rest van
het programma zal hetzelfde zijn
als het afgelopen jaar. De wedstrijd
maakt deel uit van de landelijke
competitie. Bekende namen als Ar-
jan Smit, Erik Hulzebos en plaatse-
lijke favoriet Arjan Mombarg zul-
len aan de start verschijnen. 
Het comité zal alles in het werk
stellen om ook andere bekende
schaatsers naar Vorden te halen.

Dit jaar komt er ook weer een
Skeelerkrant uit met een oplage
van 50.000, die in de regio zal wor-
den verspreid.

Voor de genodigden/sponsoren
wordt er weer een speciale tent ge-
plaatst. 
Voor meer informatie: Skeelerco-
mité Vorden, Martien Pater of Ar-
jan Mombarg, 0575-554228 (Free-
Wheel).
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Gerrie gooit een mooi blok ei-
kenholt in de kachel.
De kamer is warm en knus, buu-
ten is 't nat, mistig, gin lol an.
Blie met eigen huus en haert.
Genog spul in de diepvries en in
de kelder, een mooien auto in
de oprit, ai van huus weg wilt.
Genog geld in de knippe, alle
rekkeningen kunnen betalen,
wat wil een mense nog mear? Ze
verzucht tegen Gert:" Wat hebbe
wie het toch merakels best. Ai
dat toch vergeliekt met vrogger
de eigen olde leu? Jao, no had-
den die ok neet zo zuunig hoven
te leaven as dat ze deden, maor
ja, wai oe eenmaol hebt annele-
ard?" Gert kik naor ne foto in de
krante en zeg:"Kiek no is hier
'Proper Wonen' op de foto met
hun niejen woonwinkel in Vor-
den. Het is toch te gek. Een dik
jaor terugge een niej politie
huus in Vorden. Iedereen mocht
dat zeen. Open dag enz. Prach-
tig veur mekare , helmaols naor
de eis des tijds.. Ze hadden efkes
earder het olde bestaonde afge-
brokken. Waorumme? En
no..vanuut Zelhem in het ver-
volg veur ons allen de politie
zorg.. En Pro Wonen  maakt er
met gemak een woonwinkel
van. 12 man an 't wark. Het most
allemaols wear is ne keare vulle
groter. Verhuur van alle wonin-
gen in Vorden Ruurlo Hengelo
Zelhem Lichtenvoorde bie me-

kare." Gerrie altied Gert zien al-
ter-ego:"Wat kan ons dat toch
schellen? At ze maor woningen
bouwt. En dat bunt ze dik van
plan. Veural veur de oldsten en
de jongsten 'levensloopbesten-
dig' heet dat. De woningbouw
hef allicht vulle geld in kas. Al-
les is enorm vulle mear weard.
Vulle oldere woningen verkocht
de leste jaorn en die stonden
veur weinig op de balans en dus
laot ze de euro's  no rollen. En de
plietsie veur ons allemaol van-
uut Zelhem?? 
Die ging weg uut Vorden ? Lig ie
daor wakker van? Wil ie die jon-
gens (en vrouwen) zo graag te-
gen kommen? Ik leas dat ze het
best good dood in d'n Achter-
hook. Ze hebt dik 700 verdach-
ten mear anne holne. Auto in-
braken en vernielingen, 90%
van die rotzakken kregen ze te
pakken. No wilt ze het oetgaons-
geweld te grazen nemmen.
Schreeuwende lummels die half
zat  rond zwalkt en neet mear
weet wat veur gekkigheid of ze
no is oet zult halen. Gegapte
fietsen? Daor waarn d'r al 10%
minder, maor toch nog biejnao
1900. In Wenters kreeg plietsie
Albert de Graaf een vergulde
fietsketting van de fietsersbond.
No wil de plietsie met 12 man
op moutainbikes rond gaon
crossen. Dat is minder opval-
lend dan in zonnen duurn ge-

