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Jasper Stapelbroek: Voor een boel mensen
is de tuin een tweede huiskamer1! Kasteel rvndt&dnig op vrg~zat ca zondag

Off en 15.W uur en op a

Jasper Stapelbroek (29) heeft al van jongs af aan zijn hart aan de tuinbouw
verpand. Daar waar de meeste jongens al vroeg weten dat ze politieagent
brandweerman of piloot willen worden, lag het bij hem duidelijk anders.
Jasper wist het zeker, hij wilde later tuinman worden. Als klein jochie had
hij al zijn eigen groentetuintje. Thans vele jaren later blij kt dat de 'droom'
is uitgekomen. Momenteel staat Jasper voor drie dagen per week op de
loonlijst bij hoveniersbedrijf Klanderman in Halle. De overige drie dagen
(inclusief de zaterdag) werkt hij op persoonlijke titel. Dan verhuurt hij als
het ware zijn kennis en arbeid om tuinontwerpen te maken, om tuinen aan
te leggen en om tuinen bij particulieren in orde te houden. Hij opereert dan
vanuit zijn (nu nog) ouderlijk huis aan de Vierakkersestraatweg 15.

Tussen, zeg maar het eigen groente
tuintje uit jonger jaren en zijn huidige
werksituatie, ligt een hele lange weg,
waarbij Jasper een werelddeel als Aus-
tralië, Nieuw Zeeland en diverse ande
re landen, waaronder Albanië heeft
bezocht en waar hij heel veel levenser-
varing heeft opgedaan. Jasper over die
periode: 'Ik heb daar veel opgestoken,
kijkje overal rond, dan word je vanzelf
wereldwijs'. Ik heb zelfs nog een poos
met de gedachte gespeeld om mij defi-
nitief in Australië te vestigen', zo zegt
hij in de woning van zijn ouderlijk
huis. Terug naar de schoolopleiding.
Jasper:' Ik ben vanaf de lagere school
altijd in mijn vrije tijd werkzaam ge
weest bij hoveniersbedrijven.

Ik heb in Deventer aan school 'Laren-
stein' een opleiding tropische land- en
tuinbouw gevolgd. Een algemene we
reldwijde opleiding in de agrarische
sector', zo zegt hij. Toen hij hier afstu-
deerde mocht hij de titel Ing. gaan voe
ren. Alvorens het zover was vertrok Jas-
per voor zijn stageperiode naar het
buitenland. In Australië kwam hij in
de wijnbouw terecht. Daar rijpte ook
het plan om een scriptie te schrijven
over de haalbaarheid van wijnbouw in
Nederland. Jasper: 'Eigenlijk met het
aspect op de financiële als technische
mogelijkheden. Wijnbouw in Neder-
land? Iedereen verklaarde mij voor
gek. Op het moment dat ik in 2000 op
dit onderwerp afstudeerde, versche
nen er in de pers artikelen over moge
lijke wijnbouw in ons land.

Wat blijkt, thans is hier daadwerkelijk
wijnbouw, kijk maar hier in de Achter-
hoek. Voor mij zelf zie ik overigens
geen mogelijkheden. Technisch wel,
maar niet erg realistisch. Een goede
fles wijn van Nederlandse makelij kan
natuurlijk wel, maar zal met betrek-
king tot de geïmporteerde buitenland-
se wijnen te duur worden. Meer een
markt voor mensen die wijnbouw in
Nederland als een soort hobby zien',
zo zegt Jasper Stapelbroek, die in
Nieuw Zeeland alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van
fruitteelt (sinaasappels en walnoten)
heeft verricht.

DE NATUUR RIEP
Het bezoek aan Albanië werd een heel
ander verhaal. Jasper:' In dat land heb
ik met name bestudeerd welke moge
lijkheden er liggen om de mensen die
in de agrarische sector werkzaam zijn
en die een minimaal inkomen heb-
ben, of die middels exploitatie van de
natuur agrarische producten kunnen
Vermarkten'. Allemaal heel erg moei-
lijk. In Albanië viert de corruptie
hoogtij, bovendien zijn er heel weinig
mensen in dat land die zich verstaan-
baar kunnen maken, hooguit hier en
daar in wat gebrekkig Engels. Tussen
de bedrijven door heeft Jasper Stapel-
broek ook nog een opleiding manage
ment en economie op Nijenrode ge
volgd.

Toch niets voor mij, achter de compu-
ter zitten is aan mij niet besteed. De

'natuur' riep, dat wil zeggen dat ik
toch het liefst met mijn handen wil
werken. Ik hoop dus binnenkort full-
time als zelfstandig ondernemer te
kunnen gaan werken en daarbij ook
met andere bedrijven grote klussen te
kunnen aanpakken, waardoor de kos-
ten laag kunnen worden gehouden.
Volgens mij zijn er voldoende moge
lijkheden. Je ziet in de regio dat de
agrarische sector aan het verdwijnen
is. Er worden schuren gesloopt en op
die plekken worden woningen ge
bouwd. Er zijn veel mensen die in het
westen werken en die heel graag in de
ze regio willen wonen. Die willen het
hier netjes hebben, een mooie tuin bij
huis.

Voor een goede prestatie willen ze de
vakman die het onderhoud verricht
best wel betalen, waarbij het nakomen
van afspraken wel een vereiste is. Het
zou mij de grootste voldoening geven
om in samenwerking met de op-
drachtgever een totaal plaatje te creë-
ren, de omgeving aan het woonhuis
aanpassen.

De tuin is voor een boel mensen de
tweede huiskamer geworden. Ik wil in
deze samenwerking graag een accep-
tabele boterham verdienen', zo zegt
Jasper Stapelbroek die tevens is gespe
cialiseerd in het vakkundig snoeien
van grote en kleine bomen.

Zelf struiken en planten kweken ziet
hij niet zo zitten. 'Daar houden zich al
zoveel mensen mee bezig, bovendien
zijn er ook voldoende tuincentra. In-
dien nodig koop ik wel via de groot-
handel in. In zijn vrije tijd houdt Jas-
per Stapelbroek zich graag bezig met
schapen en paarden. En goede paar-
den hebben ze bij de familie Stapel-
broek! Afgelopen zomer werd hun
paar Vodieza' (Nassau dochter) tijdens
een keuring in Ermelo, uitgeroepen
tot de beste spring gerichte 3 jarige
merrie van Nederland!!

MEERDANMOO
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Grote belangstelling voor
sfeervolle Kerstbijeenkomst PCOB
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag in het Stamper-
tje haar jaarlijkse Kerstbijeen-
komst. Voorzitter Johan Bobbink
kon ruim 50 belangstellenden wel-
kom heten, waaronder een aantal
gasten.

Hij riep de aanwezigen op ook in zo'n
grote getale de jaarvergadering op 26
januari 2006 bij te wonen. Aanslui-
tend zal dan weer bijna de traditione-
le broodmaaltijd worden gehouden,
waarvoor men zich kan opgeven bij de
heerjip Jeeninga (tel. 551640). Hiervan
werd tijdens deze bijeenkomst druk
gebruik gemaakt. .

Daarna werd door de dames Wullink
en Roseboom de Kerstliturgie beurte-
lings verzorgd, onder het motto "Komt
allen tezamen". De verschillende
schriftlezingen werden afgewisseld
met declamaties. De muzikale begelei-

ding was bij organist Cees van Dussel-
dorp in goede handen.
De kerstmeditatie werd dit keer ge
houden door ds. H. Westerink, aan de
hand van het lied "Stille nacht, heilige
nacht."

Op indringende manier werd de bete
kenis van dit lied opnieuw vertaald
voor de hedendaagse mens. Bij deze
bijzondere nacht denken we aan de
geboorte van het Kerstkind, die Licht
brengt in ons leven.

Na de pauze met tractatie vertelde
mevr. G. Wullink het kerstverhaal,
met als titel "kerstnacht in de tropen".
Iedereen was het over eens dat het een
warme en sfeervolle Kerstbijeenkomst
was.

De voorzitter bedankte iedereen die
aan het slagen van deze bijeenkomst
heeft, meegewerkt.

Oliebollen Damtoernooi
Vrijdag 30 december a.s. wordt er
in het Ludgerus gebouw aan de Vie-
rakkersestraatweg 37 in Wich-
mond een damtoernooi gehouden,
waarbij het smullen van oliebollen
centraal zal staan.

Het toernooi begint om 13.30 uur en is
circa 16.30 uur afgelopen. Deelnemers

kunnen zich telefonisch (441645) of
per email felix.hiddink@12move.nl
inschrijven. Men moet wel inschrijf-
geld betalen.

Voorinschrijving is noodzakelijk aan-
gezien bakkerij Besselink moet weten
hoeveel oliebollen hij voor dit dam-
festijn moet bakken!

Finale leeaverkoooü
i.v.m. verhuizing naar onze nieuwe showroom. Smidsstraat 2 in Vorden

Designmeubelen tegen weggeefprijzem Do. 29 dec. van 10-18 u.
Wim Polman Interieurs. Dorpsstraat 22. Vorden. www.thuisindesign.nl [0575-551314]
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zaterdag 31 december Oudejaarsdag 19.30 uur ds. J. Kool.
Zondag l januari Nieuwjaar 10.00 uur ds. B. Neppelen-
broek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zaterdag 31 december 10.00 uur en 19.00 uur ds. B. Wes-
terneng.
Zondag l januari 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zaterdag 31 december 19.30 uur dhr. R. Baauw.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 31 december 19.00 uur Eucharistieviering.
M.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 31 december 17.00 uur Eucharistieviering dames-
en herenkoor.
Zondag l januari 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts 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:
Geen opvage.

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. Hartbewatóng 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) 63 32 22.

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.)/Lichtenvoorde
Tel.(0314)626140
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.corn

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-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-

17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Teh (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het lebbink 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; vr. 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 wagen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.)
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.

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. 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-
kening gebracht.

• HERBALIFE: voor info en
gratis vetmeting, bel Bianca
te Veldhuis (0573) 46 48 82.

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

• Voedingsadviesburo
voor uw gezondheid, fitter
worden en gewichtscontrole.
Bel voor totale bodyanalyse
Jerna Bruggink 0575-463205.

• Pure aloë vera produc-
ten. Wie wil met mij samen-
werken in 2006? Jannie Nij-
kamptel. (0575) 52 13 16.

• Topvoeding voor binnen
en buitenkant! Fit, energiek
en een stralende huid.
Herbalife en Shapeworks
bieden u een kans. Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69.
www.no-jojo.nl

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

• Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

• Wandelen in 2006. Mys-
terieus Boheems Natuurpark
in Tsjechië. Eenvoudig per
auto (700 km) of trein (1 over-
stap) te bereiken. Wandel-
week HP € 275. Trektocht 12
d. (met bag.verv.) HP € 430.
Info 06-512 545 78/ 0575-
451718. www.voettochten.net
Gea Voettochten.

• Een nette vrouw van ± 40
jaar biedt zich aan als werk-
ster voor alle voorkomende
werkzaamheden ± 30-35 uur
werk het mag ook winkel
werk zijn. Brief ondernummer
N 42-1 Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• Live muziek tijdens uw
huwelijksinzegening in kerk
of gemeentehuis, www.ada-
giojvdstaak.com.

Heeft u iets te vieren
of een herinnering?

Wij maken voor u een speciaal

sieraad of beeld in brons.

Ook reparaties.

Atelier Henk fggersman
Burg. Galleestraat 8

Vorden 55 07 25
openingstijden wo. t/m za. 10-17 uur

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Wij wensen u een smakelijk 2OO6 toe

Wichmond - Tel. (0575) 44 12 39
RuurlO'Tel. (0573) 47 1653

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 bruin bus broden
€ 4,OO

Nieuwjaarsknallers

Nieuwjaarsrolletjes
^m ^b ^Pf

doosje ca. 24 st. € 4jO5

Oliebollen
10 stuks € 5,20

Om even bij te komen van alle drukte zijn wij van
dinsdag 3 t/m donderdag 5 januari gesloten

• Verhuisd per 22-12-2005
Bertus Bosch Verzorgings-
huis De Wehme, Nieuwstad
32, Den hof 16, 7251 AJ Vor-
den.

• Argentijnse Tangoles-
sen - Al 5 jaar Passie in
Leesten! Kerkhofweg 15 te
Warnsveld. Info: 51 55 67.

• Vanaf 28/12/05 ben ik,
W.G. Klumpenhouwer-Klein
Ikkink, verhuisd van de Mar-
grietlaan 1 naar de Wheme,
kamer 111.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Schildersbedrijf vof
Berentsen, Bargeman & Besselink

Netwerkweg 10 - 7251 KV Vorden

Tel. (0575) 55 67 67
Fax (0575) 55 69 09

Wij wensen iedereen
'n voorspoedig 2006

, De Ro* Dagmenu's
Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7.75
Bestellen mag maar hoeft met

Dapenu's kunt u krijgen m 16.00 uur M 22.00 uur.

Prijs voor extra groente, aardappelen. rauwkostsaUde € 125 p.p.
Prijs voor soep € 225 p.p.

1,75 W-

27 december 2OO5 t/m 3 Januari 2OO6
alle dagen gesloten
U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook ó 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 etenll Bistro De Rotonde team



Intens gelukkig'zijn wij met de geboorte van onze
dochter en zoon en het zusje en broertje van
Niels.

Charlotte Emma & Ruben Johan

14.58 uur
53 cm
2985 gram

14.59 uur
51 cm

2980 gram

Lotte en Ruben zijn geboren op 19 december 2005.

Marco, Thea en Niels Valster

Biesterveld 55
7251 VR Vorden

ffi

;
Hallo, hier ben ik!

Mijn naam is

Kim
Hannie Lineke :

ff$ Ik ben geboren op 21 december 2005 om 10.36 uur. {
Ik weeg 3270 gram en ben 50 cm lang.

i » ; . » :

* Mijn ouders zijn: |
Hans van Dijk & Anita Riefel

;! Biesterveld 30 }
| 7251 VS Vorden

l - ~«SSS$Ï

#

$ Ogen als sterretjes
een mensje heel klein
je gedachten nog verretjes

'j; wat zijn wij gelukkig
; jouw pappa en mama te zijn

Eenzoon! Jacco
geboren op 17 december 2005.

4765 gram - 55 cm.
Zijn trotse ouders:

Ard & Dibora Kettelerij-Smeenge
Almenseweg 26
7251 H R Vorden
telefoon: 0575-55 91 99

J! Wilt u beschuit met muisjes komen eten, laat het J;
<! ons dan even weten!
•;f (t)

a . \

VERHUISBERICHT

Huisartsenpraktijk Albers & Tanis

is in verband met verhuizing gesloten

van 23 december t/m 8 januari 2006.

