
Verpleegunit bij de Wehme

Vorige week dinsdag is het eerste
gebouwdeel van de verpleegunit
op het achterterrein van de Weh-
me geplaatst.

Achter de Wehme komen tijdelijk 24
verpleegeenheden voor dementeren-

de ouderen. Gedurende drie weken
worden de eenheden in delen met
vrachtauto' s aangevoerd en ter plekke
gedemonteerd. Daarna volgt nog de
afmontering. De oplevering vindt in
de week voor de kerst plaats. De unit
wordt op 17 januari 2006 in gebruik

genomen. Men moet het gebouw zien
als interim voorziening, omdat wat
betreft de verpleegunit niet lang meer
gewacht kan worden. Intussen tijd
wordt een nieuwbouwplan voorbereid
waar ook het verzorgingshuis de
Wehme is betrokken.

VW Vorden ontbonden
en gaat op in nieuwe
*VW Bronckhorst'
Met het opsteken van een groene
kaart besloten de aanwezige leden
van de VW Vorden, donderdag-
avond in hotel Bakker tot het ont-
binden van de vereniging. Deze
tweede bijeenkomst was noodzake-
lijk, omdat tijdens de eerste verga-
dering ( enkele weken geleden)
niet de vereiste meerderheid van
het bestuursvoorstel werd gehaald.
Donderdagavond gold dat tweeder-
de meerderheid van de aanwezige
leden voor moesten zijn. Vooraf-
gaande aan de stemming kregen
de aanwezigen een groene en een
rode kaart. Groen betekende dat
men zich achter het bestuursvoor-
stel schaarde. En dat bleek ook het
geval, alle stemmers kozen voor
'groen' dus was ontbinding van de
VW Vorden een feit.

De VW in Vorden is ontbonden omdat
de leden besloten hebben om met in-
gang van l januari 2006 samen te
gaan met de VW s in Hengelo en Zel-
hem en ontstaat er één 'VW Bronck-
horst'. In genoemde plaatsen blijven
de huidige VW winkels gehandhaafd.

In Steenderen en Hummelo en Keppel
is geen aparte VW afdeling. Wel zal de
nieuwe VW Bronckhorst onderzoe-
ken of in het stadje Bronkhorst en mo-
gelijk ook in Hummelo en Keppel een
nieuwe winkelvestiging haalbaar is.
De nieuwe VW Bronckhorst wordt
franchisenemer van de VW Achter-
hoek.
Er komt een algemeen bestuur, be-
staande uit elf leden, waarvan één
neutrale voorzitter en twee leden uit
de 'oude' gemeente. Wat Vorden be-
treft worden hiervoor Liesbeth Bakker
en Jacques Roosenstein voorgedragen.
Verder komt er een dagelijks bestuur,
bestaande uit een voorzitter en drie Ie
den uit de voormalige VW' s van Hen-
gelo, Vorden en Zelhem. Zonodig kan
dit dagelijkse bestuur worden uitge-
breid met leden uit Steenderen en
Hummelo en Keppel. Richting toe-
komst krijgen Hengelo, Vorden en Zel-
hem een plaatselijk VW Platform. De
ze Platforms krijgen als taak de ' VW
Bronckhorst' te adviseren en tevens
contacten met de leden te onderhou-
den en plaatselijke activiteiten te coör-
dineren.

Blije gezichten
bij Welfare
Rode Kruis
Niet al te veel bezoekers, maar toch
een flinke opbrengst (€ 850 euro )
zo kan de Welfare middag van het
Rode Kruis, die woensdag in de
Wehme werd gehouden, het best
omschreven worden. Tijdens deze
bazar was een grote verscheiden-
heid aan artikelen te koop. De Wel-
fare kent in het verzorgingstehuis
De Wehme en die in Vorden nog
zelfstandig wonen, circa 35 dames
die het gehele jaar door bezig zijn
met het maken van handwerken,
zoals geborduurde- en gehaakte
kleden, schortjes, gebreide sokken
en dergelijke. Van de opbrengst zal
nieuw handwerkmateriaal gekocht
worden. Bovendien worden de deel-
neemsters enkele gezellige midda-
gen aangeboden. Zondag 11 decem-
ber is de Welfare Vorden van het Ro-
de Kruis present tijdens de kerst-
markt die in de sporthal in Steen-
deren gehouden wordt.

Adventsdienst Raad
van Kerken
Aanstaande zondag 27 november is het
de eerste zondag van de Advent, de tijd
dat we ons gaan voorbereiden op het na-
derende Kerstfeest. In veel huizen zal het
licht van de Adventsster weer stralen.
Op deze eerste Adventszondag is er tradi-
tiegetrouw een dienst uitgaande van de
Raad van Kerken die gehouden zal wor-
den in de Christus Koningkerk en begint
om 19.00 uur. Voorganger in deze Ad-
ventsdienst is ds. J. Kool en er is muzikale
medewerking van de Chr. gemengde
zangvereniging 'Excelsior' o.l.v. dhr. P.
Rouwen die ook het orgel zal bespelen.
Het thema zal zijn: "En het zal gonzen van
de mensen". Ook de leden van de liturgi-
sche commissie van de Raad van Kerken
verlenen hun medewerking die samen
met ds. Kool de dienst hebben voorbereid.
De Raad van kerken nodigt een ieder van
harte uit.
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Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact

K e LI m LLÜ e ï CD u t a <r t
In week 50 (12-17 december) verschijnt het Kerstnummer.

Het wordt ingesloten in de gehele oplage van Weekblad Contact.

Advertenties en berichten voor dit extra
nummer dienen uiterlijk donderdag

l december voor 12.00 uur in ons bezit te zijn.

De Redactie van Weekblad Contact.

Christmasfmr
ïlimt

donderdag 8 t/m wndag U december
12.00 tot 19.00 uur

Entree € <&— en kinderen € 3,~
Kaartverkoop in de brasserie

of via WV Vwden

Kerstmarkt
Ludgerusgebouw

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

4O*/o korting
op alle winter-
jassen en jacks

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden, tel. (0575) 55 38 79

Zondag 11 december wordt er in en
rondom het Ludgerusgebouw in
Vierakker een kerstmarkt gehou-
den. Op het terrein voor het ge-
bouw worden vuurkorven ontsto-
ken en worden er allerlei artikelen,
die typisch bij de Kerst behoren,
aangeboden.

Zo zal de muziekverenging 'Jubal' ter
plekke oliebollen bakken, de op-
brengst wordt aangewend om de kas
van de vereniging te spekken. Als ' te-
genprestatie' zorgt het dweilorkest
van Jubal die zondag voor vrolijke mu-

ziek. Tijdens deze kerstmarkt kan het
publiek onder meer zien hoe manden
worden gevlochten, terwijl de organi-
satie nog bezig is nog een aantal ande
re demonstraties te regelen. De Welfa-
re afdeling van het Rode Kruis is met
een stand met zelfgemaakte produc-
ten aanwezig. De kerstmarkt begint
om 11.00 uur en eindigt omstreeks
18.00 uur. Momenteel zijn er nog en-
kele plekken beschikbaar waar stand-
houders hun waren aan de man kun-
nen brengen. Met kan zich hiervoor
aanmelden bij Mattie Bakker 0575-
441581.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 november 10.00 uur ds. J. Kool 19.00 uur
Dienst Raad van kerken in de Chr. Koningkerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 november 10.00 uur Dienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 november 10.00 uur ds. F. van der Weij,
Rijssen 19.00 uur Dienst raad van kerken in de
Chr. koningkerk

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring m.m.v. Kinderkoor, 19.00 uur Raad van kerkendienst.,
Advents viering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 november 17.00 uur Eucharistieviering heren-
koor. Zondag 27 november 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering m.m.v. dameskoor.

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 Huisaitsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of 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.

Tandartsen:
26 en 27 november: G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem,
telefoon 0573 251870. 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 l, 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)633222.

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

Wooncorporatie Pro Wonen
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.)/Lichten voorde
Tel. (0314) 62 61 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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-rnail: 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.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. Info Dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling, 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 @hetnetrü, 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 (zomers-
top 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.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Actie 20% korting
gouden slavenarmbanden

en zegelringen NL fabricaaf

Atelier Henk fggersman
Irouwring veranderen ?

bronzen beelden

Burg. Galleestraat 8
Vorden 550725

openingstijden wo. t/m za 10-17 uur

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
ge/ette regels; elke regel meer € 0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2.50 administratiekosten in re-

• 26 november Concert Ju-
weel, het muzikale duo dat je
raakt! in C.K. Kerk te Vorden,
aanvang 20.00 uur. Kaartver-
koop è € 6 bij foto Willemien
en Elbrink Groen. Info; (0575)
521053/www.juweelmuziek.nl

• Te huur Sint en Piet
kostuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33 te Steenderen,
tel. (0575) 452001.

• De Pomoloog Marcel
Tross voor aanleg en onder-
houd van boomgaarden en
tuinen, tel. (0545) 29 30 03 of
(06) 22 33 06 26.

• Scharenborg crossloop
Lichtenvoorde zondag 27
november 2005. Start
jeugdcross 10.30 uur deel-
name t/m 12 jaar gratis. In-
schrijfgeld voor 6,1 km is
€ 4,50 en voor de 12,2 km is
€ 5,50.Voorinschrijving is
mogelijk via www.lopersver-
eniginggroenlo.nl t/m 20 no-
vember. De start van de 6,1
km om 11.15 uur en de 12,2
km is om 12.15 uur. Alles
vindt plaats bij het MACL-ge-
bouw in de Besselinkschans
te Lichtenvoorde.

• Nordic walking cursus
met de juiste techniek om
beter te bewegen, fitter te
worden en conditie op te
bouwen Informatie: 0575-46
3603.

• Voedingsadviesburo
voor uw gezondheid, fitter
worden en gewichtscontro-
le. Bel voor totale bodyana-
lyse Jerna Bruggink 0575-
46 32 05.

• Wist U dat Herbalife een
30 dagen geld terug garantie
kent? Wat let u dus? Gewoon
doen! Nieske Pohlmann 0314
-641309/06-54326669
www.no-jojo.nl

• REURLSE MIDWINTER-
HOORNWANDELING Zon-
dag 27 nov. a.s. van 11.00 -
16.00 u. Starten tot 14.00 u.
bij Pannekoekboerderij De
Heikamp Demonstratie mid-
winterhoornwandeling Be-
zichtiging Cactus Oase Zoek
de 7-sprong schatkist in de
Doolhof Keuze uit 3 routes; 6,
12 en 18 km Volw. € 5,-,
kind. € 3,50 incl. bezichtigin-
gen en consumptie. Inl. VW
Ruurlo 0573 45 39 26.

• Te huur: kleding voor
Sint en Piet. Tel. 0575 - 44
1447.

Omdat het werkt!
®HERBALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Gevraagd:

WEIDEGANG
voor naweiden
van paarden

Graag contact
opnemen op
06-53706908

Het is herfst

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

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren € 4,OO

Weekendaanbiedingen

Puddingbroodje
€1,00

Speculaaskoeken
met amandelspijs

4 stuks € 2,95

• Heidewachtel Pups.
Zeer mooi getekend. Ingeënd
en ontwormd. Met paspoort.
Zeer lief voor kinderen. Nu
nog volop nestkeuze, tel.
(0544)37 1667.

• Te koop: Subaru Vivio,
1999, APK 1-9-'05. Uitstekend
onderhouden, weinig gereden,
wegens omstandigheden, la-
ge prijs: € 3.950,-. 's Avonds
bellen (0575)5532 16.

• Te huur per 1-12-2005
gemeubileerde woning in
buitengebied Vorden, tel.
(0575) 55 1602.

• Zondag 11 december is er
weer de Kerstmarkt in
Wichmond/Vierakker Ludge-
rus gebouw aanvang 11.00
uur tot 18.00 uur. Er zijn nog
enige plaatsen beschikbaar
0575 - 44 15 81 Ludge-
rus@wanadoo.nl.

0 Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314) 62 1959.

• Kom kijken zaterdag 26
november tussen 9.30 en
12.30 uur voor een work-
shop bloemschikken of 3
lessen tot pasen. Maria
Haanappel, Strodijk 10, Vor-
den tel.: 0575-55 38 67.

• Op vrijdag 25 november
wordt er in de kantine van
voetbalvereniging Socii te
Wichmond een grote bingo-
avond georganiseerd. Dit
jaar is het voor het eerst dat
de activiteitencommissies
van Socii en Baakse Boys dit
samen gaan organiseren. De
opbrengsten van de bingo
worden gebruikt voor de ac-
tiviteiten voor SBC'05. De
Bingo is voor alle leeftijden
en begint om 19.00 uur.

0 Gezocht: In levendig gezin
zijn wij op zoek naar een er-
varen zelfstandige hulp in
de huishouding. Voor 3 uur
per week. Heeft u interesse
bel ons op 51 50 67.

Vervolg contactjes zie
verderop in het Contact

Dagmenu's
23 t/m 29 nov. 2OO5

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

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

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 125 p.p.
Prijs voor soep € 2,25 p.p.

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

Woensdag 23 november
champignonsoep / babi pangang met pindasaus, nasi en
atjargroente

Donderdag 24 november
zuurkoolovenschotel met gehakt en ananas, jus, braadworst
/ bavarois met slagroom

Vrijdag 25 november
tomatensoep / wildragout met aardappelpuree en rode kool

Zaterdag 26 november (alleen afhalen)
kipsaté met zigeunersaus, frieten, herfstsalade /
ijs met slagroom

Maandag 27 november
gesloten

Dinsdag 28 november
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente/
ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook è 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

Wendle en Thomas



Wij zijn blij en dolgelukkig met de geboorte van <*>

Y' onze zoon en mijn broertje
•:»: l

Christophv> .* ., . * .
$ Christoph is geboren op 9 november 2005, weegt

' » '
$

Y 3910 gram en is 54 cm.

Gerjan, Jantine en Sophie Weulen Kranenbarg

• EnkwegS, 7251 EVVorden

l tel.: 0575-22 12 60
. * > '»

. . • * » .»....,.*..»• - v

De VW Vorden
in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Apeldoorn, onder nummer
40102156 wordt per 1 januari 2006 ontbonden, omdat
de leden besloten hebben een nieuwe VW in de ge-
meente Bronckhorst op te richten per zelfde datum,
waardoor bovengenoemde rechtspersoon, per genoem-
de datum, geen functie meer heeft.
Het besluit tot ontbinding is genomen op 17 november
2006, door de algemene ledenvergadering van boven-
genoemde rechtspersoon.
Een ieder die meent schuldeiser te zijn van de VW Vor-
den, wordt verzocht om voor 1 januari 2006, daarvan
schriftelijk blijk te geven bij de VW Vorden, Kerkstraat
1 b, 7251 BC te Vorden.
In genoemde ledenvergadering is tevens besloten, dat
de nieuw op te richten WV Bronckhorst de bestemming
van het overschot zal zijn.
Als vereffenaars is door genoemde ledenvergadering
het huidige bestuur van de VW Vorden aangewezen.

W.G: de vereffenaars.
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Trouwringen

Uniek en altijd anders,
precies zoals je bent.

Een sieraad dat bij je past.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543 -45 1825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN
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Gespecialiseerd
in de reparatie van

zosenaamde
„vintase" horloses.

Tevens in- en verkoop
van jaren

50, 60 en 70 horloges.
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De Klokkenmaker
uurwerk repintit-nelin

uurwerk reparatie-atelier

\

Pnnsenstraat 6 - 7126 M Bredevoort
Tel,: 0543 - 47 78 30

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

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6

(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen

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

Wij zoeken een medewerker m/v:
Wat wordt er van je verwacht:
Ervaring in de verkoop van wit- en bruingoed
Leeftijd tussen 22 en 27 jaar
Rijbewijs oa. voor het plaatsen van verkochte producten
Klantvriendelijk, eerlijk en collegiaal
Het kunnen verrichten van kleine reparaties

Ben jij diegene die we zoeken, richt dan je schriftelijke
solicitatie met cv aan:

lifirüïiSl
Electronics

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
7251 DG Vorden
Tel : 0575-551224

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN:
INBRAAKVEILIG, FRAAI EN STERK

U kiest ook voor comfort,
zekerheid, kwaliteit
en een veilig gevoel!

Streek Lochem

heeft automatische garagedeuren
voor alle denkbare toepassingen.
Kies voor het model, het materiaal, de
stijl én de kleurstelling, passend bij uw
enkele of dubbele garage. •P^9

V E I L I G
WONEN

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

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

DE NOVOPORT-GARAGEDEUREN
BIEDEN TAL VAN EXTRA
OPTIES/VOORDELEN:

DAGLICHTVENSTERS- LOOPDEUREN,
RUIMTEBESPARENDE CONSTRUCTIE,
OPVALLEND LAGE AANSCHAFPRUS

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215 ^
7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Live muziek

tijdens uitvaart

of crematie

www.adagiojvdstaak.com

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta Y
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Zutphen, Piet Hemstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

Zin in een

Sinterklaasontbijt,
high tea in Spaanse sti

of een tapasbuffet?

Kijk op
www.deksels.org

of bel:

(06)23302713

Rundergehakt, om eindeloos mee te
kunnen combineren! Altijd makkelijk

om in huis te hebben.
Oeze week extra voordelig

bij uw Keurs lager.

Keurslager Koopje

Rundergehakt
2x 500 gram

Vleeswarenkoopje

Vleeswarentrio

100 gram Salami +

100 gram Leverkaas

+ 100 gram gebr. Kipfilet
samen voor de prijs van

Speciaal aanbevolen

Nasi en/of bami soogram

Weekaanbieding

Hamlappen soo gram
Special

Kip Florence 100 gram
Vleeswarenspecial

Gehakt Cordonbleu's
3 stuks

298.

298.

398
•

^60
€ l.

298.

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

ytvia
* HAARMODE

EN HUIDVERZORGING

* Complete schoonheid en deelbehondelingen,

bv. horsen of epileren

* Alle knip-, kleur- en permanent behandelingen

* Geopend van maandag t/m vrijdag

* Maandag en dinsdag tot 20.00 uur

* Cadeaubonnen (kap- en schoonheidssalon)

* Gratis haarverzorgingsproducten sparen

Dames-, heren- en schoonheidssalon
Hetjebbink45 • 7251 BJ Vorden

Voor een afspraak 0575-463066

Almenseweg 35a • 7251 HN • Vorden

tel. 0575-554001 • www.oldelettink.nl • e-mail: info@oldelettink.nl

eten wat de pot schaft
bij ons opeten € 7,50 • afhalen € e,oo

van di. 15 t/m zo. 20 november

• Boerenkool met worst

Augurkjes/uitjes in het zuur

• Stoofpeertjes met ijs

Elke zondagavond
warm Si koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar/

Tot ziens bij 't Olde Lettink



Gratis
laar

Circus
Sim?

Joyof
Sisi fruitmania

d i v. soorten
2 pk. a l liter voor

79l
2 pakken

met extra gratis

2 circuszegels

f Super
ni nper i deBoer
aeBoer

Spaar nu bij Super de Boer
voor gratis toegangsbewijzen.

Tien weken lang, van maandag 10 oktober

2005 t/m zaterdag 17 december 2005, kunt

u bij onderstaande vestigingen van Super de

Boer sparen voor GRATIS toegangsbewijzen

voor het grandioze Wintercircus Sijm.

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij

iedere € 12.50 aan boodschappen (exclusief

statiegeld, tabakswaren, koopzegels, diensten

en slijterij) een spaarzegel. Tevens ontvangt

u wekelijks bij 2 verschillende artikelen ook

nog eens l of meerdere spaarzegels.

Sparen gaat dus snel en makkelijk.

De spaarzegels plakt u op een spaarkaart.

Wij verzoeken u uw volle spaarkaart zo

snel mogelijk om te wisselen voor een

waardecheque, die u dan vanaf woensdag
21 december 2005 weer kunt omwisselen

voor uw definitieve GRATIS toegangsbewijs.

De circusvoorstellingen vinden plaats bij

camping Goldberg, Larenseweg l te Vorden
van zaterdag 31 december 2005 t/m zondag

8 januari 2006. De voorstellingen vinden

plaats om 12.30 uur en om 15.30 uur.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Roosvicee
Multivit en Lay's Chips.

Bisc&
, Twix en

M en M's
2 pk. a 1H8 gram voor

49

met extra gratis

2 circuszegels

De deelnemende Super de Boer
vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat 1H - Telefoon 0575-451206

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575-461793

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Graag gedaan.
l Super

,s"Per I deBoer
aefioer

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
21 november t/m zaterdag 26 november 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



Dominee Jan Kool: Veel mensen draaien
onzichtbaar mee in het kerkelijk leven'

O m •> j ;

Dominee jan Kool in zijn studeerkamer

Twee en een halfjaar geleden nam dominee Jan Kool het beroep aan
dat de Hervormde gemeente van Vorden op hem had uitgebracht.
Daarmee zette hij een streep onder wat hij toen noemde tien gelukkige
jaren in Schoor!'. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Terugkijkend
zegt hij:' Wij hebben in Schoort inderdaad een fantastische tijd meege-
maakt. De afscheidsreceptie die mij toen werd aangeboden, heeft mij
zeer getroffen, met name toen ik als cadeau een boek kreeg aangeboden
met als titel 'Mens- en- kerk aan de Duinrand'. Een boek met daarin
interviews met mensen uit de gemeente Schoort. Mensen die ik alle-
maal gekend en gesproken heb.

Inmiddels publiceren wij hier in ons
kerkenblad in Vorden ook korte inter-
views met mensen uit onze (hervorm-
de) gemeente. Ik zou het best leuk vin-
den wanneer over een aantal jaren
ook deze gesprekken in een boek zou-
den worden afgedrukt. Schoor! was
dus inderdaad een prachtige tijd. De
banden met die gemeente zullen er
ongetwijfeld blijven. Wij hebben er
veel vrienden, mijn dochter heeft er
zelfs nog een hartsvriendin die zij nog
zeer recent heeft bezocht om samen
met haar' Sint Maarten' te vieren.

Intussen voelen wij, mijn echtgenote
Giselle en onze dochters Emma Lotte
(9) en Eva Linde (10) en ik zelf, ons heel
goed thuis in Vorden. Onze woning
'De Nie'je Wehme' bevalt ons goed.
Kijk hier naar mijn studeerkamer, een
fantastische plek om te werken. De
tuin heeft inmiddels een complete
face lift ondergaan. Wij zijn als gezin
hier goed geaard, wij voelen ons geluk-
kig op deze plek', zo zegt hij. Wat de
persoon Jan Kool betreft, hij is in één
opzicht hetzelfde gebleven. Tijdens
een vraaggesprek met hem in Schoor!,
(voorjaar 2003) noemde hij zich zelf
een dominee 'in ontwikkeling'. Hij zei
toen letterlijk: 'Ik ben voortdurend
aan het veranderen. Ik lees graag,
denk na over dingen en probeer een
antenne te hebben voor thema's van
wat er zoal bij mensen leeft'.

Dominee Kool: 'Wat dat betreft is er
inderdaad niets veranderd. Ik wil
nieuwsgierig blijven, ik wil steeds
meer te weten komen, ook meer wil-
len weten van het christelijk geloof.
Wij zijn net terug van een bezoek aan

een Benedictijnen klooster in Egmond
Binnen. Daar hebben we een paar
dagen meegedraaid in de ritus van de
monniken. Kennis genomen van de
Benedictijnse spiritualiteit. Een com-
pleet andere wereld wanneer men
zich realiseert dat daar sommige mon-
niken al 40 jaren leven. Ze mogen tien
dagen per jaar op vakantie en één keer
per maand mogen ze bezoek ontvan-
gen. Ik heb dit bezoek aan het klooster
zeer intensief beleefd. Ik heb bewon-
dering voor de mensen die deze keus
hebben gemaakt. Ik voel me nauw bij
de oecumene betrokken, jammer dat
wij hier in Vorden geen pastoor heb-
ben', zo zegt hij.

REIS NAAR ROME
Om zich te blijven ontwikkelen heeft
dominee Jan Kool met een 15 tal colle
ga's onlangs ook een bezoek gebracht
aan lona, een klein eiland aan de west-
kust van Schotland. Zegt hij: 'Het ei-
land staat bekend vanwege de kerkge
schiedenis. Daar is het Keltisch chris-
tendom, dat heeft een eigen vorm van
spiritualiteit. Een kenmerk daarbij is
dat God zich in de natuur openbaart.
Zo voelt het ook als je daar bent. Die
overeenkomst met de natuur zie ik
ook hier in de Achterhoek. Wat ik ei-
genlijk voor ogen heb is meer bewe
ging in de gemeente te brengen. Wij
hebben dit seizoen het thema 'Aan-
dachtig onderweg'. Daar bedoel ik
mee aandacht geven aan het leven als
beweging.

Vandaar ook dat wij momenteel druk
bezig zijn om een reis naar Rome te
organiseren, om daar onder meer de
St. Pieter, het Collosseum en het Vati-

caan te bezichtigen. Ik heb richting
toekomst nog meer plannen, bijvoor-
beeld samen met gemeenteleden naar
Israël, naar de joodse wortels van het
geloof en naar Turkije 'kijken in de
voetstappen van Paulus naar dit land'.
Maar nu eerst een reis naar Rome.
Deze staat gepland vanaf 20 april tot
en met 25 april. De reis (per vliegtuig)
wordt samen met de reisorganisatie
'Drie Tour' georganiseerd en kost 900
euro per persoon. Niet goedkoop,
hotels zijn nu eenmaal duur in Rome.
Bovendien verblijven we op een steen-
worp afstand van het Vaticaan.

We moeten minimaal 15 deelnemers
hebben, wil de reis doorgaan. Mensen
die interesse hebben kunnen mij tot
uiterlijk 5 december bellen onder
(0575) 55 35 76. Het ligt in de bedoe
ling dat kunsthistorica Antoinette
Timmer en ik als reisleider zullen fun-
geren. Bovendien hebben wij in Rome
nog twee gidsen ter beschikking. Drie
jaar geleden heb ik met onder meer
Monseigneur Bar (oud bisschop van
Rotterdam) een bezoek aan Rome ge
bracht. Toen ontstond bij mij al de
gedachte om ooit een dergelijke reis
met gemeenteleden te organiseren',
zo zegt dominee Kool.

In hervormd Vorden is dominee Kool
momenteel bezig met een 'pastorale
ronde'. Zegt hij: 'Wij hebben hier 2500
gemeenteleden, waarvan er tussen de
150-200 wekelijks naar de kerk gaan.
Vorden heeft een grijze bevolking. Het
is niet vanzelfsprekend dat wanneer je
gelooft, dat je dan ook naar de kerk
gaat. Hier in Vorden draaien veel men-
sen onzichtbaar mee in het kerkelijk
leven. Dat is denk ik ook kenmerkend
voor de Achterhoekse mentaliteit, op-
vallend veel vrijwilligers die 'wat' voor
de kerk doen. Tijdens deze 'pastorale
ronde' bezoek ik juist die mensen die
niet in de kerk komen. Geen 'zwaar'
bezoek, gewoon kennis maken, horen
waar men zich zoal mee bezig houdt.

Ik ben nu twee maanden op pad en
heb inmiddels 25 bezoeken afgelegd,
dankbaar werk', zo zegt dominee Jan
Kool.

Bridge

Vordense Bridgeclub
Uitslagen maandagavond 14 nov.
GroepA: l Dhr. A. Molendijk / Dhr. W.
Schoo 59,4%, 2 Dhr. A. Vruggink / Mw.
K. Vruggink 56,8%, 3 Mw. J. Walter Kili-
an / Mw. L. van Gastel 56,3%

GroepB: l Dhr. J. Koekkoek / Mw. M.
Koekkoek en Dhr. G. Feij / Mw. P. van de
Ven 57,6%, 3 Dhr. J.W. Drijver / Mw. J.
van der Staak 55,6%
GroepC: l Dhr. J.Duinkerken / Mw. G.
Duinkerken 62,9%, 2 Mw. I.van Alphen
/ Mw. W. Warnaar 61,6%, 3 Dhr.
H.Groot Bramel / Mw. B. Groot Bramel
56,1%

Woensdagmiddag 16 nov.
Groep A: l Dhr. G.G. Bergman / Dhr. G.
Hissink 60,92%, 2 Mw. A. Terlouw /
Mw. H. Teering 57,92%, 3 Mw. A. Simo-
nis / Mw. R. Webbink 56,25%
Groep B: l Mw. M. Scholten / Mw. R.
Waenink 64,19%, 2 Mw. C. v.d. Stouwe
/ Mw. T. Velde 54,56%, 3 Dhr. J. Duin-
kerken / Dhr. J. Post 53,53%

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

'Hekwerk bij kasteel Vorden
mag niet op slot'
Vol verbazing las ik over het gehar-
rewar rond het afgesloten hekwerk
van kasteel Vorden bij de Haakse
beek. Waarom al deze commotie?
Waarom al deze negatieve gelui-
den, wat wordt ermee beoogd?

Kennelijk realiseert men zich niet dat
het hier gaat om het privé-terrein van
het echtpaar Rodink. Zou het niet zon-
voller zijn om blij te wezen dat het kas-
teel eigenaren heeft gekregen die hun
schouders eronder zetten om er iets
moois van te maken? Het kasteel was
immers hoognodig aan onderhoud
toe.

Zo heeft het echtpaar Rodink ervoor
gezorgd dat het kasteel behouden
blijft als cultureel erfgoed door bestrij-
ding van boktor in de gebinten en het
inrichten van de diverse ruimtes in
historische stijl.
Daarnaast hebben ze het kasteel voor
publiek opengesteld, evenals de tui-
nen eromheen. Zo kan men zich een
beeld vormen hoe het er vroeger uit
heeft gezien. Bij een rondleiding ver-
telt het echtpaar op boeiende wijze
over de geschiedenis van het kasteel
en de vroegere bewoners.
Ook heeft de familie Rodink ervoor ge-
zorgd dat er een gezellige Brasserie ge
realiseerd werd. Een aanwinst voor
ons dorp. Het is er goed toeven in deze
gezellige ambiance, waar mijns in-
ziens ook zakenlunches kunnen ge
houden worden. De openingstijden
mogen wat mij betreft zelfs wat rui-
mer.
De opengestelde tuinen die privé-ei-

gendom zijn, kunnen bewandeld wor-
den zonder van de sokken gereden te
worden door brommers, fietser en
dergelijke. Geen geluidsoverlast tij-
dens een rustige wandeling. Geen
hondenpoep aan de schoenen, als ie
der baasje zijn verantwoordelijkheid -
in de vorm van een speciaal zakje -
zou nemen. Hier zou een 'hondende
pot' (een container voor plastic hon-
denpoepzakjes) een oplossing kunnen
zijn.
Om de fraaie zichtas van het kasteel te
kunnen belopen zou naast het hek-
werk een voetgangers draaihekje uit-
komst kunnen bieden.
Denkt u zich eens in inwoners van
Vorden: een zondagmiddag wande
ling bij het kasteel en in de bossen er-
omheen zonder van de sokken gere
den te worden, zonder geluidsover-
last, zonder op te moeten letten met
(kleine) kinderen op verkeer.
Dus in plaats van alle negatieve stem-
mingmakerij zou ik er dan ook voor
willen pleiten om het echtpaar Ro-
dink niet te ontmoedigen, maar te be
moedigen en blij te zijn met hun inzet
om een stukje historisch Vorden te
koesteren en in ere te herstellen.
En zeg nou zelf: er zijn toch nog een
aantal andere toegangswegen om het
kasteel te bereiken. Weegt dat niet ge
noeg op tegenover de inspanningen
van de familie Rodink om een trek-
pleister ook voor toerisme te creëren?
Dat is goed voor ons en voor Vorden.