vlekten plietsie auto. Ze hebt d'r
ok mear gepakt verdacht van
mishandeling. Van 250  is dat
antal naor 370 gegaon. En dan
de inbrekkers! Gezakt onder de
400 keer dat er is ingebrokken.
Dat is dan 100 keer minder in
een jaor. En 765 auto inbraken
in plaatse van 1767 in het top ja-
or 2002. Prachtig toch! 
Wat is d'r no misselijker dan een
ingeslagen auto ruutjen ai te-
rugge komt van een bos wande-
ling. En al oew papiern bunt
foetsie. En wat te denken van
die twee grote brandstichters?
De leu konden d'r neet mear van
slaopen. Nea, ik denke het geet
de goeie kante uut. De plietsie
lig neet allening maor achter ne
boom umme oe ne boete te ge-
ven, ai tien km. te hard gas
geeft,  het wordt echt veiliger
bie ons in de Geldersen Achter-
hoek. En Zelhem ? Zit daor zo
vulle ondeugend volk? 
Dat ze uutverkoren bunt veur
dat plietsie bureau? 
Laot ze d'r gelukkig met wezzen.
In Vorden kunt ze no 'Proper
Wonen'.

De Baron van Bronckhorst

De Bouwopleiding in Lichtenvoorde
en Bouwopleiding Berkelstreek in Bor-
culo houden open huis. Jong en oud
kunnen een kijkje komen nemen bij
de bouwopleidingen aan de Bosberg
21 in Borculo en de Albert Schweitzer-
straat 27 in Lichtenvoorde. De oplei-
dingsbedrijven laten de bezoekers tij-
dens de open avond kennis maken
met de kansen en vele opleidingsmo-
gelijkheden die de bouw biedt. Naast
veel informatie over werken en leren
in de bouw worden de bezoekers ac-
tief betrokken bij de verschillende
doe-activiteiten. Het open huis is dan
ook bedoeld om de animo voor de sec-
tor te vergroten. Maar het is een ook
een prima gelegenheid voor jongeren
die overwegen voor bouwtechniek te
kiezen, en voor degene die na een
vmbo-opleiding wil werken en leren
in een bouwberoep. Zij kunnen direct
solliciteren naar een baan. Maar de
open dag is ook interessant voor wie al
in de bouw werkt en meer wil weten
over doorleren of het volgen van een
cursus. Er zijn diverse stands en de-
monstraties van partijen die in de sec-
tor opereren.
Bouwopleiding Berkelstreek en De
Bouwopleiding Oost-Gelderland ver-
zorgen de scholing voor volwassenen
en voor schoolverlaters van het voort-

gezet onderwijs. Volwassenen kunnen
zich er laten omscholen tot een carriè-
re in de bouw. Werknemers die al in
de bouw actief zijn, kunnen hun vak-
kundigheid op peil houden door ge-
bruik te maken van de verschillende
bijscholingsmogelijkheden. Leerlin-
gen van het voortgezet onderwijs die
graag met de handen willen werken,
zijn op donderdagavond 16 februari in
Borculo en Lichtenvoorde eveneens op
de juiste plaats. Maar tevens personen
die het voortgezet onderwijs al een
tijdje geleden hebben afgesloten en
van bedrijfstak willen veranderen, zijn
uitgenodigd. Ze krijgen precies te ho-
ren en te zien wat ze kunnen verwach-
ten van de bouwopleidingen. Omdat
de vraag naar goed opgeleide vakmen-
sen groot is, zijn de carrièremogelijk-
heden bijzonder goed te noemen.
Naast een professionele begeleiding
doen deelnemers in ruime mate theo-
rie- en praktijkervaring op. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Bouwopleiding Berkel-
streek in Borculo, tel. 0545 274777 of
De Bouwopleiding Oost-Gelderland,
tel. 0544 376186. U kunt ook de websi-
tes raadplegen: www.bouwopleiding-
berkelstreek.nl of www.bouwoplei-
ding-og.nl

Op donderdag 16 februari is iedereen van harte welkom

Bouwopleidingen in Borculo en Lichtenvoorde
houden open avond
Bouwopleiding Berkelstreek in Borculo en De Bouwopleiding Oost-Gel-
derland in Lichtenvoorde houden op donderdag 16 februari een open
avond. Van 18.00 tot 21.00 staan de deuren van de opleidingsbedrijven wa-
genwijd open. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom.