De praktijk zal maandag 9 januari openen
op het nieuwe adres

Pastorieweg 3, 7251 A K Vorden, tel. 551255

Waarneming voor patiënten

A t/m K : dr Dagevos tel. 552432

L t/m Z : dr Haas tel. 551678

Indoor Sport Vorden

Overweg 16, Vorden, telefoon (0575) 55 34 33

•F

fel/c/teert:
Bert Jon Wijs Martin Bru/ns
Hans Pannekeet Menno/t See/eme//er
Rob Groot Wass/'n/c

met het beha/en van hun J ste Dan Hapk/do.

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Tel. (O575) 55 26 37

ililfüilSi
Electronics

^ DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
g7251 DG Vorden

r* Tel : 0575-551224
Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmachji
* televisie, radio, dvd en schotel ^^^
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur ^ l
* ADSL en netwerkomgevingen 0»

r^eS

O°V

[DutchPC Electronics
Brummen-Vorden

.--"

Geboorte sieraad
Zet de tijd even stil, maak

van dit moment een monument.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zogenaamde
„vintage" horloges.

De Klokkenmaker
uurwerk reparttie-ttclter

Tevens in- en verkoop uurwerk reparatie-atefer
van jaren Prinsenstraat 6-7126 AX Bredevoort

rally chronosraaf 50, 60 en 70 horloges. Tel.: 0543 - 47 78 30
hork>3e

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Kijerkamp)

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

GRAFSTEENSPECIAL.IST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

"EL ENCUENTRO"
j - cursussen SPAANS
j les in kleine groepen
j of privé
! start: eind januari
j proeflessen:

23/26 januari
look:
i - Nederlands

voor Spaanstaligen
i - vertalingen:
i Sp/ried; Ned/Sp

i Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld

emilia@freeler.nl
(0575) 57 19 46

CITYLIDO
E V E R Y S A T U R D A Y

CITY fKEATER :: CLUB DE BEAU :; SOUIKITCHEN

LE BAR :: CLASSIC CAFÉ

30 DEC
FLASHBACK

2005
1 JAN 2006

NEW YEARS
PARTY

MET DJ SILVAN STOET
DJ MICHEL E.A

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

:: WWW.CITYLIDO.Nt ::

-_• MINHWUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
i THE RICHT TO HEFUSE ENTRANCE ::

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

d r u k k e r i j Weevers

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

ZIE ONZE

AANBIEDINGEN

IN DE WINKEL!

*%£] Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.kcurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Een gelukkig
en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
Vorden



Gerbert en Jessica Half man, alweer vier
jaar met plezier en enthousiasme
eigenaar van Bloemsierkunst Elbrink

Ruübeurs brouwerij artikelen

Gerbert, Jessica, Noël en Quinten, Bernardet, Cindy

Na de bedrijven te hebben overgenomen van Jan-Willem Elbrink, in Vor-
den en Warnsveld, gaan Gerbert en Jessica Halfman nu al het vijfde jaar
in van hun eigen ondernemerschap. Gerbert is bij Jan-Willem 11 jaar in
dienst geweest en heeft daar het bedrijf goed leren kennen. Voor hem was
de overname het puntje op de i. Samen met zijn vrouw heeft hij de stap
genomen en tot dusverre hebben ze er geen spijt van.

Met een relatief kleine groep mensen
leiden Gerbert en Jessica hun bedrijf.
Met zijn tweeen en daarbij onder-
steund door twee medewerkers zijn
beide bedrijven zes dagen in de week
open. Dat het hard werken is geeft
niet minder plezier, zoals altijd komt
hij je enthousiast tegemoet als je de

winkel binnenstapt. Door zich te rich-
ten op de "Ouderwetse Verkoop" van
bloemen en planten heeft Bloemsier-
kunst Elbrink zich een plaatsje ver-
overd in Vorden en Warnsveld.

Uiteraard zijn er daarnaast nog ande-
re activiteiten zoals de accessoires ver-

koop, groenverhuur, verzorging van
hydrocultuur bij bedrijven en bedijf-
sabbonnementen en niet te vergeten
het verzenden van bloemen door heel
Nederland. In de afgelopen vier jaar
zijn ze weinig verrassingen tegengeko-
men en ook de blik naar de toekomst
zien ze zeer positief tegemoet.

Om het vier jarig bestaan samen met
het publiek te vieren komt er een actie
in het laatste weekend van Januari.
Voor de inhoud van de actie verwijzen
wij naar de advertentie in het Contact
van 24 januari.

Uitbreiding met Speedsoccer en Bridge!

16e Sourcy's Sportnacht nog groter
Zaterdag 7 januari wordt de 16e Sourcy's Sportnacht in Sourcy Center te
Zieuwent gehouden. Een Sportnacht die door de komst van het Speedsoc-
cer-court nog meer sporters en toeschouwers zal trekken dan voorgaande
jaren. Want naast de 15 zaalvoetbalteams kunnen nu ook 10 Speedsoccer-
teanis deelnemen. Na eenjaar afwezigheid zal er dit jaar weer een Bridge-
toernooi worden georganiseerd. Wederom dus een Sportnacht die bol
staat van de vele sporten waarbij weer veel aantrekkelijke prijzen te win-
nen zullen zijn. Het jeugdvoetbaltoernooi is in z'n geheel verhuisd naar
de middag.

Speedsoccer Senioren
Nieuw dit jaar is het Speedsoccer; een
indoor voetbalspel op kunstgras op
een veld van 30x15 meter.
Doordat het spel geen uitbal of cor-
ners kent, is het een zeer intensieve
voetbalbeleving.
Een perfecte invulling voor de winter-
stop. Aan dit toernooi kunnen 10
teams deelnemen.

Senioren Zaalvoetbal
Een toernooi waaraan maximaallS
teams kunnen deelnemen. Tekenend
dat de gezellige Sportnacht ook bij
voetballers enorm aanslaat.

Squash Toernooi
Door de groeiende belangstelling voor
het squashen wordt er dit jaar weer
een squash- toernooi georganiseerd. Er
wordt rekening gehouden met het
spelniveau van de deelnemers.

Kruis- en Klaverjas Marathon en
nu ook Bridge
Vanwege het enorme succes in de afge-
lopen jaren wordt er ook dit jaar weer
een kruisjasmarathon gehouden in de
Sourcy Lounge en een klaverjasmara-
thon in de Wintertuin. Er worden 6
rondes gespeeld tegen steeds een an-
der koppel.
Elk vol uur start een nieuwe ronde zo-
dat men tussendoor de gelegenheid
heeft naar een andere sportactiviteit
te kijken of de sfeer te proeven die er
in het Sportcafé hangt. Het Bridgespel
dat gespeeld wordt heet Topintegraal
en ook hier speelt men per paar.

Darten
Het dart toernooi vindt ook dit jaar
weer plaats. Er wordt gepeeld op nor-
male wedstrijdborden en voor dege-
nen die geen eigen pijlen hebben, zijn
er pijlen aanwezig. Het spelsoort be-

draagt 501, dubbel uit. Er wordt ge-
speeld met een winnaars- en verlie-
zersronde.

X-treme Bowling
Voor de tweede keer kunnen ook Bow-
lingliefhebbers meedoen aan de Sour-
cy Sportnacht. Er wordt gespeeld in
teams van 5 personen, samengesteld
uit bijvoorbeeld buren, collega's, fami-
lieleden, vrienden en/of vriendinnen.

Publiek en sfeer
Mede dankzij het talrijke publiek dat
jaarlijks op de gezellige sfeer van de
Sportnacht af komt, belooft het weer
een geweldig sportspektakel te wor-
den met zeker nóg meer deelnemers
dan de afgelopen jaren en steeds
meer deelnemers uit de regio.

Jeugdvoetbal toernooi op zaterdag
7 én 14 januari
Zoals reeds gemeld is het Jeugdvoetbal
toernooi verhuisd naar de middag. Ze
zijn gesplitst in een zaalvoetbaltoer-
nooi voor de D en E jeugd en een
Speedsoccer-toernooi voor de B en C
jeugd. Door de grote belangstelling is
zaterdag 7 januari al volgeboekt. Daar-
om heeft RKZVC ook zaterdag 14 ja-
nuari gereserveerd voor een vervolg.

Op zondag 8 januari 2006 wordt al-
weer de 18e ruilbeurs van brouwe-
rij-artikelen gehouden in zalencen-
trum "De Luifel" in Ruurlo, aan-
vang 11.00 uur. Het is een ruilbeurs
van allerlei artikelen die met een
brouwerij te maken hebben zoals:
viltjes, glazen, etiketten, flesjes en
allerlei attributen waar een naam
van een brouwerij op staat. Tevens
worden op deze beurzen de onder-
linge contacten tussen verzame-
laars gelegd en/of weer aange-
haald.

In ons land zijn ongeveer 1800 verza-
melaars aangesloten bij de BAV.
(Brouwerij Artikelen Verzamelaars).
De B.A.V. organiseert twee keer per
jaar ook ruilbeurzen, meestal in het

zuiden of westen van ons land, daar
zijn ook de meeste grote brouwerijen.
Men kan deze beurs wel zo langzamer-
hand internationaal noemen, vanwe-
ge het feit dat er verzamelaars uit
Duitsland en België komen.

OOK AMBACHTELIJKE
BROUWERIJEN AANWEZIG
Voor de 4e keer zijn er enkele ambach-
telijke Nederlandse brouwerijen aan-
wezig. Hiervoor wordt een aparte zaal
ingericht. De bedoeling hiervan is om
deze brouwerijen meer bekendheid te
geven in de Achterhoek. We hopen dat
het ook dit jaar weer een geslaagde
beurs zal worden. Voor meer informa-
tie kan men terecht bij Herman Jim-
mink, e-mail: h.jimmink@hetnet.nl
en tel. (0575) 55 24 52

Pony- en paardrijlessen
De Paerdehoeve, pony- en paardrij-
lessen, start de eerste lesmiddag op
woensdag 4 januari. Melissa Groot-
hedde zal de lessen verzorgen. De
Paerdehoeve is gevestigd in Paar-
densportcentrum Baak aan de Lan-
gendijk 3.

Niet zo lang geleden kwam Melissa
Groothedde, paardenliefhebber en in-
structrice, op het idee voor zichzelf te
gaan beginnen. Plannen moesten wor-
den gemaakt, want waar kunnen de
lessen worden gegeven? En welke
paarden en pony's zijn hiervoor ge-
schikt? De plannen zijn uitgewerkt,
een manege is gevonden en lieve ma-
negepaarden en pony's aangekocht.
Ze heten Winny the pooh en Knorre-
tje. Winny is een merrie van bijna 11
jaar en is in Duitsland geboren, waar
ze veel succes had door haar eerlijke
karakter. Ze is dol op knuffelen en aan-
dacht. Knorretje is een merrie van on-
geveer 10 jaar, superlief en dol op aan-

dacht. Poetsen vindt ze geweldig en ze
is gek op wortels! De lessen zullen ver-
zorgd worden door Melissa Groot-
heddde zelf, een gediplomeerde in-
structrice met veel ervaring in het ge-
ven van manegelessen. Vanaf woens-
dag 4 januari is het mogelijk om pony-
en paardrijlessen te nemen in Baak.
De manegelessen zullen gegeven wor-
den in 'Paardensportcentrum Baak'
van de familie Ankersmit aan de
Langendijk 3. Voor meer informatie
of aanmelden kan men bellen op tel.
(06) 51 53 35 03.

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Een College van B&W dat gemaakte
afspraken niet afdwingt, verdient
geen vertrouwen.

Kasteel Vorden nog steeds niet rond-
om toegankelijk

Kasteel Vorden heeft de afgelopen
maanden de gemoederen in Vorden
behoorlijk bezig gehouden. Veel is
daarover inmiddels geschreven. Maar
wat zijn de feiten?

In verband met de gemeentelijke her-
indeling werd vorig jaar besloten vier
van de vijf gemeentehuizen te verko-
pen. Verkoop van een gemeentehuis is
een bevoegdheid die toekomt aan het
College van B&W en dus niet aan de
gemeenteraad. Omdat sprake was van
een gemeentelijke herindeling had-
den alle bij de herindeling betrokken
gemeenten belang bij de opbrengst
van de verkoop van het gemeentehuis.
In verband met de verkoop van ons ge-
meentehuis, kasteel Vorden, is door
een makelaar de waarde vastgesteld
die ons gemeentehuis minimaal op
zou moeten brengen.

Hoewel, zoals gesteld, de gemeente-
raad over de verkoop in feite geen zeg-
genschap heeft, vroeg en kreeg de ge-
meenteraad van Vorden in het najaar
van 2004 van het College het recht om
advies uit te brengen. De raad dwong
daarbij af dat Kasteel Vorden alleen
onder stringente voorwaarden mocht
worden verkocht.

Deze voorwaarden waren ook terug.te
vinden in de brief die vele Vordenaren
hebben ondertekend, na een spontaan
opgezette handtekeningactie. Voor al-
le duidelijkheid; in de brief die de
handtekeningactie begeleidde wordt
een eventuele verkoop aan het Gelders
Landschap niet genoemd, zoals wel
eens is gesuggereerd.

De gemeenteraad spreekt met het Col-
lege van B&W af dat kandidaat kopers
de prijs, die zij bereid zijn te betalen,

bij de ingeschakelde makelaar voor
een vastgestelde datum middels een
brief in moeten dienen. Volkomen
transparant en van achterkamertjes
politiek is hier geen sprake. In een
raadsvergadering worden de kandi-
daat kopers in de gelegenheid gesteld
om hun plannen kenbaar te maken.
Op vragen van de raad aan de potenti-
ële kopers of zij bereid zijn de open-
baarheid en toegankelijkheid van Kas-
teel Vorden te garanderen, wordt in
het algemeen positief gereageerd. Als
dan blijkt dat de plannen van de fami-
lie Rodink aansluiten bij de wensen
van de gemeenteraad en zij ook nog
eens bereid is de hoogste prijs te beta-
len, geeft de meerderheid van de raad
het advies om het kasteel aan de fami-
lie Rodink te verkopen.

En nu de huidige situatie. Gezegd
moet worden dat de familie Rodink se
rieus bezig is iets moois van Kasteel
Vorden te maken. Ook blijkt dat vele
evenementen gewoon door kunnen
gaan. Waar de familie echter tekort
schiet is in het nakomen van de met
de gemeente Vorden gesloten overeen-
komst, uitgewerkt in de akte van vesti-
ging van een erfpachtrecht en een
recht van opstal en wel in de toeganke
lijkheid van het Kasteel Vorden.