Drs. H.K Umbach-Brandsma
Wildenborchseweg 8

7251 KC Vorden

De voetbalvereniging 'Vorden' houdt maandag 28 november in de kantine
van het clubgebouw ' De Ark' de jaarvergadering. Bij de bestuursverkiezmg
zijn de aftredende leden Edwin Meijer en Jan Hulshof herkiesbaar. Voorts ko-
men tijdens deze vergadering de jaarverslagen van de penningmeester, secre-
taris en de diverse commissies aan de orde.

Filmhuis bibliotheek
Donderdagavond 24 november ver-
toont het Filmhuis van de biblio-
theek in Vorden de speelfilm' La Pi-
aniste' van regisseur Michael Hane-
ke.

Het is het verhaal van de 40 jarige pia-
nolerares Erika Kohut die met haar
moeder samenwoont in Wenen. Haar
leven lijkt net zo strak georganiseerd
als een compositie van Bach, maar in
werkelijkheid leidt ze een dubbelle-
ven. Achter haar onbewogen uiterlijk
gaan gecompliceerde emoties schuil,
waaraan ze alleen s' avonds uiting

weet te geven in buurten waar ze zich
overdag niet zou vertonen.
Als een bezoeker van één van haar pi-
anorecitals verliefd op haar wordt,
schrijft deze zich in op het conservato-
rium om bij haar te kunnen zijn. De
veel jongere Wal ter is echter niet voor-
bereid op Erika' s ingewikkelde per-
soonlijkheid en ontstaat er een gevaar-
lijk spel. De film begint om 20.00 uur.
Toegangskaarten ad euro 5,00 zijn ver-
krijgbaar in de voorverkoop of voor de
aanvang van de film.
Leden van de V.O.B, betalen 4 euro.
Koffie/ thee is gratis.

Oud Vorden
De vereniging ' Oud Vorden' krijgt
woensdag 30 november in zaal Bakker
bezoek van Drs. Z.G.M. Kolks uit Del-
den. Hij zal deze avond twee dialezin-
gen houden over Gorter, schilder van
de Vordense Beek en Geschilderde
landschappen in Gelderland. Aanvang
20.00 uur.

Politie

SCOOTER RIJDT 80 KM/U
Agenten hebben donderdagavond 17
november een 17-jarige scooterrijdster
uit Vorden proces verbaal aangezegd.
De Vordense reed omstreeks 21.25 uur
op het fietspad aan de Ruurloseweg
richting Kranenburg met een snelheid
van zo'n 80 km. De politie maakt pro-
ces verbaal op.

Kinderhulp geeft een beetje gewoon
geluk aan kinderen in moeilijke of
bijzondere thuissituaties. Steunt u
Kinderhulp daarbij?

giro 4O4O4O
tel 0570-611899 (CBF:
www.kinderhulp.nl _r=„



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer € 0,50.
Vermelding brieven onder nr. ot inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• Kadotip: een massage-

bon van Organic Move. Info

M. Aartsen 0575-55 62 17.

• Gevraagd: voor 1 ochtend

in de week in mijn nieuwe

appartement in Vorden een

zelfstandige en betrouwbare

Hulp in de huishouding.

Leeftijd tot ca. 45 jaar. Reak-

ties naar tel. 0575-55 16 65

of 06-22 60 94 87.

• Gevonden: 12/11/05 in

centrum van Vorden Gouden

zegelring 06- 46 26 49 93.

0 Ik zoek nog wat werk in
de houding voor vrijdagmid-

dag en woensdagmiddag bel-

len na 17.00 uur. tel. 55 29 86.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

Witte
bollen

6 + 2 gratis

De enige èbhte

ZWANENHALZEN

volgens"origineel recept

VAN ASSELT
De Echte Bakker

+ zat.
Slagroom

snit
voor495

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31 -33 - Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

2, 3 en 4 DECEMBER OPEN DAGEN
10.00-17.00 UUR

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING
M/R\B

LENSINK
Reparatie

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

Weekblad Contact

blijft betaalbaar

voor de kleine

adverteerder.

Daarom komen wij met

verschillende edities in de

gemeente Bronckhorst.

ZOEPZONDAG
m.m.v:

Jajem

Stolling Rones
( Tribute to the Stones )

JOVINK
ZONDAG 27 NOVEMBER
14:00 uur - 19:30 uur

entree v.verkoop 12,50
aan de zaal 15,00

v.verkoop adressen:

Witkamp Laren, Haarsalon

Figaro Lochem, Café Braakhekke Bathmen

IJSVERENIGING

VORDEN

VOORVERKOOP
IJSBAAN-ABONNEMENTEN

AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41a te VORDEN

ABONNEMENT
€ 10,-- PER PERSOON

i.v.m. ons 40 Jarig jubileum (1965-2005)

elk 40e abonnement Gratis.

>» Alleen tydens de voorverkoop!!! <«

Voorverkoop abonnementen t/m 3 december 2005

nadien tijdens geopende Ijsbaan € 15,00 per persoon aan de kassa

VRIJDAG 25 NOVEMBER 19.00 uur t/m 20.30 uur.

ZATERDAG 26 NOVEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur.

WOENSDAG30 NOVEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur.

VRIJDAG 02 DECEMBER 19.00 uur t/m 20.30 uur.

ZATERDAG 03 DECEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur.

TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAATSEN

Meer informatie op on/e Website: www.ysvereniging-vorden.nl

VLOOIENMARKT

• 4//2 LOCHEM

SPH De 8EEMD

9-16 U. ENTK. 1,70

INL 0320-216351

www.tcrenovatie.com

• kringloop • antiek • curiosa

• ook inkoop • stralen of

logen. Verkoop di. t/m za.

van 10-17 uur. Generaalsweg

23, Heelweg bij Varsseveld,

tel. (0315)2411 69.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

*
Weevers

De Zutphense fotograaf Hans Hendriks
verzorgt twee eenvoudige basiscursussen
over digitale fotografie in het Nutsgebouw,
hoek Breegraven/Bonendaal in Warnsveld.

dinsdag 6 december 19.00 - 22.00 uur
'hoe haal ik meer uit mijn digitale camera'

woensdag 7 december 19.00 - 22.00 uur
In 10 eenvoudige stappen bewerken van
digitale foto's om betere prints of afdrukken
te krijgen'
(op basis van Photoshop Eiements 4.0)

Kosten € 25,00 per avond, 2 avonden € 45,00
inclusief koffie/thee.

Voor méér informatie of opgave uiterlijk
maarKfeg28novefrte:t^eftxai06-16 592 571.
Zie ook www.hendriksfotografie.n!

Basiscursus
digitale
fotografi

RIJSCHOOL

HORSTMAN
1980-2005

25 jaar vakmanschap
Of je nu in een auto, op een motor, met een

aanhanger of in een automaat wilt leren
rijden, bij ons ben je verzekerd van een

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen

Doetinchem en Zutphen

Uw adres voor zowel Vorden, Hengelo (G) en Ruurlo.

Wilhelminalaan 3, 7251 EN Vorden, tel, (0575) 55 10 12 of (06) 51 911 855

Wit&amp
BALUSTRADE ZAAL :

ALPHA TWINS

DJ LUNA
Kaarten:

v.verkoop € 8,00
a/d zaal €10,00

v. verkoopadressen:
Witkamp Laren,
haarsalon Figaro

Lochem

i
"O

22:00 UUR - 04:00 UUR
ENTREE TILL 02:00 UUR

ZATERDAG 3 DEC,
*m

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWA
NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

F A 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.

drukke r i j Weevers
CERTIFICAATHOUDER

(.1

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TE L (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 l, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKEN KAM P, TEL. 06-48 794 212



Het bedrijf'M.R.B. Lensink*
aan vooravond koperen jubileum
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Henk Lensink voor zijn bedrijf aan de Ruurloseweg

Het bedrijf van Henk Lensink aan de Ruurloseweg 118 in het buurtschap
Medler dat wordt aangeduid als 'M.R.B. Lensink' (Montage, Reparatie en
Bouw), staat aan de vooravond van het koperen jubileum. De eigenaar
vindt deze mijlpaal wel mooi, maar toch kijkt hij liever vooruit. 'Ook in
onze branche is de nodige concurrentie. Vind ik trouwens niet erg,
concurrentie moet er zijn. Maar als de mensen goed naar kwaliteit
kijken (en wij leveren goede kwaliteit) dan behoefje niet bang te zijn
voor concurrentie. Het gebeurt heel vaak dat, wanneer wij ergens bezig
zijn en er komen familieleden of buren kijken, dat ze zeggen 'zoiets
moet je ook bij ons doen'. Dus krijgen wij veel opdrachten via mond-
reclame. Daarnaast ook opdrachten die rechtstreeks verstrekt door
aannemers worden verstrekt', zo zegt Henk Lensink.

Op het visitekaartje van het bedrijf
staat onder meer 'Finstral Partner'.
Dit bedrijf dat in Zutphen is gevestigd
geniet bekendheid vanwege zijn kozij-
nen. Dat niet alleen, directeur Johan
Elfrink is ook bekend vanwege zijn
sponsoring van het 'Fast Speed Rally
Raid' team dat jaarlijkse meedoet aan
Parijs-Dakar. Bij het bedrijf van Johan
Elfrink, officieel 'KS Nederland Al
Kozijnen' genaamd, heeft Henk Len-
sink de kneepjes van het vak geleerd.
Henk: 'Vroeger werkte ik in de bouw,
metselen, timmeren, noem maar op.
Omstreeks 1992 had ik het daar wel
gezien. Vrijwel alleen nog maar reno-
vatie werkzaamheden.

Ik wilde wat anders, het liefst een ei-
gen zaak beginnen. Mijn echtgenote
Gerrie voelde daar aanvankelijk niet
zoveel voor. Haar ouders hadden een
eigen zaak en dan blijf je altijd bezig.
Ze heeft dat van nabij meegemaakt.
En ze had natuurlijk ook wel gelijk,
maar toch een eigen zaak bleef mij
trekken. Na de werkzaamheden in de
bouw, ben ik bij Finstral gaan werken.

Dagelijks het gehele land door, con-
tinu bezig met het plaatsen van ko-
zijnen. Op gegeven moment heb ik mij
bij de Kamer van Koophandel laten
inschrijven. Vervolgens twee dagen
voor mij zelf begonnen en daarnaast
de resterende drie dagen bij Finstral.

Ik ben begonnen in de schuur naast
mijn huis in Lochem. Het kantoor
was in de kelder gevestigd. Vijfjaren
geleden kreeg ik de mogelijkheid het
huidige pand aan de Ruurloseweg in
Vorden te kopen', zo zegt Henk Len-
sink. Bij M.R.B. Lensink werken vier
monteurs die dagelijks de klanten be-
dienen in een gebied dat zich uitstrekt
vanaf Apeldoorn naar Winterswijk en
een stuk Twente. Henk Lensink houdt
zich bezig met de verkoop en calculatie.
'Maar ik ga ook nog graag meehelpen
bij het installeren, vind ik nog steeds
leuk om te doen', zo zegt hij. Echtge
note Gerrie neemt de boekhouding
voor haar rekening.

OPEN DAGEN
Voorts houdt M.R.B. Lensink zich be-

zig met het verkopen en plaatsen van
Hörmann garagedeuren. 'De Hörmann
groep met diverse vestigingen in
Duitsland biedt als enige fabrikant op
de internationale markt, alle belang-
rijke bouwelementen uit één hand.
Wij zijn tevens dealer van PBS zonwe-
ringen uit Tilburg', zo zegt Henk Len-
sink. Verder kan men bij het Vordense
bedrijf terecht voor Keralit kunststof
gevelbekleding en dergelijke. De pan-
den Ruurloseweg 118 en 120 doen
vrijwel in zijn geheel als showroom
dienst. Het gehele producten- arsenaal
zoals serres, deuren, kozijnen, horren,
zonweringen e.d. staan overzichtelijk
opgesteld en biedt de klant alle gele
genheid zijn of haar keus te bepalen.

In het weekend van vrijdag 2 decem-
ber tot en met zondag 4 december vin-
den er 'open dagen' plaats, alle drie
dagen van 10.00-17.00 uur. Om een
beetje extra aandacht aan deze open
dagen te geven, alsmede zijn betrok-
kenheid met het Finstral bedrijf van
Johan Elfrink te etaleren, wordt er op
het achterterrein de Service wagen
gestald waarmee tijdens Parijs-Dakar
zal worden gereden. Ook komt er op
het terrein een mobiele stand met
Finstral kozijnen te staan. In de boven-
verdieping van het pand heeft Henk
Lensink een projectiescherm geplaatst
met een overzicht van alle activiteiten
waar M.R.B. Lensink zich mee bezig
houdt. Tijdens de open dagen zijn er
bijzondere aanbiedingen op onder
meer garagedeuren. Richting toe-
komst hoopt Henk Lensink in de loop
van volgend jaar op het achterterrein
een nieuwe bedrijfshal voor de opslag
van producten te realiseren.

Kleinhuisdie r c n

P.KV. nieuws
UITSLAGEN DIVERSE TENTOON-
STELLINGEN.

Ornithophilia Utrecht
Hoenders: Wyandotte: J. Rouwenhorst
3xF,lxZG
Dwerghoenders: Appenzeller spits-
kuif: H. van Olst IxZG, IxG
Konijnen: Rode Nieuw Zeelander: G.
Lenselink IxF, 3xZG, Hollander: K.
Hietbrink IxF, 4xZG, Th. Janssen 2xF,
2xZG, 2xG

Van Palla ndtshow Varsseveld
Hoenders: Wyandotte: J. Rouwenhorst
3xF, IxZG, Lakenvelder: E.H. Ruesink
2xZG, Vorwerk: E.H. Ruesink IxF,
IxZG
Dwerghoenders: Appenzeller spits-

kuif: H. van Olst IxZG, IxG, Wyandot-
te: J. Rouwenhorst 2xZG
Konijnen: Gele van Bourgondie: W.
Boersma IxF, 3xZG, Rode Nieuw Zee
lander: G. Lenselink IxF, 2xZG, Neder-
landse hangoor dwerg: J. Martens
IxZG, IxG, Kleurdwerg: J. Martens
IxZG

Diepenheim
Dwerhoenders: Hollandse kriel: J. Rou-
wenhorst IxG
Watervogels: Versicolortaling: J. Rou-
wenhorst IxF.lxZG, Roodschouderta-
ling: J. Rouwenhorst IxF.lxZG
Konijnen: Gele van Bourgondie: W.
Boersma 2xZG,2xG, Wener: H. Nijen-
huis 2xF,2xZG, Rode Nieuw Zeelander:
J. Bakering lxF,lxZG,2xG, Alaska: J. Ba-
kering 2xZG, Angora: Comb.'t Wolle
tje 2xZG,lxG, Tan: L. Jansen 3xF,lxG,
Hollander: T. Zevenhoeken lxF,2xG,
Cavia: Borstelhaar: T. Zevenhoeken
IxF.lxZG.lxG

Wielersport

RTV-er Richard
Sleumer derde in
cross Kaalte
Afgelopen zondag werd in Raalte de
vijfde cyclo-crosswedstrijd voor de
GOW-competitie verreden. Hier ston-
den verschillende renners van RTV
Vierakker-Wichmond aan het vertrek.
Richard Sleumer behaalde bij de Elite
een mooie derde plek. Door deze der-
de plek staat hij nu 6e in de competi-
tie. Bart Besemer werd hier 12e.

Bij de Veteranen stonden 3 RTV-ers
aan het vertrek. Rudi Peters werd hier
6e, Garjo Kamphuis 10e en Frans de
Wit 21e. In het klassement staat Garjo
Kamphuis 9e, Rudi Peters 10e en Frans
de Wit 16e.

Super de Boer Grotenhuis
organiseert een "Superkicks
voetbalmiddag
Op zaterdag 3 december a.s. van
14.00 tot 16.15 uur organiseert
Super de Boer Grotenhuis in sa-
menwerking met "Superkicks" en
de voetbal vereniging Vorden een
voetbalmiddag op het terrein van
de voetbalvereniging.

Op deze middag kunnen de jeugdige
liefhebbers van het voetbal meedoen
aan een aantal activiteiten zoals: het
welbekende Dikke Bertha schieten
(een snelheidsmeting van een penalty),

schieten op een penaltybord en niet te
vergeten zelf voetballen met en tegen
twee zaalvoetballers uit de top van het
Nederlandse zaalvoetbal. Wie wil er
nou niet alle trucs van de kaartjes
goed kunnen uitvoeren. Daarnaast is
deze middag een prima plek om de
dubbele "Superkicks"kaarten te rui-
len.

De activiteiten vinden plaats op het
veldje achter de tribune. Zie ook de
advertentie elders in dit blad.

Sinterldaastoer
De Vordense auto- en motorclub '
De Graafschaprijders' organiseert
zondag 27 november de zogenaam-
de ' Sinterklaastoer*.

Een toerrit met een lengte van circa
130 kilometer die de deelnemers door

de Achterhoek en een stuk van Twen-
te voert. Men kan zich vanaf 9.00
's morgens inschrijven bij het clubge-
bouw aan de Eikenlaan 22A.
De kosten bedragen 5 euro per per-
soon inclusief speculaas of chocolade-
letter.

Barendsen steekt Vorden E3
in het nieuw!

Frits Barendsen van Fixet Barend-
sen heeft de E3 van Vorden voor-
zien van nieuwe tenues. Sinds het
jubileumjaar voetbalt de vereni-
ging weer in de traditionele shirts
en zijn dan ook erg trots dat dit
team er ook weer zo mooi bijloopt.
Men is de firma Barendsen Vorden
BV, sinds jaar en dag ook al hoofd-

sponsor van de vereniging, dan
ook zeer erkentelijk.

Op de foto ziet u Frits Barendsen met
"zijn jongens" (zoon Ate voetbalt ook
in dit sterrenteam) pronken als een
pauw. Het team onder leiding van
Renze Kuitert en Jan Eggink staat ook
nog eens bovenaan in de competitie!

IJshockeytoernooi
Ja, het is niet te geloven maar waar,
ijshockey in het centrum Vorden!
Zoals misschien al vernomen uit
de media komt er van 12 t/m 21 de-
cember in het centrum van Vorden
een ijsbaan.

Om zoveel mogelijk plezier te beleven
van de baan, worden er op doorde-
weekse dagen tussen 18.00 en 19.00
uur in diverse leeftijdscategorieën ijs-
hockeywedstrijden gehouden. Via een

poulesysteem, spelen teams (max. 6
pers.) partijtjes van 5 tegen 5. Sticks,
scheidsrecyhters en pucks zijn voorra-
dig. Schaatsen niet nodig want we spe-
len op stevig schoeisel. Geef je op als
vriendengroep, voetbalteam, tennis-
club, scoutinggroep enz.

Als u meer informatie wil over het
ijshockeytoernooi, bel dan naar Free
Wheel.t el. (0575) 55 42 53. Of kom
langs bij ons aan de Netwerkweg 7.

Bij de Junioren werd Rens te Stroet
ook derde. Hij staat nu in het tussen-
klassement 9e.

Bij de dames behaalde Greta Klein
Brinke ook een derde plek. In het klas-
sement staat zij nu ook derde. De vol-
gende wedstrijd voor de GOW-compe
titie wordt verreden in Doetmchem.

Free-wheel ploeg 3e
in algemeen
klassement
De landelijke B-ploeg van Freewheel
bezet op dit moment de 3e plaats in
het voorlopige klassement over de eer-
ste 6 wedstrijden van het seizoen.Het
landelijke B-peloton bestaat uit onge-
veer 80 rijders en 21 ploegen. De 3 Ie
den van de ploeg, Roy en Remco Nij-
kamp uit Neede en Rob Busser uit Wij-
he, presteren boven verwachting.

Remco Nijkamp stond al een keer op
het podium in Geleen en de andere 2
leden van de ploeg eindigden ook di-
verse keren bij de eerste 20. De gebroe
ders Nijkamp rijden voor het 2e jaar
bij de landelijke B-rijders. Voor Rob
Busser is het zijn eerste seizoen. De 3
rijders maken deel uit van de Regiona-
le Marathon-beloftenploeg waarvan
freewheel co-sponsor is. De ploeg be
staat uit in totaal 13 regionale schaats-
talenten, die zich volledig op de mara-
thon richten. Pieter van Savoyen uit
Vorden is de trainer van deze enthou-
siaste groep.

A.s zaterdagavond verschijnen de Ie
den van de freewheel ploeg aan de
start in Deventer voor een wedstrijd
over 75 ronden.
Deze cupwedstrijd begint met een
wedstrijd voor de dames. Daarna vol-
gen de de A-rijders en als laatste de B-
rijders.



Monument voor overleden politiemensen

Politie Nederland krijgt een monu-
ment voor politiemensen die tij-
dens het werk om het leven zijn ge-
komen. Bij de vestiging van de Poli-
tieacademie Huis 't Velde in Warns-
veld komt volgend jaar maart de
'Tuin van Bezinning'. Het wordt
een plek waar de namen van tij-
dens de dienst overleden politie-
mensen te lezen zijn en een plaats
die ruimte biedt voor reflectie en
nadenken over de fundamentele
waarden van het politiewerk. Com-
missaris Anita Hazenberg, direc-
teur van de School voor Politie Lei-
derschap (SPL) van de Politieacade-
mie en initiatiefnemer van de Tuin
van Bezinning, hoopt dat het mo-
nument troost en kracht zal bie-
den aan de nabestaanden. "Het le-
ven van de overleden collega's
heeft betekenis gehad en dat wil-

len we herdenken." Voor de zoek-
tocht naar namen van overleden
collega's wordt hulp ingeroepen
van iedereen die daarover informa-
tie heeft.

"Sommige dingen zijn zo logisch, dat
je je verbaast dat ze er niet zijn". Anita
Hazenberg was dit jaar bij de Politie
academie van Schotland en zag daar
in de tuin een monument voor politie
mensen die 'in the line of duty1 het Ie
ven lieten. "Ik ben daar een paar keer
gaan kijken en vroeg me af, waarom
wij dit niet hebben."

In de diverse politiebureaus in Neder-
land zijn wel plekken waar collega's
worden herdacht, maar een nationaal
monument ontbreekt. "In een periode
waar de politie in Nederland steeds
meer samen gaat doen, is er geen plek

waar we herdenken dat politiemensen
hun leven gaven voor de samenleving
in de uitoefening van ons prachtige
vak."

De tuin is ontworpen in de vorm van
een Acantusblad, een symbool dat
door architect Marot veel gebruikt is
in de haardschouwen van Huis 't Vel-
de, maar bijvoorbeeld ook in kasteel
Het Loo in Apeldoorn. In de nerven
van het blad komen paden met op-
staande randen, waarin de namen van
de overleden collega's worden ge
graveerd. Het compleet maken van die
namenlijst is een monsterklus.

"We willen de namen van overleden
collega's vanaf l januari 1946. Dat is
een keuze geweest die ook te maken
heeft met de Rijkspolitie die in novem-
ber 1945 ontstond, het nog in leven
zijn van nabestaanden en het feit dat
de Tweede Wereldoorlog eigen monu-
menten heeft." Zestig jaar terug in de
tijd, het levert waarschijnlijk tussen
de 250 en 300 namen op. "Maar dat is
echt een voorzichtige schatting. Eigen-
lijk hebben we niet echt een goed
beeld." De zoektocht gaat door de ar-
chieven van de Rijkspolitie, Gemeente
politiekorpsen, vakbonden en ministe
ries. Toch denken we niet alle namen
zelf te kunnen achterhalen.

We roepen dan ook iedereen op om
namen aan te melden van collega's die
tijdens de dienst om het leven zijn ge
komen", aldus Anita Hazenberg. "Be
gin januari 2006 moeten de namen
bekend zijn om alles op tijd voor
maart gegraveerd te hebben. We heb-
ben liever dat een naam zes keer
wordt genoemd, dan dat we iemand
missen."

Reageren kan via de websites:
www.tuinvanbezinning.nl
en www.politie.nl

Kerstconcerten van het
Vordens Mannenkoor
Dit jaar zal Het Vordens Mannen-
koor rond Kerstmis een aantal ke
ren optreden. Allereerst staat op
vrijdag 16 december om 1930 uur in
de Christus Koningkerk het eigen
Kerstconcert op het programma.

Aan dit concert zal het kinderkoor De
Ulftse Nachtegalen onder leiding van
Ben Simmes meewerken. Door de
combinatie van een kinderkoor met
een mannenkoor kon er juist voor
kerstmis een uitermate passend en
sfeervol programma worden samen
gesteld. Naast een aantal traditionele
kerstliederen uit binnen en buiten-
land zingen de twee koren afzonder-
lijk en samen ook een aantal nieuwe
liederen. Hier ontbreken bij het Vor-
dens Mannenkoor natuurlijk niet een
aantal kerstliederen uit Rusland en
andere Oost-Europese landen, want
daarin heeft het koor zich de laatste

jaren gespecialiseerd. Al met al zal het
een bijzonder concert worden. Toe
gangskaarten voor dit concert zijn ver-
krijgbaar bij Bruna in Vorden en bij de
koorleden.

Daags na dit concert, op zaterdagmid-
dag 17 december a.s. zal het Vordens
Mannenkoor ook dit jaar weer een
optreden verzorgen op de Kerstmarkt
in Vorden. Op die manier draagt het
koor traditioneel zijn steentje bij aan
de gezellige sfeer tijdens de markt.
Tenslotte verleent het koor op dins-
dagavond 20 december a.s. om 20.00
uur de medewerking aan een Kerst-
concert in de Willibrorduskerk in
Hengelo.

Dat concert wordt georganiseerd door
het Hengelo's Gemengd Koor en Voca-
lista uit Lichtenvoorden zal ook als
gastkoor optreden.

Spetterend muziekweekend
rondom ijsbaan in centrum
Tijdens het openingsweekend van
10 en 11 december zal er tijdens de
"Kolde Karmis" en rondom de
kunstijsbaan in het centrum van
Vorden een spetterend muziek-
spektakel plaatsvinden.

Zaterdagavond zullen er in de speciaal
voor de gelegenheid geplaatste feest-
tent diverse artiesten optreden, dit
zijn over het algemeen lokale en regio-
nale muzikanten die in diverse sa-
menstellingen zullen optreden en
voor een fantastisch feest zullen gaan
zorgen. Informatie over de lineup
volgt binnenkort.

Zondag 11 december (tevens koopzon-
dag in Vorden) kan men in de tent ko-

men Fruschoppen onder leiding van
de Hinterecke Musikanten.

De gezamenlijke horeca en de muzi-
kanten zullen borgstaan voor een ge
zellige middag in winterse sferen.

In de namiddag (na winkelsluiting)
zal voor de sponsors en deelnemende
ondernemers gelegenheid zijn om on-
der het genot van een hapje, een
drankje en Combo Piet Piersma zijn
even bij te praten en schaatsen kan
natuurlijk ook!!

Zet alvast deze data alvast in uw agen-
da en houdt de media in de gaten voor
een overzicht van de vele activiteiten
tijdens de "kolde Karmis" te Vorden.

Gregoriaans
Getijdenkoor
St. Jan-
Zutphen

Het Gregoriaans Getijdekoor van
de St.Janskerk in Zutphen zet haar
vertrouwde traditie voort met het
zingen van de Vespers op de vier
zondagen van de Advent als voor-
bereiding op het Hoogfeest van
Kerstmis.

De melodische rustgevende klanken
van het Gregoriaans komen juist in de
prachtig verstilde ruimte van deze
eeuwenoude kerk goed tot hun recht.
Men hoeft niet vertrouwd te zijn met
het ingewikkelde toonstelsel, dat aan
deze gezangen ten grondslag ligt, om
de verheven schoonheid en diepe
godsvrucht van deze melodieën te on-
dergaan.

Juist in deze roerige tijd blijkt dat deze
Gregoriaanse gezangen worden ver-
staan en er bestaat een alsmaar groei-
ende belangstelling voor.

De Vespers is één van de dagelijkse ker-
kelijke getijden, welke plaatsvindt bij
de overgang van de dag naar de avond,
wanneer de lichten worden ontsto-
ken.

De viering is opgebouwd rond vijf Psal-
men, telkens voorafgegaan en afgeslo-
ten met een korte antifoon.

Centraal staat altijd het Magnificat en
de Adventshymne "Creator Alme Side
rum". De Vespers worden steeds afge
sloten met het bekende "Rorate Caeli".

Tekstboekjes met vertalingen zorgen
ervoor dat deze vieringen goed kun-
nen worden gevolgd.

De Vespers op zondag 27 november, 4,
11 en 18 decenber beginnen steeds om
17.00 uur en de toegang is vrij.

EXCITYNG: London Knights
naar City Lido
Zaterdag 26 november komen de
London Knights naar City Lido in
Groenlo. Deze Studs uit Engeland
zullen met het beste uit hun stal
ten tonele verschijnen.

De show draait om entertainment,
plezier en een smaakvolle presentatie
van mannelijke schoonheid. De avond
begint met een presentatie van de
'ridders' aan het publiek. Dan begint
een lange hete sensationele avond

met verschillende sprankelende acts
die elke dame overstag doet gaan. Ero-
tisch, dynamisch, opzwepend, myste
neus, sensationeel, het is er allemaal.
De Theaterzaal is tot in de midder-
nacht alleen voor dames toegankelijk.
De overige zalen zijn voor zowel de
dames als de heren toegankelijk. Na
afloop van de London Knights zijn
alle zalen weer voor een ieder toegan-
kelijk en gaat EXCITYNG door tot in de
kleine uurtjes.

ITHACA start 19 januari 2006
Nieuwe cursus datummandala tekenen
Behalve de cursussen op de avon-
den gaat er nu ook een cursus van
start op de donderdag van 10.00 tot
16.00 uur. De cursus wordt zeven
keer, één keer in de veertien dagen
gegeven.

Het is een uitgebreide cursus waarin
met name de kleuren centraal staan,
maar waar ook aandacht wordt ge-

schonken aan de numerologie en
kleurtechnieken. Ervaring met teke-
nen en/of kleuren is niet nodig en ma-
teriaal is aanwezig.
Voor meer info en het aanvragen van
de brochure kunt u contact opnemen
met Margriet van den Haak-de Vries,
tel. (06) 10 72 98 49,
email m.s.devries@hetnet.nl of
www.ithaca.helpt.nl

Presentatie boekje
'Het geheim van Hackfort'
Op zaterdag 26 november zal, voor-
afgaand aan het concert van Gery
Groot Zwaaftiiik, in kasteel Hack-
fort te Vorden het boekje 'Het ge-
heim van Hackfort' worden gepre-
senteerd. Daarin beschrijft de heer
P. Dekker de tot voor kort verbor-
gen gebleven liefdesaffaire van de
Vrouwe van Hackfort, Anna Maria
Dorothea van Lintelo tot de Marsen.
Zij was de weduwe van baron Fre-
derik Lodewijk Borchard van
Westerholt tot Hackfort. Aanvang
20.00 uur.

Genealogen stuitten bij hun onder-
zoek op het probleem Willem Jim-
mink. In Noord-Holland wonen veel
Jimminks. In die families waarde
hardnekkig het verhaal rond dat ze
zouden afstammen van een baron.
Soms toonde men zelfs het wapen
van de familie Westerholt. Dit verhaal
nodigde uit tot verder onderzoek. Wie
was Willem Jimmink?