Gezien het sukses van de vorige "snuf-
felcursus" boetseren wordt deze in
maart herhaald. In drie lessen maakt
u kennis met de fijne kneepjes van het
boetseren.
Hulp bij het (digitaal) fotograferen
wordt u aangeboden in drie lessen: ge-
bruik van het toestel, hoe foto's te ver-
werken en bewerken met de computer
(ook voor analoge fotografen: hoe ko-
men "gewone" foto's in de computer te-
recht), en tenslotte het fotograferen
zelf, of "hoe maak ik mijn foto's (nog)
mooier", een onderwerp dat uiteraard
ook voor analoge fotografen interes-
sant kan zijn. Er kan per onderdeel
worden ingeschreven. Half maart start

de cursus schilderen met olieverf: de
basistechniek van het tekenen, aspec-
ten als compositie, donker en licht,
voor en achter etc. komen aan de orde
en ook onderwerpen als verf maken,
penseelvoering, paneel/ doek voorbe-
reiden. Met een serie workshops,
waarbij in één of twee dagdelen iets
moois wordt gecreëerd, wordt de lente
definitief binnengehaald. U maakt b.v.
een Paverpol-beeldje, dat zowel bin-
nen als buiten een plaatsje kan krij-
gen. Of, de trend van het moment, u
maakt in één avond een ketting van
kralen in uw eigen kleuren en afme-
tingen! Dan is er een gezellige work-
shop van een hele dag, waarbij u van
allerlei materialen een zeer decoratie-
ve Afrikaanse pop maakt.
Met Pasen in zicht wordt een prachti-
ge, in de lentesfeer passende, paasde-
coratie gemaakt.
Tenslotte is er een workshop waar de
prachtigste papieren rozen gemaakt
worden. Geen water nodig, lang ple-
zier en heel leuk om te doen. Alle cur-
sussen en workshops worden gegeven
in Galerie Den Olden Gott aan de Bar-
chemseweg in Ruurlo. Meer informa-
tie op de website van de Kunstkring,
www.kunstkringruurlo.nl of telefo-
nisch: 0573-451599 of 0573-453090.

Creatief voorjaar met de
kunstkring Ruurlo
Met het voorjaar in het achter-
hoofd heeft de Kunstkring Ruurlo
een gevarieerd aanbod van cursus-
sen en workshops samengesteld.
Zo kan eind februari o.l.v. een pro-
fessionele hoedenmaakster begon-
nen worden met het maken van
een zogenaamde "droomhoed" op
basis van een strohoed en met
door uzelf te kiezen stof, tule, ac-
cessoires als zijden bloemen, kant,
sierknopen etc. U kunt er mee ter
bruiloft, naar de paardenrennen,
het kasteeltuinconcert enz.

Als The Guevaras stond een nummer
van Smash the Statues op de bekende
verzamelaar Maximaal Onthaal. De
band besloot daarna de naam te veran-
deren en begon aan een eigen cd te

werken. Deze zal nog dit jaar uitko-
men. Ondertussen worden optredens
in heel Nederland gespeeld. De band
speelde onder andere samen met be-
kende bands als Human Alert, Against
Time, Belvedere, Beyond 93, Maypole
en Antillectual.
Laternpoll zagen we dus al eerder in
de Radstake. Toen was speelden ze de
sterren van de hemel, een goede reden
om ze nog eens terug te halen. De
band is verder gegroeid, met optre-
dens in onder andere de Vera in Gro-
ningen en staat op het punt een nieu-
we cd op te nemen. Twee toppunk-
bands op een avond, niet te missen!

Laternpoll en Smash the
Statues in de Rockstake
Laternpoll is de laatste jaren uitge-
groeid tot een vaste waarde in de
Achterhoekse punkscene. Voor de
tweede keer zullen we ze aanstaan-
de zaterdag in de Rockstake be-
groeten, dit keer vergezeld door
Smash the Statues. Ook zij gaan al
lang mee in de Achterhoekse punk-
scene, al heetten ze eerst nog The
Guevaras.
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Zondag 19 februari

VLOOIENMARKT
Sporthal ’t Jebbink

Het Jebbink 13 te Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 20,00, 2 voor € 35,00
(4.00 x 1.20 meter)

,,REAN’’ evenementen
Tel. (0575) 52 96 58

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren 20 soorten schnitzels en vele kipgerechten 

o.a. piri piri, halve haantjes v/d grill enz. enz.