Nog steeds kan het kasteel niet vanaf
de Zichtlaan worden bereikt en mo-
gen fietsers niet meer voor het kasteel
langs fietsen. En wat doet het College
van Burgemeester en Wethouders van
Bronckhorst? Dat leunt rustig achter-
over en laat het gebeuren.

Het helpt daarbij bewust of onbewust
de familie Roding die natuurlijk liever
een kasteel met terrein heeft waar zij
zelf kan bepalen in hoeverre het vrij
toegankelijk is. Daarom College doe
wat de Vordense bevolking vorig jaar
heeft gevraagd en zoals dat conform
het advies van de gemeenteraad in de
notariële akte is opgenomen. Anders
verdient u het vertrouwen van de Vor-
dense bevolking niet.

Bert Brandenbarg
Voormalig fractievoorzitter WD Vorden
Christinalaan 3b, 7251 AX Vorden



Tot zaterdag kunt u bij ons nog

ONBEPERKT

spareribs, schnitzels en karbonades

eten, incl. friet en rauwkost

X. f p DU p.p. Reserveren gewenst.voor...

De cafetaria is op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag
geopend van 12 tot 20 uur!

Op di. 3 januari zijn wij gesloten.

Op zotufag 1 Januari Is A*t restaurant vanaf 16,00 wr
geopend, en Kunt u aanschuiven aan het Hleuwfaarsbuffet!

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

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 2006

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Voetbalvereniging

Vorden

organiseert op

zaterdag
7 januari 2006

de jaarlijkse FLESSENACTIE
Bewaar deze dagen uw statiegeldflessen, zodat de

voetbalvereniging Vorden ze op
zaterdag 7 januari bij u op kunnen komen halen.

U steunt hiermee de jeugdafdeling van de
voetbalvereniging Vorden.

Ook nemen wij voor u met alle plezier
al het groene, bruine en witte glaswerk

(zonder statiegeld)
mee.

LICHT«GELUID»PARTÏÏENTEN«MEUBILAIR SFEERARTIKELEN

TEL. 0575-551209 • FAX 0575-553709

wenst al haar relaties
een feestelijk nieuwjaar

www.wolsing.nl

bakken we ze we*

Oliebollen
•MgOE&aMI^BHHHH^^

Appelbeignets
?*!*mamm*m*mmmmm^mmmmm

Ananasbeignets
Oliebollen, appelbeignets en ananas-
beignets voor 31 december kunt u

tot 30 december gestellen.
Op 31 december kunt u ze alleen buiten
kopen en de bestelde oliebollen binnen

ophalen.
^> A ' ^/vArs,

'wensen u
goede jaarwisseling.

Op maandag 2 januari zijn wij gesloten.

VAN ASSELT
De Echte Bakker

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden -Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

r

INSTALLATIETECHNIEK

in
Ül ffl

Onsteinseweg 11 7251 ML Vorden - Tel. (0575) 55 64 80

Ontijzering, ontharders, pompen
en bronnen.
Plaatsen van o.a.
watertedinische installaties wenst allen een
voor zowel bedrijven als
partikuiieren gelukkig nieuwjaar

EHBO-Voreniging

WENST IEDEREEN

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

ANBO
Voor 50-plussers

Alle dorpsgenoten

wensen wij een gezond

en voorspoedig 2006

Nieuwjaarsbijeenkomst
6 januari 14.00 uur in 't Stampertje m.m.v. Dini Hiddink

Rijbewijskeuring 70-plussers
28 januari

Info: telefoon 55 20 03

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
supergemotiveerde team
vrijwilligers.

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

de Zonnebloem

Help elk meisje
naar school,
alleen dan hebben
ze een toekomst.

Word nu lid
op unicef.nl

unicefü
KINDEREN EERST

Spuiterij
Vos Vorden

voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg n'
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

EN MEDEWERKERS

GARANT

wenst allen

gezond en een

Voorspoedig 2006.

C
c
K

Cultureel

Collectief

wenst een
Kranenburg voorspoedjg

en creatief

2006

Woensdag 28 december

vanaf 10.30 uur

29-30-31 december

Prik een ballon en laat de korting knallen!

Wij wensen u fijne feestdagen

en een gezond 2006

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP SUE FERS
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15 7251 BA VORDEN

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d rukke r i j
>v
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



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

WV winkels in Hengelo, Vorden en Zelhem blijven normaal open!

Voortaan één WV Bronckhorst
Verkeersongevallen bij eerste gladheid

De inwoners van de voormalige gemeenten Hengelo, Vorden en Zelhem,
hebben er niet zoveel van gemerkt dat er vanaf 2006 één WV Bronckhorst
van start zal gaan. Sterker nog de inwoners zullen er aanvankelijk en
ogenschijnlijk ook niet veel van merken. De WV winkels in genoemde
plaatsen blijven ook gewoon open. Iris- cheques, theaterbonnen, diner-
bonnen, zeg maar alle producten die de winkels altijd al in de verkoop
hebben, kunnen gewoon gekocht worden. Ook de toerist zal de kantoren
kunnen binnenstappen om zich te laten adviseren over de mogelijkheden
van wandelen, fietsen, kamperen, noem maar op. Wel zullen ze wat uitge-
breider informatie gaan ontvangen, want de vrijwilligers achter de balie
van de WV s zullen ook graag informatie verstrekken over hetgeen in de
gehele gemeente Bronckhorst op toeristisch gebied allemaal mogelijk is.

Het lijkt allemaal zo simpel, één WV
Bronckhorst. De outsider (lees de bur-
ger) heeft er geen weet van wat er zich
de afgelopen jaren allemaal 'achter de
schennen' heeft afgespeeld.

EEN VOORBEELD
Toen de WV in Vorden circa anderhalf
jaar geleden haar honderd jarig be-
staan vierde was het vizer al gericht op
een samengaan met Hengelo en Zel-
hem, zodat er één nieuwe WV organi-
satie zou ontstaan. Met name de drie
voorzitters, Focko de Zee (Vorden),
Joop Jansen (Zelhem) en Ben Groot
Roesink (Hengelo) hebben de afgelo-
pen jaren samen heel wat besprekin-
gen gevoerd. Daarbij zijn heel veel
voorstellen de revue gepasseerd en
moesten er diverse 'hobbels' genomen
worden. Eerst bespreken in petit-comi-
té, vervolgens weer een terugkoppe-
ling naar de verschillende besturen.
Weer aan de slag gaan met de op- en
aanmerkingen, kortom 'a heil of a job'!
De computer zou er door het vele
mailverkeer bijna van op tilt geraken.
En niet te vergeten de besprekingen
met de gemeente. Voor de voorzitters
heel noeste arbeid wat er uiteindelijk
toe heeft geleid dat Hengelo, Vorden
en Zelhem hebben besloten om sa-
men verder te gaan. De visie om tot
één WV te komen was duidelijk. Aan
het samengaan liggen drie overwegin-
gen ten grondslag. Ten eerste omdat

recreatie en toerisme binnen Bronck-
horst een speerpunt van het gemeen-
telijk beleid wordt. (Tussen twee haak-
jes de portefeuille Toerisme en Recrea-
tie is in handen van burgemeester
Henk Aalderink). De tweede overwe-
ging is dat het grondgebied van
Bronckhorst perfect weerspiegelt wat
de Achterhoek zo aantrekkelijk maakt
als opkomende vakantieregio en
voorts omdat ook de ondernemers in
de gemeente gebaat zijn met een
krachtige WV organisatie. De WV
Bronckhorst wordt franchise-onderne
mer van de WV Achterhoek. Dat
houdt onder meer in dat de betaalde
medewerkers binnen de WV onder de
CAO van de WV gaan vallen. Vergele-
ken bij het oude takenpakket van de
VWs afzonderlijk, heeft de nieuwe
WV Bronckhorst enkele belangrijke
taken aan het pakket toegevoegd.

BUSINESSPLAN GOED ONTVANGEN
Zo wil de WV Bronckhorst optreden
als spreekbuis voor de sector en als
klankbord voor met name startende
en bestaande kleinere ondernemers.
Bijvoorbeeld een helpende hand bie-
den bij de opstelling van een onderne-
mersplan, een marketing strategie,
kwaliteitsverbetering, inspelen op het
marketing imago van de Achterhoek.
Dus niet alleen aandacht voor de toe
rist, maar zal de WV Bronckhorst zich
ook actief richten op zowel de bedrijfs-

tak als geheel, maar ook op de indivi-
duele ondernemer. Naast de vele vrij-
willigers (zonder hen kan de WV abso-
luut niet functioneren)wil WV
Bronckhorst er een aantal deskundi-
gen aan toevoegen. Deskundigen op
het gebied van juridische zaken, fi-
nanciën, prijsstelling, marketing, ad-
ministratie, belasting en verzekering.
Dit alles ter ondersteuning van de on-
dernemers. Eén en ander is vastgelegd
in het businessplan WV Bronckhorst',
een plan waarover de politici in de ge-
meente en ook portefeuillehouder
burgemeester Henk Aalderink zeer te
spreken zijn.
Behalve de taken die de WV Bronck-
horst zich in het businessplan heeft
gesteld, ziet de nieuwe WV organisa-
tie het ook als haar taak om een goede
gastheer te zijn van de individuele toe-
rist. Daarnaast als ontwikkelaar van
toeristisch recreatieve producten en
diensten en als promotor van het
Bronckhorst werkgebied.
In Steenderen en Hummelo en Keppel
was geen aparte VW-afdeling. Wel zal
de nieuwe WV Bronckhorst onderzoe-
ken of er.in het stadje Bronkhorst en
mogelijk ook in Hummelo en Keppel
een nieuwe winkelvestiging mogeüjk is.
Het nieuwe bestuur van WV Bronck-
horst zal bestaan uit elf leden, waar-
van één neutrale voorzitter en twee le-
den uit de 'oude' gemeenten. Verder
een dagelijks bestuur bestaande uit
een voorzitter en drie leden uit de
voormalige WV s van Hengelo, Vor-
den en Zelhem. Zonodig kan dit dage
lijks bestuur worden uitgebreid met
leden uit Steenderen en Hummelo en
Keppel.
Richting toekomst krijgt zowel Henge
lo, Vorden en Zelhem een WV Plat-
form'. Deze Platforms krijgen als taak
de WV Bronckhorst te adviseren en
tevens de contacten met de leden te
onderhouden en om plaatselijke acti-
viteiten te coördineren.

Kerst op de Kranenburg... ook na de Kerst
Het begint een mooie traditie van veel gezinnen te worden: rond de kerst-
dagen een bezoek brengen aan de Antoniuskerk op de Kranenburg om de
circa driehonderd schitterende kerststallen en -groepen te bekijken die in
de feestelijk versierde en door rond 150 echte kaarsjes verlichte kerk wor-
den geëxposeerd.

Dit jaar is het duidelijk nog drukker
dan in vorige jaren en worden er in to-
taal zeker rond de twee en een half
duizend bezoekers verwacht.
Het is dan ook een feest voor het oog:
uit alle delen van de wereld heeft het
echtpaar Peter en Ida Diemer uit Veen-
endaal deze collectie bij elkaar ge
bracht. Ze bezitten de grootste verza-
meling kerstgroepen in Nederland en
laten al dat moois belangeloos zien.
De (bescheiden) toegangsprijs komt
ten goede aan de instandhouding van

de Antoniuskerk die dank zij de in-
komsten van het museum, van de do-
nateurs en van deze kerstexpositie
zijn markante plaats in het kerkdorp
Kranenburg kan behouden. Gelukkig
is er na de ongetwijfeld weer zeer
drukke Tweede Kerstdag ook in de
week na de Kerst nog een mogelijk-
heid de collectie te bewonderen. De
expositie 'Kerst op de Kranenburg' is
tot vrijdag 30 december a.s. nog elke
dag open van 11.00 tot 17.00 uur.
Ook het klankbeeld van lichtkunste

naar Fons Rouwhorst zal dan elk kwar-
tier worden vertoond.

Op vrijdag 30 december a.s. is er een
waardige afsluiting van het museum-
jaar als het Schwarzmeer Kozakken-
koor een speciaal kerstoptreden ver-
zorgt in de kerk die bij koren zeer ge
liefd is om zijn prachtige akoestiek.
Er zijn voor dit concert, dat om 20.00
uur begint, waarschijnlijk nog kaar-
ten verkrijgbaar, o.a. bij de Vordense
VW, tel. (0575) 55 32 22.

Het is goed de kaarten van te voren op
te halen, want ook bij eerdere optre
dens van dit koor is gebleken dat er bij
de aanvang van het concert geen kaar-
ten meer beschikbaar waren.

Elk jaar vallen er 's winters juist de
eerste paar dagen dat het glad is
harde klappen op de weg. Verkeers-
deelnemers zijn er dan gewoon
nog niet op voorbereid. In novem-
ber hebben we daarvan al een voor-
proefje gehad.

WAT TE DOEN
Als dus de omstandigheden ernaar
zijn (sneeuw, maar ook vorst aan de
grond) wees dan op uw hoede. Het
glinsteren van het wegdek is soms het
enige signaal dat u krijgt. Minder bij
gladheid uw snelheid. Niet door te
remmen maar door het gas langzaam
los te laten. Hou vervolgens een lage,
gelijkmatige snelheid aan. Maak geen
plotselinge of grote stuurbewegingen.
Gaat de auto toch glijden, rem clan
niet maar ontkoppel en probeer de au-
to weer in bedwang te krijgen. Kijk
nog beter vooruit dan anders om te
kunnen anticiperen op wat u moet
doen. Vertrouw niet teveel op uw even-
tuele Anti Blokkeer Systeem. Dat zorgt
er alleen voor dat u gedurende het af-

remmen iets beter kunt sturen, meer
niet. Het grote gevaar van ABS is dat u
denkt dat u niets meer kan gebeuren.
Auto's met ABS maken dan ook net zo-
veel brokken als auto's zonder!

STROOIEN EN STROOIGRENZEN
Gladheid wordt bestreden door strooi-
en. Maar het kan her en der glad blij-
ven. Helemaal verraderlijk is het als u
van een doorgaande weg een kleinere
weg opdraait. Grote kans dat daar niet
gestrooid is. Het komt zelfs voor dat er
ook op een doorgaande weg vanaf een
bepaald punt -de 'strooigrens'- niet
meer gestrooid wordt. Blijf dus op uw
hoede, en doe het kalm aan.