Willem Jimmink is in Bredevoort op-
gegroeid in het gezin van Jan Jimmink
en Jenneken Enserink. Later, in Noord-

Holland wonende, stond Willem Jim-
mink te boek als zijnde geboren in
Vorden dan wel Zutphen op 10 augus-
tus 1778, doch een doopakte bleek
niet te vinden. De Vrouwe van Hackfort
had ook bezittingen in Bredevoort.
Door haar invloed kon Jan Jimmink
een boerderij pachten in Bredevoort.
Dé Van Lintelo's woonden vroeger op
het Walfort.
Verder onderzoek in de archieven
door dr. J.Renema, W. Bolink-Grooten-
zerink en de heer P. Dekker, aangevuld
met de gegevens uit parenteel van
mevr. T. Weevers waarin de naam Jim-
mink ook voor komt en informatie
van M. Akkerman-Jimmink en haar
zoon, bracht uiteindelijk de oplossing.
In bovengenoemd boekje wordt aange
geven hoe en waar de ontbrekende ge
gevens gevonden zijn. Het 80 pagina's
tellende boekje, waarvan 14 in kleur,
wordt uitgegeven door de Oostgelder-
se Stichting voor Genealogie en Boer-
derij onderzoek.
Het boekje is vanaf 28 november in de
boekwinkels in Vorden en Warnsveld
en bij J. Klompenhouwer, tel. (0575)
52 15 69 voor € 10,00 te koop.

Zwarte piet bezoekt koopjesavond Welkoop
Welkoop Vorden houdt op woens-
dag 23 november een speciale
koopjesavond waarbij Zwarte Piet
aanwezig zal zijn. Van 18.00 tot
21.00 uur ontvangen klanten een
korting van vijftien procent in de
vorm van een kortingscheque. Kin-
deren tot tien jaar kunnen bij
zwarte piet een speciale vouw/
kleurschoen zetten.

De gevulde schoentjes kunnen op za-
terdag 3 december weer opgehaald
worden. Wie nog geen vouwschoen
heeft, kan deze in de winkel verkrij-
gen. Door middel van een nummer op
de onderkant van de schoenen wordt
bovendien een aantal grote prijzen
verloot. De winnaars hiervan zijn op
zaterdag 3 december bekend. Tijdens
de koopjesavond trakteert Welkoop de
bezoekers op zelfgebakken speculaas.

Tribute Rode Night bij City Lido
Semi Unpugged festival metMetallica, Nirvana en U2
Rock liefhebbers kunnen hun hart
ophalen. Het zijn namelijk niet de
minste namen die op de poster
staan van de Tribute Rock Night bij
City Lido in Groenlo. Tribute bands
van Metallica, U2 en Nirvana geven
vrijdag 25 november een eerbetoon
aan hun helden in de poptempel
van de Achterhoek.

Tribute Rock Night Semi Unplugged is
een festival dat uniek is in Nederland.
Geïnspireerd door de legendarische
optredens van MTV Unplugged. Het
populaire muziekprogramma in de ja-
ren negentig trok stekkers uit bands

als Live, REM en Kiss. In Groenlo wor-
den die momenten herleefd met sen-
sationele tribute bands.

Het publiek kan genieten van een in-
ternationaal gezelschap top muzikan-
ten. Het Duitse Nutellica speelt de
mooiste nummers van Metallica in
een semi-akoestisch jasje.

Het Belgische Sliver, dé Nirvana van dit
moment, brengt een nauwgezette imi-
tatie van het MTV Unplugged optreden
uit 1994. En Crystal Dream speelt een
thuiswedstrijd met uitsluitend werk
van de Ierse rock sensatie U2.
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Hart voor beton

HCI Betonindustrie is een dynamisch bedrijf en gespecialiseerd in de fabricage van pre-

fab-betonelementen voor de utiliteitsbouw, woningbouw, weg- en waterbouw en de agra-

rische sector. In verband met de verdergaande ontwikkeling van de markt en de organi-

satie van ons bedrijf, zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functies van: : .

Bedrijfsleider productie m/v

Uw werkzaamheden bestaan uit:

- leiding geven aan productieleiders van drie

productieafdelingen en de afdelingen mallenmakerij

en vlechteri j

- het beheer van de gebouwen, het opslagterrein en

de magazijnplanning

- kwaliteits- en kostenbewaking

- ontwikkeling van productieprocessen

Door onze grote mate van flexibiliteit kan het

takenpakket afgestemd worden op uw kwaliteiten en

interesses.

De geschikte kandidaat:

- is een goede organisator en teamwerker

- kan daadkrachtig leidinggeven

- is kosten- en kwaliteitsbewust

- is dynamisch en initiatiefrijk

- heeft een opleiding op HBO niveau of

MBO niveau met aanvullende opleiding-

en gevolgd

- heeft voldoende ervaring op bouw-

kundig gebied

[ Commercieel werkvoorbereider m/v ]
Met opleidmgsmogelijkneden tot Verkoper prefab-beton

Uw werkzaamheden bestaan uit:

- uitwerking en begeleiding van projecten vanaf

opdracht tot levering

- inkoop

- voor- en nacalculatie

- actualisering offertebestand

latiebeheer

De geschikte kandidaat:

- is kosten- en kwaliteitsbewust

- is een goede organisator

- is dynamisch en initiatiefrijk

- heeft een bouwkundige opleiding met

commerciële inslag op minimaal MBO

niveau gevolgd

We bieden u een prettige en collegiale werksfeer en een bij de functie pas-

send salaris.

Heeft u interesse en wilt u eerst meer weten over één van deze vacatures,

neem dan contact op met de heer B. Vreman, telefoon (0575) 46 81 81.

Uw:schriftelijke sollicitatie met bijbehorend CV kunt u binnen 14 dagen na

verschijning van deze advertentie sturen naar:

HCI Betonindustrie, afdeling Personeelszaken, Postbus 98,7255 ZH Hengelo Gld.

HCI Betonindustrie B.V.

NATUURSTEEN,
SFEERMAKER VOOR
BINNEN EN BUITEN.

Keukenbladen • Badkamerbekledingen

Wastafelbladen • Balie- en tafelbladen

Schouwen • Vloeren • Trappen

Gevelbekledingen etc.

(7O r h e el natuursteen |

Snelliusstraat 32 7102 ED Winterswijk T0543 51 3388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem T0314 383107

www.decorbeel.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Qroot Roessink
b l o e m e n

Welkom op onze

KERSTSHOWop
vrijdag 25 november 10.00-21.00 uur

zaterdag 26 november 10.00-16.00 uur
zondag 27 november 10.00-16.00 uur

zondagmiddag midwinterhoorn blazen

Tevens te koop:
Mooie kerstbomen

van eigen land v.a. € 4."

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16
Fax (0575) 46 47 82 - www.groot-roessink.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

E-mail: info(o)contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

„De Smid"
Bteekstraat 1, Hengelo (GW)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:
FELJX TAKKENKAMP, Tele-

foon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

'*

't*

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

KE5EKVEEK VROEGTIJDIG VOOK

l* of 2* KERSTDAG
vanaf 14.00 uur

3-gangen keuzemenu van onze

Icip- e*v &hjr(&%ëüccuwt € 15,00 p.p.

kinderen t/m 6 jaar € 7,50 p.p.

of

Ke^tfbuffetw(WYn/+lcoud/€ 28,50 p.p.

kinderen t/m 6 jaar € 12,50 p.p.
vanaf 16.00 uur alleen op reservering.

KIP- EN SCHNITZELFARM
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,
het bekende halve haantje van de grill en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes,
drumsticks en kipschnitzels

t/m 6 jaar voor de prijs van € 3,50 p.p.

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grofe groepen graag reserveren.
Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl•ZJMARTE

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

Nieuwe openingstijden:
wo, do en vr vanaf 16.00 uur - za en zo vanaf 12.00 uur

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-3794151 06-53402075

mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte
www.gzgeveltechniek.nl

AAL NU VOORDE ,IG DE
SCHI DER NAAR BINNliN!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

wandafwerking. Uw voordeel: € 25,- per man per dog.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 1S jaar het

lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

D E W I N T E R S C H I L D E R , V O O R D E L I G E R D A N U D E N K T



Vo e tb al

Ratti dames
Activia 1-Ratti l
De dames van Ratti stonden vooraf
aan de wedstrijd op de koppositie en
moesten het opnemen tegen de num-
mer twee Activia. Het beloofde dus
een spannend duel te worden. Meteen
vanaf het eerste fluitsignaal stonden
beide teams op scherp. Binnen tien
minuten was het Ratti dat dacht op
voorsprong te komen. Een een-tweetje
in de zestien werd correct binnenge-
schoten. De grensrechter van Activia
dacht hier echter anders over en had
een handsbal geconstateerd. De
scheidsrechter besloost het doelpunt
in tweede instantie dus onterecht af te
keuren. Een cruciaal moment in de
wedstrijd, maar Ratti moest het dus
op nieuw gaan doen.
Het was Activia dat voor het openings-
doelpunt zorgde. Een speelster van Ac-
tivia wist door de verdediging van Rat-
ti te manoeuvreren en wist dit te ver-
zilveren met een doelpunt. 1-0. Hierna
was het de buurt aan Ratti. Wencke
Olthuis wist te profiteren van de af-
wachtende houding van de verdedig-
sters van Activia en krulde de bal met
links mooi over de keepster. 1-1. We-
derom wist de scheidsrechter de wed-
strijd naar zich toe te trekken door
niet in te grijpen na een overtreding
op een speelster van Ratti, waarop ver-
volgens Activia nog voor rust de 2-1
scoorde. Ratti was eigenlijk tegen
twaalf man aan het voetballen. De
overtuiging was er om op zijn minst
met een gelijkspel naar huis te gaan.
De duels werden hard uitgevochten.
Activia had de 3-1 op de schoen, maar
het geluk was aan Ratti zijde. Een lage
bal van Gerrie Brummelman zorgde
er voor dat Wencke Olthuis over de lin-
kerkant werd gelanceerd en wederom
wist zij met links de bal weer perfect
over de keepster van Activia te krullen.
2-2. Ratti had het gevoel dat hier nog
meer te halen viel en knokte door. In
de 40e minuut was het een verdedig-
ster van Activia dat Ratti een handje
hielp. Zij werkte de bal verkeerd weg
en Wencke Olthuis wist de bal te on-
derscheppen. Op volle snelheid pas-
seerde zij de verdedigster van Activia.
De keepster kon haar actie ondertus-
sen wel dromen, want idem dito als de
vorige doelpunten krulde Wencke de
bal geplaatst in de hoek. Een juweel-
tje! 2-3. Zo trok Ratti de wedstrijd naar
zich toe. Activia probeerde nog te red-
den wat er te redden viel, maar tever-
geefs. De wedstrijd werd nog tien mi-
nuten gerekt door de scheidsrechter,
maar helaas trok Activia aan het kort-
ste eind.

De overwinning werd naderhand nog
gevierd bij sponsor Olde Lettink, waar
de dames werden getrakteerd op een
rondje! Met nog twee wedstrijden voor
de winterstop staat Ratti nu vier pun-
ten los van Activia en heeft daarmee
de koppositie veilig gesteld. De taak
natuurlijk om de laatste wedstrijd
winnend af te sluiten.

Aanstaande zondag uit tegen Witkam-
pers.

UITSLAGEN 19/20 NOVEMBER
Zaterdag: Ratti 4-Grolse Boys 3 3A, Rat-
ti E2-Doesburg SC E5M 7-0, Ratti Fl-
AZSV F6 3-1, Harfsen D 1-Ratti Dl 1-0,
VIOD E6-Ratti El 0-1
Zondag: Ratti 3-AD '69 5 2-2, Ruurlo 6-
Ratti 2 ?, Activia DAl-Ratti DA1 2-3

PROQRAMMA 26/27 NOVEMBER
Zaterdag: Ratti Bl-SCS BI, Ratti El-
SDZZ E3, Ratti Fl-Longa '30 F7, DZSV 6-
Ratti 4, Warnsveldse Boys C3-Ratti Cl,
Concordia-W E4-Ratti E2
Zondag: Ratti 1-Lochuizen l, HSC
'21/Brein 8-Ratti 2, Veldhoek 1-Ratti 3,
Witkampers DAl-Ratti DA1

w Vorden
UITSLAGEN
Zaterdag 19 november: WG '25 Dl-
Vorden Dl 4-0, Vorden D2-DVC '26
D4M Afg., Babberich SV Dl-Vorden D3
23-0, WHCZ E2-Vorden El 4-0, Vorden
E2-Zelos El Afg., Vorden E3-Pax E2
Afg., Zeddam El-Vorden E4 6-0, Vorden
E6-Doetinchem E4 Afg., Vorden F2-Pax
F3 Afg., Vorden F3-Concordia-W F5
Afg., DZC '68 F5Vorden F4 4-0

Cadeau voor jeugd team
Vorden van ABN-AMRO

Dennis Jansen van ABN-AMRO overhandigd foto aan Vordenaanvoerder Roy Eulink.

Het was al weer een paar maan-
den geleden dat bij voetbalvereni-
ging Vorden het internationale
Wim Kuijper jeugdtoernooi
plaats vond. Op dat evenement
was de ABN-AMRO Bank Vorden
aanwezig als sponsor met tevens
een snelheidswedstrijd voor de
jeugd.

Daarbij hebben meer dan zeshon-
derd voornamelijk jeugdige voetbal-
liefhebbers een poging gedaan om
het snelheidsrecord van de bal schie-
ten te verbeteren. Tijdens het toer-
nooi heeft de bank een gezamenlijke
foto gemaakt van het Vorden team
en het Ajax team wat deelnam.

Senioren zondag 20 november: Ruurlo
2-Vorden 2 44, Pax 4-Vorden 3 1-4, Vor-
den 4-HC '03 5 00, Vorden 5-Brummen
71-1
PROGRAMMA
Zaterdag 26 november: Neede Al-Vor-
den Al, Vorden Bl-AZC BI, Erica '76
B2-Vorden B2, Vorden Cl-Sportclub
Eefde Cl, Kon. UD C3-Vorden C2, Vor-
den C3-SBC '05 C2, DZC '68 D3-Vorden
Dl, Doesburg SC Dl-Vorden D2, Vor-
den D3-EDS Dl. DZC '68 E2-Vorden El,
Vorden E2-WHCZ E2, Vorden E3-WHCZ
E4, Doetinchem E3-Vorden E4, GSV '38
E4-Vorden E5, Vorden E6-DZC '68 E9
Zondag 27 november: Vosseveld 1-Vor-
den l, Ruurlo 2-Vorden 2, Neede 4-Vor-
den 3, Vorden 4-Socii 3, Vorden 5-Erica
'767

Socü nieuws
De beker wedstrijd afgelopen zaterdag
tegen eerste klasse spelende WHCZ uit
Zutphen is voor Sociï goed verlopen.
Uiteraard werd er tegen de veel hoger
spelende Zutphennaren verloren
maar gezien de nette manier van spe-
len konden de heren met opgeheven
hoofdhet veld verlaten. Al na drie mi-
nuten kreeg Johan Riefel een dot van
een kans maar kwam met zijn verkeer-
de been bij de bal en schoot naast.
Na een dik halfuur mocht WHCZ het
vanaf de stip proberen door een over-
treding van Martij n Peters de inge-
schoten bal echter trof de lat.
Doelman Dennis Spiegelberg kreeg
veel werk en deed dit voortreffelijk tot
in 39 min een strakke voorzet werd in-
getikt ook onhoudbaar voor hem 0-1
Jammer was het voor Sociï dat het net
voor de rust 0-2 werd een prachtige
treffer boven in de kruising.
Met deze stand ging men rusten en
vraag velen zich af hoe groot zal de
uitslag worden is het klasse verschil
ook in doelpunten uit te drukken
Maar na 90 min stond nog steeds de 0-
2 op het bord en verdiend het gehele
elftal van Sociï een groot compliment
voor de manier van spelen.

Sociï lig nu uit het beker toernooi en
gaat zich richten op het competitie
duel a.s. zondag tegen St Joris thuis de
ze wedstrijd kan trainer Jan Steffens
ook weer beschikken over Jan Willem
Krijt die halverwege de tweede helft
na lang geblesseerd te zijn geweest
zijn rentree maakte.

Afgelopen dinsdagavond werd de fo-
to aangeboden aan Roy Eulink aan-
voerder van het Vordenelftal. Dennis
Jansen van de ABN-AMRO overhan-
digde de foto, en gaf aan dat men
graag ook in 2006 weer op het toer-
nooi aanwezig is met een speciale
activiteit. Behalve een ingelijste foto
voor in het clubgebouw ontvingen
alle spelers ook een exemplaar. Op
de foto zijn de namen van alle spe-
lers bijgevoegd, zodat over ongeveer
tien jaar een Vordenaar kan aanwij-
zen tegen welke Oranjespeler hij
ooit uitkwam. Want van het huidige
Nederlands Elftal heeft een grote
groep spelers ooit deel genomen aan
het Wim Kuijpertoernooi in Vorden.

Aankomende vrijdagavond is er een
grote bingo aanvang 19.00 uur in de
kantine van Sociï. De opbrengst komt
ten goede van de jeugd!

VERDERE UITSLAGEN
Keijenburgse B Bl-SBC BI 0-8, SBC Cl-
Loo Cl 6-3, SBC Dl-Loo Dl 2-3, SBC D2
-Be Quick Z D4 2-1, SBC D3 -DZC 68 E2
3-6, SBC E2 -Warnsveldse B E5 12-2,
Warnsveldse B F2-SBC Fl 6-1, Sp Does-
burg F2-SBC F2 16-2, Sociï-WHCZ 0-2,
Sociï 2-Gorssel 2 IA, Baakse B 2 -Sociï3
4-2, Brummen 5 -Sociï 4 2-0, Sociï 5—
Gazelle N 5 2-1

PROGRAMMA 26/ 27 NOVEMBER
SBC Cl-Veluwezoom Cl, Vorden C2-
SBC C2, Wolfersveen Dl-SBC Dl, OBW
D5-SBC D2, Sprinkhanen D2-SBC D3,
AZC El-SBC El, Halle E 1-SBC E2, Sociï
1-St Joris l, Schalkhaar 5-Sociï 2, Vor-
den 4-Sociï 3, Sociï 4-SHE 3, Sociï 5-
Voorst 5

Volleybal

De dames van Dash sinds kort gespon-
sord door 2 nieuwe sponsors te weten
Architectenbureau Friso Woudstra en
Strada sports hadden afgelopen zater-
dag een zware uitwedstrijd voor de
boeg in Aalten tegen de koplopers
GUV Greven Bovo.
De Ie set werd goed begonnen en ging
tot 10-10 gelijk op daarna liep Bovo ge-
leidelijk uit op Dash vooral door een
beter blok en sterk aanvallend spel.
Deze set verloor Dash met 20-25.
In de 2e set kwam Dash al gauw op
achterstand vooral door veel foute op-
slagen. Bovo liep uit tot 16-12 waarna
Dash sterk terug vocht en de stand tot
17 gelijk bracht, maar uiteindelijk
bleek Dash vooral aanvallend niet op-
gewassen tegen Bovo en verloor deze
set met 25 - 19.
In de 3e set kwam Dash in het begin
op achterstand, 16-10, door service-
druk kwam Dash weer terug in de set,
maar uiteindelijk trokken de dames
van Bovo de set weer naar zich toe. In
de laatste set ging het lang gelijk op
tot 16-16, maar weer bleek de ervaring
en het lengte verschil .gemiddeld 6 cm
per speelster, in het voordeel van Bovo
te werken en werd ook deze set met
25-19 verloren.
Het geroutineerde Bovo.de jongste bij
Bovo is 23; even oud als de oudste bij

Dash, dus nog een maatje te groot
voor het jonge Dash team maar al met
al niet slecht gespeeld.

UITSLAGEN
ZATERDAG 19 NOVEMBER
GUV GREVEN BOVO Dl-Dash Dl 4-0,
s.v.Harfsen Dl-Dash D3 4-0, Vollverijs
Dl-Dash D2 04, Dash 1-Harfsen l Niet
gespeeld, Dash MB2-VCV MB2 4-0,
Dash MB3-KSV MB1 1-3, Dash H3-KSV
H2 0-4, Dash MCl-Willems Gemini
MCI 0-4, Dash MBl-Harfsen MB1 3-1,
Dash D4-Tornax D2 3-1, Dash D5-DVO
D7 04, Dash Hl-KSV Hl 3-1

PROGRAMMA
ZATERDAG 26 NOVEMBER
Overa MBl-Dash MB3, Longa '59 MB1-
Dash MB1, Rohda MBl-Dash MB2,
Sparta MCl-Dash MCI, WSV D5-Dash
D5, Brevolk Dl-Dash D6, KSV D3-Dash
D4, Marvo '76 H2-Dash H2, Halley H2-
Dash Hl, Dash 1-Dijkman/WSV l, Dash
1-BVC73 l, Dash D2-Wevoc Dl, Dash
D3-Dijkman/WSV D2, Dash Dl-Boeme-
rang D2.

Tennis

Prachtige tennis-
prestatie Martine
Dijkman
Onze plaatsgenote Martine Dijkman
heeft zondag tijdens een 'drie sterren'
toernooi in Enschede een prachtige
prestatie geleverd door in het A- toer-
nooi tot de laatste acht door te drin-
gen. Daarin verloor zij in drie sets van
de latere winnares Stefanie Leushuis.
Martine won de eerste set met 6- 4, ver-
loor de tweede set met 6-3 en verloor
de derde set na een tiebreak.

Om aan het A- toernooi te mogen deel-
nemen moest Martine Dijkman vorige
week eerst een kwalificatie toernooi
spelen. Hieraan namen 32 tennisters
deel. Uiteindelijk werden de beste vier
(waaronder Martine) tot het hoofd-
toernooi toegelaten. In dit hoofdtoer-
nooi won de Vordense zowel de eerste
als de tweede partij.

De tweede wedstrijd werd een over-
winning met een gouden randje. De
Vordense speelde tegen Anouk Tigy,
de Nederlandse kampioen uit 2004 in
de categorie meisjes tot 16 jaar. Marti-
ne won deze partij met 6-3 en 7-6 waar-
door ze tot de laatste acht doordrong.

Helaas voor haar moest de kwartfina-
le al binnen een halfuur na haar zege
op Anouk Tigy gespeeld worden met
het hierboven genoemde resultaat.

Marktvereniging
De marktvereniging in Vorden, op-
gericht op 12 oktober 1906, wil vol-
gend najaar, in de vorm van een re
ceptie extra aandacht besteden aan
het honderd jarig bestaan. Ook
wordt gedacht aan, hetzij een boek-
je uit te geven, hetzij een foto expo-
sitie te houden. Daarvoor wordt
een beroep gedaan op de plaatselij-
ke bevolking. Wellicht zijn er nog
mensen die in het bezit zijn van fo-
to's die met de markt te maken
hebben, of andere leuke kiekjes die
bij een boekje of expositie gebruikt
kunnen worden. De foto's kunnen
worden opgestuurd naar de heer H.
Weenk, Schuttestraat 12, 7251 MZ
Vorden.

Voor nadere i n f o r m a t i e kan men
hem ook bellen, (0575) 55 66 59.

Paardensport

Dit weekend stond de tweede dres-
suurselectiewedstrijd voor de ponyrui-
ters van PC De Graafschap op het pro-
gramma. In Gorssel werd zondag tot
ver in de avond gereden om een goede
prestatie neer te zetten die meetelt
voor de kwalificatie voor de indoorre
giokampioenschappen dressuur.

Bij de kleine maat pony's werd er goe-
de zaken gedaan door Jermaine Pel-
lenberg. Zij kwam uit in de klasse B-C
met haar pony Tania en in de klasse
L2-B met haar pony Sylvia. In beide
klassen wist zij de eerste prijs te beha-
len en zette zo een goede stap in de
richting van de regiokampioenschap-
pen. Vera Kingma kwam ook uit in de
klasse B-C met haar pony Sunny Boy
en ging hier met de tweede prijs naar
huis met 160 punten.

Sebastiaan Hamer kwam uit bij de
grote ponyis in de klasse B-DE en reed
met zijn pony Sunshine of Toys naar
een derde plaats met 166 punten.

Bij de gevorderde ponyis waren het Mi-
rijam van Mal en Hester Slegt die met
de eerste prijs naar huis gingen. Mirij-
am kwam uit in de klasse L2-DE en
scoorde 166 punten met haar pony Dy-
namic Dancing. Hester reed in de klas-
se M2-DE met haar hengst Woodrow
Carisbrooke en kreeg 168 punten voor
haar getoonde proef.

In Barchem werd er ook nog een
springwedstrijd gereden. Vera Kingma
met Sunny Boy behaalde hier een vier-
de plaats in de klasse B-C.

Zaalvoetbalteam op weg
met Startïavel

Een zaalvoetbalteam bestaand uit Wichmondse jeugd heeft in Hüde Hissink een kle-
dingsponsor gevonden. Deze mobiele reisadviseur van Star Travel komt op afspraak
bij mensen thuis om in alk rust een vakantiebestemming uit te zoeken en te reserve-
ren.
Op de foto Hüde Hissink met de trotse dragers van het geel-zwarte StarTravel tenue.
Staande Harm Loman, Johan Riefel, Ruben Rensink en keeper Henry Vreeman, gehurkt
Thijs Rensink, Stefan Roording, Maarten Rensink en Oscar ter Bogt.



Na succesvolle eerste keer
nu 2e basiscursus digitale fotografie

'Skyline van Zutphen'
Deze foto is omgezet in zwart wit en verbeterd met Photoshop, er is niets mee getruct, alleen 'eruit gehaald wat er al in zat'

De Zutphense fotograaf Hans Hendriks geeft op 6 en 7 december in
Warnsveld voor de tweede keer een basiscursus digitale fotografie. De
eerste avond over 'meer halen uit je digitale camera' en de tweede avond
'in een aantal stappen achter de pc je digitale foto's verbeteren'.

'Ik hoor vaak van mensen die een digi-
tale camera hebben, dat die alleen
maar op de stand 'automaat' staat. Ver-
volgens hoor je dat hun foto's vaak
niet verder komen dan het opslaan op
de pc'. Terwijl er zoveel meer mogelijk
is. Als ik dan achter mijn computer zit
met Photoshop aan en laat zien hoe
simpel je je foto's kunt verbeteren is
bijna iedereen verbaasd. In de fotowin-
kel zeggen ze dat er tegenwoordig bij
de camera niet eens meer een geschre
ven handleiding zit alleen een cd. Ook
software om iets met de digitale foto's
te doen ontbreekt in veel gevallen. Zo

loop ik al tijden te denken dat een sim-
pele basiscursus veel mensen een stap-
je verder kan helpen. In oktober heb ik
2 avonden een zaaltje in het Nutsge
bouw in Warnsveld gehuurd en heb
met een beamer en laptop op de eerste
avond 'life' laten zien wat je met een
digitale camera kunt doen. Op de 2e
avond met beamer, laptop en een cur-
susboek (op Photoshop Elements geba-
seerd en bij de cursus inbegrepen) hoe
je eigen foto's in een vast aantal 'routi-
ne'stappen kunt verbeteren.
'Eerlijk gezegd was ik blij met de zeer
enthousiaste reacties na afloop van de

twee cursusavonden. Ook vond ik het
opmerkelijk dat iedereen zich gelijk
voor beide avonden op heeft gegeven'
aldus Hans.

Tot maandag 28 november kan men
meer informatie krijgen of zich opge
ven via telefoonnummer 06 - 16 592
571. Maximaal 15 deelnemers per
avond, de avonden beginnen om 19.00
uur. Het bewerken van de foto's is ge
baseerd op Photoshop Elements, een
programma met veel mogelijkheden,
maar als consumenten zusje veel aan-
trekkelijker geprijsd dan het veel
duurdere Photoshop.
Het Nutsgebouw in Warnsveld, waar
de cursus gegeven wordt, ligt op de
hoek Breegraven / Bonendaal. Zie ook:
www.hendriksfotografie.nl

FanArt en Vorden E2; een perfect 'een-tweetje'

FanArt, de specialist op het gebied
van merchandising en fanartike
len (zie www.fanart.nl) en o.a. leve-
rancier bij de BVO's en de KNVB
heeft de E2 van de W Vorden voor-
zien van nieuwe (retro)tenues.

Directeur van Fanart, John Hasse-
broek, (zoon Gij s voetbalt ook in dit
team) leiders Hendrik -Jan Beernink,
Gerrit Bijenhof en de jongens van Vor-
den E2 gingen hiermee natuurlijk
maar wat graag op de foto!

Voetbalvereniging Vorden dankt van-
zelfsprekend Fanart en John Hasse-
broek voor de tenues en hoopt dat de
helden van de E2 er maar veel in mo-
gen winnen.

Vogelvoeractie voor het clubhuis
van Scouting
Op zaterdag 26 november houdt de
Vordense Scoutinggroep "David G. Al-
ford," in samen- werking met Wei-
koop, de jaarlijkse actie "Wintervoer
voor Vogels."

De welpen, verkenners en explorers
van de groep komen in Vorden en
Wichmond bij de inwoners aan de
deur om een pakketje wintervoer voor
vogels te verkopen. Door zo'n pakketje
wintervoer aan te schaffen helpt u
niet alleen de vogels de winter door,
maar levert u ook een bijdrage aan de

groepskas. Het bijeengebrachte geld
zal voornamelijk besteed worden aan
de afbouw van het nieuwe clubhuis.

Om zaterdag 28 mei j.l. werd het nieu-
we clubhuis feestelijk geopend. Met
dit feest was de klus nog niet klaar.
Het project omvat nog tal van werk-
zaamheden, zoals het oprichten van
de bijgebouwen, het schilderen van de
buitenboel en het inrichten van de
omgeving. Verreweg het meeste werk
wordt gedaan door vrijwilligers, zodat
de kosten beperkt kunnen blijven.

Uw bijdrage wordt dus met zorg be-
steed.
De vogelvoer- en potgrondacties van
Welkoop en Scouting vormden nog
een belangrijke bron van inkomsten
voor de realisatie van het clubhuis.
Thans zijn onderhoud en uitbreiding
van de gebouwen nodig om het groei-
ende aantal scouts en goede plek en
een goed scoutingspel te kunnen bie-
den. Jeugdleden en leiding hopen dan
ook, dat de bevolking van Vorden en
Wichmond ook nu weer de vogels en
Scouting zal helpen.

Vuurwerktherapie voor uw huisdier
De laatste twee maanden van het jaar zijn aangebroken. Dit houdt in
dat de tijd van het vuurwerk ook weer aan zal breken. Voor menig
huisdier breekt er dan een tijd van stress en angst aan.

De medicatie die hiervoor werd ge
bruikt baseerde zich vooral op het
feit dat de hond of kat met oud en
nieuw geen problemen zou veroor-
zaken. Het knallen duurde vroeger
vaak ook maar een uurtje of twee.
Tegenwoordig wordt er echter meer-
dere dagen vuurwerk afgeschoten
en zult u dus meerdere dagen
tabletten moeten geven. Het nadeel
van deze middelen is dat ze alleen
als symptoombestrijding werken, de
oorzaak wordt niet aangepakt: Uw
hond of kat zal nog steeds bang blij-
ven voor knallen.

Tegenwoordig is er nog een andere
mogelijkheid: een therapie die er
voor zorgt dat de angst voor het
vuurwerk minder zal worden. De
therapie zal bestaan uit een medi-

cijn die er voor zorgt dat de angst
vermindert in combinatie met het
heel langzaam laten wennen aan en
het geluid van vuurwerk/onweer
met behulp van een speciale CD.
Het trainen rnet de CD zal gebaseerd
zijn op het koppelen van iets plezie-
rigs (spelen/eten) aan het geluid.
Hierdoor wordt voorkomen dat de
hond of kat angstig zal gaan reage-
ren. Met beide middelen moet u al
eind november beginnen. De trai-
ning zal dagelijks tussen 5 en 15 mi-
nuten in beslag nemen.

Voor uitgebreide informatie over de
mogelijkheden of een advies op
maat kan men contact opnemen
met Miriam Kafoe, kynologisch ge
dragstherapeut van De Graafschap
Dierenartsen, tel. (0575) 55 12 77.