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

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

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

Slaapspecialist Drempt is officieel dealer van de topmerken: Akva, Svedex, Avek, Pullman, Kinna, Auping, Eastborn,
Kiruna, Lattoflex, Jensen, Tempur. Door het hele land levert de Slaapspecialist bedden en biedt in haar showroom
in Drempt ruim 3000m2 keuze uit het midden tot hogere segment slaapkamerinterieurs. Uitgebreide uitleg en 
deskundig advies staan hoog in het vaandel. 

Voor de levering en montage van de bedden en interieurs is Slaapspecialist Drempt op korte termijn 
op zoek naar een:

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

SLAAPSPECIALIST DREMPT

Voor informatie kun je contact opnemen met 
dhr. Dennis Sessink, tel. 06 - 53 10 58 51. 
Schriftelijke reacties graag binnen 14 dagen naar:
Slaapspecialist Drempt, t.a.v. dhr. Dennis Sessink, 
Eekstraat 2a, 6984 AE DOESBURG.
www.slaapspecialistdrempt.nl

Als monteur ben je verantwoordelijk voor de 

montage en levering van bedden en interieurs

en eventueel onderhoud. 

Voor deze functie wordt gezocht naar een kandidaat;

� In bezit van rijbewijs B

� Die zowel zelfstandig kan werken, als in teamverband

� Zonder 9 tot 5 mentaliteit

� Liefst met ervaring in een soortgelijke functie

(fulltime, 37,5 uur)MONTEUR

In het centrum, nabij alle
voorzieningen gelegen, 3-ka-
mer maisonette appartement
(ca. 85 m2) met berging in de
onderbouw. Het apparte-
ment beschikt over een lichte
woonkamer met parketvloer,
isolerende beglazing en heeft
op de verdieping extra toilet.
De VvE functioneert prima !

Schouwburgplein 18  |   Doetinchem

€ 449.500 k.k.

In het buitengebied van Hal-
le is een royale bouwkavel te
koop voor een nieuw te bou-
wen woonhuis. De locatie: in
een fraaie landschappelijke
omgeving, tussen de lande-
rijen, houtwallen en bosjes.
De kavel is ca. 5000 m2. De
inhoud van de woning mag
max. 600 m3 mag bedragen.

Kattendijk ong.  |   Halle

€ 395.000 k.k.

Kavel met bouwvergunning
voor nieuw te bouwen wo-
ning met een inhoud van ca.
510m3. Indeling bouwplan:
entree, toilet, woonkamer,
keuken. 1e verdieping: over-
loop, 3 slaapkamers, bad-
kamer. 2e verdieping: via
vlizotrap naar zolder. Vrij
van aannemer.

Zwiepsestraat 11   |   Lochem

€ 121.500 k.k.

Op gunstige locatie gelegen
ruime (ca. 480 m3) helft van
dubbel woonhuis met tuin,
garage en zolderberging. De
woning is gelegen op korte
afstand van het centrum
alsmede nabij het Hengelose
buitengebied met vele wan-
del- en ontspanningsmoge-
lijkheden.

Julianalaan 4  |   Hengelo (gld)

€ 269.000 k.k.€ 165.000 k.k.

Bijzonder uitgevoerde helft
van dubbel woonhuis met ga-
rage, kelder, berging en diepe
achtertuin (ca. 22 m diep).
Deze moderne woning heeft
een niet alledaagse uitstraling
en is goed onderhouden. De
garage is breder en langer dan
de standaard. De tuin is fraai
aangelegd met vijver.

Middenweg 30 |  Hengelo (gld)

€ 284.000 k.k.

Meer info en aanbod op WWW.PGMAKELAARDIJ.NL
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Makelaar met Meerwaarde. Transparantie gewenst.
Wij van PG makelaardij houden er niet van u in het ongewisse te laten over wat wij voor u doen om uw woning 
voor u te verkopen. Daarom hebben wij een transparant pakket ontwikkeld, waarin zaken als geregeld adverte-
ren, een eigen verkoopbrochure voor uw woning en professionele begeleiding vanzelfsprekend zijn. Een succes-
volle verkoop op een redelijke termijn is ons uitgangspunt. Bovendien weet u tijdens ons eerste gesprek wat het 
u kost om via PG Makelaardij uw woning te verkopen. Belt u ons? Dan weet u het binnenkort ook allemaal. 