WAAROM DENKEN
Luister of kijk voor u op pad gaat naar
het weerbericht en de verkeersinfor-
matie (teletekst pagina 730).
Ga eerder van huis zodat u het rustig
aan kunt doen. Kies uw route zo moge
lijk langs wegen waar het eerst ge-
strooid wordt: doorgaande wegen en
busroutes.

32 doden en WO ernstig gewonden minder
Nieuwe alcohollimiet voor jongeren
en beginners: 0,2 promille
Slachtoffers: vooral jong, mannelijk
Acht van de tien slachtoffers van alco-
holongevallen in het verkeer is van het
mannelijk geslacht. Vooral jonge man-
nen van 18 t/m 24 jaar zijn oververte-
genwoordigd: ze beslaan 4% van de be
volking maar niet minder dan 22% van
de alcoholslachtoffers! Hoe komt dat?
Jongeren maken door hun slechte risi-
cowaarneming ('ze zien het gevaar
niet') en hoge risicoacceptatie ('gevaar
is kicken!1) al zoveel brokken. Alles wat
beide versterkt zal dus tot onevenredig
veel méér ongevallen leiden. Ten twee
de: jongeren kunnen minder drank
'hebben': alcohol begint nog eerder
dan bij volwassenen zijn schadelijke in-
vloed uit te oefenen op hun waarne
men, beslissen en handelen in het ver-
keer. Het resultaat: bij 0,5 promille (nu
nog de wettelijke limiet voor 'ervaren'
rijders) heeft een jongere al maar liefst
vijf keer zoveel kans op een ongeval
dan als hij nuchter is. Alle redenen dus
om de limiet voor jongeren te verlagen.

DE REGELS: OOK BROMFIETSERS
De nieuwe alcohollimiet van 0,2 pro-
mille geldt voor:
• alle brom- en snorfietsers tot 24 jaar,
• alle nieuwe bestuurders,
• bestuurders die hun rijbewijs vanaf
30 maart 2002 hebben gehaald.

De 0,2%o limiet geldt de eerste vijfjaar
nadat het rijbewijs is behaald.

GEEN O PROMILLE
Dat de limiet niet O promille wordt is
omdat mensen zelf ook een beetje
alcohol aanmaken en die blijft uiter-
aard buiten schot. Maar met één glas
zit je in het algemeen al over de 0,2
promille.
De Stichting Wetenschappelijk Onder-
zoek Verkeersveiligheid SWOV heeft
berekend dat een verlaging van de al-
cohollimiet voor beginnende bestuur-
ders ongeveer 12 verkeersdoden en
100 ziekenhuisgewonden per jaar zal
besparen.

Een knallend uiteinde...
ook voor uw huisdier?
Vuurwerk en huisdieren gaat niet
vaak samen. Niet alleen honden en
katten, maar ook konijnen, paar-
den en vogels zijn bang voor vuur-
werk. Bij het ene dier merk je het
meer dan bij de ander. Om uw huis-
dier zo plezierig mogelijk het oud
en nieuw door te laten komen, zijn
er een aantal tips:

HOND:
- Laat de hond niet los lopen
- Ga wandelen in gebieden waar geen

vuurwerk wordt afgeschoten (het bos!)
- Ga niet met de hond naar buiten

wanneer er veel vuurwerk wordt af-
geschoten, ook al is uw hond nu
niet bang voor vuurwerk. Een rotje
dat te dicht bij de hond terecht
komt kan er voor zorgen dat de
hond de rest van zijn leven bang is
voor vuurwerk.

- Geef vlak voor middernacht een
lekker bot om te kauwen, zodat hij
tijdens het vuurwerk afleiding
heeft.

- Laat de hond niet alleen in huis tij-
dens de jaarwisseling.

- Let op dat de hond niet tijdens de
jaarwisseling kan ontsnappen.

- Doe de gordijnen dicht.
- Wees zelf rustig. Gedraag je niet

anders dan anders en voorkom dat
je de hond hele tijd zit aan te kijken.

- Laat de hond gerust bij u zitten:
steun geven mag best, maar voor-
kom troosten.

- Let er op dat de hond na oud en
nieuw niet op vuurwerkresten gaat
kauwen.

KAT:
- Katten voelen zich het meest op hun

gemak als ze weg kunnen kruipen.
Zorg dat hier ook gelegenheid voor
is. Zet een doos neer of zorg dat de
kat ergens anders in kan schuilen.

- Voorkom dat de kat naar buiten kan.

VOGELS E.D.
- Veel mensen staan er niet bij stil,

maar vogels kunnen ook bang zijn
voor vuurwerk. Vooral de lichtflit-
sen kunnen hierbij problemen ople
veren (sommige vogels overleven dit
zelfs niet). Zorg daarom dus dat de
vogels zo weinig mogelijk last heb-
ben van de lichtflitsen door de gor-
dijnen dicht te doen of een kleed
over de kooi heen te hangen.

- Konijnen en cavia's kunnen ook
bang zijn. Aan deze dieren merk je
het echter niet snel omdat zij eerst
alleen maar heel stil zullen gaan zit-
ten. Zorg dat ze zich kunnen ver-
schuilen en voorkom dat ze kunnen
schrikken van de lichtflitsen.

PAARD:
- Ook het paard kan bang zijn voor

vuurwerk. Zet het (indien mogelijk)
op stal en zet desnoods de radio aan.
Het meest ideale is om er een paard
(of ander dier) naast te hebben staan
die niet bang is voor vuurwerk Aan-
gezien het paard een kuddedier is, zal
het hier zich aan kunnen optrekken.

Voor specifieke vragen kan men altijd
contact opnemen met gedragsthera-
peute Miriam Kafoe van De Graaf-
schap Dierenartsen, tel. (0575) 5512 77.
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Weeven * dartshop * dartmanagement
* darttraining * dart evenementen
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: Weevers De Luiltl
E00utSportsj

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

Tel. (0314) 62 50 53

nsen „De Smid"
Bleekstraat 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

OOK VOOR STRAATWERK
MASSELINK

AAASSE INK

Masselink is gevestigd in Steenderen
en is een gerenommeerd toon-,
sloop- en grondverzetbedrijf,
dat al ruim 50 jaar garant staat
voor ervaring en kwaliteit.
Vanuit deze bestaande werkzaam-
heden wordt door ons ook de
mogelijkheid geboden straatwerk
uit te laten voeren. Zowel voor de
particulier als voor bedrijven. Een to-
taalpakket, want behalve voor het
graafwerk zorgt Masselink ook voor
afvoer van oude grond en levering
van schoon zand en materialen.
Er kan gekozen worden uit een
breed assortiment sierbestrating, te-
gels, natuursteen split, tegels of
vloerplaten.

Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,
E-mail: robmasselink@masselinkbv.nl, Web: www.masselinkbv.nl

m

Opruiming
korting tot 50%

the

Zutphenseweg 8 te Vorden
Markt 21 te Zelhem

Grandioze "Eindejaars Opruiming"
Van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 december

25% korting* op alle
modellen van 2005!!

* Vraaa naar de actie voorwaarden in de winkel

Profile Bleumink Dorpsstraat 12 Vorden 0575 551393, info@profilebleumink,nl

Profile Bleumink Spittaalstraat 34 Zutphen 0575 519526, www.profilebleumink.nl

2 Halen
Betalen op aUe

£j| \\.A ***

Het team van Profile Bleumink
wenst U fijne feestdagen en

alvast een gezond 2006.

Als verplegende op
vakantie? Ga mee
met de Zonnebloem!
Ben jij verpleegkundige of zieken-

verzorgende en wil je langdurig

zieken en gehandicapten de

vakantie van hun leven bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons super-

gemotiveerde team vrijwilligers.

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

de Zonnebloem-



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

SUCCESVOL KERSTCONCERT Bronckhorst koploper OZB

Henriette van Lith en
Achterhoeks Vocaal Kwartet
reiken naar grote hoogte

De begeleiding op piano en orgel, respectievelijk in handen vanjohan Luijmes en Trees Blauwgeer

Ruim aangekondigd in de pers, was zaterdagavond 17 december j J. de
kerk te Kranenburg (Vorden) bomvol tijdens het concert. Er moesten nog
vele stoelen extra bijgezet worden.

De talrijke bezoekers waren niet tever-
geefs gekomen. Zowel Henriette van
Lith als de mannen van het Achter-
hoeks Vocaal Kwartet geraakten met
hun zangkwaliteiten tot grote hoogte.
De bijna prof-status is mede te danken
aan een perfecte vooropleiding en tel-

kens de stem vakkundig bij te schaven.
In de sfeer van kerst werd een groot
scala in diverse talen ten gehore ge
bracht.
De opstelling van de optredenden op
het feeeriek verlichte altaar droeg bij
aan een intieme sfeer.

De dochter van Henriette van Licht be-
commentarieerde met vakkundige
uitleg en duidelijke stem de talzijke
zangnummers.

Ook voor de voorzitter van het Heili-
genbeeldenmuseum was de bomvolle
kerk een stimulans voor het instand-
houden van de kerk. Drs. Bart Hartel-
man was net als het publiek meer dan
tevreden!

Eigenwoningbezitters in Bronckhorst
profiteren het minst van het afschaf-
fen van het gebruikersdeel van de
OZB. Vereniging Eigen Huis heeft bij
een steekproef van 80 gemeenten be-
rekend hoe de OZB doorwerkt in de
gemeentelijke woonlasten, die be-
staan uit OZB, rioolrechten en afval-
stoffenheffingen. In dit onderzoek
staat Hilversum bovenaan met een las-
tendaling van 29,1%, onderaan staat
Sluis met een daling van 6,4%.

Op verzoek van D66 Bronckhorst heeft
Vereniging Eigen Huis gekeken naar
de voorgestelde tarieven voor Bronck-
horst. Op basis van deze tarieven gaat
een meerpersoonshuishouden er in
Bronckhorst 1,6% op vooruit.

Met het bedrag dat een gemiddeld
huishouden in Bronckhorst kwijt is
aan woonlasten in 2006, hoort Bronck-
horst bij de duurste 10%. Uit een verge-
lijking van de cijfers voor Bronckhorst
met de steekproef van Eigen Huis
blijkt dat in Bronckhorst de lasten het
meeste stijgen. Ook in absolute zin
dreigt het één van de duurste gemeen-
ten van Nederland te worden.

Het gebruikersdeel van de OZB is afge-
schaft om burgers tegemoet te komen
in de gestegen kosten voor de ziekte
kostenverzekering. Van dat voordeel
blijft in Bronckhorst niet veel over.
Bronckhorst gebruikt de OZB ten on-
rechte als sluitpost van de begroting.

Bert Bakker, lid van de Tweede Kamer
voor D66 en Mare-Jan Ahne van Vereni-
ging Eigen Huis spraken over de gevol-
gen van de verhoging van het eigena-
rendeel van de OZB met 45 % op een
bijeenkomst belegd door D66 Bronck-
horst op maandag 12 december. Jan
Engels van D66 Bronckhorst gaf een
toelichting op het standpunt van de
raadsfractie, die tegen de verhoging is
en het tekort op een andere manier
wil aanpakken.

Bert Bakker verwacht dat in de volgen-
de kabinetsperiode ook het eigenaren-
deel van de OZB op de helling gaat.
Om te voorkomen dat gemeenten dan
een belangrijke bron van inkomsten
kwijtraken denkt Bakker aan opcen-
ten bij de loon- en inkomstenbelas-
ting. Dan int het rijk die belasting en
sluist ze door naar de gemeenten.

Provincie maakt afspraken
over de bouw van woningen
in de komende 10 jaar
Gedeputeerde Staten hebben het
Kwalitatief Woonprogramma 2005
- 2014 voor 5 Gelderse regio's vastge-
steld. Het Kwalitatief Woonpro-
gramma is een eerste uitwerking
van het Streekplan dat de provin-
cie in juni van dit jaar vaststelde. In
het Kwalitatief Woonprogramma
(KWP) 2005-2014 staat per regio
hoeveel woningen er de komende
10 jaar gebouwd moeten worden.
Hierbij is ook aangegeven om welke
soorten woningen het moet gaan.
De woningen die gebouwd moeten
worden, moeten aansluiten bij de
behoefte die er in regio's bestaat.
Het gaat om "de juiste woning, op
het juiste moment op de juiste
plek".

Afspraken op regionaal niveau De
Kwalitatieve Woonprogramma's zijn
afspraken die de provincie met de ge-
zamenlijke gemeenten in regionaal
verband heeft gemaakt. In het vorige
Woonprogramma voor de periode
2000 - 2009 waren de afspraken met de
afzonderlijke gemeenten gemaakt.
Dat de afspraken zich nu beperken tot
het niveau van de regio is geheel in
lijn met het Streekplan, dat uitgaat
van een regionale benadering. De 5 re-
gio's, waar de woningbouwafspraken
op dit moment mee zijn gemaakt,
zijn: de Achterhoek, het Knooppunt
Arnhem-Nijmegen (KAN), de Noord-Ve
luwe, De Vallei en de Stedendriehoek.
Het KWP voor de regio Rivierenland
mist nog; dit volgt begin 2006.

Woningcorporaties Bij het opstellen
van de woonprogramma's zijn dit keer
ook de woningcorporaties betrokken.
Dat is ook nieuw vergeleken bij het vo-
rige Woonprogramma. De woningcor-
poraties onderschrijven de nu vastge-
legde afspraken. Hiermee is de uitvoe-

ring van de programma's beter ge-
waarborgd, woningcorporaties zijn
immers belangrijke partijen bij de
bouw van woningen.

Dalende bevolkingsgroei Doordat de
bevolkingsgroei minder groot is dan
enkele jaren geleden gedacht, is de
toename van het aantal woningen in
Gelderland in het Woonprogramma
2005-2014 teruggebracht van 100.000
naar 90.000 woningen, Er is nog een
duidelijke grote behoefte aan wonin-
gen voor starters en ouderen. De ont-
wikkelingen in de periode na 2010 la-
ten een teruglopende vraag zien naar
goedkopere huurwoningen en een
toenemende vraag naar vooral goed-
kope, maar ook dure koopwoningen.
Relatie met Streekplan De nu vastge-
stelde Woonprogramma's zijn geba-
seerd op de uitgangspunten van het
Streekplan. Dat betekent o.a. dat de
woningen vooral in de stedelijke gebie-
den gebouwd moeten worden. In het
Streekplan de stedelijke netwerken en
regionale centra genoemd. De 3 stede-
lijke netwerken zijn het KAN, de Ste-
dendriehoek en het WERVgebied (Wa-
geningen, Rhenen en Veenendaal), de
3 regionale centra zijn Tiel, Harder-
wijk en Doetinchem. De woningbouw
in deze gebieden moet voor een be-
langrijk deel worden gezocht op in-
breidingslocaties in de steden. Het
gaat dan om stadvernieuwingsprojec-
ten. Daarnaast zullen er ook wonin-
gen op uitbreidingslocaties gebouwd
moeten worden.