Gratis met
Super de Boer naar
het wintercircus!
T/m 17 december kan men bij uw Su-
per de Boer sparen voor een graits
kaartje van het grandiose wintercircus
Sijm. Vanaf 31 december slaat circus
Sijm haar tent op bij camping Goldberg
in Vorden. De Super de Boer klanten
krijgen dan een 2 uur durende voorstel-
ling aangeboden die voor zowel jong
als oud zeker de moeite van het kijken
waard is. Tot ziens in het circus!

N314 bij Warnsveld
afgesloten
Op 30 november van 9.00 tot 13.00 uur
wordt de rondweg N314 bij Warnsveld
in beide richtingen afgesloten.

Dit is het gevolg van het aanbrengen
van detectielussen en apparatuur om
verkeerstellingen te doen.

De werkzaamheden vinden plaats
tussen de rotondes Leesten West en
Leesten Oost. Het verkeer wordt ter
plaatse omgeleid.

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

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

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

• Kaartclub s'maandagsmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

NOVEMBER
23 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
23 Klootschieten bij de Kleine Steege.
24 Klootschietgroep de Vordense Pan.
24 PCOB middagbijeenkomst in het

Stampertje, 14.30 uur. "De 4 jaar-
getijden' door dhr Niessink uit
Apeldoorn plus verrassing

26 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+
in de Wehme; info tel. 55 20 03

28 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
30 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
30 HVG Linde, Sinterklaasavond.
30 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, de Wehme.
30 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege.

Verwen uzelf of een ander
met een schoonheids-
behandeling!
Drukte en stress tijdens de feestda-
gen, iedereen heeft er last van. Syl-
via haar- en huidverzorging heeft
een leuke schoonheidsbehande-
ling voor de haastige dames en he-
ren. Dit is een speciale behande-
ling op basis van kaneel.

De naar speculaas ruikende behande-
ling brengt uw huid weer helemaal in
topconditie en d.m.v. aromatherapie
heeft de behandeling een echte ont-
spannende werking. Deze behande-

ling is geschikt voor alle huidtypes.
Wanneer u voor uzelf of voor een an-
der een cadeaubon aanschaft bij Syl-
via haar- en huidverzorging, ontvangt
u een gratis attentie (ampul t.w.v. E 5,-
), de duur van de behandeling is 90 mi-
nuten. Voor meer informatie over de
ontspannende oppep behandeling
kunt u contact opnemen met Sylvia
haar- en huidverzorging. Tel. (0575) 46
3066.

Zie advertentie elders in deze Contact.
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BRONCKHORSTPAGINA - Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid

"Ik heb er zin in"
Henk Aalderink ziet zijn taak als burgemeester van gem. Bronckhorst als een uitdaging

Orogistcnj
:otoservice
--foto's

Het echtpaar Aalderink met kleinkinderen bij aankomst bij het gemeentehuis

hamer aan burgemeester Aalderink.
'Namens de gemeenteraad van
Bronckhorst wens ik u en uw echtge
note hier een gelukkige toekomst toe'.

Namens het college (zonder B) werd
het woord gevoerd door loco-burge
meester Ab Boers. Hij had het burge-
meestersechtpaar al welkom geheten
's middags bij het veerpontje van
Bronkhorst (zonder c) samen met het
ontvangstcomité. Boers vertelde hoe
de toeristische route vanaf de veerpont
is verlopen. Met een paardentram
voortgetrokken door Belgische paar-
den, ging het door het rivierenland-
schap en de waarden naar het stadje
Bronkhorst.

De gemeente is rijk aan cultuurhisto-
rie, waarbij het stadje Bronkhorst het
pareltje vormt. De gemeente Bronck-
horst heeft veel te bieden aan toeris-
ten en er liggen veel kansen voor de
sector recreatie en toerisme. 'Je zal het
maar in je portefeuille krijgen', aldus
Boers die de nieuwe burgemeester
lachend aankeek.

Met een bus werd de route vervolgd
door het gebied van Steenderen, Tol-
dijk en Bekveld. 'Dit gebied biedt nog
steeds kansen voor agrariërs', aldus
Boers. Hij gaf aan de mogelijkheden,

'Als de burgemeester de keten om-
heeft straalt hij iets uit. Hier zijn we,
hier is Bronckhorst, hup, er tegen-
aan!', klonk het door de raadszaal.
Boers blikte nog even terug op de af-
gelopen tien maanden. Waarnemend
burgemeester Henk van der Wende
kreeg veel lof toegezwaaid voor deze
periode. 'Maar we kunnen niet nog
lang terugvallen op de problemen en
complexiteiten van de herindeling. Na
Van der Wende de wende?'. Boers
wenste het echtpaar veel geluk in
Bronckhorst.

Gemeentesecretaris Paul van Gog
bracht de felicitaties over namens de
medewerkers van de gemeente
Bronckhorst. In de persoonlijke ge-
sprekken was hem opgevallen de enor-
me dossierkennis van Aalderink.
'Je bent nieuwsgierig wat er leeft in
de gemeente en je stelt er vragen over',
aldus Van Gog. 'Bronckhorst is een
rustige gemeente maar er is nog veel
te doen. Henk 'de eerste' heeft een
stevige fundament neergelegd. Ik kijk
er naar uit om samen met jou aan de
slag te gaan'.

Burgemeester Margreet Horselenberg
van Doetinchem feliciteerde Aalde-
rink namens de Kring van Burgemees-
ters. Zij vond dat het contact met

Henk Aalderink is maandag 14 november officieel geïnstalleerd als
burgemeester van de gemeente Bronckhorst. In een buitengewone
raadsvergadering, waarbij veel afgevaardigden en belangstellenden
aanwezig waren, werd hij door verschillende personen toegesproken.
Loco-burgemeester Ab Boers benadrukte onder andere de zware taak
die voor hem ligt Henk Aalderink zegt zelf zin te hebben om te begin-
nen na het warme onthaal. 'Ik moet zeggen dat de ontvangst vandaag
net zo warm was als de afgelopen maanden. Als je op deze warme
wijze wordt ontvangen, en dan ook nog met alle tradities erbij, dan
geeft dat een bijzonder goed gevoel. En ook zoals het vanmiddag ging
met de installatievergadering. De heb er zin aan om te beginnen'.

Voorafgaand aan de installatie werd
Henk Aalderink en zijn vrouw Wilma
bij het veerpont in Bronkhorst harte-
lijk ontvangen door loco-burgemees-
ter Ab Boers namens het ontvangst-
comité van de gemeente Bronckhorst.
Halverwege de rivier werd een bor-
reltje gedronken, een traditie die
eenmaal hoort in de Achterhoek. Het
gezelschap zette voet aan wal aan de
'goede' kant van de IJssel.

Met een paardentram, getrokken door
Belgische trekpaarden, ging het door
het kleinste stadje van Nederland naar
de parkeerplaats. Hier werd overge-
stapt op een bus en ging het naar het
gemeentekantoor in Hengelo. Bij deze
stop stapte Aalderink en zijn vrouw
over in een landauer met Gelderse
paarden ervoor en ging het naar het
gemeentehuis. Daar werd het burge-
meestersechtpaar ontvangen door
plaatsvervangend raadsvoorzitter Her-
man Gosselink. Na het ontvangst van
de gasten en het tekenen van de recep-
tieregister nam iedereen plaats in de

raadszaal. Ook een gedeelte van de hal
was erbij aan getrokken om alle geno-
digden een plaats te bieden. Onder een
luid applaus kwam Henk Aalderink
met zijn vrouw Wilma, de moeders
van het echtpaar Aalderink, kinderen
en kleinkinderen, de volle raadszaal
binnen.

De buitengewone raadsvergadering
werd geopend door de plaatsvervan-
gend voorzitter van de raad, Herman
Gosselink die iedereen welkom heette.
De plaatsvervangend griffier, Gert Jan
Mugge, las het benoemingsbesluit voor.
Waarnemend raadsvoorzitter Gosse-
link liet in zijn toespraak weten, dat
Bronckhorst al een constructief fusie
traject achter de rug heeft. 'Daardoor
is er al veel op de rails gezet, maar er
moet nog veel gebeuren'. Gosselink
blikte in zijn speech uitvoerig terug
waarom de gemeenteraad unaniem
besloten had Aalderink voor te dragen
als nieuwe burgemeester. 'Heel een-
voudig, omdat u het beste voldeed aan
het gewenste profiel'.

Henk Aalderink kan wel lachen om het cadeau die hij kreeg van zijn partij

Herman Gosselink, de nestor van de gemeenteraad, zal later de voorzittershamer overhan-
digen aan de nieuwe burgemeester

'U bent ondernemer geweest in de vei-
ligheidsbranche. U waakte daardoor,
over de bezittingen van anderen', ging
hij verder. 'Nu gaat u zich inzetten
voor de gemeente Bronckhorst. Sociale
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid
is de basis voor uw handelen. U hebt
volgens eigen zeggen een sociale en
liberale kamer in één hart. Dat zijn
allemaal eigenschappen, die u in deze
plattelandsgemeente goed van pas
zullen komen', aldus Gosselink.

Hij attendeerde Aalderink op de 'derde
helft' na afloop van een raadsver-
gadering. Hier zijn geen termijnen,
maar er is veel ruimte om elkaar op
een andere wijze te ontmoeten. 'Ik
kan u zeggen, dat het goed is hierbij
aanwezig te zijn en om elkaar beter te
leren kennen'. Volgens Gosselink zul-
len de inwoners het zeer waarderen
dat ze Aalderink niet alleen leren ken-
nen als eerste burger van de gemeente
Bronckhorst, maar ook als burger-
vader. 'Dit is andere invulling van uw
functie. Daar is vertrouwen voor nodig
en dat komt niet vanzelf. Dat vraagt
om een zekere inspanning. Als het
vertrouwen er eenmaal is, dan kan
het ook na jaren niet meer stuk. De
Achterhoeker is van nature afwachtend,
maar is zeer gevoelig voor waardering
en belangstelling. Deze eigenschappen
zullen u ongetwijfeld bekend zijn'.
Vervolgens overhandigde Gosselink
als nestor van de raad de voorzitters-

maar ook de beperkingen voor de
werkgelegenheid in dit gebied.

De loco-burgemeester ging verder met
de beschrijving van de route. Vanaf
het gemeentekantoor stapte de nieuwe
burgemeester met zijn echtgenote in
een koets, voortgetrokken door Gel-
derse paarden. 'Hengelo is van ouds-
her een paardendorp. De paardenkeu-
ringen die hier meerdere keren per
jaar op de Hietmaat worden gehou-
den zijn landelijk bekend. Proefje met
welk een trots we spreken over ons ge
bied! Wij Bronckhorstenaren houden
van onze gemeente en dat stralen we
uit'.

'Gelukkig krijgen we een Achterhoeker
als burgemeester, waarvan we denken
dat die de taal van de bevolking
spreekt en herkent', ging Boers verder.
'Ook is hij iemand die aanvoelt hoe
een Achterhoeker denkt en spreekt.
Maar hoe is de reactie van de bevol-
king? Als je goed luistert en door-
vraagt, hoor je wel eens wat zoals: 'De
nieje burgemeister? Eerst moar's
kiek'n hoe ie 't dut en hoe he'j zich on-
der de mensen begif. Oh, kumpe van
oltsher uut Almen? Oh, jao un Achter-
hooker.Jao, jao!'

Vervolgens kreeg Aalderink de ambts-
keten omgehangen door loco-burge-
meester Ab Boers. Na de felicitaties
ging Boers verder met zijn toespraak.

Bronckhorst door de herindeling min-
der was geworden. 'Maar daar kan bin-
nenkort verandering in komen. Eén
grensbord staat door de herindeling
niet op de juiste plek', zei ze lachend
richting Aalderink.

De nieuwe burgemeester Henk Aal-
derink was blij verrast met de warme
ontvangst bij zijn installatie. Hij be-
dankte de raad voor het in hem gestel-
de vertrouwen. 'Er moet nog veel ge
beuren in Bronckhorst en samen
moet dit lukken. Ik geloof in het échte
dualisme. De raad en het college is op
de goede weg en dat geeft vertrouwen
voor Bronckhorst'.

'Uw burgemeester staat boven de par-
tijen, maar wil wel midden tussen de
mensen staan', ging de kersverse bur-
gemeester verder. 'Bronckhorst heeft
veel dorpen en kernen en is een mooie
gemeente. 'Wie zou daar nu geen bur-
gemeester van willen zijn', aldus Aal-
derink die zijn taak als burgemeester
van Bronckhorst als een uitdaging ziet
om er iets moois van te maken.

Na het officiële gedeelte was er aan-
sluitend een welkomstreceptie. Veel
inwoners en vertegenwoordigers van
verenigingen, organisaties, instanties
en bedrijven kwamen Henk Aalderink
en zijn vrouw Wilma de hand schud-
den om persoonlijk kennis te maken
met het burgemeestersechtpaar.



PARTNERS IN
JEUGDVOETBAL 'tf

KNVB

Super
deBoer

l Zaterdag 3 december
l organiseert

Super de Boer Grotenhuis
op het terrein van de voetbalvereniging Vorden een "Superkicks

Voefbalmiddag" voor alle jeugdige voetballiefhebers.
Op deze middag kun je terecht voor:
• Dikke Bertha schieten (kijken hoe hard je kunt schieten)

• Penaltybord schieten

• Voetbalclinic met twee topvoetballers uit de

Nederlandse Zaalvoetbalcompetitie

• Ook kun je dubbele "Superkickskaarten" ruilen, dus breng ze mee.

Op een apart veldje kun je de trucs van de"Superkickskaarten" oefenen en

perfectioneren samen met de twee Topvoetballers.

Er zijn deze middag ook enkele prijzen te winnen.

De middag begint om 14.00 en duurt tot 16.15 uur.

Super
deBoer

Jullie zijn van harte welkom namens:

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18» Vorden «Telefoon (0575) 5527 13

Veel voetbal plezier

Zl .FDE Wi

ledere week kijkt men uit naar de
kerkdiensten en doktersdienst in

weekblad Contact.

v.o.f .

s c h o o r s t e e n v e e g bed r i j f_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Ook voor VERFMENGEN
bent u bij ons het goede adres

HASSELOSCHILDERS

Hasselo Schilders
Groenloseweg 13, Ruurlo

Tel. (O573) 45 12 87

e-mail:

hasseloschilders@wanadoo.nl

Als verplegende op vakantie?
Ga mee met de Zonnebloem!
Ben jij verpleegkundige of ziekenverzorgende en wil je langdurig

zieken en gehandicapten de vakantie van hun
leven bezorgen? Sluit je dan aan bij ons x^\\

supergemotiveerde team vrijwilligers.

Bel (076) 564 63 65 of kijk
op www.zonnebloem.nl de Zonnebloem

De nieuwe Matiz
Ladies only

-

Vanaf € 6.995,-

De laatste kans om te profiteren van de Matiz 0,8 Pure. Normaal vanaf € 7.995,- nu vanaf € 6.995,-. Alleen bij Auto Palace

Dit is 'm dan, de nieuwe Matiz. Met zijn verrassende wendbaarheid, kleine draaicirkel en zuinige verbruik dé ideale auto voor in de stad.

Daarbij ziet de Matiz er ook nog eens heel trendy uit en is hij verkrijgbaar in 10 frisse kleuren. En wat ook mooi is, deze auto rijdt u al

vanaf € 6.995,-. Chevrolet. It's a big plus

Auto Palace Doetinchem
Plakhorstweg 1-3, Doetinchem, 0314-341600
www.auto-palace.nl



PIET JE7TICA VIERDE ZILVEREN JUBILEUM

Zaterdagmiddag wandelden of
fietsten vaders en moeders en voor-

•al veel kroost in grote getale vanaf
de Horsterkamp naar kasteel Vor-
den om daar Sinterklaas te verwel-
komen. Opgewonden gezichtjes in
afwachting van de dingen die ko-
men gaan. Waar zou de Sint toch
zijn? In het kasteel? Plotsklaps
stemmetjes die riepen: 'ik zie hem,
ik zie hem! En ja hoor daar kwam
de Sint in zicht, gezeten op zijn
trouwe paard, vanuit de bossen
dwars door de kasteelweide rich-
ting oprijlaan. En om hem heen
rennende Pieten die hem als het
ware beschermden. Je weet het in
deze roerige tijden immers nooit
of er nog nazaten van roofridder
Berend van Hackfort te voorschijn
zouden komen om de Sint te bela-
gen. Gelukkig niet, alleen maar
kinderen met blosjes op de wan-
gen. Het oude Sinterldaas- hart
ging er weer 'jonger* van kloppen!

De Sint werd toen hij eenmaal was af-
gestapt namens de VOV verwelkomd
door Marcel Leferink. Vervolgens
kwam de kindervriend handen tekort
om de vele tekeningen in ontvangst te
nemen en/ of de kinderen een aai over
de bol te geven. De Pieten strooiden
met gulle hand pepernoten. Halverwe
ge de oprijlaan stond de jubilerende
muziekvereniging Sursum Corda op-
gesteld met als opdracht om de Sint
muzikaal richting het dorpscentrum
te loodsen, waar de Goeheiligman op-
nieuw een hartelijk welkom ten deel
viel door Yvonne v.d. Burg namens de
VOV en Henk Aalderink, de nieuwe
burgemeester van Bronckhorst.

Ook sprak burgemeester Aalderink
vriendelijke woorden tot Piet Jettica
die deze dag voor het 25e achtereen-
volgende jaar de Sint bij zijn intocht
in Vorden vergezelde. De Sint vertelde
de pers zeer blij te zijn met zijn mees-
terknecht. ' Ik heb in Reinaldo, Rodri-
go, Marjolica en Herberto bijzonder

Sint op weg naar het Dorpscentrum.

goede Pieten. Maar zonder de anderen
tekort te doen is Jettica toch mijn be-
ste Piet. Heeft natuurlijk ook te maken
met haar jarenlange ervaring. Boven-
dien is Piet Jettica erg creatief. Ze
speelt heel goed in op onverwachte
omstandigheden onderweg. Door alle
drukte heb ik nog geen cadeautje voor
haar kunnen kopen. Dat doe ik van-
daag nog wel, in de winkels in Vorden
is best nog wel wat leuks te vinden.
Nee hoor, ik zeg niet wat ik voor haar
ga kopen, dat is zuiver privé', zo sprak
de Sint.

En is de Sint niet moe geworden om
vanuit kasteel Vorden naar het dorps-
centrum te lopen?

'Ik moet eerlijk zeggen, de afstand is
mij erg meegevallen. Ik had mij na-
tuurlijk ook goed voorbereid en boven-
dien niets aan het toeval overgelaten.
Hier kijk maar, één van de Pieten
heeft,' voor het geval dat' een rollator
voor mij bij zich', zo sprak de Sint. In
het dorpscentrum hield hij zich een
poos met de jeugd bezig. Dat zelfde
deed Sinterklaas aan het eind van de
middag toen de kinderen uit de buurt-
schappen Kranenburg en Medler hem
in de sporthal van school de Kraanvo-
gel toezongen. Ook brachten Sint en
Pieten een bezoek aan Nuova, De Zon
en de Weppel.
Voor Piet Jettica was het zilveren jubi-
leum wel een hele aparte ervaring.' Ik

heb het vak van Piet eigenlijk al heel
vroeg van mijn vader geleerd. Sinter-
klaas vindt mij soms een tikkeltje te
brutaal. Toch kunnen Sint en ik het
heel goed met elkaar vinden, wij vul-
len elkaar prima aan. Trouwens ik
kom heel graag in Vorden. Ik ben hier
al eens met de helicopter geland, als-
mede een intocht in een motor met
zijspan meegemaakt. Ook vele keren
met de trein, allemaal erg leuk. Weet
je wat zo opvallend is in Vorden, de
kinderen hebben allemaal 'glimogen'.
De pret straalt er vanaf, zo sprak Piet
Jettica die bekend staat vanwege haar
malle fratsen en streken.
Dat ondervond zaterdagmiddag ook
de vriendelijke wijkagent Jacques Ta-

Piet Jettica.

bor. Toen deze zijn dienstauto bij de
rotonde Dorpsstraat/ Horsterkamp
had geparkeerd om vervolgens het ver-
keer te regelen sprong Piet Jettica
plotsklaps in zijn auto. Ze zette het
alarm en de zwaailichten aan en liet
zij de claxon keihard loeien. De kinde-
ren vonden het prachtig, ook kinder-
vriend Jacques Tabor kon er hartelijk
om lachen. Piet Jettica heeft duidelijk
wat met de politie. Een paar jaren gel-
den hield ze een politieauto aan, om
vervolgens aan de agent te vragen of
deze wel in het bezit was van een rijbe-
wijs! Er viel deze zaterdag nog meer te
lachen toen enkele Pieten als 'gekken'
op de fiets door het centrum van het
dorp raceten. Sint:' oen laat ze maar,
ze moeten even de overtollige energie
kwijt'.
Dus even ontspannen dat moet kun-
nen want de Pieten moesten zaterdag-
nacht immers weer 'vol aan de bak',
want Sinterklaas riep bij de intocht de
kinderen op, om toch maar vooral de
schoen te zetten!!

Marcel Leferink begroet de Sint

Wachten op de Sint bij hel Dorpsa-nlnmi.

Marcel Leferink, makelaar-taxateur, is
door het bestuur van de VOV (Vordense
Ondernemers Vereniging) benoemd als
waarnemend voorzitter tot de eerstvol-
gende algemene ledenvergadering. Het dorpscentrum was stampvol. Het lange wachten werd beloond, de kinderen mochten de Sint allemaal een handje geven.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griff ie/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
banknummen 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
vervoeren Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
te l . (0575)750250.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (0575)750250
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.

Winkelopenstelling zon- en/of
feestdagen in 2006

Route buslijn 51
in Bronckhorst
Stand van zaken

Voor het aanwijzen van de koopzondagen in de gemeente Bronckhorst wor-
den voor het jaar 2006 de verordeningen Winkeltijden en het beleid van de
voormalige gemeenten aangehouden. Voor de voormalige gemeenten
Hummelo en Keppel en Zelhem is het onderstaande van belang:

Zelhem
B en w kunnen per kalenderjaar ten
hoogste vier dagen aanwijzen waar-
op de winkels in de voormalige ge-
meente Zelhem op een zon- en/of
feestdag geopend mogen zijn. Voor
elk deel van de gemeente afzonder-
lijk kunnen deze dagen worden vast-
gesteld. Hiervoor is de voormalige
gemeente Zelhem verdeeld in 1. de

kom Zelhem en het gehele buiten-
gebied en 2. de kom Halle.

Onder feestdagen worden verstaan:
nieuwjaarsdag, tweede paasdag,
hemelvaartsdag, tweede pinkster-
dag, eerste en tweede kerstdag.
Aan de belangenverenigingen van de
plaatselijke middenstand, de Onder-
nemers Vereniging Zelhem en de

Heer Regelink uit Zelhem Lid in Orde
van Oranje-Nassau
Onderscheiding uitgereikt tijdens 25-jarig jubileum
volleybalvereniging Uzevoorde

Op 19 november tijdens het 25-jarig
jubileum van de Zelhemse volley-
balvereniging Uzevoorde kreeg de
heer T. Regelink (60) uit Zelhem uit
handen van burgemeester Henk
Aalderink een koninklijke onder-
scheiding uitgereikt (Lid in de Orde
van Oranje Nassau). Hij ontving de
onderscheiding voor de vele activi-
teiten die hij van 1980 tot heden
heeft verricht voor zijn volleybal-
club. Teun Regelink is oprichter en
voorzitter van Uzevoorde. Daar-
naast is hij trainer, scheidsrechter,
lid van de technische commissie en

organisator van toernooien. Ook
verzorgt Teun de public relations
voor de vereniging. Voor zijn mede-
leden is hij hierdoor een animator
en stimulator, ook wordt hij zeer
gewaardeerd om zijn aandacht voor
normen en waarden.
Het mag duidelijk zijn dat de heer
Regelink al geruime tijd een centra-
le rol speelt binnen deze volleybal-
vereniging. De aard, duur, diversi-
teit, maatschappelijke betekenis
en uitstraling van zijn activiteiten
hebben tot de koninklijke
onderscheiding geleid.

Ondernemersvereniging Halle, is
gevraagd opgave te doen van de
dagen waarop zij de winkels op zon-
en/of feestdagen in 2006 geopend
willen hebben. Ook individuele win-
keliers kunnen bij b en w een ver-
zoek indienen. Het verzoek dient
vóór 15 decembera.s. ingediend
worden bij de afdeling Openbare
orde en veiligheid. Bij het nemen van
de beslissing zal. gelet op het
beperkte aantal te verdelen dagen,
aan collectieve aanvragen een gro-
tere prioriteit toegekend worden
dan aan individuele aanvragen.

Hummeloen Keppel
Voor het jaar 2006 zijn b en w van
plan twaalf zon- en feestdagen aan
te wijzen waarop de winkels in de
voormalige gemeente Hummelo en
Keppel voor publiek geopend mogen
zijn of anderszins goederen te koop
mogen worden aangeboden. Om
inzicht te krijgen in de behoefte ten
aanzien van de aan te wijzen dagen
en om zoveel mogelijk rekening te
houden met ieders wensen, verzoe-
ken wij u om vóór 15 december a.s.
een verzoek in te dienen bij de
afdeling Openbare orde en veiligheid
voor de zon- en feestdagen waarop
u open wilt zijn c.q. een braderie,
vlooienmarkt of paasmarkt wilt
houden.

De provincie heeft de dienstregeling
(en route) 2006 van het openbaar
vervoer in Gelderland vastgesteld.
De route van lijn 51 blijft daarin on-
gewijzigd.
De gemeente is gestart met overleg
met de provincie over haar wensen
over de route van lijn 51. De wensen
van de gemeente zijn bekend: enige
aanpassing van de route rond
Keijenborg en geen aanpassing van
de route door Hengelo. Het resultaat
van dit overleg zal niet eerder dan in
2007 zichtbaar worden.

Volg de nieuwe burgemeester via
www.henkaalderink.nl

Vorige week is Henk Aalderink geïn-
stalleerd als nieuwe burgemeester
van Bronckhorst. Wilt u volgen hoe
hij zijn nieuwe taak invult, wat hij
belangrijk vindt en wie hij is als
mens? Neem dan eens een kijkje
op zijn eigen website:
www.henkaalderink.nl.
De nieuwe burgemeester werkt zijn
website in ieder geval wekelijks bij.

U mag weer vlaggen op Koninkrijksdag op
15 december a.s.
Wat is Koninkrijksdag en
waarom wordt het gevierd op
15 december?
Op Koninkrijksdag wordt herdacht
dat op 15 december 1954
H.M. Koningin Juliana het Statuut
voor het Koninkrijk tekende. Dit
gebeurde in de Ridderzaal van het
Binnenhofcomplex in Den Haag.

Statuut voor het Koninkrijk
Het Statuut voor het Koninkrijk
bevat de rechtsorde van het Konink-
rijk der Nederlanden. In het Statuut
is geregeld dat de landen die deel
uitmaken van het Koninkrijk, de
eigen belangen zelfstandig beharti-
gen en op voet van gelijkwaardigheid
de gemeenschappelijke belangen
verzorgen en wederkerig bijstand
verlenen.

Landen van het Koninkrijk
Op het moment van de onderteke-
ning bestond het Koninkrijk uit:
Nederland, Suriname en de Neder-
landse Antillen. Nu maken deel uit
van het Koninkrijk: Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wanneer en
op welke manier je mag vlaggen,
kijk dan op onze website
www.bronckhorst.nl onder
infobalie/vlaginstructie.



B en w: Nu tekort, maar begroting moet in 2 jaar sluitend zijn
Wel investeringsplannen voor plattelandsontwikkeling,
recreatie en toerisme en communicatie

Gemeenteraad vergadert op
15 december over begroting
en plannen
Op donderdag 15 december a.s.
behandelt de gemeenteraad de
begroting 2006 en de programma-
begroting 2006-2009. De vergade-
ring begint om 16.00 uur (let op:
aangepast tijdstip!) en is in de raad-
zaal van het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat. Op deze pagina's
vindt u informatie over beide begro-

De cijfers voor 2006
De begroting van de gemeente
bedraagt in 2006 circa 50 miljoen
euro. Na het optellen en aftrekken
van alle inkomsten en uitgaven
bleek een tekort van 4,2 miljoen
euro. Daarbovenop komt een be-
drag van ruim € 800.000,- dat b en
w wil investeren in nieuw beleid. Het
totale begrotingstekort bedraagt
dus 5 miljoen euro. Dit tekort wordt
voor ongeveer de helft veroorzaakt
doordat de gemeente minder geld
krijgt van het rijk en voor de andere
helft door het bestaande uitgaven-
patroon, nu en al door de vijf oude
gemeenten. Het tekort heeft dus
maar voor een klein deel te maken
met de herindeling. Als er geen her-
indeling was geweest, hadden de vijf
afzonderlijke gemeenten op dit
moment ook financiële problemen
gehad. De herindeling versterkt het
probleem wel, omdat Bronckhorst
van het rijk als één nieuwe (herinde-
lingslgemeente circa 1 miljoen euro
minder krijgt dan de afzonderlijke
gemeenten ontvingen. De gemeen-
ten hadden echter allemaal een
spaarpotje waarmee de huidige
financiële problemen kunnen wor-
den opgevangen. Maar een spaarpot
raakt een keer leeg als je er alleen
geld uithaalt en niet instopt, dus
moet ook de gemeente zorgen dat
de financiën op orde komen. Daar-
om is de gemeente in 2005 begon-
nen met bezuinigen. In 2006 wordt
dit voortgezet. Het kost echter een
paar jaar om een tekort van enkele
miljoenen euro's op te lossen. Met
de genomen maatregelen willen
b en w de financiën vanaf 2008 weer
helemaal op orde hebben. Dan kun-
nen er wel nieuwe tegenvallers
komen, maar gaat het naar
verwachting niet meer om zulke
grote bedragen.

Bezuinigingen
Het overgrote deel van het bedrag
dat bezuinigd moet worden, willen
b en w uit de eigen organisatie
halen. Op het gebied van efficiency
is 6,5 ton verdiend, doordat de
gemeente nu van vijf naar één is
gegaan, worden bijvoorbeeld aan-
bestedings- en inkoopvoordelen
gehaald. Ook worden kosten
bespaard door niet alle vacatures in

tingen die door b en w zijn opgesteld
en door de raad moeten worden
goedgekeurd. In het Contact van
29 november komen de algemene
beschouwingen van de politieke
partijen op de plannen van het col-
lege. In de daarop volgende uitgave
geven burgemeester en wethouders
hun reactie op de vragen en opmer-
kingen van de politieke partijen.

Zoals voor iedere raadsvergadering

te vullen. Andere bezuinigingsmaat-
regelen zijn onder andere: De
gemeente heeft in het voorjaar al
een bezuinigingsronde gehouden.
Dit leverde structureel 1,3 miljoen
op. Het onderhoudsniveau van de
wegen in de gemeente wordt iets
verlaagd (van 6,3 naar 6,0). Dit le-
vert ruim € 127.000,- op. De ge-
meente stopt met het groenonder-
houd bij scholen. Scholen gaan dit
zelf op zich nemen. Dit levert bijna
€ 3.000,- op. Door een efficiëntere
inzet van de machines, minder uit
besteden en deels mindervaak
maaien kan €. 16.500,- bespaard
worden op het maaien van gazons.
Als het groenonderhoud van roton-
des op dezelfde manier wordt uitge-
voerd als het overig openbaar groen
in de gemeente en machines bij de-
ze werkzaamheden ook efficiënter
worden ingezet, kan hierop
€ 12.000.- worden bespaard. Verder
stellen b en w voor begraafplaatsen
kostendekkend te maken en een
eigen bijdrage te vragen van
inwoners die een scootmobiel
aanvragen.