Uw makelaars: Pieter Gerrits & Chris Wullink

Aan mooie straat met veel
groen gelegen ruim vrij-
staand woonhuis (ca. 625 m3) 
met carport en fraaie, op het
westen gelegen, achtertuin.
Door de ruime kavel (410 m2) 
biedt de tuin veel privacy.
De woning beschikt over 3
goede slaapkamers, elk met
toegang naar een balkon.

Koldeweiweg 17  |   Keijenborg

€ 374.000 k.k.

Royale helft van dubbel
woonhuis met garage en
carport. Deze moderne en
energiezuinige woning is
luxe afgewerkt en heeft
veel lichtinval door de erker.
Mogelijkheid tot praktijk
aan huis. Voorzien van fraai
aangelegde tuin. Bouwjaar
2001, inhoud ca. 550 m3.

Middenweg 62  |   Hengelo (gld)

€ 318.000 k.k.

Op gunstige locatie, nabij het
centrum gelegen royale helft
van een dubbel woonhuis met
diepe achtertuin (ca. 20m) op
het zuiden, aangebouwde ste-
nen garage en oprit voor 2
auto’s. De woning heeft een
studeer-/werkkamer op de
begane grond. Het perceel is
392 m2, de inh. is ca. 450 m3. 

Ruurloseweg 22  |   Hengelo (gld)

€ 298.000 k.k.

Aan de rand van Zelhem, op
loopafstand van het centrum
gelegen, prima onderhouden
vrijstaand woonhuis (jaren 30)
met dubbele geisoleerde gara-
ge (50 m2). Sedert 1993  geheel
gemoderniseerd en voorzien
van een nieuwe keuken en
badkamer (2000). Inh. ca. 650
m3, kavel 490 m2.

Doetinchemseweg 66  |   Zelhem

€ 324.900 k.k.

Vrijstaande woning met aan-
gebouwde garage en berging,
gelegen in een rustige en ruim
opgezette woonstraat in het
dorp. De woning is gebouwd
in 1956 en heeft een inhoud
van ca. 270m3. De totale kavel-
grootte is 452m2. Het betreft
een eenvoudige woning die
op een aantal onderdelen ver-
beterd dient te worden.

Teubenweg 27  |   Keijenborg

€ 239.000 k.k.

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Pers sinaasappelen 20 voor 1.99
Bloemkool nu 1.39

Rode of wittekool gesneden 0.39 500 gram
Surprise aardappelen 10 kilo 1.99

Nu gemengde boeketten vanaf 3.50
En volop verse tulpen

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.



Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

07/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 februari 2006

Witlof
500 gram

0.59

Varkensfilet 
Aan het stuk of lapjes.
Kilo
ELDERS 11.69

7.98

PLUS
Appelvlaai
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 4.69

3.99

PLUS
Kabeljauwfilet 
Bak 250 gram
NORMAAL 4.99

3.29

Appelsientje
Sinaasappelsap 
Pak1 liter
ELDERS 0.92

0.49

HOUD BEGIN VOLGENDE WEEK UW BRIEVENBUS IN DE

GATEN VOOR SPECTACULAIR VLEESWARENVOORDEEL!

Lays
Superchips en Lites 
Diverse smaken. 
2 zakken à 170-200 gram
ELDERS 1.72-1.90

1.30
2 zakken
naar keuze

PLUS
Luxe salades
Alle soorten.
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.99 Nú 1.49

25%
KORTING

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

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

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

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

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

ZATERDAG 18 FEBR.
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In de balustrade zaal:In de balustrade zaal:

: vol gas !!: vol gas !!

Dance kelder:
R&B Night !!!
Dance kelder:
R&B Night !!!

M.M.V:
Move-it
M.M.V:
Move-it

Winter Edition

Club 555 DJ Festival
verplaatst van 25 februari

naar 18 maart
i.v.m. Kranenburgs Carnaval.

Wij wensen iedereen 3 dolle dagen 

Wendy Hannie Hendi

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

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