De plekken voor deze nieuwbouwwij-
ken liggen in de zogenaamde zoekzo-
nes voor wonen. De exacte grenzen
van deze zoekzones moeten voor l ju-
li 2006 nog door de regio's worden be-
paald, waarna deze in een uitwerking
van het Streekplan worden vastgelegd.

GELDERS GELD VOOR FIETSPADEN
In de periode 2006-2008 besteedt het
college van Gedeputeerde Staten 21,3
miljoen euro voor het aanleggen en
opknappen van 35 provinciale fietspa-
den. Ook het fietspad tussen Zelhem
en Ruurlo zal zonder onderbreking
worden uitgevoerd. Het Uitvoerings-
programma Fiets, waarin de bedragen
en de projecten zijn opgenomen,
wordt aangeboden aan de Commissie
Verkeer en Water. Hiermee komen GS
tegemoet aan de wens van Provinciale
Staten, die daarover op 9 november
een motie aannamen. PS wilden we
ten aan welke projecten het college
het gereserveerde geld uitgeeft. Het
bovenlokaal fietsnetwerk in Gelder-
land vormt de ruggengraat van het

woon-werk-, woon-school- en het re
creatieve verkeer. Om dit netwerk in
de praktijk goed te laten functioneren
is met gemeenten en regio's bekeken
welke verbindingen nog gerealiseerd
of gereconstrueerd moeten worden.
De onderwerpen veiligheid, reistijd-
winst en aantrekkelijkheid/ comfort
bepaalden de score, die van hoog tot
laag loopt. Tot en met 2008 zijn op ba-
sis van deze score 35 projecten uitvoer-
baar. Daarvoor is een bedrag van 21,3
miljoen euro nodig dat versneld ge-
haald wordt uit het totale budget voor
de aanleg en reconstructie van fietspa-
den. Het voorstel van GS wordt bespro-
ken in de Commissie Verkeer en Water
op 11 januari 2006.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

* TUINONTWERP *
* TUINAANLEG (RENOVATIE) *

* TUINONDERHOUD *
* (SIER)BESTRATING -£

* VIJVERS *

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

EEN KEUKEN KI E'S JE MET ZORG, JE WILT ER IMMERS JAREN PLEZIER VAN

HEB:TN. Wu BEGRIJPEN DIT ALS GEEN ANDER. IN ONZE SHOWROOM .

VINDT U EEN RUIME VARIATIE IN STIJLEN EN PRIJSKLASSEN.

ONZE ADVISEURS MAKEN GRAAG EEN PERFECT PASSEND ONTWERP NAAR UW

WENSEN. ONZi MONTEURS ZORGEN VOOR HET VAKKUNDIG PLAATSEN

EN...NATUURLIJK WERKEN WIJ ZONDER AANBETALING!

Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl

Vrouwe van Reurle

BrinkUi.iu V
72hl JU Kul J KI O

•- 45 19H9
F: 1)57^

Makelaardi j <fe taxatiebureau

VBO! £ MAK F l AAR

W: \ v w \ \ .vtomvry.inivnrlr.nl

h: nil'i •" \ i»>u\\vvitmvui Ir ni

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

OPRUIMING LANGLAUF

25% KORTING* op een groot deel

langlaufski's
langlaufschoenen en

langlaufstokken

Complete langlauf set
van € 225,- nu voor € 150,-

*Actie geldig t/m 7 januari 2006

Tonny Jurriëiïs
1 Z3>
l /TT

Verkoop/verhuur aanhangwagen
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van
Hout- en Gaskachels

op afspraak
06-17236100

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw
tuin, bomen en fruitbomen

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Ski-jacks en
Boardbroeken*
25% KORTING

Bij aankoop van 2 artikelen
35% korting!*

*Artikelen bij tree-wheel

Ook opruiming in de winkel aan de
Zutphenseweg"la • T 0575 550 666

Vierakkersestraatweg 15
7233 SB Vierakkcr

seizoenende vier\
hoveniersbedrijf

Tuin

ontwerp - aanleg - onderhoud

(sier)bestrating

snoei hagen en singels - knotten wilgen & elzen

snoei & levering (hoogstam)fruitbomen

levering vaste planten - heesters - bomen

plaatsen afrasteringen

Jasper Stapelbroek
teltfoon/fax 057'5-469 100

mobiel Q6 53 42 83 72

BouwCenter HCI in Hengelo (Gld)is in
verband met Kerst en Oud & Nieuw gesloten
op 26 en 31 december.
Vanaf vrijdag 23 december t/m zaterdag
7 januari zijn wij geopend van:

Showroom
Zaterdag 24 december 10.00 tot 13.00 uur
Maandag t/m donderdag 09.00 tot 17.30 uur
Vrijdag 09.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 7 januari 10.00 tot 16.00 uur

Bouwmarkt en afhaalbalie
Zaterdag 24 december 08.00 tot 13.00 uur
Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 7 januari 08.00 tot 16.00 uur

Van 23 december t/m 7 januari wordt niet bezorgd!

HCI. Helemaal mijn idee.

Wij wensen u
heerlijke feestdagen

en een
inspirerend 2006!

iBouwCenteriHCI
Hengelo Gld, Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81

Bezoek nu onze showroom
of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl



Kleurrijke Zuid-Afrikaanse
reisleider bij Globe
Op donderdag 5 januari 2006 hou-
den de Globe Reisburo's uit Vorden,
Lochem, Neede en Groenlo in het
Koetshuis van Hotel Restaurant
Bakker een informatieavond over
Zuidelijk Afrika. Deze avond zal ge-
presenteerd worden door Kassie de
Waal. Tijdens deze avond zal hij een
lezing geven over zijn ervaringen
en er wordt een videopresentatie
van ca. 30 minuten vertoond.

De aanvangstijd van deze avond is
20.00 uur en de zaal is geopend vanaf
19.30 uur. Uiteraard is de toegang gra-
tis. Kassie de Waal, de kleurrijke Zuid-
Afrikaanse reisleider van Oad's Afri-
can Jumbo Camper, verblijft van begin
januari tot begin februari in Neder-
land. Kassie de Waal is de chef d'équi-
pe van de African Jumbo Camper die
de afgelopen jaren spectaculaire rond-
reizen door zuidelijk Afrika maakte.

De reizen van de African Jumbo Cam-
per gingen door Namibië, Botswana,
Zimbabwe, Swaziland en Zuid-Afrika
en haalden daarna veelvuldig de reis-
pagina's van dagbladen en tijdschrif-
ten. Ook voor 2006 is er weer een Oad-
gids African Jumbo Camper met

prachtige rondreizen door zuidelijk
Afrika uitgebracht. Nieuw in 2006 zijn
de reizen door Zambia, Malawi en Tan-
zania. Kassie de Waal is zonder twijfel
hét gezicht van de African Jumbo
Camper. Zijn onconventionele aanpak
als reisleider en zijn grote kennis van
zaken maken hem tot een onmisbare
schakel in het Jumbo Camper avon-
tuur. "In het begin moesten wij erg
aan zijn aanpak wennen, maar gaan-
deweg bleek hij goud waard te zijn
voor het slagen van onze reis", was een
veelgehoord commentaar van Jumbo
Camper gasten. De (blanke) in Zuid-
Afrika geboren Kassie de Waal is gebo-
ren en getogen op de boerderij van
zijn vader en heeft zodoende het hele
transformatieproces van Apartheid
tot het huidige Zuid-Afrika van zeer
nabij meegemaakt. Zijn levensverhaal
is aangrijpend. In zijn bewogen leven
woonde De Waal in diverse landen in
zuidelijk Afrika, zodat hij de leef-
gewoonten, tradities en dialecten van
die landen kent. Hij is een groot natuur-
kenner en kan zeer boeiend vertellen
over zijn ervaringen. Aanmelden voor
de avond van 5 januari dat kan via
Globe Reisburo Vorden tel. (0575) 44
84 40 of via vorden@globereisburo.nl

tentoonstellingen

RICV. Nieuws
UITSLAGEN GELDERLANDSHOW
BEMMEL
Hoenders
Modern Engels Vechthoen: H. van
Heerde IxF, 5xZG, 2xG.

Dwerghoenders
Oud Engels vechtkriel: H. van Heerde
2xZG, 2xG; Modern Engels Vechtkriel:
H. van Heerde IxF.

Konijnen
Groot Lotharingen H. Borgman-Beren-
pas 2xF, 4xZG, C J. Willemsen 2xF,
IxZG, IxG; Franse Hangoor: R. Bruins-
ma IxZG, 2xG, Bram Bruinsma IxG;
Gele van Bourgondie: W. Boersma 3xF,
IxG; Rode Nieuw Zeelander: G. Lense
link IxF, 3xG; Tan: L.Jansen IxF, IxZG,
IxG.

Politie
FIETSVERLICHTING NIET IN ORDE
Maandagmorgen (19/12) bleek bij een
controle op de Zutphenseweg dat de
verlichting van negen fietsers niet in
orde was. Het ging hier om school-
gaande jeugd. Zij kregen een boete.

Zondag l januari

NEW YEARS EXCITYNG

Angelique Sueters:

'Kerstcommissie boordevol met
voor Kolde Karmis in 2006'

De eerste 'Kolde Karmis1 in Vorden is achter de rug. De kerstcommissie die
deze 'Karmis1 organiseerde, blijft nog even in functie. Om precies te zijn
tot en met zaterdag 31 december, want dan zullen, met behulp van diver-
se vrij willigers, de kerstbomen die thans nog volop hun licht door het cen-
trum van het dorp laten schijnen, worden opgeruimd. Dan heeft de uit ze-
ven man bestaande kerstcommissie (Angelique Sueters, Wendy Vrieler,
Anton Peters, Marcel Siemerink, Gerrit Drenten, Gert Kraayenzang en Stef
Kruip) een tweedaags bezoek aan Maastricht achter de rug. Een bezoek
met een duidelijk doel. Angelique Sueters, voorzitter van de kerscommis-
sie zegt hierover: We gaan niet alleen naar Maastricht om nog even gezel-
lig na te praten over de afgelopen weken, maar bovenal om voor decem-
ber 2006 nieuwe ideeën op te doen.

Tijdens de organisatie van deze eerste
'kolde karmis' is een dermate onder-
linge band ontstaan, dat wij direct
hebben besloten om ook volgend jaar
weer een dergelijk evenement te orga-
niseren. Ik moet er wel bij vertellen
dat we de werkzaamheden aanvanke-
lijk lichtelijk hebben onderschat, met
name toen bleek dat we een paar
nachten bij toerbeurt de ijsbaan moes-
ten besproeien. Dat was hard werken,
maar toch ook wel veel lol.

Je begint ergens aan en dan moet je
het ook afmaken, nietwaar. De inzet

werd beloond, want was het niet hart-
verwarmend om te zien hoe de kinde-
ren zich de afgelopen weken op de ijs-
baan hebben vermaakt?

GROTERE IJSBAAN
Wel proberen we om in 2006 een gro-
tere ijsbaan te krijgen. Daarover gaan
we nog in bespreking met Riho Tech-
niek, het bedrijf dat de baan heeft aan-
gelegd. Trouwens een artikel in de
pers over Riho Techniek was de aanlei-
ding voor een ijsbaan in ons dorp.
Toen dit realiseerbaar bleek, ging het
balletje verder rollen en ontstond ook

het plan om er een 'Kolde Karmis' aan
vast te knopen.

Het feest in een bomvolle feesttent
met plaatselijke artiesten op de zater-
dagavond bleek een daverend succes.
Datzelfde gold voor de diverse evene-
menten die daarnaast werden georga-
niseerd. Wel zullen we de festiviteiten
in de tent, volgend jaar naar een later
tijdstip verschuiven, waarschijnlijk
halverwege de kolde karmis. Intussen
zijn er links en rechts al diverse sug-
gesties gedaan voor de festiviteiten in
december 2006. Die worden bestu-
deerd en nader uitgewerkt.

In januari gaan we evalueren, waarna
we in februari met de planning voor
volgend jaar beginnen. Eén ding zul-
len we zeker anders gaan doen, name-
lijk eerder in de publiciteit treden.

Door al die drukte (en bovendien was
deze kolde karmis voor ons ook de eer-
ste keer) waren we met de PR aan de
(te) late kant', aldus voorzitter Ange-
lique Sueters.

Silvan Stoet

Zondag l januari opent City Lido te Groenlo het nieuwe jaar met een New
Years EXCITYNG. In de Main Area staat deze geheel in het teken van de
80s/90s met in de DJ booth resident DJ Michel en Veronica jock Silvan Stoet.

Silvan begon zijn carrière als rond-
trekkend DJ bij de Mega Party van de
Hitkrant, daarna bij Veronica FM, later
Yorin FM en de Break Out! Dance Party
en natuurlijk Radio Veronica's 80's &
90's Hits Dj Tour. Verder mocht Silvan
als dj voor het Holland House mee

naar o.a. de Olympische Spelen in Japan,
Sydney, Salt Lake City en Athene. Toch
is de liefde van radio altijd bovenaan
blijven staan en daarom zit Silvan bij
Radio Veronica helemaal op z'n plek.
ledere zaterdag- en zondagnacht met:
Oh wat een Nacht.

G E N D A V O R D E N
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

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

DECEMBER
28 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
29 Klootschietgroep de Vordense Pan.

JANUARI
2 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
3 Chr. Vrouwenbew. Passage Nieuw-

jaarsbegroeting Dorpscentrum.

4 HVG Linde Jaarvergadering en
Nieuwjaar.

4 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
4 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
5 Klootschietgroep Vordense Pan.
9 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
10 NBvPlattelandsvrouwen Nieuw-

jaarsmiddag Dorpscentrum.
11 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
11 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
12 Klootschietgroep Vordense Pan.
16 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
18 Klootschieten bij de Kleine Steege.
18 NBvPlattelandsvrouwen Jaarverga-

dering in de Herberg.
18 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
19 Klootschietgroep Vordense Pan.
23 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
24 Chr. Vrouwenbeweging Passage

ouder worden.
25 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
25 Klootschieten bij de Kleine Steege.
26 Klootschietgroep Vordense Pan.
30 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.