Nader onderzoek
Om de begroting in 2008 sluitend te
kunnen krijgen, is nog nader onder-
zoek nodig naar de staat van ons
wegenstelsel, groenonderhoud,
accommodaties en subsidies. Dit is
inmiddels in gang gezet. Pas als
alles grondig is nagegaan, kan
bekeken worden welke keuzes nog
nodig zijn. Diep snijden in voorzie-
ningen vinden b en w echter niet
gewenst. In de eerste plaats wordt
nagegaan waar voordeel te halen is
door dingen op deze gebieden beter
op elkaar af te stemmen, beter
gebruik van accommodaties en
andere gemeentelijke eigendom-
men te maken etc.

Extra inkomsten
Naast de jaarlijkse uitkering die de
gemeente van het rijk ontvangt voor
bepaalde grotendeels vaststaande
activiteiten, kan de gemeente zelf
inkomsten genereren om de voor-
zieningen in de gemeente in stand
te houden. Dit kan door belastingen
te heffen. De belangrijkste belasting
hiervoor is de Onroerende zaakbe-
lasting (OZB). Voor rioolrechten en

geldt, bent u ook bij de vergadering
van 15 december van harte welkom.
U kunt beide begrotingen tijdens de
openingstijden van de gemeente
inzien bij de recepties van het
gemeentehuis en -kantoor.

Spreekrecht
Als burger kunt u na de opening van
de raadsvergadering de gemeente-
raad toespreken over een onder-
werp dat niet op de agenda staat
(max. 5 minuten). Het spreekrecht
is nadrukkelijk niet bedoeld voor
vragen, klachten en bezwaren. Ook
onderwerpen met een privé-belang
en onderwerpen waarover tijdens
de huidige raadsperiode een besluit
is genomen, zijn uitgesloten van dit
inspreekrecht. Het gaat dus vooral
om het naar voren brengen van
nieuwe onderwerpen, die tot de
bevoegdheid van het gemeentebe-
stuur horen. U kunt zich hiervoor bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering aanmelden
bij de Griffie onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken.
Aanmelden kan via
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

afvalstoffenheffing wordt een kos-
tendekkend tarief geïnd. B en w
willen in 2006 € 1.350.000,- meer
OZB gaan heffen. De Onroerende
zaakbelasting bestond altijd uit
twee delen. Een eigenaars- en een
gebruikersdeel. Het rijk heeft be-
sloten het gebruikersdeel van de
Onroerende zaakbelasting af te
schaffen. In Bronckhorst gaat dit
voornamelijk een voordeel opleve-
ren voor huurders. Het eigenaars-
deel blijft bestaan en b en willen dit
verhogen van € 1,58 per economi-
sche eenheid (tarief van 2005) naar
€ 2,30 per economische eenheid
van € 2.500,- in 2006. Het landelijke
gemiddelde is € 2,43. Bronckhorst
lag en ligt hier dus (ver) onder. Voor
eigenaars van woningen betekent
dit dat zij in 2006 nagenoeg hetzelf-
de aan gemeentelijke belastingen
betalen als in 2005. Voor eigenaars
van niet-woningen blijft het gebrui-
kersdeel overigens wel bestaan.
Om het begrotingsgat dat er na al
het plussen en minnen in 2006 nog
over is te dichten, stellen b en w de
raad voor ongeveer € 800.000,- uit
de reserves te halen.

Wat gaat u betalen in
2006?
Een voorbeeld
Belastingdruk bij een 2 onder 1 kap-
woningvan€233.000,-:

In euro's
Afvalstoffenheffing
Rioolrecht
OZB gebruiker
OZB eigenaar

2005 2006
265 276
204 235
116 O
144 213

Afvalstoffenheffing
In 2006 stijgen de tarieven afval-
stoffenheffing licht (ook straatreini-
ging is hier nu in meegenomen).
Meerpersoonshuishoudens gaan
€ 276,- betalen en eenpersoons-
huishoudens € 208,-. Dit is respec-
tievelijk € 11,- en € 9,- meer dan in
2005.

Rioolrechten
De rioolrechten stijgen van € 204,-
naar € 235,- in 2006. Deze verho-
ging is nodig om de rioolkosten
dekkend te maken.

Wat zijn de plannen van b en
w voor de komende periode?
De wereld staat niet stil. Ook de ge-
meente moet rekening houden met
nieuwe ontwikkelingen die geld
kosten. Er komen nieuwe wetten,
zoals de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning, en voor de uitvoering
van bestaande wetten krijgt de ge-
meente soms te weinig geld van het
rijk, terwijl we er niet op kunnen be-
zuinigen. Dat geldt onder meer voor
uitkeringen. Bovendien heeft de
gemeente ambities. Bronckhorst
moet en wil bepaalde zaken verbe-
teren en stimuleren zoals bijvoor-
beeld respectievelijk haar dienst-
verlening en recreatie en toerisme.
B en w stellen de raad voor in 2006
ruim € 800.000,- te investeren in
nieuw beleid. Hieronder staan hier-
van enkele voorbeelden.

Opstellen GVVP Bronckhorst
De gemeente gaat een Gemeentelijk
verkeer- en vervoerplan opstellen
(Gvvp) Hierin komt het beleid op het
gebied van verkeer en vervoer te
staan dat de gemeente in de ko-
mende periode gaat uitvoeren. Om
dit op te kunnen stellen, moet een
groot aantal zaken in kaart gebracht
zijn: de bestaande verkeer- en ver-
voersplannen van de voormalige ge-
meenten met geplande bevorderen-
de maatregelen voor de verkeers-
veiligheid, huidige verkeersituaties,
nieuw rijks- en provinciebeleid en
de mening van inwoners. Dit laatste
gebeurt via gesprekken en het on-
der de loep nemen van gemelde
problemen en verzoeken.

Belastingdruk 729 724

Ontwikkelingen recreatie en
toerisme
Toerisme is een speerpunt van
beleid in Bronckhorst. B en w vin-
den het belangrijk faciliteiten te
creëren voor een kwalitatief en
duurzaam toeristisch product en
Bronckhorst als bestemming te
promoten. De VW's in de gemeente
gaan samen in de VW Bronckhorst.
Eén krachtige VW-organisatie (wel
blijven de drie vestigingen) moet
meer toeristen/recreanten trekken
en zo een impuls geven aan de
groeikansen voor toeristische
ondernemers. De VW heeft een
ambitieus ondernemingsplan
opgesteld. Om de plannen te kun-
nen realiseren, is een hogere bij-
drage van de gemeente (én van het
toeristische bedrijfsleven) nodig.
Ook moet er één systeem komen

voor bewegwijzering naar de toeris-
tische objecten (musea, zwem-
baden, campings, VW's etc.) in
Bronckhorst. Daarnaast moet de
bewegwijzering van fiets- en wan-
delroutes uitgebreid en verbeterd
worden. Verder is het de bedoeling
dat de gemeente samen met het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme
een aantal projecten gaat uitvoeren.

Plattelandsontwikkeling
De gemeente Bronckhorst vindt een
sociaal economische versterking
van het platteland en een agrari-
sche sector met toekomst belang-
rijk. De gemeente wil een actief
plattelandsbeleid waarin landbouw,
natuurontwikkeling, leefbaarheid
en recreatie en toerisme zich
gezamenlijk ontwikkelen en moder-
niseren. Één van de uitgangspunten
is het landschapsontwikkelingsplan
Zelhem dat de raad dit jaar heeft
vastgesteld en Bronckhorst-breed
zou moeten worden. Om dit op te
pakken, stellen burgemeester en
wethouders voor een projectgroep
op te richten en een coördinator
plattelandsontwikkeling aan te
stellen.

Elektronische dienstverlening
De website www.bronckhorst.nl is
één van de belangrijkste middelen,
waarmee de gemeente communi-
ceert met haar inwoners. Op dit
moment is de site vooral een bron
die veel informatie biedt over pro-
ducten en diensten, gemeenteraad,
college van b en w, beleidsplannen
etc. De site is niet erg interactief.
Het rijk en in navolging daarvan de
raad en het college van Bronckhorst
hebben echter aangegeven dat in
2007 65% van de producten en
diensten van de gemeente digitaal
te regelen moeten zijn. Dit wil zeg-
gen dat mensen niet altijd meer
naar het gemeentehuis hoeven,
maar thuis (via de gemeentelijke
website) producten/diensten kun-
nen aanvragen incl. handtekening,
betalen en geleverd krijgen. Het
publiek krijgt dus de keuze produc-
ten en diensten van de gemeente
(voor zover mogelijk) af te halen bij
de fysieke balie (bij het gemeente-
huis zelf) of digitale balie (thuis
vanachter de computer). Voor het
realiseren van zo'n digitale balie,
zijn een nieuwe website maar ook
veel aanpassingen in de gemeente-
lijke werkwijzen nodig. In 2006 moet
een keuze voor een nieuwe website
gemaakt worden, is het de bedoe-
ling dat minimaal tien producten
digitaal geleverd kunnen worden en
moeten afdelingen ingericht zijn
(organisatorisch en technisch) om
op deze wijze diensten te verlenen.

Fietspad Olburgen-Bronkhorst
De gemeente onderzoekt in samen-
werking met het Recreatieschap of
er een fietspad aangelegd kan wor-
den over de dijk van Olburgen naar
Bronkhorst. Het waterschap doet
momenteel onderzoek naar de
wenselijkheid van veebeweiding op
de dijken. Naar verwachting is eind
dit jaar duidelijk of en wanneer
aanleg plaats kan vinden.

Overig
Andere activiteiten waar b en w geld
voor vrij willen maken, zijn het
werkgelegenheidsproject Start-
klaar, vervanging huidige afvalcon-
tainers door chipcontainers,



bekijken mogelijkheden voor een
centraal afvalbrengpunt in
Bronckhorst, digitalisering van
bestemmingsplannen en actualise-
ring van de huidige bestemmings-
plannen en de monumentenlijst.
Verder is de gemeente is bezig op
vele terreinen nieuw Bronckhorst-
beleid te ontwikkelen zoals voor
ouderen, jongeren en kernen in de
gemeente.

Voor een groot aantal plannen die in
2006 uitgevoerd worden, was al
budget gereserveerd in de begro-
ting. Dit zijn onder meer:

Herinrichting centrum Hengelo
In 2004 is fase 1 van het Centrum-
plan Hengelo uitgevoerd. Rond de
kerk is éénrichtingsverkeer inge-
steld en de Spalstraat is heringe-
richt. De Kerkstraat, Raadhuis-
straat en Banninkstraat moeten nog
opnieuw ingericht worden (fase 2 en
3). Dit gebeurt in dezelfde lijn als de
Spalstraat. Ook deze straten krijgen
(deels) nieuwe riolering, klinkers,
loopstroken en openbare verlich-
ting. Verder moet er voldoende par-
keergelegenheid komen. De uitvoe-

ring staat in het voorjaar van 2006
op stapel. Dit is echter afhankelijk
van de voortgang van de bouwpro-
jecten 'Wolborgh-Arendsen' op de
hoek Raadhuisstraat/Kerkstraat,
'Sterrenweg' op de hoek Raadhuis-
straat/Sterrenweg en 'Banninkhof'
op de Banninkstraat.

Rondweg Hummelo voorberei-
dingen
De gemeente Hummelo en Keppel
en de provincie Gelderland hebben
in 2004 een overeenkomst getekend

waarin de voorbereiding en realisa-
tie van de rondweg is geregeld.
Op dit moment wordt een milieu-
effectrapportage (MER) opgesteld
en in 2006 moet de tracékeuze
plaatsvinden.

Rotonde De Horsterkamp/N316
Vorden
Om de verkeersveiligheid te bevor-
deren, wil de gemeente een rotonde
aanleggen op de kruising De Hor-
sterkamp/N316 in Vorden. Bij de
rotonde komt ook een transferpunt
voor buslijn 51. Het project is een
samenwerking tussen gemeente en
provincie. Voor de aanleg van de
rotonde is het nog nodig grond aan
te kopen en het bestemmingsplan
te wijzigen. De planning is de werk-
zaamheden eind 2006/begin 2007
uit te voeren.

Centrumvisie Vorden
In de Centrumvisie Vorden staan
plannen voor de herinrichting van
het centrum en de aanliggende
wegen in het dorp (o.a. plein tussen
de Insulindelaan en de NH-kerk en
betere parkeermogelijkheden).
Doel is het centrum leefbaarderen

veiliger te maken. Voor 2006 staan
voorbereidingen voor het realiseren
project op stapel. Hiervoor is een
bedrag van € 50.000,- in de begro-
ting 2006 opgenomen.

Nieuwbouw school Hummelo
Scholen De Bongerd uit Hoog-
Keppel en De Woordhof uit
Hummelo'gaan samen in een
brede school, waarin ook plaats is
voor meerdere organisaties. De
brede school komt aan de Hessen-
weg in Hummelo. Naast grond-
aankoop, -onderzoeken en bestem-
mingsplanprocedures zijn de
scholen en de gemeente in overleg
met de architect over de schetsen
voor de nieuwe school. Ook wordt
gekeken welke deelnemers naast
de scholen definitief gaan deel-
nemen aan de brede school.

Dorpsschool Vorden
De voorbereidingen voor de nieuw-
bouw van de Dorpsschool en peu-
terspeelzaal Ot en Sien zijn in volle
gang. Het programma van eisen is
nagenoeg klaar en de architect is
aan het tekenen. De planning is dat
de voorbereidingen in april 2006 zijn

afgerond en in oktober 2007 de
nieuwe accommodatie gereed is.

Kerngegevens Bronckhorst
Sociale structuur
Aantal inwoners 37.616
waarvan:
O - 1 9 jaar 9.072
20-64 jaar 22.080
65 jaar en ouder 6.464

Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente 28.647 ha
(waarvan 276 ha. binnenwater)
Lengte wegen 862,66 km
Aantal m2 openbaar groen 76.000 m2

Aantal woningen 15.365
waarvan:
woningen 14.500
wooneenheden 39
recreatiewoningen 341
bijzondere woongebouwen 485

Wijziging tarief afvalbrengpunten in
Zutphen en Lochem

Met ingang van 1 januari 2006 wordt
het wegbrengen van grof huishou-
delijk afval naar de regionale breng-

punten in Zutphen en Lochem duur-
der. Aanpassing van het tarief is
noodzakelijk zodat alle inwoners van
de gemeente Bronckhorst eenzelfde
tarief betalen voor het wegbrengen
van grof huishoudelijk afval. Inwo-
ners van de voormalige gemeente
Vorden betalen vanaf 1 januari 2006
€15,= poorttarief voor de eerste
100 kg grof huishoudelijk afval. Voor
de inwoners van de voormalige ge-
meente Vorden geldt: hebt u grof
huishoudelijk afval, dan kunt u het
tot het eind van dit jaar nog tegen
een lager tarief wegbrengen. Om
voor het lage tarief in aanmerking
te komen moet u zich kunnen
legitimeren.

Bestuursvergadering
Delta op 25 november a.s.

Het Algemeen Bestuur van Delta
heeft voor 25 november 2005 een
vergadering uitgeschreven. De ver-
gadering is van 11.00 tot 12.00 uur
en wordt gehouden in het gemeen-
tehuis van Brummen. Op de agenda
staan de verwachtingen 2005 en
prognose 2006. De vergadering
is openbaar, u bent van harte
uitgenodigd deze vergadering
bij te wonen.

Delta is uitvoerder van de Wet
sociale werkvoorziening in de
gemeenten Bronckhorst, Brum-
men, Lochem, Voorst en Zutphen
en biedt hierbij werk aan zo'n
1000 medewerkers met een
arbeidshandicap.

Marktonderzoek dorpskern Hengelo GUL
Op 28 oktober jl. heeft de Begelei-
dingscommissie Marktonderzoek
Detailhandel (BMD) in Hengelo het
onderzoeksbureau MKB REVA b.v.
opdracht gegeven een marktonder-
zoek te doen naar de behoefte aan
winkelruimte in de dorpskern van
Hengelo. MKB Reva zal nog vóór
24 november circa 250 inwoners van
Hengelo telefonisch enquêteren en
alle ondernemers schriftelijk bena-
deren. Daarnaast zal het bureau ook
een tweetal panelgesprekken met
ondernemers organiseren.

Het bureau is niet alleen geselec-
teerd vanwege hun bekendheid met
de regio, maar ook vanwege hun
aanpak, waarbij ze naast de consu-
ment ook de ondernemers intensief

in het onderzoek betrekken. Uit het
onderzoek moet duidelijk worden of
alle plannen voor winkels binnen de
kern van Hengelo wel haalbaar zijn.
Dit naar aanleiding van de huidige
leegstand en de nieuwe plannen
voor winkels. Ook moet het onder-
zoek duidelijk maken aan welke
branches in Hengelo nog behoefte
is en waar de winkellocaties zich
zouden moeten concentreren.

Opdrachtgever voor het onderzoek
is de BMD in Hengelo, een commis-
sie die op initiatief van de kamer van
koophandel is samengesteld uit de
Hengelose Ondernemersvereniging,
Gemeente Bronckhorst, Pro Wonen,
een tweetal projectontwikkelaars en
de Rabobank.

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
Evenementen
• Hummelo, 10 december 2005 vanaf 10.00 tot 18.00 uur en 11 december 2005 vanaf 10.00 tot

18.00 uur, kleine kerstmarkt, Café 't Wapen van Heeckeren, Zelhemseweg 16
• Veldhoek, 11 december 2005 vanaf 09.00 tot 17.00 uur, Wandeltocht met

midwinter-hoornblazers. Start: sportcomplex De Veldhoek, Varsselseweg 56. Diverse
wegen binnen onze gemeente

• Halle, 1 januari 2006 vanaf 00.30 tot 05.00 uur, Silvester Party, Café Nijhof, Dorpsstraat 11-13
• Baak, 1 januari 2006 vanaf 00.00 tot 06.00 uur, oud/nieuw, Café de Bierkaai,

Wichmondseweg 30
• Bronckhorst. 22 april 2006 vanaf 08.00 tot 12.10 uur. 34e Batavierenrace. Route door diverse

gebieden in de gemeente Bronckhorst. wisselpunt 14 aan de Wolfersveenweg in Halle, wissel-
punt 15 aan de Beunkstraat in Varssel

• Zelhem. 27 augustus 2006 vanaf 12.00 tot 23.00 uur, muziekfestival met diverse bands en het
open kampioenschap Buikschuiven, Café De Malle Molen, Dr. Grashuisstraat 3

• Vorden. 19 augustus 2006 en 20 augustus 2006, Internationaal Jeugd Voetbaltoernooi,
sportpark Oude Zutphenseweg 11

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van b en w.
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en
veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Bouwvergunningen
• Baak, Leeuwencamp 5, bouwen dakkapel met aangekapt dak op zolder
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 16a. bouwen dakkapel op de woning
• Hengelo Gld.. Memelinkdijk 8a, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen dak werktuigenberging
• Olburgen. Roggeland 7, geheel vernieuwen en vergroten dakkapel op de woning
• Steenderen, perceel gelegen aan de Bronkhorsterweg 1. bouwen appartementencomplex,

realiseren 16 koopappartementen

Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 13a, gedeeltelijk vergroten potstal voor rundvee
Velswijk, Velswijkweg 34, verbouw woning; voornemen verwijderen bergplaats en kolenhok,
vervangen door een aanbouw met platdak voor een keuken met berging
Vorden. Deldensebroekweg 14, bouwen kapschuur
Vorden, Galgengoorweg 14. geheel veranderen garage in atelier/hobbyruimte
Vorden. Ruurloseweg 75, bouwen berging/carport
Vorden, Schapenmeer 5, geheel vernieuwen zomerhuisje
Vorden, Schuttestraat 26. geheel plaatsen van 4 sleufsilo's
Vorden, Storm van 's-Gravesandestraat 9, plaatsen houten erfafscheiding
Wichmond, Dorpsstraat 21, gedeeltelijk veranderen buitenkozijnen van de woning
Zelhem, Aaltenseweg 11, gedeeltelijk plaatsen van een blanke golfplaten dakluifel
Zelhem, Halseweg 25b, bouwen garage met carport, bijgebouw met overkappingen
Zelhem, Hummeloseweg, voormalig nr. 46, bouwen 2 dubbele woningen
Zelhem, Pr. Beatrixstraat 87, bouwen carport
Zelhem, Industrieweg, de kavels 5 t/m 8, realiseren van een viertal uitbouwen

Verleende vergunningen, ontheffingen en toewijzingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 15 november 2005:
• Zelhem, Verzet 5, geheel plaatsen carport
Verzonden op 16 november 2005:
• Keijenborg, Wolsinkweg 1. bouwen tuinhuis, verleend met vrijstelling opgrond van art.19.

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld.. Dreef 7. vergroten woning
• Vorden, Almenseweg 11, vergroten woning
Verzonden op 17 november 2005:
• Steenderen. Emmerweg 6, oprichten dierenverblijf
• Vorden, Ruurloseweg 107, gedeeltelijk vergroten garage
• Zelhem. Hummeloseweg 3. plaatsen carport
• Zelhem, Verzet 15, vergroten van garage/carport, verleend met vrijstelling op grond van

art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 18 november 2005:
• Bronkhorst, Molenstraat 1, geheel bouwen schuurtje
• Zelhem. Cosmeastraat 9, uitbreiden bijgebouw aan de woning
• Zelhem, Michelstraat 30. geheel veranderen van een achtergevel en gedeeltelijk zijgevel



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op16 november 2005:
• Bronkhorst, Molenstraat 1. geheel/gedeeltelijk veranderen en oprichten van een

woonboerderij en nieuwbouwvan kapschuuren hooiberg
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 3, bouw schuur
• Hengelo Gld., Varsselseweg 45, geheel veranderen van boerderij tot twee woonboerderijen

met garage, verleend met vrijstelling op grond van art.19, lid 1 van.de Wet op de Ruimtelijke
Ordening

Verzonden op 17 november 2005:
• Hengelo Gld., Moatweg 6, vergroten vleesvarkensstal, verleend met toepassing van

artikel 50, lid k van de woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, gedeeltelijk veranderen van woonboerderij, verleend met
toepassing van artikel 50, lid 4 van de woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht
Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Verzonden op 18 november 2005:
• Baak, Toverstraat ongenummerd, gedeeltelijk veranderen garage naar verblijfsruimte en

bouwen dakkapel
• Zelhem, de Biezenbusse 4, bouwen woning. Dit betreft het gewijzigd uitvoeren van een bouw-

plan waarvoor op 19 december 2003 onder nummer 2003.253 reeds een bouwvergunning is
verleend.

• Zelhem, Ruurloseweg 30/73, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 16 november 2005:
• Vorden, de Horst 3, veranderen van de woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 14 november 2005:
• Drempt, ds. de Graaffweg 38, verwijderen asbesthoudende vloerbedekking

Kapvergunning
Verzonden op 18 november 2005:
• Gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode en/of gevaarlijk staande bomen langs

verschillende wegen binnen en buiten de bebouwde kom. De betreffende bomen zijn gemerkt
met rode verf. De vellijsten liggen per voormalige gemeente ter inzage op de afdeling
Openbare werken (balie Groen). Herplant wordt, indien mogelijk, ter plaatse uitgevoerd.
Dit is conform geldende landschaps- en/of groenbeleidsplannen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Openbare werken, tel (0575) 75 03 29/31.

Ontheffing Wegenverkeerswet
• Vorden, Wichmond en Vierakker, oriëntatierit met auto's/motoren op 27 november 2005 vanaf

13.30 tot omstreeks 16.30 uur op diverse wegen in eerder genoemde plaatsen

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 22 november 2005:
• Hummelo, Torenallee 4, voor verbranding nabij de Torenallee
• Hummelo, Laarstraat 5 voor verbranding nabij de Laarstraat

Toewijzingen
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling liggen vanaf 23 november 2005 t/m
7 januari 2006 ter inzage de besluiten tot toewijzing van
• een gehandicaptenparkeerplaats aan de heer Kersten, Steintjesweide 37 in Hengelo Gld.
• drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ter hoogte van de hoofdingang van de

Steintjesweide in Hengelo Gld.
Rectificatie
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt vanaf 23 november 2005 t/m
7 januari 2006 ter inzage het besluit tot toewijzing van
• een gehandicaptenparkeerplaats aan mevrouw M. Bruil, de Veldhof 8 in Hummelo

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen en ontheffing kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij
de bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens opening-
stijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu, Openbare werken
of Ruimtelijke en economische ontwikkeling. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Wet geluidhinder

Tijdelijke verkeersmaatregel
Halle, in verband met asfaltwerkzaamheden zijn de Westendorpseweg vanaf de Meindertweg
tot de Halseweg en
Baak, kruising Bakermarksedijk - Schiphorsterstraat van 24 november t/m 1 december 2005
of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer. Aanwonenden blijven
gedurende deze werkzaamheden, zij het met enige hinder, bereikbaar.

RECTIFICATIE van de kennisgeving over inspraak verzoek vastelling hogere grenswaarde
als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de bestemmingswijziging van een
gedeelte van het pand aan de Toldijkseweg 11 in Steenderen.
In Contact van 15 november 2005 over dit onderwerp stond vermeld dat de stukken met ingang
van 17 november t/m 7 december 2005 voor een ieder op het gemeentekantoor ter inzage liggen.
Dit is niet juist. Deze stukken liggen t/m 14 december 2006 voor u ter visie.

Bestemmingsplannen
Goedgekeurd bestemmingsplan Buitengebied 2004 Bakermarksedijk 15
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 4 november 2005 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2004 Bakermarksedijk 15' goedgekeurd.Het plan heeft betrekking op het oprich-
ten van een praktijkruimte op het perceel Bakermarksedijk 15 in Toldijk.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 24 november 2005 t/m
4 januari 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

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

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 24 november 2005 t/m
4 januari 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, met gedeelte Dambroek 18 en 20, een wijzigingsvergun-

ning voor een centrum voor bedrijfscursussen en brandweertrainingen

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

Zienswijzen
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 5 januari 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en
milieu tel. (0575)750287.

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

Verordeningen
Veroderingen kleinschalige nevenactiviteiten
De gemeenteraad heeft op 22 september 2005 jl. de 'Verordening kleinschalige nevenactiviteiten'
vastgesteld. De verordening treedt 1 december 2005 in werking en is gebaseerd op de 'Wet
stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden'. Bij aanvragen
voor een Wet milieubeheervergunning wordt bij de beoordeling van geurhinder de verordening
betrokken. De verordening bevat regels over de geurgevoeligheid van kleinschalige neven-
activiteiten bij agrarische bedrijven. De opgenomen activiteiten in de verordening worden niet
als geurgevoelig aangemerkt. Door het opnemen van de kleinschalige nevenactiviteiten in de
verordening worden omliggende agrarische bedrijven door deze activiteiten niet in de
ontwikkelingen beperkt. De Verordening heeft uitsluitend betrekking op de beoordeling
van geurgevoelige objecten in het kader van de Wet milieubeheer. De Verordening heeft
geen betrekking op bestaand en nieuw te ontwikkelen beleid op grond van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.

De Verordening ligt gedurende vier weken vanaf de dag na deze bekendmaking ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu en is tegen betaling van kosten verkrijgbaar.

FAMILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 1086
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN
Halseweg 3', 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314)625053

ïnsen „De Smid"
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (O575) 46 13 6O

Acquisiteur:
FEUX TAKKENKAMP, Telefoon O6-48 794 212

MEVR VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

V+AW4.V. V»'



CONTACT
EEN OCC AS l O N A AMBO D VAIM AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond (0575) 44 16 21

•!•••

l /l / APK Keuringsstation IkA

1/l/OLVETANG l IVT MelSers
- ^toonHoron ^^ m<;7C;Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14 Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575)451974

Frod FOM r.
l.6

l i j A K ) ' hcn/inc
5 drs 63000 km

www.autolangwerden.nl

Citroen Picasso 2.0 HDI diesel 5-drs. 123000 km 2000
Deawoo Kalo Style 1,4i benzine 24.000 km 2003
Hyundai MPV Matrix 1.6 benzine 5-drs. 56.000 km 2003
Opel Astra 1.6 benzine 5-drs. 1992
Mitsubishi MPV Space Star 1.6 16V 5-drs. 74.000 km 2001
Peugeot 106 1.1 benzine 3-drs. 66.000 km 2002
Smart Jubile 0,6 benzine 2-drs. 66.000 km 1999

Subaru Legacy antraciet bj. 1994
Peugeot 309 5-deurs bj. 1990
VWGolf 1.8 LPG bj. 1991 zwart
Fiat Panda rood bj. 1993

Rrn.iult 19
' i i l -

Diverse goedkope auto's vanaf 400 euro

Toyota Corolla
rJeurs

€ 6.450,-
www.autobedrijfmelgers.nl

Toyota Avensis 1.8 Terra zwart 01 -2000 € 9.750
Mitsubischi Carisma 1.8 GDi, blauw 03-2001 € 8.750
Opel Astra 1.6 SE, 5-drs Njoy, bor. rood 11-2002 € 13.750
Peugeot 307 1.6 XS 5-drs, grijs 11-2002 € 13.950
Mitsubischi Space Star 1.3 family 03-2001 € 10.950
Volvo V40 1.8 europa zwart 01-1998 € 8.250

Heeft u interesse om op deze
pagina te adverteren?

Neem dan contact op met
Feiix Takkenkamp, tel. 06-48 79 42 12.

of

drukker i j We e ver s
Vorden

Tel. 0575-55 10 10

A R L Autobedrijf Robert Wisselink

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

HONDA CR-V
IhY ,lilu>

;ooo 'iwokm
€ 15.450,-

Ford fiesta 1.3 airco 2000 60000km
Opel corsa 1.2 airco 2000 89000 km
Opel astra 1.6 airco 2002 17000 km
VW bora 1.9 tdi airco 2001 113000 km
Opel zafira 1.6-16v airco 80000 km
Mercedes c220 cdi avantgarde 2004 23000 km

KIJK VOOR ONZE ACTUELE VOORRAAD OP
WWW.AUTOBEDRIJFWISSELINK.NL

5.950.-
5.959.-
12.950.-
11.950,-
13.950,-
38.950,-

in Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

IM t'CiF.OT 206

i . i KR, n 1

Peugeot Partner 1.6 16v zenith, 5-2004, Geel met., Airco, 19.000km

Peugeot 206 1.4 16v Quicksilver, 01-2005, Zilver, Airco, 18.000km

Peugeot 205 1.8 Diesel, 9-1999, Rood, 245.000km

Peugeot 309 1.4 GR, 5drs, 1991, Blauw met, trekhaak, 141.000km

Renault 19 1.4 5drs, 1994, Blauw met., Zonnedak.

VOOR U GESELECTEERD:

Daewoo Tacuma
1,6 style, blauw met, 04-2004
23.000 km airco, dakrail, elektr
ramen centr vergr etc

17.950.-

Daewoo Matiz 0,8 pure cobalt
blauw 01 -2003 12.000 km, stuurbe-
krachtiging, startonderbreker, airbag

7.950

Nissan Almera 2,2 diesel, zilver met,
03-2001 75.000 km schuifdak, airco
radio cd speler elektr ramen

11.950

Daewoo Kalos 1,4 Style, blauw met,
11-2002 36.000 km airco, stuurbekrach-
tiging, elektr ramen, centr. vergr

9.950

Opel Astra 1,6 zwart met, 04-2002
50.000 km airco, centr vergrendeling,
elektr ramen etc

11.500

Daewoo Lacetti 1,6 style, blauw met,
04-2004 6600 km airco, stuurbekr. Centr
vergr. Elek ramen etc 14.950

Mazda 626 1,8 sedan, groen met,
10-1997 airco, centr vergr.
Start onderbreker

6.950

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Al onze occasions met foto op: www.grootjebbink.nl

Rondweg 2, 7251 RV Vorden CHEVROLET

Tel. 0575 - 55 22 22
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AUDIO - VIDEO - WASSEN - DROGEN - KOELEN - VRIEZEN - KLHUISH.