Gelders geld voor fietspaden
In de periode 2006-2008 besteedt het
college van Gedeputeerde Staten 21,3
miljoen euro voor het aanleggen en
opknappen van 35 provinciale fietspa-
den. Ook het fietspad russen Zelhem
en Ruurlo zal zonder onderbreking
worden uitgevoerd. Het Uitvoerings-
programma Fiets, waarin de bedragen
en de projecten zijn opgenomen,
wordt aangeboden aan de Commissie
Verkeer en Water. Hiermee komen GS
tegemoet aan de wens van Provinciale
Staten, die daarover op 9 november
een motie aannamen. PS wilden we-
ten aan welke projecten het college
het gereserveerde geld uitgeeft. Het
bovenlokaal fietsnetwerk in Gelder-
land vormt de ruggengraat van het

woon-werk-, woon-school- en het re
creatieve verkeer. Om dit netwerk in
de praktijk goed te laten functioneren
is met gemeenten en regio's bekeken
welke verbindingen nog gerealiseerd
of gereconstrueerd moeten worden.
De onderwerpen veiligheid, reistijd-
winst en aantrekkelijkheid/ comfort
bepaalden de score, die van hoog tot
laag loopt. Tot en met 2008 zijn op ba-
sis van deze score 35 projecten uitvoer-
baar. Daarvoor is een bedrag van 21,3
miljoen euro nodig dat versneld ge
naald wordt uit het totale budget voor
de aanleg en reconstructie van fietspa-
den. Het voorstel van GS wordt bespro-
ken in de Commissie Verkeer en Water
op 11 januari 2006.
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Zondag 8 januari 09.00 - 17.00 uur
PROGRAMMA OVERZICHT

> Opening

MediCare
het nieuwe centrum voor medische
training en pro-actieve zorg.

> Opening

Mega Grote
Groepslessenzaal
en de nieuwe spinningzaal

> Uitbreiding fitnesszaal
> Primeur in de achterhoek:

"The Wave"
> Extra dames kleedruimte
> Lancering nieuwe groepslessen:

RPM en Body Combat

Winkelskamp
7255 PZ Hengelo Cld.
T (0575) 46 50 01
F (0575) 46 45 02
l www.aerofitt.nl~
E info@oerofitt.nl

09.00 -17.00 uur
09.00 -10.00 uur
10.00 -n.00 uur
09.30 -11.00 uur
> n.30 uur
> 11.45 uur

> 12.00 uur
> 12.30 uur
Gehele dag:

De hele dag GRATIS

Open Dag
Lancering RPM
Lancering RPM
Lancering Combat, voorafgaand techniek
Officiële heropening
Officiële opening MediCare
Prijsuitreiking Ronduit Fitt Actie "Weekend Parijs"
Demonstratie Kids Aerobic en Streetdance
Rondleiding + informatie-pakket
Les Mills groepslessen demonstratie
Ashihara-karate, Yoga en Judo demonstratie
kinderopvang

NIEUW:
Vanaf 8 januari 2006 extra veel voordeel voor GoldCard leden:
> Onbeperkt koffie, thee en inovit (nieuw!)
> Onbeperkt sporten
> Gratis ix per week sauna
> Gratis ix per week professione e sne bruiner

* Vraag naar de voorwaarden

ACTIE
Word deze dag lid en maak gebruik van een voordeel dat kan
oplopen tot € 60,75
> eerste maand Gratis
> 50% korting op het inschrijfge d
> We komstpakket (ter waarde van € 100,)

Bent u al lid? A s u deze dag uw bestaande abonnement omzet in
een GoldCard abonnement, dan krijgt u de eerste maand voor de prijs
van uw oude abonnement. * Vraag naar de voorwaarden

H E N G E L O G E L D E R L A N D

geawongen spome
W W W A E R O F I T T N L

deze actie is alléén geldig op 8 januari 2006
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken.
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30-12.30 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.

Inwoners van de gemeente Bronckhorst
Eén jaar Bronckhorst loopt ten ein-
de. Goed voor een kort moment van
bezinning. Bronckhorst heeft een
goede start gemaakt na de herinde-
ling. Het doet me goed om te zien
dat zowel de raad, als college en
ambtelijke medewerkers, sterk ge-
motiveerd zijn om van Bronckhorst
één nieuwe gemeente te maken.
Uitgangspunt hierbij is dat wij er
voor ü zijn. Hoe dat te rijmen is met
de onlangs voorgestelde begroting?
Ik kan mij die vraag goed voorstel-
len. De raad en het college willen
een gezonde gemeente waarin
zoveel mogelijk van de voorzienin-
gen in stand blijven. Dat vraagt van
iedereen offers, ook van de gemeen-
telijke organisatie.

De raad, het college en ik zijn onder
de indruk van de enorme hoeveel-
heid activiteiten die met behulp van
veel vrijwilligers in onze gemeente
worden uitgevoerd. Deze activiteiten
zijn voor een belangrijk deel het
cement van onze samenleving en
passen ook prima bij mijn wens
'allemaal erbij'. Ook in 2006 zal ik
mij, samen met de raad, het college
en alle medewerkers van de ge-
meente, inzetten om deze wens tot
uitvoering te brengen. Ik wens u en
uw naasten fijne feestdagen en een
gezond en voorspoedig 2006.

College wil geleidelijke invoering Wmo
De tweede kamer behandelt in janu-
ari de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo).
Het doel van de Wmo is dat mensen
zo veel mogelijk voor zichzelf en
elkaar zorgen. Het stimuleren van
mantelzorg (of informele zorg) is
daarom een belangrijke taak voor de
gemeente. Als het mensen met een
ondersteuningsbehoefte niet lukt
om zelf ondersteuning te regelen,
kunnen ze bij de gemeente terecht.
Met de Wmo wil de regering berei-
ken dat - ook op de langere termijn
- de zorg aan mensen met een
ernstige, zeer langdurige hulpvraag
gewaarborgd en betaalbaar is.

In de Wmo legt het kabinet bestaan-

de en nieuwe taken van gemeenten
vast, die gericht zijn op het zo veel en
zo lang mogelijk zelfstandig functio-
neren-van ouderen, gehandicapten,
mensen met een chronische ziekte
en psychiatrische patiënten. De
gemeenten krijgen een veel grotere
rol in de zorg.

Als de invoering van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo)
op 1 juli 2006 doorgaat (wat nog zeer
de vraag is), leidt dit in eerste in-
stantie nog niet tot veel veranderin-
gen voor de burgers van de gemeen-
te Bronckhorst. Uit praktische over-
wegingen heeft het college ervoor
gekozen om het bestaande beleid
zoveel mogelijk te continueren.

Het besluit van b en w betekent dat
alleen de strikt noodzakelijke zaken
worden aangepast in onze gemeen-
te. Het gaat dan met name om de
huishoudelijke verzorging. Als er
iets verandert voor de huidige en
toekomstige gebruikers van voorzie-
ningen die onder de Wmo komen te
vallen, zal de gemeente hen daar op
tijd en uitgebreid over informeren.

In januari neemt de gemeenteraad
een besluit over de hoofdlijnen van
de Wmo. Daarna zal de wet concreet
worden uitgewerkt, waarbij ook de
inwoners en (vertegenwoordigers
van) gebruikers van voorzieningen
worden betrokken.

Betere afvalscheiding goed voor de portemonnee
Onderzoek van het afgelopen jaar
naar de inhoud van grijze containers
levert een aantal verbeterpunten op.
De afvalstoffenheffing is in de ge-
meente Bronckhorst hoger dan an-
dere gemeenten. De heffing hangt af
van de kosten die voor de inzameling
en verwerking van het afval gemaakt
worden. Deze kosten zijn weer af-
hankelijk van het aanbod en de mate
waarin dit gescheiden aangeboden
wordt. Zo zijn de kosten van het ver-
werken van het gft-afval de helft
lager dan die van restafval en grof
afval. De verwerkingskosten van
puin en hout (mits gescheiden aan-

geleverd) liggen ook een stuk lager.
Textiel, metaal en papier leveren
zelfs geld op. Er blijkt in de gemeen-
te Bronckhorst relatief veel gft-afval
in de grijze container te belanden.
Gemiddeld is bijna eenderde van de
inhoud van de container groenafval.
Ook zit er nog veel papier tussen,
ongeveer 10%. Het aandeel kunst-
stoffen is met bijna 20% eveneens
hoog.
We kunnen met elkaar dus een
hoop geld besparen doorveel meer
dan nu ons afval te scheiden en
waar mogelijk een compostvat te
gebruiken!

Inzameling kerstbomen
Elk jaar worden door de schoolkin-
deren in de voormalige gemeenten
Vorden en Zelhem met veel plezier
kerstbomen ingezameld. In 2006
willen we in de hele gemeente op
deze manier kerstbomen laten op-
halen. In alle voormalige gemeenten
zijn één of meerdere locaties aange-
wezen waar de schooljeugd de
kerstbomen kunnen inleveren. Voor
elke ingeleverde boom ontvangen zij
€0,20.

Op woensdag 11 januari 2006 kun-
nen de kinderen van 13.00 tot 16.00
uur de kerstbomen brengen naar:
• Halle, speelplaats Abbinkskamp
• Hengelo Gld., gemeentewerf

Zelhemseweg 38
• Hoog-Keppel, zwembad

Hessenhal, Monumentenweg 32
• Steenderen, gemeentewerf,

Dr. A. Ariënsstraat 33b
• Velswijk, speelplaats de

Boomgaard

Vorden, gemeentewerf.
Het Hoge 65
Wichmond. evenemententerrein.
Baakseweg
Zelhem. Stationsplein en
gemeentewerf, Kampweg 2

Dierenopvang
Bronckhorst in
Doetinchem

Vanaf 1 januari 2006 kunt u voor
zwerfdieren en gewonde dieren in
het gehele gebied van Bronckhorst
contact opnemen met de Stichting
dierenambulance Doetinchem en
omstreken. Deze Stichting brengt de
dieren per dierenambulance naar
dierenasiel 'de Oude IJssel' in
Doetinchem. U kunt de Stichting
dierenambulance bereiken,
tel. (0900)0245.

Nieuwjaarsreceptie
op 5 januari a.s.
Het gemeentebestuur nodigt u
van harte uit voor de nieuwjaars-
receptie op 5 januari 2006 om
20.00 uur bij Hotel Restaurant
Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB
Vorden, tel. (0575) 55 13 12. Alle
inwoners, instellingen, verenigin-
gen en bedrijven zijn van harte
welkom. Een prima gelegenheid
om in ongedwongen sfeer onder
het genot van een hapje en een
drankje (nader) met elkaar kennis
te maken en het beste toe te
wensen. Een vrolijk muziekje
ontbreekt vanzelfsprekend niet.
Tijdens deze bijeenkomst wordt
ook de vrijwilliger van het jaar
bekend gemaakt en worden
kampioenen gehuldigd.

Wij heten u graag van harte
welkom op 5 januari a.s.

APV Bronckhorst
De nieuwe Bronckhorst APV is op
20 december gepubliceerd en is
ook te vinden op de website van de
gemeente. Op 28 december a.s.
treedt de gewijzigde APV in werking.
Belangrijke wijziging is dat organi-
satoren van evenementen minimaal
8 weken voor het evenement plaats-
vindt, een APV-vergunning of
-ontheffing moeten aanvragen.
De benodigde formulieren kunt u
downloaden via de website
www.bronckhorst.nl.

Ook kunt u een formulier aanvragen
of ophalen bij de afdeling Openbare
orde en veiligheid in het gemeente-
huis, tel. (0575) 75 02 50.



In de huiskamer van de gemeente praten over
verkeer en vervoer

Drie genomineerden voor
Vrijwilliger van het jaar'

De gemeente Bronckhorst wil graag
dat bewoners, organisaties en be-
langhebbenden meepraten over de
verkeerssituatie. In een daarvoor
speciaal ingerichte huiskamer in het
gemeentekantoor kan in klein ge-
zelschap gesproken worden over
knelpunten en wensen. De sfeer in
de huiskamer, die belangeloos is
ingericht door Meek's Meubelen in
Vorden, ondersteunt het informele
karaktervan de bijeenkomsten en
verlaagt de drempel om mee te pra-

ten. Het is voor het eerst dat de ge-
meente op een dergelijke manier
mensen stimuleert om mee te pra-
ten en te denken.
Het doel van de huiskamerbijeen-
komsten is de mening en wensen
van de inwoners te horen over de
verkeerssituatie in de gemeente.
Deze maken deel uit van een analyse
die vooraf gaat aan het opstellen van
een Gemeentelijk Verkeer- en Ver-
voer Plan (GWP). Hierin komt het
beleid op het gebied van verkeer en

Verkeersongevallen bij eerste gladheid
Elk jaar vallen er 's winters, juist de
eerste paar dagen dat het glad is,
harde klappen op de weg. Verkeers-
deelnemers zijn er dan gewoon nog
niet op voorbereid. In november
hebben we daarvan al een voor-
proefje gehad.

Wat te doen
Als de omstandigheden ernaar zijn
(sneeuw, maar ook vorst aan de
grond) wees dan op uw hoede. Het

glinsteren van het wegdek is soms
het enige signaal dat u krijgt. Minder
bij gladheid uw snelheid. Niet door
te remmen maar door het gas lang-
zaam los te laten. Hou vervolgens
een lage, gelijkmatige snelheid aan.
Maak geen plotselinge of grote
stuurbewegingen. Gaat de auto toch
glijden, rem dan niet, maar ontkop-
pel en probeer de auto weer in
bedwang te krijgen. Kijk nog beter
vooruit dan anders om te kunnen

vervoer te staan dat de gemeente de
komende vijf jaar gaat uitvoeren. Om
dit verkeer- en vervoerplan op te
kunnen stellen brengt de gemeente
nu eerst een groot aantal zaken in
kaart. Onder meer de huidige ver-
keerssituatie in Bronckhorst. Verder
moeten nieuwe rijks- en provincie-
regels worden ingepast en wordt
een ongevallenanalyse gemaakt.

Vanaf deze week tot eind januari
kunt u elke donderdagmiddag van
13.00 - 17.00 uur en vrijdagochtend
van 8.30 - 12.30 uur de huiskamer
binnenlopen. De huiskamer is inge-
richt op de begane grond van het
gemeentekantoor. Ook tussen kerst
en nieuwjaar, dus op 29 en 30 de-
cember, bent u op de genoemde
tijden welkom. Daarnaast kunt u op
afspraak terecht. Neem daarvoor
contact op met Robert Ruiterkamp,
tel: (0575) 75 03 67. Bewoners en
organisaties die al eerder een brief
of e-mail hebben gestuurd over een
verkeer- of vervoerppobleem krijgen
binnenkort een uitnodiging om mee
te komen praten.

Natuurlijk kunt u uw wensen,
problemen, suggesties over de ver-
keers- of vervoerssituatie ook per
e-mail (infof3bronckhorst.nl) of per
brief aan ons doorgeven.

anticiperen op wat u moet doen.

Vertrouw niet teveel op uw even-
tuele Anti Blokkeer Systeem. Dat
zorgt er alleen voor dat u gedurende
het afremmen iets beter kunt stu-
ren, meer niet. Het grote gevaar van
ABS is dat u denkt dat u niets meer
kan gebeuren. Auto's met ABS
maken dan ook net zoveel brokken
als auto's zonder!

De gemeente Bronckhorst zet vrij-
willigers die zich onderscheiden
door hun activiteiten in de gemeente
in het zonnetje met de verkiezing
van 'Vrijwilliger van het jaar'. U kon
hierover al eerder lezen in Contact.
De bekendmaking gebeurt tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 5 januari
2006. Tot 16 december kon een ieder
personen of groepen aanmelden die
de titel 'Vrijwilliger van het jaar' ver-
dienen. Er zijn in totaal 19 aanmel-
dingen ontvangen. Er zijn drie geno-
mineerden:

Het Steenderens Landschap
De vereniging heeft tot doel het
onderhoud en de verbetering van
landschapselementen in en rondom
Steenderen. Een.groep van ca. 30
vrijwilligers trekt er maandelijks op
uit om praktisch werk te verrichten
in natuuren landschap. De jeugd
wordt ook bij de werkzaamheden
betrokken door het project 'Je
school kan de boom in' voor groep 8
van de Steenderense basisscholen.

De heer H J. Reindsen uit Vorden
De heer Reindsen is actief bij diverse
verenigingen. Hij is ondermeer voor-
zitter van de Oudheidkundige vereni-
ging 'Oud Vorden' en van de IJsver-
eniging in Vorden. Verder is hij
secretaris van de Zonnebloem, afd.
Vorden en van de veilingcommissie
NH Kerk Vorden. Ook zorgt hij voor

Strooien en strooigrenzen
Gladheid wordt bestreden door
strooien. Maar het kan hier en daar
glad blijven. Helemaal verraderlijk is
het als u van een doorgaande weg
een kleinere weg opdraait. Grote
kans dat daar nfet gestrooid is. Het
komt zelfs voor dat er ook op een
doorgaande weg vanaf een bepaald
punt -de 'strooigrens'- niet meer
gestrooid wordt. Blijf dus op uw
hoede, en doe het kalm aan.

de parkonderhoudploeg Vordens
Tennispark.

Mevrouw H. Lubbers uit
Hengelo Gld.
Mevrouw Lubbers is als vrijwillig-
ster actief op diverse terreinen zoals
vrijwilligster terminale thuiszorg om
de zorg voor een ernstige zieke die
thuis verzorgd wordt tijdelijk
's nachts over te nemen en het
begeleiden van bewoners van de
Achtspalle naar de kerk. Verder is
ze coördinatrice van het vrijwilli-
gerswerk van de Bleijke en notuliste
van de cliëntenraad De Bleijke. Bij
de aanmelding is vermeld dat niet
de kwantiteit haar werk bijzonder
maakt, maar de liefdevolle kwaliteit
waarin ze uitblinkt.

Wie de winnaar, en dus de 'Vrijwilli-
ger van het jaar 2005' wordt, maakt
de burgemeester bekend tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de gemeen-
te op 5 januari 2006 bij Hotel
Restaurant Bakker. Dorpsstraat in
Vorden.

De 'Vrijwilliger van het jaar 2005'
ontvangt naast de eretitel een geld-
bedrag van € 250. Als de eretitel
naar een vrijwilligersgroep gaat dan
ontvangt deze een geldbedrag van
€ 500. De andere twee genomineer-
den krijgen een oorkonde en € 50.

Let op
Luister of kijk voor u op pad gaat
naar het weerbericht en de ver-
keersinformatie (teletekst pagina
730).

Ga eerder van huis zodat u het rustig
aan kunt doen. Kies uw route zo
mogelijk langs wegen waar het eersl
gestrooid wordt: doorgaande wegen
en busroutes.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Achter-Drempt, lampionnenoptocht op 29 januari 2006, vanaf 17.30 uur verzamelen, aanvang

van de tocht om 18.00 uur, start bij de St. Willibrordus school in Achter-Drempt.
Route: Zomerweg, Strengsche veld, Molenweg, Garvo, Zomerweg, Kruisakker, Strengsche
veld, terug naar de St. Willibrordus school

• Vorden. 12 februari, 12 maart, 7 mei en 3 september 2006. vanaf 13.30 tot 17.00 uur, 9 april
2006 vanaf 10.00 tot 17.00 uur. oriëntatierit, start en finish bij pannenkoekenrestaurant
Kranenburg, Ruurloseweg 64

• Voor-Drempt, 29 april 2006. Koninginnedag 2006. zeepkistenrace en diverse activiteiten op de
Kerkstraat voor de Gildeschool

• Steenderen, 11 en 12 februari 2006 vanaf 10.00 tot 17.00 uur, hobbybeurs, sporthal 't Hooge
Wessel, Prins Bernhardlaan 3

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. 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, Bakermarksedijk 19, gedeeltelijk veranderen achterhuis boerderij
• Drempt, Gïentjesweg 5, geheel plaatsen dakkapel 1 e verdieping noordzijde woning
• Drempt, Gientjesweg 5, geheel vernieuwen/veranderen raamkozijn 1 e verdieping oostzijde

woning
• Veldhoek, Schapendijk, kavel 7, bouwen woning
• Vorden, Pr. Bernhardweg 3, plaatsen stacaravan, tijdelijke huisvesting gedurende 2 jaar
• Vorden. Schuttestraat 24, geheel vernieuwen aangebouwde schuur
• Vorden, Wildenborchseweg 30, gedeeltelijk veranderen plat dak v/d gang naar schuin dak op

de woning
• Wichmond, Vogelzang 10, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Groen v. Prinsterstraat 44, geheel vernieuwen berging tot garage/berging
• Zelhem, Ruurloseweg 39, recreatiepark, 'Wolferswoud' bungalow 62, geheel plaatsen

kelderverdieping

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Olburgen, Zandweide ong.. voor de bouwvan een woning. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 6, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
'Olburgen, Zandweide 2002'

• Toldijk. Lamstraat ong., tussen 12 en 14, voor het geheel oprichten van een melkveebedrijf met
woning. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel k, lid 2 van de planvoorschriften
van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005, Lamstraat ong.', waarbij
een grotere nokhoogte stal wordt toegestaan (11 meter i.p.v. 10 meter)

De ontwerpbesluiten liggen van 29 december 2005 t/m 8 februari 2006 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde
openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Bakermarksedijk 19, voor een gastenverblijf op het agrarisch bedrijf (geldend bestem-

mingsplan 'Steenderen Buitengebied 1993')

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 december 2005
t/m 8 februari 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 19 december 2005:
• Zelhem, Het Lindestuk 2. bouwen dakkapel op de woning
Verzonden op 21 december 2005:
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 17, plaatsen toegangspoort. Verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid k van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 19 december 2005:
• Drempt, Gildeweg 37. bouwen garage/berging
Verzonden op 21 december 2005:
• Drempt, Biermanshof 3, vergroten en veranderen woning. Verleend met ontheffing op grond

van artikel 1.11, lid 2 van het Bouwbesluit (vrije doorgangshoogte]
• Halle, Abbinkstraat 11, geheel vernieuwen houten schuur door berging
• Hengelo Gld., Banninkstraat 44, geheel oprichten berging/schuur/stalling en dierenverblijf
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 19, gedeeltelijk veranderen winkel/bakkerij
• Olburgen, Zandweide ong., kavel 902, bouwen woning, type 2 onder 1 kap met berging
• Zelhem, Banninkstraat 2, gedeeltelijk vernieuwen wagenloods
Verzonden op 22 december 2005:
• Olburgen, Zandweide ong., kavel 901, bouwen woning, type 2 onder 1 kap
• Vorden, Ruurloseweg 65a, bouwen kapschuur. Verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen
Verzonden op 19 december 2005:
• Bronckhorst, wooncorporatie Pro Wonen, voor het slopen van asbesthoudende materialen,

zoals bloembakken, borstwering in kozijnen, dakbedekking op bergingen, tuinpadranden,
plaatjes onder CV-ketels en dakdoorvoeren etc., die aangetroffen worden in en om woningen
die in eigendom of beheer van de wooncorporatie Pro Wonen zijn. De sloopvergunning is niet
geldig voor objecten die in het geheel worden gesloopt of objecten waarin geen asbesthouden-
de materialen aanwezig zijn. De vergunning geldt voor 2006

• Hengelo Gld., Varsselseweg 23a, geheel slopen 2 varkensschuren. Hier komt asbesthoudend
afval vrij

Verzonden op 21 december 2005:
• Halle, Halseweg 59b, slopen hoge silo en een luifel
• Hengelo Gld., Koningsweg 5, slopen 6 varkensschuren en 1 vaste mestopslagplaats. Hier komt

asbesthoudend afval vrij

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 27 december 2005:
• Hoog-Keppel, voor verbranding op landgoed 't Mulra
• Zelhem, voorverbranding nabij de Doetinchemseweg 73
• Hengelo Gld., voorverbranding nabij de Kieftendorp 7
• Hengelo Gld., voor verbranding nabij de Hogenkampweg 36
• Vorden, Hamsveldseweg 2, voorverbranding nabij de Eikenlaan/Bergkappeweg

Kapvergunningen
Verzonden op 16 december 2005:
• Hengelo Gld, Spalstraat 17b, voor het vellen van één den. Noodkap. Geen herplantplicht
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 29, voor het vellen van vier dennen. Geen herplantpicht
• Hummelo, Keppelseweg 22, voor het vellen van vijf dennen. Geen herplantplicht.
• Hummelo, Margrietlaan 8, voor het vellen van diverse bomen. Geen herplantplicht
• Steenderen, Anjerstraat, voor het vellen van zeventien sierkersen. Herplantplicht
• Voor-Drempt, Dreef 37, voor het vellen van één hazelaar en twee coniferen.Geen herplantplicht
• Vorden, hoek het Jebbink/de Boonk, voor het vellen van twee sparren en drie esdoorns.

Noodkap. Geen herplantplicht
• Zelhem, Doetinchemseweg 73, voor het vellen van twee esdoorns en drie berken."

Herplantplicht

Gehandicaptenparkeerplaats
Vanaf 28 december 2005 t/m U februari 2006 ligt het besluit tot toewijzing van een gehandicap-
tenparkeerplaats ter inzage voor
• Zelhem. de heer M.C. Bosman, Wisselt 57

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking)
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst
dat het besluit heeft genomen (het college van b en w), Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Bouwen en milieu en Ruimtelijke ordening (gehandicapten parkeerplaats). In het bezwaar-
schrift 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.

Rijksmonumentenvergunning
• Bronkhorst, Bovenstraat 5, voor het herstel van het voegwerk van de voor- en zijgevel en

schoorsteen.
Deze vergunning is verzonden op 23 december 2005

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

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem. de Burg. Rijpstrastraat is tussen de Markt en het Stationsplein, in verband met een

slipjacht. op 4 januari 2006 van 12.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

Wet milieubeheer
Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu ligt van 29 december 2005 t/m 8 februari 2006 tijdens de
openingstijden de volgende melding ter inzage:
• Hengelo. Spalstraat 29, voor het veranderen van de inrichting waarvoor het Vuurwerkbesluit

van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu ligt van 29 december 2005 t/m 8 februari 2006 tijdens de
openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 11. voor een wijzigingsvergunning voor detailhandel met

vuurwerkopslag

Oe strekking van het besluit luidt:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

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

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

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 9 februari 2006.

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

Verordeningen
De gemeenteraad heeft op 22 december 2005 de 'Verordening externe klachtbehandeling
gemeente Bronckhorst' vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking per 1 januari 2006 van de
'Verordening externe klachtbehandeling gemeente Bronckhorst', vastgesteld bij raadsbesluit
van 24 februari 2005. De op 22 december 2005 vastgestelde verordening treedt op 1 januari 2006
in werking.

De verordening ligt bij de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning in het gemeente-
kantoor ter inzage en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

FAMILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?
VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

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 1086
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

H
Weevers druk

Halseweg 3', 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314)625053
Fax (0314) 65 06 43

Telefoon (O575) 46 13 6O

Acquisiteur:
FELJX TAKKENKAMP, Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98
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Martin Westenk (Vorden) en Martin Jansen (Almen) waren de initiatiefnemers!

Basis voor het Regionaal Zwemoverleg
Zwembaden 25 jaar geleden gelegd

Oprichter Martin Westerik

De datum 28 oktober 1980 staat voor altijd in het geheugen gegrift van
Martin Westerik, bedrijfsleider van het zwembad ' In de Dennen' te Vor-
den. Op die datum werd namelijk in de kantine van het Vordense zwem-
bad de ROZ (Regionaal Overleg Zwembaden) opgericht. Komend voorjaar
wordt het zilveren jubileum met een reeks activiteiten gevierd. Sloten des-
tijds 12 zwembaden een samenwerkingsverband, thans zijn er 33 organi-
saties in Oost Gelderland bij het regionaal zwemoverleg aangesloten. Mar-
tin Westerik, toen al badmeester in Vorden en Martin Jansen (badmeester
in Almen) waren de initiatiefnemers tot oprichting van de ROZ. Martin
Westerik kan zich de aanleiding tot het unieke samenwerkingsverband
(wellicht de oudste op dat gebied in Nederland) nog zeer goed voor de
geest halen.

Zegt hij: 'Dat heeft te maken met een
zwembad rel in Lochem.
Daar bleek op gegeven moment tij-
dens het diploma zwemmen dat er
heel veel kandidaten waren gezakt.
Veel van de gezakte jongens en meis-
jes, wilden toen op initiatief van hun
ouders in Vorden en Almen afzwem-
men. Dat gebeurde niet zomaar, wij
lieten de kinderen eerst proef zwem-
men, waarna direct erna het afzwem-
men volgde. Dat afzwemmen gebeur-
de onder supervisie van de inspecteur
zwemonderwijs. Wat bleek, in Almen
en Vorden slaagde vrijwel iedereen!
Dat gaf met name in Lochem heel veel
deining. De kwestie werd zelfs in de
gemeenteraad van Lochem behan-
deld, waarbij de plaatselijk wethouder
beweerde dat er in Vorden en Almen
extra spoedcursussen waren gegeven.
Dat was beslist niet waar, gewoonweg
fabeltjes.