OLYMPIA DECT TELEFOON USB PENDRIVE 128 MB
Digitale draadloze DECT telefoon met o.a. geheugen H Eenvoudige data overdracht door USB interface en

voor 40 nummers, 25 telefoonmelodieën, uitbreidbaar l beveiliging met wachtwoord-protectie. Geschikt
naar 4 telefoons en tot 100 uur standby. voor alle digitale data. Inclusief sleutelring.

SUPER
STUNT

VOOR!

169,-

KRUPS BEERTENDER
Altijd het lekkerste biertje thuis! De BeerTender is

een handig en compact tapsysteem voor thuis, ont-
wikkeld door Heineken en Krups voor liefhebbers

van vers getapt bier. BeerTender is uitermate
' iruiksvriendelijk en nagenoeg onderhoudsvrij.

EVERGLADES GOURMET SET
Prachtige Gourmet Set voor 6 personen. Uitgevoerd

met o.a. Anti-aanbaklaag, de handige en veelzijdige
grillplaat is verwijderbaar dus eenvoudig te reinigen.

cn
TOMTOM GO ONE

's werelds eenvoudigste, slimste en meest comple-
te autonavigatieoplossing. Werkt direct uit de
doos - zet 'm aan en GO. Met o.a. duidelijk
gesproken instructies, dag- of nachtweergave,

touchscreen, oplaadbare batterij en voeding via
sigarettenaansteker.

NU VOORs

HP
ALL IN ONE

Printen, kopiëren en scannen met één
apparaat. Printen en kopiëren in levensechte

l kleuren tot 18 pagina's per minuut. Scannen
l met een resolutie tot 600 x 2400 dpi.
l Eigen geheugen van 16 Mb.

FUJITSU-SIEMENS NOTEBOOK
Handige notebook met o.a. Intel Celeron M 370 (l ,7 GHz)
processor, 15,4" WXGA TFT scherm, 256 MB

SDRAM geheugen, 40 Gb harde schijf en "8
DVD-brander. Bijgeleverde software o.a.
Windows XP Home, MS Works 8.0, MS Word

2002, Nero burning ROM 6 en Norton Internet Security.

ELIESEN
ELECTRO
ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264

pr i jzen zijn exc lus ie f verwi jderingsbi jdrage / druk en zelfoulen voorbehouden

...en een nieuwe toekomst

Na de tsunami heeft Mensen in Nood/Cordaid enorm veel

giften ontvangen via giro 555. Wij laten u graag zien wat we

hiermee doen. Kijk daarom nu op www.nadetsunami.nl

•
Mensen in Nood

Cordaid

MKKQ

Win een radio-
grafisch bestuurbare
Ferrari F-1 wagen!

Wr • schaal 1:10

• winkelwaarde € 130,-

/ • max. snelheid 39 km/h

Tank Shell V-Power en maak kans op een van de radiografisch
bestuurbare Ferrari F-1 wagens!

Hoe kunt u meedoen?
Deponeer een deelname formulier uiterlijk 29 december a.s. met 2 Shell V-Power tankbonnen
(minimaal 20 Itr. per bon en uitsluitend van onderstaand verkooppunt) in de deelnamekubus in
de Shell Shop. Op: 28 november, 12 december en 30 december 2005 worden er 2
winnaars per keer getrokken.

Deelnemend Shell Station: »
AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2, Vorden _

Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 15 19

Uit eten met Kerst??

Bistro de Rotonde
is beide kerstdagen geopend!

Deze beide dagen serveren wij een kerst-a-la-carte-
en een 3 gangen keuze menu kaart

(3 gangen keuzemenu € 27,50)
Waaruit u terplaatse uw keu/e kunt maken.

Onze zittingen zijn:

Ie kerst: Ie zit: 14.00 uur tot 15.30 uur en
is afgelopen om 18.30 uur.
2e zit: Vanaf 19.00 uur.

2e kerst: Ie zit: 12.00 uur tot 14.00 uur en
is afgelopen om 16.00 uur.

Speciale middag voor families met kinderen; de kerstman
komt met allemaal cadeautjes en ieder kindje mag met de
kok een ijsje maken in de ijssalon!

2e zit: vanaf 16.00 uur.

Voor informatie over catering, salades of ijstaarten
met de kerst dan geven wij u graag telefonisch ad-
vies... 551519

.. .Of u haalt onze kerstfolder op:
Kerkstraat 3 te Vorden.
(wij willen de folder ook wel toesturen!)

Graag tot ziens in de maand december!

vWWWSV-
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VANAF 23 NOVEMBER
KAAN WIJ DRAAIEN

MET ONZE
NIEUWE MENUKAARÏ

€ 13.50 met rode kool
en puree

Handelsweg 11 Zelhem 43& fOCWA
Tel. 0314422839 *&

WULEMSEN FAX. 03,4423244
AUTOSCHADE & TRUCKSTYiiNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

K U N S T S T O F
K O Z I J N E N
V O O R I E D E R E
B O U W S T I J L

öe Sint is weer in het land,

en hij gaat met grote snelheid naar Aad's Woodshop want,

die geeft kortingen van 25 procent

op het gehele assortiment.

En de Sint kan er goed mee leven,

dat hij voor dat prachtige speelgoed minder hoeft te geven.

**geldt niet voor de eigen producten van
Aad's Woodshop. Actie duurt tot en met
zaterdag 03 december 2005.

Nog steeds:
Het adres voor houten speelgoed!!

Hummeloseweg 46b / 7021 KH Zelhem
Tel./fax0314-624870
www.aadswoodshop.nl

Marcel de Ie
nieuwe Prins Doldraejers

Zaterdag 12 november werd de 30e Prins van De Doldraejers gepresenteerd tij-
dens de pronkzitting in een volle zaal van D'n Draejer in de Velswijk. Het bleek
Marcel Loskamp te zijn, die bevrijd werd uit de handen van een stel kannibalen
en vervolgens ook nog uit een kookpot gered moest worden door jagers. Hij zal,
gesteund door de adjudanten en hofdames, dit jaar in het carnaval voor gaan.
Zijn leus voor dit jaar is "Wi'j goat now knallen met zien allen".

Eerder die avond trad de oude Prins Edwin van Rooden af. Hij moest zijn macht
weer afstaan aan de nieuwe prins en werd door de oud-prinsen op een enorme
skelter met aanhangwagenrje gezet, om samen met zijn vrouw Marian de zaal
uit te fietsen en zo afscheid te nemen van het publiek.

Ook werd er afscheid
genomen van twee
raadsleden te weten
Hans Jansen en Bart
Ankersmit. Zij hebben,
na vele jaren te hebben
klaar gestaan voor de
vereniging, hun oud-
prinsen pak gekregen
en zijn nu toegetreden
tot de oud-prinsen.
Verder stond de avond
in het teken van gezel-
ligheid en hilariteit
dankzij de geweldige
buuts die er dit jaar
weer waren. De dames
dansgarde presenteer-
de deze avond haar
nieuwe waaraan hard
geoefend was. Dankzij
de aanwezige live mu-
ziek kon het aanwezige
publiek ook zelf dan-
sen.
Het 'Prins raden' werd
dit jaar gewonnen door
Jan Nijman.

Ruurloseweg 1, Zelhem
Telefoon 0314 - 62 1227

't Witte Paard
Z A L r; N C E N T R U M

26 november Zelhemse avond

met topband

Flamingo's
all-inn € 37,50 - aanvang 20.00 uur

OUDEJAARSNACHT
voorverkoopkaarten

d € 7.50
Af te halen in het café

Wij verzorgen uw zorgeloze bruiloft, partij of receptie

Thuiszorg

Rijn en llssel• i • i

»OON /.OKttVOOX/ll NI

Heeft u thuis zorg nodig?
Thuiszorg Rijn en IJssel gevestigd te Laag Keppel is u
graag van dienst.
Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn in staat
snel op uw zorgvraag in te spelen.
Als A.W.B.Z. erkende thuiszorgorganisatie zijn we
inzetbaar voor:
• Geïndiceerde zorg
• PGB zorg
• Particuliere zorg
Tijdens kantoortijden zijn we te bereiken op 0314-380860
en staan we u graag te woord voor informatie of
documentatie.
Thuiszorg Rijn en IJssel maakt onderdeel uit van
De Gouden Leeuw Groep

Bezoekadres: Rijksweg 91 6998 AG Laag Keppel
Telefoon: 0314-380860.

www.thuiszorgrijnenijssel.nl

ZELHEM
HANS MEMLINGSTRAAT 12

Deze ruime, uitgebouwde HELFT V/E DUBBEL WOONHUIS
met veel extra's waaronder een grote kelder, is zeer gunstig
gelegen nabij het centrum en voorzieningen.
Beg. gr: Entree/hal, Z-vormige woonkamer, nieuwe keuken
v.v. apparatuur, bijkeuken, garage en toegang tot kelder.
1" Verd: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer.
2" Verd.: Vaste trap naar 5" slaapkamer en bergzolder.
Bouwjr. 1978; Inh. ± 480 m3; Opp. 243 m2.
VRAAGPRIJS € 269.000,= K.K.

Meer informatie: Rabomakelaars, kantoor Doetinchem,
Keppelseweg 25, Telefoon 0314 - 33 56 77
of doetinchem@rabomakelaars.nl

Kijk voor
300 :

, Dostinchem, 's-Heorenberg,
ïld-Ulft, Winterswijk en Zutphen

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

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

Industriepark 17 Zelhem
X 0 3 1 4 - 6 2 1 9 5 9 / 06-23232400 /

ttutasnelseruice

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen
• Carkits

NOVEMBER ACTIE

* APK vanaf € 29,=

* Wintercontrolebeurt

GRATIS

* Accu's 25% korting

WINTERBANDEN
TEGEN

SCHERPE
PRIJZEN
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem
Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum
De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur
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Burgemeester Henk Aalderink:
Vrijwilligers zijn het cement van de WV

Levendig debat tijdens bijeenkomst
Provinciale Staten in Ruurlo

Om tot een betere onderlinge band
te komen en daaraan gekoppeld
om iedereen kennis te laten maken
met de gehele gemeente Bronck-
horst, hebben Focko de Zee (WV
Vorden), Folkert Neysen (Zelhem)
en Alie Dinkelman (Hengelo) een
busreis met alle vrijwilligers en be-
sturen van deze afdelingen georga-
niseerd. Zoals bekend gaan deze
WV afdelingen fuseren. Zo ver-
trokken woensdag ruim 50 per-
soen, na daar eerst het kerkje te
hebben bezocht, vanuit het stadje
Bronkhorst naar het gemeente-
huis in Hengelo, waar burgemees-
ter Henk Aalderink het gezelschap
verwelkomde. Daarbij was ook wet-
houder André Baars aanwezig.

Burgemeester Aalderink, die de porte-
feuille 'recreatie en toerisme' van wet-
houder Baars heeft overgenomen,
prees het WV initiatief om tot één
WV Bronckhorst te komen.

'Deze vrijwilligers zijn het cement van
de WV en omvatten alle parels om er
één groot snoer van te maken die een
eenheid uitstralen naar de gemeente
Bronckhorst', zo sprak hij lovend. De
organisatie had tijdens deze rondtoer
door de gemeente Bronckhorst niets
aan het toeval overgelaten, want aan
boord waren een viertal gidsen die elk
specifiek de wetenswaardigheden over
hun eigen dorp wisten te vertellen.
Bart Petersen vertelde over Hengelo,
Eef Schuppers over Zelhem, Gerda El-

lenkamp over Vorden. Wethouder
Dick Nas die onderweg was ingestapt
nam Hummelo en Keppel voor zijn re-
kening. Het gezelschap ging via de
Varsselring naar Halle waar in ' Bol-
dijk' de lunch werd gebruikt. Via de
oude sluis in Keppel ging het richting
Drempt, Olburgen, Steenderen, Wich-
mond waarna bij Olde Lettink in Vor-
den een drankje werd genuttigd.
Uiteraard in Vorden 'dicht langs' een
aantal kastelen. Via 't Zelle naar Hen-
gelo waarna in de Keyenburg de klom-
penmakerij van Sueters werd bezich-
tigd. Weer terug in het stadje Bronk-
horst, waar de WV bestuurders en vrij-
willigers s' avonds in het' Wapen van
Bronkhorst' konden genieten van een
overheerlijk buffet.

Veel belangstelling informatiebij eenkomst nieuw
bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden'

De waardevolle bos- en natuur-
gebieden zullen ook in het nieuwe
bestemmingsplan Hengelo/Vorden
grotendeels intact blijven. Wel zul-
len er meer mogelijkheden komen
voor wonen en werken in het buiten-
gebied. Vooral voor agrarische- en
recreatiebedrijven geeft het nieu-
we bestemmingplan meer ruimte.

Afgelopen donderdag was er een infor-
matiebijeenkomst over het nieuwe be

stemmingsplan 'Buitengebied Henge
lo/Vorden'. Zaal Langeler was tot de
laatste plaats bezet.

Wethouder André Baars opende de
bijeenkomst en gaf een korte toelich-
ting op het nieuwe bestemmingsplan
en hoe dit tot stand is gekomen.

Harm Post (van het stedenbouwkun-
dig adviesbureau Van Droffelaar uit
Arnhem en adviseur voor de gemeen-

te Bronckhorst), hield een inleiding
en gaf uitleg over het nieuwe bestem-
mingsplan.
Naar het beantwoorden van vragen,
konden belangstellenden de kaarten
van het nieuwe bestemmingsplan be
kijken (zie foto).

Vanaf 21 november ligt het bestem-
mingsplan ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwik-
keling in het gemeentekantoor.

Bijna driehonderd belangstellen-
den namen vorige week woensdag-
avond deel aan het debat in Ruurlo
dat georganiseerd was door de Pro-
vinciale Staten van de provincie
Gelderland. Het debat bestond uit
vier stellingen en vond volgens de
formule van het Lagerhuisdebat
plaats. Met het debat had de pro-
vincie als doel om de afstand tus-
sen burgers en provinciale politiek
te verkleinen.

En met de gespreksleiders Angelique
Krüger, bekend van TV Gelderland en
griffier Bob Roelofs van de provincie
lukte dat prima in de grote zaal van
restaurant- partycentrum De Luifel. Er
ontstond een levendige en zo af en toe
vurige discussie. Zeker toen de stelling
of de Achterhoek goed bereikbaar is
ter discussie werd gebracht. Economi-
sche belangen botsen met natuurbe
langen toen de discussie rond de door-
trekking en de aanleg van de A18/N18
aan de orde kwam. De afgelopen jaren
heeft de vitaliteit van het platteland
een nadrukkelijke rol gekregen in de
provinciale plannen. Inwoners krijgen
meer mogelijkheden om zich in de ei-
gen regio te vestigen. "Maar dan moe
ten betaalbare woningen voorkomen
dat de Achterhoek leeg loopt. Jonge
ren moeten meer mogelijkheden krij-
gen om zich in de eigen regio te kun-
nen vestigen. Op die manier wordt de
Achterhoekse economie gestimuleerd
en het voorzieningenniveau zodoende
op peil gehouden", zo was een gehoor-
de opmerking. Voorzitter Wim Roeke
visch sr. van de Ruurlose Onderne
mers Vereniging (ROV) liet weten dat
Ruurlo absoluut nog niet leeg loopt.

"We hebben de afgelopen jaren in
Ruurlo 350 nieuwe woningen kunnen
bouwen en het winkelniveau in Ruur-
lo is momenteel sterk groeiende. Afge
lopen jaar hebben zich acht nieuwe
winkels/ondernemers in Ruurlo geves-
tigd. Maar willen we de Achterhoek
economisch levendig houden dan is
het van groot belang dat regionale be
drijventerreinen goed bereikbaar
zijn." De meerderheid stemde dan ook
tegen de stelling: 'De Achterhoek is
goed bereikbaar' evenals 'De Achter-
hoek moet blijven zoals het nu is'.
Ook burgemeester Hein Bloemen van
gemeente Berkeiland, die de bijeen-
komst opende, vindt doortrekking
van de A18 ook van groot belang. "Ook
zeer zeker uit het oogpunt van ver-
keersveiligheid." Voorafgaande aan
het debat liet Paul Peters, de kersverse
voorzitter van de Vereniging Kleine
Kernen Gelderland in een vraagge
sprek met Krüger weten dat zijn groot-
ste speerpunt binnen de VKKG in de
komende periode is dat mensen el-
kaars verantwoordelijkheden kennen,
met elkaar samenwerken en respect
voor elkaar hebben. "Dan voorkom je
situaties zoals die zich momenteel in
Frankrijk voordoen." Kulturhusen
zouden daarbij een belangrijke spil
kunnen zijn. Op de stelling of er meer
kulturhusen in de Achterhoek moe
ten komen staakten de stemmen.
Niet iedere kern kan niet financieel en
hoeft een kulturhus te hebben. In tal-
loze kleine kernen zijn goed functione
rende verenigingsgebouwen te vinden.
"Geeft die een grotere gemeenschaps-
functie en financiële ondersteuning
vanuit de gemeenten en provincie", zo
was uit het debat op te tekenen.

Vernieuwend in Nederland
Provincie geeft gemeente meer vrijheden
op het terrein van de ruimtelijke ordening
Gemeenten in Gelderland krijgen
ruimere mogelijkheden om ge-
bruik te maken van artikel 19 van
de Wet Ruimtelijke Ordening
(WRO). GS hebben de zogenaamde
vrij stellingslij st behoorlijk ver-
ruimd. Dit betekent dat gemeen-
ten zonder bemoeienis van de pro-
vincie voor een groot aantal zaken
ruimtelijke plannen kunnen ma-
ken en uitvoeren.

Hiermee geeft de provincie invulling
aan het motto "decentraal wat kan,
centraal wat moet". Met het vaststel-
len van het Streekplan in juni van dit
jaar heeft de provincie dit motto van
de Nota Ruimte vertaald naar het
provinciale niveau "lokaal wat kan,
provinciaal wat moet". De grotere
beleidsvrijheid en de eigen verant-
woordelijkheid voor gemeenten die
hierbij horen, worden door de ruime-
re vrij stellingslij st daadwerkelijk door
de provincie mogelijk gemaakt.

VRIJSTELLINGSLIJST
Voor de projecten die op de vrijstel-
lingslijst staan, hoeven gemeenten
geen nieuw bestemmingsplan te ma-
ken, maar zij kunnen met een zoge-
naamd vrijstellingsbesluit deze projec-
ten uitvoeren. Binnenstedelijk kun-
nen gemeenten straks alle ontwikke-
lingen op het gebied van wonen op de-
ze manier tot stand brengen. Prak-
tisch gezien kan het om woningbouw-
plannen van enkele honderden wo-
ningen gaan. Bij het bepalen van de
projecten die op de vrijstellingslijst
staan, is aangesloten bij de sturingsfi-
losofie van het Streekplan. In het
Streekplan wordt onderscheid ge
maakt tussen de provinciale hoofd-
structuur (het groen-blauwe raam-
werk en het rode raamwerk) en het
multifunctionele gebied. Het groen-
blauwe raamwerk is uitgesloten van
de vrijstellingslijst. Ontwikkelingen
binnen dit gebied raken het provincia-
le beleid en zijn niet puur van lokale
aard. De lijst is wel van toepassing bin-
nen het rode raamwerk en het multi-
functionele gebied. In het rode raam-
werk (stedelijke gebieden) vervult de
provincie met name een stimulerende

rol. De vrijstellingslijst helpt gemeen-
ten om ontwikkelingen binnen het ro-
de raamwerk sneller mogelijk te ma-
ken. Het versnellen van woningbouw-
projecten zal door deze lijst zeker een
impuls krijgen. Het multifunctionele
gebied is het domein van de (samen-
werkende) gemeenten, vanzelfspre-
kend is de lijst hierop van toepassing.

ANTICIPEREN OP NIEUWE WET RO
Met deze lijst anticipeert de provincie
op de nieuwe Wet Ruimtelijke Orde
ning, die naar verwachting in 2007
in werking treedt en waarbij de goed-
keuringsbevoegdheid van GS bij ruim-
telijke plannen komt te vervallen. De
provincie Gelderland heeft in 2004 al
de eerste vrijstellingslijst uitgebracht,
die ook wel 'kruimellijst' werd ge
noemd. Op de eerste versie stonden
met name kleine projecten. De nieuwe
vrijstellingslijst is inmiddels de derde
aanpassing die GS hierop aanbrengen.
Verantwoordelijk gedeputeerde Theo
Peters: "Met deze verruiming van de
vrijstellingslijst zetten we echt een
stap voorwaarts. Het Streekplan en
het Kwalitatieve Woningprogramma
geven gemeenten voldoende duidelijk-
heid over waar we in Gelderland met
elkaar naartoe wilen op het gebied van
Ruimtelijke Ordening en Wonen. Op
lokaal niveau kunnen gemeenten met
deze vrijstellingslijst nu heel veel za-
ken zelf regelen. Wat decentraal kan
moet ook daar gebeuren. Als provincie
geven wij gemeenten de vrijheid en
hebben wij ook het vertrouwen dat zij
dit goed gaan regelen. Gelderland
loopt hiermee voorop in Nederland en
in de pas met de Nota Ruimte."

PROCEDURE
De vrijstellingslijst heeft instemmig
van de VROM-inspectie. Daarnaast
hebben een aantal instanties een posi-
tief advies gegeven over de lijst, de
VNG, KAN en de Provinciale Commis-
sie voor de Fysieke Leefomgeving
(PCFL). GS informeren de statencom-
missie Ruimtelijke Ordening op 30
november over de vrijstellingslijst,
daarna wordt deze gepubliceerd. Acht
dagen na publicatie treedt de lijst offi-
cieel in werking.
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Nuttige informatiebijeenkomst
'Bouwen en slopen'

Eerste cross-zege voor Thijs van Amerongen

De informatiebijeenkomst 'Bouwen en slopen, hoe werkt dat in de
gemeente Bronckhorst' die op 14 november werd gehouden in het
gemeentekantoor, werd druk bezocht. De aanwezigen, hoofdzakelijk
bouwbedrijven, aannemers en architectenbureaus, werden uitvoerig
geïnformeerd over de richtlijnen die de nieuwe gemeente Bronckhorst
hanteert bij 'bouwen en slopen' en waar een aanvraag aan moet voldoen.

Na de herindeling is de manier van
werken en omgaan met bouwwet- en
regelgeving van de vijf voormalige ge
meenten op elkaar afgestemd. Omdat
de nieuwe manier van werken op
onderdelen anders kan zijn dan aan-
nemers, bouwbedrijven, architecten,
maar ook particulieren die zelf ver-
bouwen gewend waren, werd door de
gemeente deze informatie bijeen-
komst gehouden.

De bijna honderd aanwezigen werden
welkom geheten door wethouder
André Baars. Hij was blij met de grote
opkomst. Arne van Hout, hoofd van
afdeling Bouw en milieu, hield een

presentatie. Zijn verhaal werd onder-
steund met een powerpoint presenta-
tie. Voor een aandachtig gehoor infor-
meerde Van Hout de belangstellenden
over het aanvragen en verlenen van
bouw- en sloopvergunningen en over
toezicht en handhaving in Bronck-
horst.

Medewerkers van de gemeente die ver-
antwoordelijk zijn voor het verlenen
van bouw- en sloopvergunningen en
voor toezicht en handhaving, gaven
voorlichting bij de informatiestands.
Er was veel belangstelling voor de ver-
schillende onderwerpen. Naast folders
en algemene informatie werden ook

checklijsten getoond waar de ambte-
naren mee werken en waarop gecon-
troleerd wordt als men gaat bouwen
en slopen. Bij het aanvragen van een
vergunning zal streng worden gelet
op veiligheidsaspecten als brand en
bouwtechnische zaken.

De informatiebijeenkomst werd door
de aanwezigen als zeer nuttig ervaren.
Wederzijds was er begrip over wiewat-
doet en waar men mee bezig is. Na het
officiële gedeelte werd onderling nog
lang door gediscussieerd en vragen
gesteld aan de medewerkers. Een alge-
mene opmerking was, dat de gemeen-
te dit vaker moet doen. 'Er is een grote
behoefte aan informatie. Ik denk dat
we in de toekomst zo'n soort bijeen-
komst zeker zullen herhalen', liet Arne
van Hout na afloop weten.

Voor meer informatie kan men te
recht bij de afdeling Bouw en milieu
van de gemeente Bronckhorst, tel.
(0575) 75 03 00.

Autobedrijf Melgers gulle sponsor voor D.I.O.

De grote groep turnsters/ turners van sportvereniging D.I.O. in hun nieuwe presentatiepakken.
Links Vincent en rechts Theo van Autobedrijf Melgers

Sportvereniging D.I.O. te Keijen-
borg mocht vorige week zaterdag
37 presentatiepakken in ontvangst
nemen van de gulle sponsor Auto-
bedrijf Melgers te Steenderen.

Broers Theo en Vincent Melgers, bei-
den wonende te Keijenborg, investe-
ren graag in de plaatselijke sportver-
eniging D.I.O. die ruim tweehonderd
leden heeft van jong tot oud. De pak-
ken zijn bedoeld voor de turnsters/tur-
ners en hun leiding. 'Als we nu naar
wedstrijden gaan kunnen we goed

voor de dag komen dankzij Auto-
bedrijf Melgers', zei voorzitter Sonja
Verbeek van sportvereniging D.I.O. bij
de overhandiging van de vele en mooie
pakken. De eerstvolgende wedstrijd is
26 november.

De gebroeders Melgers investeren ook
veel in hun eigen bedrijf. Autobedrijf
Melgers, gevestigd aan de Hoge Wes-
seling 2 in Steenderen, bestaat bin-
nenkort vijfjaar. Het autobedrijf staat
bekend om de goede service en per-
soonlijk contact met de klant. Bij het

Steenderense autobedrijf kan de klant
terecht voor nieuwe en gebruikte auto's
van alle merken, APK-keuringen, on-
derhoud, schadeherstel en voorruit-
reparaties. Ook beschikt het bedrijf
over een tankstation en autowasserette.

Sportvereniging D.I.O. is erg blij met
de prachtige presentatiepakken en
bedankt sponsor Autobedrijf Melgers.
Voorzitter Sonja Verbeek overhandig-
de de gebroeders Melgers een mooi
boeket bloemen en het jubileumboek
'D.I.O. 50 jaar in beweging'.

Thijs van Amerongen heeft zijn
eerste cross overwinning van dit
seizoen binnen. Dit gebeurde in Ei-
bergen, waar een cross werd verre-
den voor de GOW-competitie. Hij
versloeg de beroepsrenners Joost
Postuma en Rudi Kemna. Jan Wee
vers uit Hengelo werd 6e.

Bij de dames behaalde Greta Klein
Brinke ondanks een slechte start een
mooie 4e plaats. Bij de veteranen wer-
den Garjo Kamphuis en Frans de Wit
12e en 17e. Verschillende renners van
de RTV hadden pech. Rens te Stroet
kampte met kettingbreuk en Garjo
Kamphuis brak zijn stuur.

Op zondag 6 november werd in Alme-
lo ook een GOW-cross verreden. Hier
stonden verschillende RTV-renners
aan de start. Richard Sleumer werd na
een mooie inhaalrace bij de Elite 4e.

Peter Makkink reed naar een mooie
10e plaats. Bij de veteranen reed Rudi
Peters naar een 7e plek. Garjo Kamp- M

huis werd lle en Frans de Wit 17e.
Greta Klein Brinke werd bij de dames
3e.

Op zondag 4 december organiseert
RTV Vierakker Wichmond een cross
voor de GOW-competitie. Deze cross *
vindt plaats op het landgoed Kam-
phuizen aan de Wildenborchseweg in
Vorden. De jeugd start om 9.45 uur. Ve-
teranen, Nieuwelingen en dames om
10.30 uur en Elite en amateurs om
12.30 uur. Dit zal de enige cross zijn
die de RTV organiseert. De jaarlijkse
kasteelcross zal dit jaar geen doorgang
vinden, omdat er geen geschikte da- «-
turn voorhanden was bij de wieler-
bond. De planning is echter dat er
voor 2006 wel weer een cross wordt ge-
organiseerd.

Route buslijn 51 in Bronckhorst
stand van zaleen
De provincie heeft de dienstrege-
ling (en route) 2006 van het open-
baar vervoer in Gelderland vastge-
steld. De route van lijn 51 blijft
daarin ongewijzigd.

De gemeente is gestart met overleg
met de provincie over haar wensen

over de route van lijn 51. De wensen
van de gemeente zijn bekend: enige
aanpassing van de route rond Keijen-
burg en geen aanpassing van de route
door Hengelo.

Het resultaat van dit overleg zal niet
eerder dan in 2007 zichtbaar worden.

Waterschap Rijn en IJssel
zet de ramen open in het archief
Op de website van Waterschap Rijn
en IJssel www.wrij.nl staan mo-
menteel honderden afbeeldingen
van archiefstukken, foto's en oude
kaarten. Geput is uit de archieven
van de waterschappen die aan
Waterschap Rijn en IJssel vooraf
gingen. Waterschappen met een
eeuwenoude historie en veel
woord- en beeldmateriaal.

Ze geven door hun zeggingskracht een
mooi tijdsbeeld. De authentieke stuk-
ken, bij elkaar een kilometer archief,
liggen opgeslagen in de archief-
bewaarplaats van het waterschap in
Terborg.

Op aanvraag kunnen de archieven in
Terborg ook door belangstellenden
worden geraadpleegd.

WEBSITE
Eén van de icoontjes op de homepage
van de website www.wrij.nl is het on-
derdeel "Organisatie". Door deze aan

te klikken verschijnt links in het veld
ook de knop "archieven".
Bij het aanklikken daarvan ontvouwt
zich, onderverdeeld in aparte water-
schappen, een waterwereld van ver-
vlogen tijden en een schat aan infor-
matie.

Oude kaarten, historische foto's van
watermolens, dijken en bruggen, beel-
den van overstromingen en hoog wa-
ter, het is allemaal digitaal te bekijken
en downloaden.

WATERSCHAPPEN
Het historische archiefmateriaal dat
geopend kan worden is afkomstig van
tien voormalige waterschappen, die in
het verleden in West-Overijssel en
Oost-Gelderland werkzaam waren.

Het is de bedoeling dat de website
steeds met nieuwe afbeeldingen uit
die historische archieven wordt uitge-
breid. Te zijner tijd zullen ook archie-
finventarissen op de site verschijnen.

Trekkingslij st Nationale
Zonnebloemloterij 2005
(Trekkingsdatum 14-11-2005)

De Nationale Zonnebloemloterij
2005 is goedgekeurd door de Mini-
sterie van Justitie (L.O. 690/0086/
003.05 d.d. 21 januari 2005)

DE UITSLAG IS ALS VOLGT:
PRIJSNRLOTNR PRIJSBEDRAG

Ie prijs 0913042 € 15.000,00
2e prijs 0004178 € 10.000,00
3e prijs 0743489 € 10.000,00
4e prijs 0317686 € 5.000,00
5e prijs 0343617 € 5.000,00
6e prijs 0855356 € 5.000,00
7e prijs 0830106 € 2.500,00
8e prijs 0773303 € 2.500,00
9e prijs 0286481 € 2.500,00

10e prijs 1192967 € 2.500,00
lle prijs 0359355 € 1.000,00
12e prijs 0040953 € 1.000,00
13e prijs 0318552 € 1.000,00
14e prijs 0184806 € 1.000,00
15e prijs 0163900 € 1.000,00
16e prijs 0063163 € 500,00
17e prijs 0724710 € 500,00
18e prijs 0976211 € 500,00
19e prijs 1113323 € 500,00

20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

1007313
0334480
1417819

0248202
0278646
0884162

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN
MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS
26e prijs 11186 € 100,00
27e prijs 07706 € 100,00
28e prijs 05874 € 100,00
29e prijs 2002 € 50,00
30e prijs 2051 € 50,00
31e prijs 1361 € 50,00
32e prijs 403 € 15,00
33e prijs 432 € 15,00
34e prijs 946 € 15,00

(onder voorbehoud van typefouten)
Prijswinnaars worden verzocht het
winnende lot, desgewenst aangete-
kend, te zenden aan Nationale Vereni-
ging de Zonnebloem, t.a.v. de loterij,
Postbus 2100, 4800 CC Breda met ver-
melding van de NAW- gegevens en het
giro-of banknummer waarop de geld-
prijs gestort moet worden.
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Historische Vereniging Steenderen & Het Steenders Landschap

Gezamenlijke avond met fruitdeskundige
Hennie Rossel

"De heer Hennie Rossel probeerde in 'Knoop' de herkomst te vinden van de door de heer Roelof Pelgrom meegebrachte appelsoort."

De heer Hennie Rossel is bestuurslid van de Noordelijke Pomologische
Vereniging regio Oost en komt uit Vorden. Regelmatig schrijft hij co-
lumns in het tijdschrift 'Landleven* over, hoe kan het ook anders, oude
fruitsoorten. De gezamenlijke avond van de Historische Vereniging
Steenderen en Het Steenders Landschap werd door meer dan zestig be-
langstellenden bezocht.

De Historische Vereniging Steenderen
houdt zich bezig met de geschiedenis
van Steenderen. Het Steenders Land-
schap werkt aan de natuur in en om
Steenderen waarbij ook hoogstam-
fruitbomen worden gesnoeid tijdens
de werkochtenden.

De heer Hennie Rossel vertelde de ge-
schiedenis van de appel en de peer en
gebruikte hierbij veel dia's. De Wilde
Appel is een zeldzaamheid in Neder-
land en er zijn 50 bomen geteld, onder
andere in Hackvoort en Winterswijk.
Deze bomen, van 150 of meerjaren
oud, dragen appeltjes die niet te eten
zijn, bitter en zuur. De Wilde Appel
zou één van de voorouders zijn van de
gekweekte appel, maar met DNA ana-
lyse werd vastgesteld dat de appel op
andere wijze ontstond.

De geschiedenis van de appel voert 30
tot 40 miljoen jaren terug naar Xian
in China. Daar bleven diverse soorten
over na een periode van verdroging. In
de periode erna herstelde de populatie
en breide zich uit naar Centraal Azië
en zo verder richting Aziatisch Rus-
land.

Twee of drie soorten werden afgezon-
derd door ondoordringbare woestij-
nen. Een evolutie vond daar plaats
doordat in samenspel met dieren, zo-
als kamelen, herten of beren een na-
tuurlijke selectie werd gemaakt. Want
alleen de lekkerste vruchten werden
gegeten, een Hof van Eeden. Minstens
10.000 jaren geleden drong de mens
vanuit Europa door in die gebieden
met pure appelbossen. In de Russiche
tijd was het oorsprongsgebied van de
appel verboden gebied.

Alexander de Groote echter, bracht via
de zijderoutes deze appelbomen via
de Perzen en Grieken naar Rome. De
Romeinen beschreven heel veel oude
rassen. De Perzen maakten zich de
kunst van het enten eigen. De kleita-
bletten die men vond, zijn hiervan het
geschreven bewijs. Deze techniek

wordt nog steeds toegepast en zorgt
voor het instandhouden van oude ras-
sen.

Het woord 'appel' is in bijna alle Indo-
Europese talen afgeleid van dezelfde
stam: Aballo (Keltisch), Apple (Engels),
Apfel (Duits), Epli (IJslands), Ablokaa
(Russisch) of Jablko (Pools). Het Itali-
aanse woord voor appel is Mella. Toen
de appel 600 jaar voor Christus via de
Grieken naar Italië kwam, dacht men
dat het meloenen waren. Pomme is de
Franse benaming voor appel. Het had
daar een magische, mythologische be-
tekenis en een bruidspaar kreeg één
(duur) appeltje als huwelijkscadeau.
Pomos betekent fruit, waar de natuur-
wetenschap Pomologie zijn naam aan
dankt.

Diverse boeken werden geschreven
over de oude appelrassen. Auke R.
Kleefstra beschreef het kweken door
nieuwe zaailingen in het boek 'De
Luntersche Tuinbouw Vereeniging
1873-1963, de geschiedenis ontrafeld'.
Ook het onontbeerlijke boek van Jo-
hann Hermann Knoop, 'Pomologia,
dat is beschrijvingen en afbeeldingen
van de beste soorten van appels en
peeren' kortweg 'Knoop' genoemd
wordt nog dagelijks opengeslagen.
Het is een prachtig boek van handge
schept papier met handgekleurde li-
tho's ter illustratie. Het is gemaakt in
Leeuwarden en dateert uit 1758.

Vele appelsoorten zijn in de Achter-
hoekse literatuur te vinden, in de
streektaal. Geprobeerd wordt om de
eigenlijke soortnaam erbij te vinden.
'Knoop' wordt hierbij geraadpleegd.
Kennekes zijn zoet-zure kanappels die
recent in Steenderen werden terugge-
vonden. Pediezen zijn de Dubbele Zu-
re Paradijsappels en Tunnekes ver-
moedelijk de Present van Engeland.
De naam Haagje, de Prinses Noble, is
ontstaan toen deze fijne appel niet
naar de lokale, maar naar de Haagse
markt ging. Van Alliuinderkes, Dröp-
appels, of Slörkers is de oorspronkelij-

ke naam nog niet bekend, maar dit
zijn vermoedelijk streekrassen.

Ook onder de peersoorten zijn lokale
rassen die uit de Achterhoek komen.
De Juttepeer'n, die volgens de heer
Rossel het lekkerst zijn, is de Jut of Yat.
De Kraejpeer'n zijn stoofperen, de
Winterrietpeer, Oranjepeer'n de Ber-
gamotte d'Ore en Roggepeer'n de
Kruidenierspeer. In Rha is een 250 jaar
oude boom, vermoedelijk een Beurré
Diel, Pomppeer'n genoemd.

Ook onder de pruimensoorten zijn
Achterhoekse namen gevonden. Bel-
zen bijvoorbeeld, zijn lokale Kersprui-
men en van de Eierproem'n zijn diver-
se oude rassen bekend, waaronder de
Dubbel Boerenwitte.

De Roggeproem'n tenslotte zijn Elde
ne Blauwe. De Nederlandse Pomologi-
sche Vereniging speurt naar oude frui-
trassen om deze in stand te houden,
want er gingen al vele rassen verloren.

Hiermee verdwenen ook de karakteris-
tieke hoogstambomen uit het land-
schap en dat is cultuurhistorisch en
landschappelijk een groot verlies.
Daarnaast gaan met het verdwijnen
van zoveel rassen eigenschappen ver-
loren van geur-, smaak- en ziektebe
stendigheid, belangrijk bij het ontwik-
kelen van nieuwe variëteiten.

In Nederland zijn 45 deelcollecties, on-
der andere in Oost-Nederland, Noord-
Holland, Zeeland en Utrecht, waarin
oude fruitbomen worden gekweekt.
Er zijn al 1000 rassen gevonden, maar
ook 1000 nog niet. De vereniging sti-
muleert de teelt van hoogstamvrucht-
bomen.

In de pauze werd aan mensen de gele-
genheid gesteld om meegenomen ap-
pels te laten determineren. De heer
Roelof Pelgrom nam een appelsoort
mee, die vermoedelijk uit Engeland
komt. Verder konden de aanwezigen
tientallen soorten appels bekijken, die
de heer Rossel had meegebracht.

Na de pauze was er gelegenheid om de
heer Hennie Rossel vragen te stellen.
Tips over planten, bemesten en enten
van fruitbomen kwamen nog aan de
orde. Daarna sloot de voorzitter van de
Historische Vereniging Steenderen, de
heer Wim Achterkamp, de avond af.

De Regt Arbeidsbegeleiding
verzorgde Zorgcafé
Afgelopen woensdagmorgen 16
november j 1. organiseerde De Regt
Arbeidsbegeleiding een zorgcafé
voor ondernemers in hotel "Bon1

Aparte" te Barchem.

Na een inleiding over de recente ont-
wikkelingen op het gebied van sociale
zekerheid door de heer Frank Hul-
scher, compagnon bij De Regt, verzorg-

de de heer Jurgen Vlasveld van Con-
fior/Menzis een boeiende lezing over
de mogelijkheden voor ondernemers
om collectief uitvoering te geven aan
de nieuwe zorgverzekering. Dennis
Schneider eveneens compagnon bij
De Regt, sloot de bijeenkomst af met
een korte presentatie over het door
De Regt ontwikkelde Employee Bene
fits concept.

Spreekuur CDA Bronckhorst op 5 locaties
Op maandag 12 december a.s. wil
de CDA fractie van de gemeente-
raad de burgers van de gemeente
Bronckhorst de gelegenheid geven
om vragen te stellen over de begro-
ting en de daaruit voortvloeiende
plannen.

Op 5 locaties zal een delegatie van de
CDA-raadsleden aanwezig zijn om uw
vragen te beantwoorden en uiteraard
kunt u ook uw opmerkingen kwijt.

Het spreekuur zal duren van 18.30 tot
19.30 uur.

U BENT VAN HARTE WELKOM
OP ÉÉN VAN DE HIERONDER
GENOEMDE 5 LOCATIES:

Drempt: Dorpshuis 't Gildehöfke,
Kerkstraat 86;

Hengelo: Hotel Restaurant Leemreis,
Spalstraat 40;

Toldijk : Café Rest. Den Bremer,
Zutphen Emmerikseweg 40;

Vorden : Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6;

Zelhem : Café van cultureel
centrum De Brink,
Stationsplein 12.

Crimson Falls en Neaera
in de Rockstake

Aanstaande zaterdag spelen Crim-
son Falls en Neaera in de Rockstake.
Wie het gehammer van een dubbel-
bass-pedaal, zware gitaren en een
heftige strot een genot voor het
oor vind mag dit niet missen. Inter-
nationale topkwaliteit deze avond!
Neaera, de metalsensatie van dit
moment uit Duitsland en Crimson
Falls zullen de Rockstake laten ver-
anderen in een paradijs voor me-
talliefhebbers.

De avond zal worden geopend door
Crimson Falls. Een opener van for-
maat. De komende tijd zijn vele optre-
dens in België en Nederland gepland,
maar eerst doen deze Nederlandse
jongens de Rockstake aan.

Beïnvloed door onder andere At The
Gates, Heaven Shall Burn en Morbid
Angel weten ze toch hun geheel eigen
stijl neer te zetten. Van deze band zul-
len we de komende tijd zeker meer

gaan horen! Zie ze in een kleine zaal,
voordat ze daar te groot voor zijn ge
worden! Tweede en laatste band van de
avond is Neaera, de metalband uit
Munster, Duitsland. Het is hard gegaan
met Neaera sinds de release van hun
eerste cd "The rising tide of oblivion".

De cd werd door het toonaangevende
Duitse metalblad 'Metalhammer' "ge
niaal" en "bijna perfect" genoemd,
waarna de band niet meer stuk kon. In
Duitsland zijn deze heren voor de
komende maanden al niet meer te
boeken. Alleen in de komende maand
december wachten al twaalf optre
dens. Tijd om Nederland te veroveren.
Deze zegetocht zal beginnen in de
Radstake en ongetwijfeld eindigen op
de grotere podia van ons land.

Al met al een avond die door de me
t al liefhebber zeker niet gemist mag
worden. Komt dat zien, aanstaande
zaterdag in de Rockstake.
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Toonbeeld Drempt sluit eerste seizoen af Platform Welzijn Ouderen
Bronckhorst

Het laatste concert in de serie 2005 van de stichting Toonbeeld Drempt'
wordt zaterdag 26 november verzorgd door het kamerkoor 'Cappella
Apeldoorn'. Onder de titel 'Gaudete' brengt het koor barok en romantische
muziek ten gehore. Een uitgebalanceerd programma, afwisselend met en
zonder begeleiding, op de vooravond van de eerste Adventszondag.

In de Nederlands Hervormde kerk
van Drempt krijgt het twaalf jaar
oude kamerkoor 'Cappella Apel-
doorn' alle gelegenheid om werken
te brengen, die de weg wijzen naar
de Adventstijd en het komende
Kerstfeest. Het koor, bestaande uit
zo'n dertig koorleden, legt zich nor-
maliter toe op het minder gangbare

repertoire voor kamerkoren, maar
voor het concert in Drempt is geko-
zen voor werk van min of meer
bekende componisten, zoals Schütz,
Sweelinck en Brahms.
Dirigent van Cappella Apeldoorn is
Dik de Weger. Hij heeft met zijn koor
gekozen voor duidelijk méér stijlpe-
rioden dan alléén oude muziek. "Wij

blijven niet in de renaissance of
barok steken. Ook romantische en
modernere werken hebben we in
portefeuille. Er is zóveel moois
geschreven". Als bewijs voor deze
stelling is daarom ook Brahms op
het programma gezet.
Cappella Apeldoorn wordt tijdens
het concert gedeeltelijk begeleid
door Henk van Zonneveld op kistor-
gel en Sarah Walder op cello.
Op zaterdag 26 november is de kerk
vanaf 19.30 uur open. Het concert
start om 20.00 uur. De toegangsprijs
bedraagt € 10,- inclusief consump-
tie. Achter de kerk is voldoende par-
keerruimte.

* 25 jaar Dorpshuis Drempt

Het 25-jarige Dorpshuis in Drempt voorziet duidelijk in een behoefte. Dat
blijkt wel uit de grote belangstelling die er is voor de uiteenlopende acti-
viteiten, die er georganiseerd worden en uit de gezellige, ontspannen sfeer
waarin een aantal oudere heren staat te biljarten op de donderdagmiddag
waarop ik door Angela Booltink in het café wordt ontvangen. Het ruikt
naar nieuwe verf als ik het Dorpshuis in Drempt binnenloop. "We knap-
pen de boel een beetje op", vertelt beheerder Angela. "Voor de receptie en
het feest volgende week moet het er netjes uitzien".

In de loop van 25 jaar hebben heel
wat mensen op de een of andere
manier wel iets met het Dorpshuis te
maken gehad en er worden dan vrij-
dag 25 november ook veel mensen
verwacht op de receptie die van
16.30 tot 19.00 uur wordt gehouden.
"Iedereen die zich aangesproken
voelt is welkom op de receptie", ver-
volgt Angela, die nu drieëneenhalf
jaar beheerder is. "Voor de grote
feestavond op zaterdag de 26e zitten
we helemaal vol. Vanaf 4 oktober
konden mensen hier gratis toegangs-

bewijzen voor het feest komen opha-
len en die zijn nu allemaal weg". Het
belooft een ouderwets goed feest te
worden, met een optreden van
Sound Selection en Jannes.
Maar er zijn nog meer festiviteiten
gepland in het kader van het 25-jarig
bestaan van het Dorpshuis. Op 11
december treden 's middags de
'Isseltaler Musikanten' op, waarvoor
ook al geen kaarten meer te krijgen
zijn. In januari wordt er nog een
feest voor de kinderen georgani-
seerd, maar dat wordt te zijner tijd

bekend gemaakt.
Het Dorpshuis staat bol van de acti-
viteiten. Veel verenigingen houden
er hun vergaderingen, de muziek-
vereniging 'Olden Keppel' oefent er
wekelijks, net als de toneelvereni-
ging. Diverse clubs komen er bij
elkaar. Zo is er de kaartclub, de bow-
lingclub, biljarters en darters en ook
de linedancegroep The Silver
Shadows traint er elke week onder
leiding van een lerares. "Ik heb die
linedancegroep drie jaar geleden
zelf opgezet", vertelt Angela. "Toen
ik hier beheerder werd, was het
nogal stilletjes. Sinds ik ben begon-
nen hebben we allerlei nieuwe acti-
viteiten opgestart en het loopt nu
fantastisch en de mensen weten de
weg hierheen te vinden. Het is nu
heel druk en gezellig. We werken
met drie vaste krachten en Aksie 05,
een groep van zes vrijwilligers, die
ik kan oproepen als ik hulp nodig
heb. Het is echt een heel leuk team
zo".
Tot de vaste activiteiten die door het
Dorpshuis worden georganiseerd
behoren ook de 'Back tot the 70's'
avonden die twee keer per jaar
plaatsvinden, de 'Skihut' medio
december en de countryavond voor
linedancers eind januari. "Vier jaar
geleden zijn we heel bescheiden met
een zomermarkt begonnen, dat is
inmiddels ook een groot evenement
geworden en het groeit nog steeds".
Hoe is Angela Booltink in dit werk
terecht gekomen? "Ik kom oorspron-
kelijk uit de verzorging. Daar heb ik
vanaf mijn achttiende in gezeten.
Toen ik in de ouderraad van de
Gildeschool zat, organiseerde ik al
van alles. Na zes jaar ging ik daar uit
en toen kwam er een plekje vrij in
het bestuur van het Dorpshuis.
Nadat ik daar een halfjaar in had
gezeten, ging de toenmalige beheer-
der van het Dorpshuis weg en werd
mij gevraagd of het niet iets voor mij
zou zijn. Tot verrassing van heel veel

Op 18 november heeft het Platform
Welzijn Ouderen Bronckhorst
(PWOB) zijn visienota Ouderen-
beleid Bronckhorst 2006 - 2010
onder de titel 'Laten we welzijn...'
overhandigd aan Bronckhorst wet-
houder dhr. Ab Boers.

In het PWOB nemen de Stichting
Hulpdienst Hengelo/Keijenborg,
Stichting Noodhulp Zelhem, Stich-
ting Welzijn Ouderen Hummelo &
Keppel, Stichting Welzijn Ouderen
Steenderen en de sectie Welzijn
Ouderen van de Stichting Welzijn
Vorden deel. Als organisatievorm is
gekozen voor een 'samenwer-
kingsstichting'. Een federatief ver-
band van organisaties actief in de
sector welzijn ouderen. De uitvoe-
ring van taken vindt plaats onder
het motto 'centraal waar het moet,
decentraal waar het kan'. Daarbij
wordt grote nadruk gelegd op het
handhaven van korte lijnen met de
vrijwilligersnetwerken binnen de
voormalige gemeenten in Bronck-
horst.
De visienota 'Laten we welzijn...' is
het eerste tastbare resultaat van de
samenwerking binnen het PWOB.
Hierin wordt verwoord wat de visie
is van de gezamenlijke welzijnsorga-
nisaties op het ouderenbeleid zoals
dat in de komende jaren in Bronck-
horst gestalte zou moeten krijgen.
In de visienota wordt aangesloten
bij de ontwikkelingen als gevolg van
de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO). Die ontwikkelingen hebben
niet per definitie een positieve uit-
werking. De extramuralisering van
de zorg met als doel de ouderen lan-
ger zelfstandig te laten wonen,
draagt het risico van vereenzaming
in zich. Veel voorzieningen zijn, al
dan niet binnen het kader van de
WMO, goed te regelen. Maar oude-
ren die thuis wonen hebben meer
nodig dan concrete diensten, name-
lijk aandacht, betrokkenheid en
contact. Als speerpunt in het beleid
van het PWOB geldt daarom in de
komende jaren het voorkomen en
bestrijden van eenzaamheid en, in
samenhang hiermee, het versterken
van sociale netwerken van ouderen.
Een belangrijke rol daarin spelen de
lokale loketten voor Wonen, Welzijn
en Zorg, die het PWOB in alle voor-
malige gemeenten in Bronckhorst
wil realiseren in samenwerking met
gemeente en andere partners.
De visienota verschijnt op het
moment dat de gemeente begint
met het schrijven van de gemeente-
lijke nota ouderenbeleid, die in
2006 zal verschijnen. Het PWOB wil
met zijn visienota een bijdrage leve-
ren aan de ontwikkeling van een
samenhangend beleid, gericht op
welzijn, wonen en zorg voor oude-
ren in Bronckhorst. Gelet op het feit
dat alle politieke partijen in
Bronckhorst het ouderenbeleid als
speerpunt hebben aangemerkt,
heeft het PWOB er alle vertrouwen
in dat dat beleid er komt.

Politiewijzer 2005/2006
Vanaf 21 november wordt de
Politiewijzer 2005/2006 huis aan
huis verspreid in de gehele regio
Noord- en Oost-Gelderland. De poli-
tiewijzer is een uitermate handig
naslagwerk, waarin allerlei facetten
van het politiewerk aan bod komen.

Zo geeft de politiewijzer antwoord
op vragen als: Wie is mijn wijkagent,
wanneer is het politiebureau geo-
pend en hoe kan ik de politie telefo-
nisch bereiken? Welk nummer moet
ik bellen om mijn bankpas te blok-
keren als deze gestolen is en hoe kan
ik mijn huis het best beveiligen
tegen inbrekers? Ook staan er foto's
in van wijkagenten. Bovendien
informeert de politie hierin over tal

van andere, voor de algemene veilig-
heid relevante en belangrijke zaken.
Toch zal de informatie in deze gids
niet volledig zijn. Daarom kan men
ook altijd met vragen terecht op tel.
0900-8844 of op de internetsite
www.politie.nl/noord_en_oost_geld-
erland.
Mensen die een Nee-Nee of Nee-Ja-
sticker op hun brievenbus hebben,
krijgen de Politiewijzer niet auto-
matisch in de brievenbus. Zij kun-
nen, indien zij er wel belangstelling
voor hebben, vanaf begin december
een exemplaar ophalen op het plaat-
selijke politiebureau, dat door de
week tussen 10.00 en 12.00 uur geo-
pend is.

Eerste indoor
beach volleybaltoernooi
Op zondag 20 november werd in de
binnenbak van manege De Gompert
te Hengelo het eerste indoor beach-
volleybaltoernooi gehouden. Dit
toernooi was georganiseerd door
ML Sport & Snowcenter, Manege De
Gompert en Volleybalvereniging
Sparta.

Om 11.00 uur werd de eerste bal
opgeslagen. Er werd zeer fanatiek en
enthousiast gevolleybald en er was
een fantastische sfeer. Na slopende
wedstrijden werd aan het einde van
de middag de finale gespeeld. Het
herenteam van Eddy Egberts en het

damesteam van Sandra Hendriksen,
beiden uit Zelhem, wonnen de fina-
les. Deze teams wonnen daarmee
skilessen bij ML Sport & Snowcenter
te Zelhem.
„Gezellig toernooi" en „Volgend
jaar weer?" waren enkele van de vele
positieve reacties van de spelers.
Gezien het grote succes en het
enthousiasme waarmee gespeeld
werd zal binnenkort een nieuwe
datum worden gekozen, want men
wil van dit indoor beach volleybal-
toernooi een jaarlijks terugkerend
toernooi maken.

mensen ben ik toen de beheerder
geworden. Het is echt hartstikke
leuk om te doen en ik kan het ook
heel goed combineren met de zorg
voor mijn gezin. We werken hier
prima samen. Ik doe de organisatie
en zorg ervoor dat alles goed loopt
en de anderen doen hun eigen werk.
Soms moeten we een koffietafel
organiseren, voor na een begrafenis.
Dan roepen ze me er even bij om te
kijken of alles netjes staat. D'r moet

toch altijd even een vrouwenhand
bij komen".
Het komende weekeinde is het tijd
om te feesten en te vieren dat het
Dorpshuis 25 jaar geleden werd geo-
pend en met het huidige enthousi-
asme zal Drempt ook de komende
25 jaar nog kunnen genieten van de
vele activiteiten die er georgani-
seerd zullen gaan worden.



Old Hengel
De vergeefse reddingspoging van de Olde Kaste, deel I
In een oud krantenartikel was te
lezen dat Hengelo vroeger "wel"
vijf molens bezat, een ander noemt
het getal zes. Een snelle telling
leert echter dat er zeker tien ge-
staan moeten hebben: Vleeming-
molen (Vordenseweg), Brouwers-
molen (Hummeloseweg), Olde Kas-
te, de houtzaagmolen van Kremer
aan de Vordenseweg, molens in
Keijenborg (Sloot), Varssel en Bek-
veld (Harmsen), Noordink (Van
Neck) en in een verder verleden
worden nog de molens van Hoe-
kert en Poesse-Wansink vermeld.
Ook de korenmaalderij van Kelder-
man wordt soms in dit rijtje ge-
plaatst, maar dit is geen molen
met wieken geweest.

Geen enkele molen functioneert nog,
enkele rompen zonder wiekenkruis of
molenkap herinneren aan vervlogen
tijden, of soms alleen een molensteen.
Bijna elke gemeente heeft beter op
zijn historisch erfgoed gepast, maar
van Hengelo is bekend dat daar nooit
aandacht aan is gegeven. Daarom zijn
in het verleden veel waardevolle ge-
bouwen tegen de grond gegaan, niet
alleen molens, maar ook landhuizen,
synagoge, muziektent, schoolgebou-
wen. Eenmaal is er wel degelijk een
reddingspoging gedaan een molen te
behouden, maar het opgerichte comi-
té faalde jammerlijk in de opzet. De
actie was bedoeld om de molen de Ol-
de Kaste te redden.

DIE WYNTMOELEN TOT HENGELL
OP DEN GOY
De Olde Kaste was de oudste molen
van Hengelo. Deze standerdmolen op
de weg naar Zelhem in het buurt-
schap 't Gooi, dateerde blijkens een
opschrift uit 1659, maar al eerder
heeft er dicht bij die plek een molen
gestaan. Als leengoed van de heerlijk-
heid Baer aan de IJssel werd al in 1465
"die wyntmoelen tot Hengell op den
Goy" in leen uitgegeven aan Gadert
Kockert. Van 1484 tot 1673 was de mo-
len in eigendom van de familie Van
Kervenheim, die o.a. ook de landgoe-
deren 't Zelle en 't Kervel bezat. In hun
tijd werd de molen in 1659 vernieuwd
en waarschijnlijk ook verplaatst naar
de latere lokatie enkele honderden
meters naar het noorden richting
Hengelo. Deze molen stond naast het
huidige huis (Olde Kaste 2). Van 1683
tot 1773 was de molen in handen van
de familie Grothe, die ook eigenaar
waren van 't Zelle. Mogelijk is het hier-
na in handen gekomen van de familie
Wissink, aanvankelijk samen met
Schoemaker.

De lijst van de eerste eigenaren tot
aan de negentiende eeuw:
1465 - Gadert Kockert
1484 - Steven van Kervenheim
1489 - Otto van Kervenheim
1491 - Geertruit van Kervenheim - in
opdracht van Otto van Kervenheim,
haar stiefzoon; hulder was Gijsbert
van Branssenborch
1515 - Sweder van Kervenheim
1544 - Steven van Kervenheim, na
overlijden van zijn vader Sweder van
Kervenhem

1611 - Gerhard van Kervenheim
1641 - Anna van Kervenheim; Vyth
Christoffel van Munster is gemachtig-
de en hulder
1647 - Wyssa van Kervenheim, na de
dood van Anna van Kervenheim, haar
zuster;
Vyth Christoffel van Munster is hulder
1673 - Anna Sibilla Vrydach, weduwe
van Salomon van Keppel, als erfge-
naam van Maria Louise Vrydach. Jo-
han van Munster hulder.
1680 - Diederick van Keppel, haar
zoon
1686 - Henrick Steenman
1740 - Jacob Grothe en Margaretha Pit
1752 - Engelbert Tieleman Grothe,
oudste zoon
1773 - Johan Grothe, oudste broeder
Engelbert Tieleman.

DE MOLEN
De molens in Hengelo waren van ver-
schillende aard, de Olde Kaste was een
standerdmolen. Dat was een houten,
rechthoekige kast, geplaatst op een
'standerd', een heel dikke paal van on-
geveer 90 cm. dik. Dwars door de kast
liep een draagbalk, hierdoor steunde
de gehele kast op de standerd. Hout-
verbindingen maakten dat de stan-
derd met 8 steunende steekbalken
niet kon wankelen. Deze constructie
voldeed vijf eeuwen heel goed. Een
model dat eeuwenlang in gebruik is
gebleven en zeker al in de 14e eeuw
bekend was. De oudste molens waren
bijna allemaal van dit type. Voorbeel-
den van dit type zijn uiterst zeldzaam
geworden.

Door de wiekenas werden twee kop-
pels stenen in beweging gezet en kon-
den ook zakken naar boven gehaald
worden. Een probleem was de beperk-
te opslagruimte, die vaak een pakhuis
naast de molen noodzakelijk maakte.
Onderaan de kast bevond zich een lan-
ge staartbalk met een haspel en een
ketting die aan de kruibalken rondom
de molen was bevestigd. Door draaien
aan de haspel werd de staartbalk en
dus de hele kast gedraaid naar de
wind. Boven de staartbalk was een
bordes met een trap om in de kast te
komen.

De molenaar zorgde ervoor dat de gra-
nen werden vermalen en als voedsel
voor mens en dier konden dienen.
Zijn betekenis in de gemeenschap was
groot en zijn werk werd bijzonder ge
waardeerd. De meeste dorpen kenden
enige korenmolens. De boeren en de
bakkers gingen daar met zakken
graan naar toe, om ze tussen de mo-
lenstenen te laten vermalen.

Hij was afhankelijk van het weer. Zon-
der wind kon hij niet draaien en had
hij geen verdiensten. Maar als er wel
gemalen kon worden en de wieken
ronddraaiden, maakte de molenaar
lange dagen, soms ook 's nachts. Zijn
opdrachtgevers zaten hem achter de
vodden, ze wilden zo snel mogelijk ge-
holpen worden.

Het zwaarst was het als de wind varia-
bel was. Dan was het een hele toer om
de wieken draaiend te houden. Soms
moest hij er zelfs inklimmen. Ook het
scherpen van de maalstenen was een
heidens karwei. Als men ook nog weet
dat de molenaar voortdurend in een
stoffige omgeving werkte en vaak aan
bronchitis of astma leed, kan het ro-
mantische beeld van de molenaar snel
worden vergeten.

Een molen was veel meer dan een
technisch maalwerktuig alleen. Het
was ook een punt van samenkomst
voor het landvolk. Hier hoorde men
het laatste nieuws van andere bezoe-
kers of de mulder zelf. Rond de molen
ontstonden dikwijls bedrijfjes, die er-
mee te maken hadden: bakker, winke-
lier, smid, brandstoffenhandel.

De wieken hadden een sociale functie.
Door bepaalde wiekenstanden werd
de bevolking op de hoogte gesteld van
geboorte of overlijden. Ook kon de
molenaar met vrouw of vrienden be-

paalde tekens afspreken. Een mole-
naar was ook een perfecte weervoor-
speller.

In de loop van de 19e eeuw verrees in
elke plaats of buurtschap wel een mo-
len, de meeste in het midden van de
eeuw. Overal in de Graafschap staken
de wieken van windmolens boven de
goudgele korenvelden uit. Dit tot ge
mak van de landbouwers, die hun
graan bij de molenaar in de buurt lie
ten malen.

Op oude kaarten van de Graafschap
zien we een net van molenwegen.
Hierover reden de boeren hun graan
naar de molen om het te laten malen.
Veel boeren zagen in het muldersvak
een welkome bijverdienste. Zo verre
zen met name in de loop van de vori-
ge eeuw alom molens. Sommige op
natuurlijke hoogten, andere op 'bel-
ten', door mensenkracht opgeworpen
heuvels of gewoon in het open, vlakke
veld. Het oudst bekende type was de
standaard- of stendermolen. Het was
een grote, houten kast, bereikbaar via
een buitentrap in zijn geheel draai-
baar naar de wind. De Olde Kaste in
Dunsborg uit de 15e eeuw was hier
een fraai voorbeeld van. Van de tien-
tallen stenderkasten die de streek ken-
de, is er niet één bewaard gebleven. De
meeste exemplaren van dit kwetsbare
type zijn verwoest door bliksem en
storm, ofwel wegens gevaar van in-
storten als bouwvallen gesloopt. Dit
laatste tot woede van monumenten-
liefhebbers.

Menig keer beleefde de Graafschap
een molenbrand, een droevig, maar
indrukwekkend gezicht. Molenaars
waren als de dood voor onweer, op
sommige molens sloeg keer op keer
de bliksem in.

DE OLDE KASTE
De Olde Kaste stond aanvankelijk
vlakbij de Muldersfluite, dat vroeger
als muldershuis en herberg gebruikt
werd en waar ook de markevergade
ringen van de Dunsborger-Hattemer
mark gehouden werden.
Fluite staat voor kermis; op Hemel-
vaartsdag werd een eendagskermis ge
houden, waarbij het molenaarshuis
als herberg dienst deed. Nog steeds
vindt bij de huidige boerderij op He
melvaartsdag de traditionele broodle
vering plaats. In de 19e eeuw stond als
plaatsvermelding 'De Oude Hengelo-
sche Molen' genoemd, dat voor zowel
de Muldersfluite als de molen werd
gebruikt. Overigens valt het op dat in
geen enkel oud geschrift de naam Ol-
de Kaste gebruikt werd. Deze naam is
vermoedelijk pas eind 19e eeuw of
zelfs 20e eeuw ontstaan.

In 1830 werd de molen als volgt om-
schreven:
Een oude slecht onderhouden stan-
daardmolen hebbende l paar steenen
om koorn te malen heeft om zijne ver-
re ligging van het dorp weinig debiet.
Malende na gissing voor eene bevol-
king van 600 zielen.
Toen al was sprake van slecht onder-
houd! Daar zal de herkomst van de
naam mee te maken hebben. Oor-
spronkelijk was het een landbouwbe
drijf annex maalderij. De gebouwen
naast de molen (huis en maalderij)
werden rond 1815 gebouwd. In het be
gin van de 19e eeuw is de molen in
handen gekomen van de familie Wis-
sink.

EEN COMITÉ VOOR BEHOUD
De standerdmolen was al tijden ver-
drongen door de bovenkruier met zijn
draaibare kap. Al in het begin van de
20e eeuw waren er nog maar weinig
over in Nederland en dan meestal nog
aangetast door de tand des tijds. In de
jaren werd de functie en belang van
de windmolen snel minder door de
komst van motorkracht, electriciteit
en vooral de coöperaties.

In 1929 kwam de vraag of de Olde Kas-
te bewaard moest blijven. De molen

bevond zich namelijk in zeer slechte
staat. Na de dood van Gerard Wissink
in 1924 was het onderhoud van de
molen sterk achteruitgegaan. De eige
naresse, weduwe Wissink, wilde de
molen laten afbreken.

Een chronologisch verloop van de ge
beurtenissen:
Op 15 mei 1929 stuurde burgemeester
Reynst een brief aan mr. Jan den Tex,
de secretaris van De Hollandsche Mo-
len, Vereeniging tot behoud van Mo-
lens in Nederland, gezeteld aan de He
rengracht in Amsterdam. Hierin
meldde de jonkheer dat hij "iemand"
(hij wist de naam kennelijk niet) na-
mens de weduwe Wissink had gespro-
ken over de instandhouding van de
Olde Kaste. De persoon had zich be
reid verklaard de molen in bedrijf
werd gehouden, want dat was de eni-
ge kans op steun.

De Hollandsche Molen liet een tech-
nisch rapport inclusief een kosten-
plaatje opmaken:
Mooie molen in het open veld. Is reeds
enkele jaren buiten bedrijf en deerlijk
vervallen. Tot noodzakelijke herstel-
werken, ten dienste van bedrij fsvaar-
digmaking, behooren:
Fundatiën van de standerdschoren
versterken fl. 400,-
1 roede vernieuwen
met optuiging fl. 700,-
Bovenhuis versterken
en verankeren fl. 200,-
Kapwand en
zolder vernieuwen fl. 300,-
Verf- en teerwerken fl. 200,-

Totaal fl. 1800,-

De zoon molenaar is helaas geen goed
windmolenaar en maalt liever met
den motor.
Leiden, maart 1929, w.g. A.J. Dekker
Op 24 mei kreeg burgemeester ant-
woord van Den Tex:
De kosten voor de opknap van €1800,-
waren te veel voor weduwe Wissink
en De Hollandsche Molen. Hij advi-
seerde daarom een comité te vormen
"met mensen die in deze zaak een
meer dan locaal belang zien". Het be
ste was dat de molen niet het eigen-
dom van de familie Wissink bleef. De
afbraakwaarde was bijna nihil. Als zij
bv. 7100 per jaar aan huur wilde beta-
len dan wilde de vereniging ook wel
meewerken en de molen voor bv.
7500,- kopen. Pas als zij aan zo'n rege
ling wilde meewerken kon de actie tot
behoud beginnen.

Als voorbeeld noemde hij een actie in
Zeddam, waarbij alle ingekomen gel-
den geretourneerd werden, omdat
Van Heek de torenmolen gekocht had
en daarbij geen gebruik wilde maken
van de ingezamelde gelden. Misschien
dat de adressen nog bekend waren?
Ook de "heren van het Vreemdelin-
genverkeer te Vorden" waren wellicht
wel bereid aan de actie deel te nemen,
omdat de standerdmolen daar werd
afgebroken en ze niet meer belast wa-
ren met het onderhoud ervan.
Wel moest de jongen van de molen op
het hart gedrukt worden de molen
goed te gebruiken. 'Toen ik met hem

sprak, kon ik hem nauwelijks ver-
staan, want het is een moeilijke taal".

Op 19 juni meldde jkhr. Adrianus
Reynst dat de weduwe en zoon de mo-
len niet in bedrijf wilden houden en
ook niet wilden huren. Jonkvrouwe
Martini zou trachten te bemiddelen.
Den Tex wilde in augustus zelf met de
weduwe praten, wel met een tolk er-
bij . Vooraf kon dan onder het genot

van een glaasje en een hapje een ver-
gadering van het comité belegd wor-
den. Reynst wilde zelf wel mee.

J. Gimberg, archivaris uit Zutphen,
werd op advies van Den Tex in het co-
mité benoemd. Gimberg schreef in
september een artikel in de Graaf-
schapbode. Hij sprak daarin over fl.
2500,- aan herstelkosten en een koop-
som van in totaal fl. 4000,-. Als dat
geld binnen was, wilde De Holland-
sche Molen de verantwoording wel op
zich nemen.

Oktober 1929: Den Tex schreef aan het
gemeentebestuur. Er was een nadelig
verschil tussen huur en jaarlijks on-
derhoud. De huur was onvoldoende
om de kosten van het jaarlijks onder-
houd en de assurantie te dekken. De
Vereniging wilde het nadelig verschil '*r

wel voor haar rekening nemen, maar
kon niet ook voor alle reparatiekosten
en de koopsom zorgen. Tot nu toe was
7800 bij particulieren ingezameld. Hij
deed een oproep bij het gemeentebe
stuur ook "van hare belangstelling te
doen blijken, zooals reeds door vele ~*
gemeenten in soortgelijke gevallen ge
schiedde. Waar het hier een zeer bij-
zonder type molen geldt, waarvoor
Hengelo ver buiten zijn grenzen be
roemd is."
De gemeente gaf niet thuis.

De molen was heel dichtbij redding.
Uit moeizaam achterhaalde notulen
van De Hollandsche Molen blijkt dat
in 1930 het geld bijna bij elkaar had
om de molen van de weduwe Wissink
te kopen en het aan haar te verhuren.
In het volgende verslag stond dat er
voor een klein dorp het enorme be
drag van 72800,- was ingezameld om
de eigendomsovergang mogelijk te
maken. "Ofschoon dit minder was dan
wij aanvankelijk als minimum had- '*
den gesteld, meenden wij toch met dit
bedrag genoegen te moeten nemen, al
ontveinsden wij ons niet, dat bij den
lagen te bedingen huurprijs een groo-
te last op onze schouders werd ge
legd," aldus De Hollandsche Molen.

Volgende keer in deel 2 het definitieve
einde van de Olde Kaste.

WJ.M. Hermans

Familie Wissink
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Kampioenen van Bronckhorst Arthur Ebeling in café de Tol

In het kader van haar 25-jarig jubileum had de Zelhemse vogelvereniging
'Vogelvreugd' de zusterverenigingen binnen de gemeente Bronckhorst, te
weten 'Exokan' uit Hengelo en 'de Vogelvriend' uit Vorden, uitgenodigd
vogels in te sturen voor hun show om zo te strijden om de kampioen-
schappen van Bronckhorst. Het gevolg was een vogelshow met een nog
hogere kwaliteit en een samenwerking tussen de verenigingen, waar voor-
zitter van 'Vogelvreugd', dhr. Van Amstel graag een vervolg op zou zien.

Dhr. Van Amstel sprak tijdens de
prijsuitreiking en noemde de terug-
loop binnen de vereniging reden om
in de toekomst vaker samen te wer-
ken. Vooral het ontbreken van jeugd
bij de vogelkwekers vond hij jammer
voor de toekomst. Toch had hij met
'zoon' Buiting een waardige jeugd-
kampioen. Daarnaast vond hij het
kampioenschap van Bronckhorst

een wedstrijd die voor herhaling vat-
baar was, gezien de kwaliteit.
Bij een wedstrijd kunnen kwekers
deelnemen met enkelingen (vogels
die aan bepaalde kwaliteitseisen vol-
doen), stellen (twee vogels met de
kwaliteitseisen, die ook nog eens op
elkaar lijken) en stammen (vier
vogels die voldoen aan de kwaliteits-
eisen en op elkaar lijken).

Op de foto een aantal van de kampi-
oenen van Bronckhorst (twee kampi-
oenen konden niet bij de prijsuitrei-
king aanwezig zijn), waarbij dhr. H.
Lenselink uit Hengelo (G) (Exokan)
wel beschouwd wordt als de grootste
kweker van kleurkanaries met pig-
ment van de regio.
De overige kampioenen zijn de
heren J. Th. Peppelman (kleurkana-
ries zonder pigment), E.B.J.
Kamphuis (postuur kanaries -
Glosters), H.W.R. Hermans (postuur
kanaries), M. Buiting (Exoten - zebra-
vinken) en M. Buiting (exoten), B.
Horsting (Europese vogels), G.W.
Hissink (grasparkieten), B. Oosterink
(agaporniden) en J.W.H, van Amstel
(grote parkieten).

Oud-voorzitter koninklijk onderscheiden

Afsluiting jubileumjaar VIJV met een knallend feest
Oud-voorzitter koninklijk onderscheiden

Volleybalvereniging VTJVuit IJzevoorde sloot zaterdagavond 19 november
haar 25-jarig jubileum af met een slotfeest voor leden, oud-leden en geno-
digden. Gedurende het afgelopen jaar waren door een feestcommissie
een groot aantal activiteiten voor belangstellenden georganiseerd. Het
feestjaar werd op 19 februari geopend met een receptie in thuishonk 'De
Pokkershutte' in IJzevoorde. Verder was er o.a. een beachvollevbaltoer-
nooi op 23 april en een Tocht met verrassingen' op 10 september. De acti-
viteiten werden mogelijk gemaakt met hulp van sponsoring door een
aantal lokale bedrijven.

MbMMUQl

De feestavond is bezocht door bijna 100
leden en oud-leden en was alleen hier-
door al voor de relatief kleine vereni-
ging een daverend succes te noemen,
omdat daarmee wordt benadrukt,
welke belangrijke rol het verenigingsle-
ven in een buurtschap als IJzevoorde
vervult. De muzikale invulling werd
verzorgd door rockband 'The
Tailshakers'. Tijdens de feestavond
werd tevens van de gelegenheid
gebruik gemaakt om oud-voorzitter
dhr. Teun Regelink nog eens extra in
het zonnetje te zetten voor al zijn bewe-
zen diensten voor de vereniging.
De avond werd nog eens extra feestelijk
door de uitreiking van een onderschei-
ding aan de oud-voorzitter.
Burgemeester Aaldering van de
gemeente Bronckhorst reikte op de
feestavond de onderscheiding 'Lid in de
Orde van Oranje Nassau' uit aan dhr.
Regelink. De oud-voorzitter is sinds de
oprichting van VIJV actief in de volley-
balvereniging. Voor het belangrijkste
deel als voorzitter, maar ook als
scheidsrechter, lid van de technische
commissie en organisator van een
groot aantal evenementen, waaronder
het opzetten van acties voor projecten
in Derde Wereld landen.
De uitreiking van de orde was ook voor
burgemeester Aaldering een bijzondere
gebeurtenis, omdat dit zijn eerste uit-
reiking van een lintje was, sinds zijn
aantreden als burgemeester in de
gemeente Bronckhorst.

In de reeks van herfst/winteroptre-
dens bij café de Tol is woensdag 30
november Arthur Ebeling te gast. Al
jarenlang reist Arthur Ebeling met
zxn Gretsch-gitaar onder zijn arm
de wereld rond. Eigenlijk is hij
wereldberoemd en geliefd in vele
delen van de wereld.

Zo speelt hij net zo makkelijk in
Chicago als in Moskou, maar ook in
Nederland is nauwelijks nog een
bruin café te vinden is waar hij niet
gespeeld heeft. En terecht, want zijn

muziek is toch vooral de muziek van
de kroeg. Waar Arthur Ebeling
speelt, daar is het vol. Vol mensen
en vol sfeer. Zijn liedjes, variërend
van late-night-jazz tot Rhythm &
Blues tot pure blues, luisteren weg
alsof je ze al jaren kent. Het optre-
den begint om 21.00 uur en de
entree is gratis.
Op 10 december is er een 'try out'
van de Retteketet Band in café de
Tol, het meest normale café van de
achterhoek.

Good News
zoekt zangeres

Lijkt het je leuk om te zingen in een
groepje van 6 dames en ben je een
enthousiaste en ervaren zangeres
(sopraan of mezzosopraan)? Zing je
graag af en toe een solo, maar hou je
ook van 'mooi samen zingen'? Woon
je in de Achterhoek? Ben je tussen
de 20 en 45 jaar? Zing je graag
gospel- en popmuziek? Zo ja, meld
je dan aan bij vocalgroup 'Good
News'.
Dat kan door te mailen naar Dennis
Dondergoor (vocal coach) op
dennis@dondergoor.com. Je kunt
hem ook bellen. Zijn telefoonnum-
mer is 06-48356297.

Jeugddienst in
Kleine Kerk Halle

Met als thema 'Ik geloof wel dat het
beter kan ' wordt zondag 27
november een Jeugddienst gehou-
den in de Kleine Kerk van Halle. De
Jeugddienst wordt bijzonder omdat
de dienst tijdens een maaltijd wordt
gehouden.
Centraal in de dienst staat het
Bijbelverhaal van de vijf broden en
de twee vissen. Het delen van het
brood wordt letterlijk in de praktijk
gebracht door samen aan tafel te
gaan en het brood, dat iedereen zelf
meebrengt, samen te delen.
Al etend wordt er gedacht en
gepraat over wat Advent en Kerst
betekent.
Wat verwacht je er van ?
Wat verwacht een jongere in een
voorstad van Parijs en wat verwacht
een uitgeprocedeerde asielzoeker?
Heeft kerst nog betekenis of is gelo-
ven alleen interessant als je het
moeilijk hebt? Of 'geloven we toch
wel dat het beter kan....?'
Kom op 27 november aan tafel,
neem je vrienden en ouders mee én
iets te eten, zoals een paar belegde
broodjes, salade of soep.
De jeugddienstcommissie zorgt voor
koffie, thee, etc..

Politiewaarschuwing
zelfgemaakte

vuurwerkprojectielen
De politie heeft de afgelopen week
op diverse plaatsen, onder andere in
Lichtenvoorde, de stille getuigen
van zelfgemaakte vuurwerkprojec-
tielen gevonden. Gezien het aange-
troffen materiaal waarschuwt de
politie actief voor de gevaarlijke
werking ervan om letselongevallen
te voorkomen.
In de laatste maanden van het jaar
neemt het aantal meldingen van het
illegaal afsteken van vuurwerk altijd
toe. De politie tracht zoveel moge-
lijk adequaat op dergelijke meldin-
gen te reageren. Jongeren die dan
worden betrapt, worden afhankelijk
van hun leeftijd bekeurd of naar een
preventieproject verwezen. Ook dit
jaar wordt er al weer vuurwerk afge-
stoken en zijn er jongeren bekeurd.
De afgelopen week echter, is de poli-
tie op wel heel gevaarlijke vuur-
werkprojectielen gestuit. Deze pro-
jectielen waren gemaakt van aller-
hande speciaal geprepareerde meta-
len huisjes, die kennelijk met kruit
uit strijkers worden gevuld en ver-
volgens tot ontploffing worden
gebracht.
De staat waarin enkele buisjes wer-
den aangetroffen toont aan, d°a*«r
door de explosie metaaldeeltjes met
grote kracht in het rond vliegen,
waardoor een grote kans op (oog)let-
sel ontstaat. Tot nu toe is er, voor
zover bekend, nog niemand gewond
geraakt door deze zelfgemaakte pro-
jectielen.
De politie wil met dit bericht met
klem op de risico's van zelfgemaak-
te vuurwerkprojectielen wijzen. Zij
verzoekt ouders dit onderwerp thuis
te bespreken. Daarnaast vraagt de
politie getuigen of benadeelden om
altijd melding dan wel aangifte te
doen van het illegaal afsteken van
vuurwerk.
Ook dit jaar wordt een speciaal
regionaal vuurwerkteam ingezet
om illegaal vuurwerk op te sporen.
Tips hiervoor kunnen via 0900 -
8844 of Meld Misdaad Anoniem
0800 - 7000 worden gedaan.

Opening parcours
Haank Heide
Zaterdag 26 november wordt in de
gemeente Bronckhorst een vervolg-
stap gezet om het paardentoerisme
in die gemeente te promoten.

Vorig jaar werd in de voormalige
gemeente Zelhem een project
gestart om de aanwezige routestruc-
turen voor zowel ruiters als koet-
siers te verbeteren. Uitgangspunt
voor de verbeteringen was het veili-
ger, maar vooral aantrekkelijker
maken van de aanwezige routes.
Een werkgroep vanuit de Landelijke
Rijvereniging Zelhem en de vereni-
ging voor het aangespannen paard
'Onder de Zweppe' is toen begonnen
om, in overleg met de VW, verschil-
lende ondernemers op het gebied
van paardentoerisme en de gemeen-
te diverse verbeteringen aan te bren-
gen in de zgn. Brunsveldroute.
Verharde wegen werden geruild

voor landelijke zandwegen en waar
mogelijk werden aantrekkelijke
voorzieningen gecreëerd.
Eén van die voorzieningen is het
project Haank-Heide. In een gebied
van Staatsbosbeheer is een 4,5 km
lang parcours voor zowel ruiter als
aanspanning gerealiseerd met een
aantal uitdagende hindernissen
waaronder een schitterende water-
partij.
Na het laten verschijnen van een
gezamenlijke folder, die op over-
zichtelijke wijze de faciliteiten voor
paardentoerisme in de voormalige
gemeente Zelhem laat zien, wordt
met de komende opening van de
Haank-Heide een tweede stap gezet.
De werkgroep wil nadenken en van
gedachten wisselen over dit project
en de toekomstige ontwikkeling van
het paardentoerisme in Bronck-
horst en de Achterhoek.
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E VE Leuke SinterkJaastip:
KoeReloere Cadeaubon

2D - 3D en 4D echo's

Iedere zwangere vrouw Kent wel het gevoel
door een luikje naar binnen

te willen koekeloeren en
even visueel contact te krijgen

met de baby waar je nog
maanden op moet wachten.

Afspraken via:
www. Koekeloere.nl

Hackforterweg 11
7234 SG Wichmond
tel 0575 44 22 31
fax 0575 44 25 11

afspraak_wichmond@koekeloere.nl

• Ruim 3000 m2 showroom!
• Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!

Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg, (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam), tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.slaapspeciafistdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

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

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

Dag zus
Een andere kijk op euthanasie DE RMAKf

26 nov
FRAGMENT

BRAZEN

Harmsen VakschildcTS geeft
meer kleur aan wonen en werken

NEAERA &
Crimson Falls

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

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

xaecox

HOME
Zelhemseweg 21

Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

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

rr-

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Wist u dat u l 5 tot 20% kunt besparen
op uw schilderwerk in de winter?

Rolluiken bieden u

Mensen
maken keuzes.
Altijd en overal.
Onvermijdelijk.

Zo maakte de zus van
Monique de keus, om het lijden, ten
gevolge van haar ziekte, te beëindigen
middels euthanasie.

Omdat dit zoveel wisselende emoties
bij haar te weeg bracht besloot ze,
deze emoties te gaan beschrijven. Voor
zichzelf om duidelijkheid te krijgen,
om alle emoties ten volle te door-
voelen en daar woorden voor te vinden.

Maar ze wilde haar verhaal ook delen
met een ieder die dit meemaakt of
mee gaat maken en die net als zij uit
respect niet anders kunnen of konden,
dan lijdzaam vanaf de zijlijn toekij-
ken, hoe een ongeneeslijk ziek mens
kiest voor een "vrijwillige" dood.

Vaak kun je via het verhaal van een
ander beter over je eigen mogelijk-
heden, beslissingen en emoties gaan
nadenken en het is vaak ook bemoe-
digend dat je herkenning bij anderen
kunt vinden.

De interesse in het boek is op voor-
hand moeilijk in te schatten, het ma-
ken van een hoge oplage is daarom te
riskant. Monique vond de oplossing
bij Drukkerij Weevers waar men
volgens het principe "Printing on
demand" in staat is boeken te maken
in kleine oplagen. Door de nieuwste
technieken is het nu mogelijk een
kleine reeks boeken te maken van
titels die voorheen wellicht nooit
zouden verschijnen vanwege een te
hoge minimale oplage.

Het boek "Dag zus" is verkrijgbaar
in de plaatselijke boekhandels en te
bestellen via www.doderleindewin.nl

_• •l///. 9 19

GRATIS!

Rolluiken doen
veel meer dan

alleen maar
energie besparen,

ze bieden de beste
bescherming tegen:
• Regen, wind en
sneeuw

• Warmte, zonlicht
• Geluidsoverlast
Inkijk

• Glasbreuk en inbraak

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!

VORDEIM
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

ElBERGEIM
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

HELMINK
meubelen

WWW.HELMINKMEUBELeN.NL

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ



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

:

Fraaie tegels?

Complete
badkamer?

Bij BouwCenter HCI wordt uw woonwens werkelijk-
heid. Bovendien verzorgen wij naast deskundig
advies, ook de installatie bij u thuis. Kortom: u kunt
rekenen op een probleemloze service! Tevens biedt
ons uitgebreide programma bouwmaterialen &
hout, natuursteen, sierbestrating, deuren en een
bouwmarkt alles wat u nodig heeft voor het
(ver)bouwen van uw woning.
Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

BouwCenter HCI
Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81
Ulft Ettenseweg 39, tel. 0315 69 62 00
Zevenaar Ampèrestraat 3, tel. 0316 52 32 01

Kijk op onze website voor de keuze per vestiging.

accountants en belastingadviseurs

Wf/t u zelf uw administratie doen,
waar de loonadministratie uitbesteden?

Dan zijn wij het adres voor ff,

Vraag een geheel vrij f?lijven de offerte voor
het verzorgen van uw loonadministratie aan,

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Telefoon (0575) 551485/Fax (0575) 551689 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Wij zijn een zorg- wooncentrum voor mensen in de
derde levensfase met een zorgbehoefte. Om de
cliënt optimaal te laten functioneren met al zijn of
haar beperkingen, bieden wij, een appartement, op
de cliënt toegesneden ondersteuning, aanvullende
zorg en verpleging bij tekort schietende functies.
Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wo- /•
nende ouderen. Uitgangspunt bij ons handelen is de Z—
zelfstandigheid en de privacy van onze cliënten.

In verband met het wijzigen van diensten in de verzorging zijn er enkele vacaturen
van;

\

Verzorgende niveau 3
van 18 tot 30 uur per week

De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van de ADL en de
psycho-sociale begeleiding van cliënten.

Wat wij vragen en bieden:
Een enthousiaste medewerker in het bezit van een diploma verzorgende niveau 3.

Ons beleid t.a.v medewerkenden is:
• De medewerkers niet alleen als persoon te zien die tegen betaling zijn werk

uit moet voeren, maar als een partner die bereid is zich voor de doelstelling
in te zetten en deze mede vorm te geven.

• De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
• De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de

betrokkenheid met het werk gegarandeerd is.
• De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot

nieuwe ontwikkelingen.
• De medewerker in goed overleg onderling kan samen werken.
• De medewerker zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een

goede werksfeer.

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO - V & V (Verzorging en
Verpleeghuizen) functiegroep 35. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw
A. Maalderink. Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan mevrouw
A. Hartman, directeur, Abersonplein 9, 7231 CR Warnsveld. Telefoon 0575-522840

uniceW
KINDEREN EERSTWord nu lid op unicef.nl

DRUKWERK

d r u k k e r i j Weevers

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

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43

nsen „De Smid"
Bteekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:
FEUX TAKKENKAMP, Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98



DAVERENDE DEKBED WEKEN

Bij elk dekbed een (gratis
CINDERELLA d e k bed set!

DONZEN DEKBEDDEN

Donsdekbed Dreamstar 65% eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.
i persoons 140/200 van 129,- NU 89,-

1 persoons XL 140/220 van 139,- NU 99,-

2 persoons 200/200 van 199,- NU 139,-

Lits jumeaux 240/200 van 219,- NU 159,-

LitsjumeauxXL 240/220 van 249,- NU 179,-

Donsdekbed 90% witte originele ganzendons
carré gestikt. 5 jaar garantie.

i persoons

1 persoons XL

2 persoons

Lits jumeaux

140/200 van 189,-

140/220 van 209,-

200/200 van 299,-

240/200 van 339,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 369,-

NU 119,-

NU ' 139,-

NU 179,-

NU 219,-

NU 239,-

4-seizoenen donsdekbed 90% originele
witte ganzendons in carré gestikt. 5 jaar garantie.

l persoons

1 persoons XL

2 persoons

Lits jumeaux

140/200 van 269,-

140/220 van 309,-

200/200 van 409,-

240/220 van 455,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 489,-

NU 159,.

NU 179,-

NU 239,

NU 279.'

NU 319,-

4-seizoenen donsdekbed 90% zachte europese
ganzendons in carré gestikt 5 jaar garantie.

i persoons 140/200 van 319,- NU 189,-

1 persoons XL 140/220 van 359,-

2 persoons 200/200 van 469,-

Lits jumeaux 240/200 van 519,- NU 319,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 549,- NU 359,-

Actie geldig zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

ANTI ALLERGIE DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met 100% katoenen
percaline tijk en met een polyester hoüow fiber
vulling (anti allergisch).

140/200 van 65,-

140/220 van 75,-

200/200 van 99,-

240/200 van 119,-

i persoons

1 persoons XL

2 persoons

Lits jumeaux

Lits jumeauxXL 240/220 van 129,-

45.'NU

NU 49f.

NU 69,-

NU 79,.

NU 89,-

Synthetisch ^-seizoenen dekbed met 100% katoenen
percaline tijk en een polyester hollow fiber vulling
(anti allergisch).

i persoons 140/200 van 109,- NU 79,-

1 persoons XL 140/220 van 119,- NU 89,-

2 persoons 200/200 van 149,- NU 109,-

Lits jumeaux 240/200 van 179,- NU 139,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 199,- NU 149,-

Paradies 4 seizoenen dekbed.
Kwaliteitsproduct met een tijk van fijngeweven
katoen en een vulling van hoogwaardige zeer fijne
textiel/vezel Paradies-Fill Royal.

i persoons 140/200 van 149,- NU 119,-

1 persoons XL 140/220 van 169,- NU 139,-

2 persoons 200/200 van 239,- NU 199,-

Lits jumeaux 240/200 van 279,- NU 239,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 299,- NU 259,-

Maïs 4 seizoenen dekbed.
Gemaakt van 100% natuurlijke maïsvezel, zeer veer-
krachtig, zeer goed vochttransport, antibacterieel +
anti-huisstofmijt, 6o°c wasbaar.

i persoons

1 persoons XL

2 persoons

Lits jumeaux

Lits jumeaux XL
'tr

:*<OO% WOLLEN DEKB

100% scheerwollen winterdekbed met een
100% katoenen tijk.

i persoons

1 persoons XL

2 persoons

Lits jumeaux

140/200 van 79,-

140/220 van 89,-

200/200 van 119,-

240/200 van 129,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 145,-

NU 59,-

NU 69,

NU 89,

NU 99,

NU 109,

Wollen ^-seizoenen dekbed met een vulling van
100% scheerwol en een 100% katoenen tijk.

i persoons 140/200 van 129,- NU 89,-

1 persoons XL 140/220 van 145,- NU 109,-

2 persoons 200/200 van 169,- NU 129,-

Lits jumeaux 240/200 van 209,- NU 149,-

LitsjumeauxXL 240/220 van 229,- NU 189,-

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100% katoenen
tijk. Heerlijk soepel en zacht.

i persoons 140/200 van 159,- NU 119,-

1 persoons XL 140/220 van 179,- NU 129,-

2 persoons 200/200 van 239,- NU 169,-

Lits jumeaux 240/200 van 279,- NU 199,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 309,- NU 229,-

BEDSHOP DE DUIF
[PARKEREN VOOR DE DEUR

^>TU. ̂
openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

Pe> vm



PLUS G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 4 t / m z a t e r d a g 2 6 n o v e m b e r 2 0 0 5

Lekker vers én lekker geprijsd!"

Serveertip: Serveer de varkens-
haas eens hiet geroosterde
appelpartjes en couscous met ui,
doperwtjes en wat citroen!

Lange
varkenshaas

500 gram
ELDERS 8.24

U kunt nog
3 weken sparen!

lus:
de scherpste
actieprijzen

PLUS
Tompoucen

Blister 4 stuks il
NORMAAL 2.99

Fricandeau
Vers voor u gegrild.

100 gram
ELDERS 1.75

1 extra servieszegel gratis 1 extra servieszegel gratis

Plus:
de scherpste
ctieprijzen

Sperziebonen
500 gram

Java
Bapao broodjes

Uit de diepvries.
Pikant, kippen-, rund-

of varkensvlees.
3 stuks a 120 gram

ELDERS 1.95

3 stuks naar keuze

1 extra servieszegel gratis

ROMIGE
TOMATENSOEP

mtl /onf. ,/>™or"*-

Unox
Soep in zak

Diverse smaken.
2 zakken a 570 ml.
ELDERS 3.90

2 zakken naar keuze

1 extra servieszegel gratis

78

~ « £ El Descanso
Carmenère,

Chardonnay,
Cabernet Sauvignon
off Sauvignon blanc

3 flessen a 75 cl.
ELDERS 11.97

3 flessen naar keuze

2 extra servieszegels gratis
Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf K

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-2 1.00
zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis Openingstijden:
Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

•"••%ji*% w*f • - ,.!_.> vriludQ o.OU-fci.UU
zaterdlg 8.00-20.00

Te| Q573 m 251056
www.plussupermarkt.nl

47/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkop€ n/of zetfouten voorbehouden.

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie"

;IPLUS
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