Martin Jansen en ik vonden deze gang
van zaken niet goed voor de image van
de zwembaden en onze collega's. Dus
hebben we in de kantine van ons
zwembad een bijeenkomst belegd en
werd die zelfde avond de ROZ opge-
richt. Daarbij sloten zich o.m. de
zwembaden in Vorden, Almen, Steen-
deren, Lochem, Hengelo e.d. aan.

Thans fungeert de ROZ nog steeds op
een goede wijze. De bedoeling is om in
elkaar's keuken te kijken, elkaar te on-
dersteunen, ervaringen op velerlei ge-
bied met elkaar uitwisselen, gewoon
daar waar mogelijk is elkaar te onder-
steunen', zo zegt Martin Westerik.

OOK 'S WINTERS WERKEN IN
EEN BUITENBAD
Ronald ter Hoeven, voorzitter van de
ROZ noemt het zilveren jubileum een
mijlpaal. Wij zijn de oprichters Mar-
tin Westerik en Martin Jansen veel
dank verschuldigd voor het destijds
genomen initiatief. Wij mogen en
moeten trots zijn op wat'er allemaal
in deze 25 jaren tot stand is gekomen
met als belangrijkste aspect toch wel,
het leren kennen van je collega's', zo
zegt Ronald ter Hoeven. Toen de pers
probeerde om nog voor de Kerst een
afspraak met Martin Westerik te ma-
ken, troffen we hem niet thuis. 'Bel
maar even 551203, Martin is op het
zwembad aan het werk', zo adviseerde
echtgenote Thea. Dus snel het advies
opgevolgd!

Wat bleek, niet alleen Martin Westerik
maar ook zwembadmedewerker Tim-
me Koster, was in deze donkere dagen
voor de Kerst, op het buitenbad pre-
sent. 'Bijna hartje winter, wat zijn jul-
lie in vredesnaam aan het doen.
Zwembad 'In de Dennen' is toch een
buitenbad? zo informeerden wij.

Onder het genot van een kop koffie
liet Martin Westerik ons in zijn ver-
warmde kantoortje op het bad weten
dat er het gehele jaar door in en rond-
om het zwembad gewerkt wordt. Mar-
tin: 'Als het zwembad, traditiegetrouw
de eerste zondag van september sluit,
beginnen wij direct met de 'nazorg'.
Alles opruimen, schoonmaken, alvast
winterklaar maken. Dat duurt tot cir-
ca half oktober.

Daarna gaat het gewoon verder. We
hebben veel bomen rondom het bad,
neem de hoeveelheid sneeuw die een
paar weken geleden bij pakken naar
beneden kwam. Dus met de ketting-
zaag er op uit, takken afzagen, oprui-
men enzovoort. Momenteel verwach-
ten we elk moment een vergunning
om een overkapping voor de filter-
installaties aan te brengen. Dat wordt
gedaan door aannemer Ruiterkamp.
De voorbereidingen zoals uitgravingen,
bekisting maken, doen we allemaal
zelf. Wanneer deze werkzaamheden
klaar zijn, wordt ook nog een stukje
'verloren ruimte' aan de achterzijde
van het bad, bij de zon- en ligweide
aangetrokken.

Wanneer het voorjaar in aantocht is
en de natuur 'ontwaakt', beginnen we
met het grote groenonderhoud. Een
beste klus waar we tot aan de herfst
mee bezig zijn, zeg maar tot zolang al-
les groeit en bloeit. Vroeger werden
deze werkzaamheden door Delta ver-
zorgd, tegenwoordig doen wij alles
zelf. Verder verzorgen en onderhou-
den wij de complete technische instal-
latie. Reken maar uit hoeveel kosten
dat op jaarbasis bespaart', zo zegt Mar-
tin Westerik. Pratend over het zwem-
men in het algemeen en specifiek over
het bad in Vorden, zegt Martin Weste
rik blij te zijn dat de gemeente Bronck-
horst recreatie een zo hoge prioriteit
geeft.

In dat kader spelen zwembaden met
het oog op het toerisme een belangrij-
ke factor.' Zouden er zwembaden van-
wege bezuinigingen worden gesloten,
dan is dat een zeer slechte zaak. Een
regelrechte verarming van het voor-
zieningenniveau. Kijk hier in Vorden,
campings en introductiekampen flo-
reren mede doordat er op loopafstand
een zwembad is. Ook onze zwemoplei-
ding spreekt aan. Elk jaar behalen een
paar honderd kinderen in ons bad een
zwemdiploma. In 2006 moeten we het
aantal zwemlessen zelfs uitbreiden.
Een goede zaak', zo vindt Martin Wes-
terik.

Geleidelijke invoering WMO
Als de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op l
juli 2006 doorgaat, leidt dit nog niet tot veel veranderingen voor de bur-
gers van de gemeente Bronckhorst. Uit praktische overwegingen heeft het
college ervoor gekozen om het bestaande beleid zoveel mogelijk te conti-
nueren. De Tweede Kamer behandelt deze wet naar verwachting eind ja-
nuari 2006. De vraag is nog of de beoogde invoeringsdatum van l juli 2006
gehaald wordt.

Het besluit van b en w betekent dat al-
leen de strikt noodzakelijke zaken
worden aangepast in de gemeente
Bronckhorst. Het gaat dan met name
om de huishoudelijke verzorging. Als
er iets verandert voor de huidige en
toekomstige gebruikers van voorzie-
ningen die onder de Wmo komen te
vallen, zal de gemeente hen daar op
tijd en uitgebreid over informeren.
Met de Wmo legt het kabinet bestaan-
de en nieuwe taken van gemeenten
vast, die gericht zijn op het zo veel en
zo lang mogelijk zelfstandig functio-
neren van ouderen, gehandicapten,
mensen met een chronische ziekte en
psychiatrische patiënten. De gemeen-
ten krijgen een veel grotere rol in de
zorg. Het doel van de Wmo is dat men-
sen zo veel mogelijk voor zichzelf en

elkaar zorgen. Het stimuleren van
mantelzorg (of informele zorg) is daar-
om een belangrijke taak voor de ge-
meente. Als het mensen met een on-
dersteuningsbehoefte niet lukt om
zelf ondersteuning te regelen, kunnen
ze bij de gemeente terecht. Met de
Wmo wil de regering bereiken dat -
ook op de langere termijn - de zorg
aan mensen met een ernstige, zeer
langdurige hulpvraag gewaarborgd en
betaalbaar is. Het beroep op de zorg
moet dus worden beperkt. In januari
neemt de gemeenteraad een besluit
over de hoofdlijnen van de Wmo.
Daarna zal de wet concreet worden
uitgewerkt, waarbij ook de inwoners
en (vertegenwoordigers van) gebrui-
kers van voorzieningen worden be-
trokken.

Draaibrug Laag-Keppel
bij Smederij Oldenhave

"In de werkplaats van Smederij Oldenhave in Vorden heeft de draaibrug van de keer- en
schutsluis van Laag-Keppel een plaats gevonden"

De medio december gelichte monumentale draaibrug van de negentien-
de-eeuwse keer- en schutsluis bij Laag-Keppel ligt in de werkplaats van
'monumentale' Smederij Oldenhave in Vorden. Daar zullen de renovatie-
werkzaamheden plaats gaan vinden.

In de werkplaats van Smederij Olden-
have in Vorden heeft de draaibrug van
de keer- en schutsluis van Laag-Keppel
een plaats gevonden.Het was nog een
hele toer om de 4 ton zware brug van
de aanhanger naar zijn plek in de
werkplaats te hijsen.

"De vaste kraan in de werkplaats is ge-
schikt om te hijsen tot 2 ton. Maar met
behulp van de heftruc zou het wel te
doen zijn," vertelde Erik Oldenhave.
Het lukte niet, maar met een tweede
heftruc, geleend van de buren,-werd
de klus alsnog geklaard.Inmiddels is

er nauwkeurig naar de brug gekeken
en zijn detailfoto's genomen. Eén leu-
ning van de brug is al losgemaakt. De
verdere werkzaamheden zullen wor-
den ingepland vanaf begin 2006.

De brug zal eerst uit elkaar worden ge-
haald en in delen schoon gestraald. De
rotte delen zullen worden vervangen,
zoals de kopse kant, die erg slecht is.

Vervangen wordt zo min mogelijk toe-
gepast. "Het is een monument en dat
moet zo blijven," licht Willem Olden-
have toe.

Gretha Klein Brinke tweede
in GOW-cross
Op zondag werd in Nijverdal een
cylcocross verreden voor de GOW-
competitie.

Verschillende renners en rensters van
RTV Vierakker-Wichmond deden mee.
Bij de dames behaalde Gretha Klein
Brinke op het korte maar technisch
zware parcours een mooie tweede
plek.

Bij de masters was het Rudi Peters die
zich naar het podium reed. Hij werd

derde. Frans de Wit werd derde. Bij de
junioren was het Rens te Stroet die
ook een tweede plaats behaalde. Je-
roen Bourgonjen reed bij de nieuwe
lingen naar een 9e plek.

Bij de elite/amateurs stonden 5 ren-
ners van de RTV aan de start. Jan Wee-
vers werd 7e en Richard Sleumer werd
9e. Bart Bezemer en Peter Makkink
streden om de lle plek. Uiteindelijk
was het Bezemer die deze strijd won
en lle werd. Makkink werd 12e.
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Vernieuwde expositie Nel Doldersum

"Een nieuwe collectie werken van Nel Doldersum, zoals dt
ruimte aan de Kasteelweg 3 in Bronkhorst"

serie 'Met een knipoog naar Miro' is te bezichtigen in haar expositie-

Vanaf l juni 2005 exposeert Nel Doldersum permanent haar werken aan
de Kasteelweg 3 te Bronkhorst. Recentelijk heeft zij de te bekijken collectie
vernieuwd.

Er is sinds de openstelling al veel be-
langstelling geweest voor de collectie
werken bij Nel Doldersum thuis. On-
langs verving ze de schilderijen. In de
huiskamer hangen nu werken uit de
serie 'Met een knipoog naar Miro'. Een
uitgebreide collectie heeft in de Kapel
van Bronkhorst gehangen. Nu is een

selectie hiervan en enkele nieuwe wer-
ken van deze serie te zien.Belangstel-
lenden zijn van harte welkom eens bij
haar aan te bellen.

Vaste openingstijden heeft ze niet, als
ze open is, staat het bord buitenlDoor
continu te werken en te experimente-

ren met verschillende materialen,
heeft Nel Doldersum zich in de loop
der jaren diverse technieken eigen ge-
maakt. Hierdoor heeft zij zich ontwik-
keld tot een veelzijdige schilderes.

Verrassende en verfrissende exposities
zijn het resultaat en een bezoek zeker
de moeite waard. De expositieruimte
is aan de Kasteelweg 3. Voor meer in-
formatie: Nel Doldersum, Kasteelweg
3, Bronkhorst, tel. (0575) 45 08 20.

Gezellige en muzikale kerstmarkt bij Concordia

De kerstmarkt Play-Inn van de Koninklijke Harmonie Concordia op zon-
dagmiddag 18 december was een groot succes. Er was dit jaar gekozen
voorveelmuziek. Beginnende en gevorderde muzikanten van Concordia
brachten onder meer veel kerstliedjes ten gehore. Er werd in groepjesge-
speeld. De allerkleinsten waren pasin september begonnen. Het was heel
vertederend om te zien en te horen hoe ze speelden.

Dansgroep 'Old Hengel' trad enkele ke
ren op. Met veel plezier zwierde de
dansgroep rond in clubgebouw De
Hietmaat. De diverse kraampjes wer-
den goed bezochten de hapjes en de
drankjesnamen gretig aftrek. Tussen-
door was er verschillende keren een ver-
loting en met veel tromgeroffelwerden
de prijzen getrokken. Ookjde Harmonie
speelde enkele mooie kerstnummers.

De Hurricanes besloten de middag met
een prachtig akoestisch optreden.Door
de ongedwongen sfeer, met veel oude-
ren, (klein)kinderen en jeugd, was het
een geslaagde middag. Dekraam op de
kerstmarkt die hét meest in het oog
sprong was die van de Malletband. Zijs-
tonden er namelijk met een bijzondere
oproep. Want al heeftde Koninklijke
Harmonie Concordiaeen zeer bloeien-

de opleiding met maar liefst 48 leerlin-
gen op allerlei instrumenten, bij het
slagwerk en in het bijzonder bij de Mal-
letband kan men nog leden gebruiken.
Dus, voor diegene die het leuk lijkt om
muziek te maken in een Malletband: zij
zijn van harte welkom. Ookmensen die
in het verleden al eens bij een muziek-
vereniging hebben gemusiceerdende
draad weer op willen pakken, omdat
men weet hoe fijn het is om samen mu-
ziek te maken, worden natuurlijk met
open armen ontvangen.
Wie interesse heeft voor de Malletband
kan contact opnemen met Remco
Fokkink, tel. (0575) 46 21 19 of Johnny
Geurkink, tel. (0575) 46 51 81.

Burgemeester Aalderink
hield spreekuur
in Steenderen

"Burgemeester Aalderink is zeer geïnteresseerd in het artikel over de Stichting Oranje-
comité Steenderen. V.l.n.r. Burgemeester Henk Aalderink, bestuurslid Wim Peters, vice-
voorzitter Riek Linde en voorzitter Fred van Mierlo"

De nieuwe burgemeester, de heer Henk Aalderink had het voornemen
om kennis te maken met inwoners, belangenverenigingen, bedrijven,
ondernemers en sport- en culturele verenigingen van de vijf kernen in
Bronckhorst. Op vijf van tevoren geplande avonden was de burgemees-
ter dan ook in Hummelo en Keppel, Zelhem, Vorden, Steenderen en
Hengelo gld. aanwezig. Dinsdagavond 20 december konden alle inwo-
ners van Steenderen in de ontbijt/aal van Hotel Café Heezen van de ge-
legenheid gebruik maken met de burgemeester een woord te wisselen.

Er stonden geen rijen wachtende
mensen. Helaas was het rond de
kerstdagen voor veel ondernemers
en verenigingen te druk om van de
uitnodiging gebruik te maken en dat
wordt nu verschoven naar het nieu-
we jaar. Maar het spreekuur voor de
inwoners bleef staan en daar werd
toch wel gebruik van gemaakt.

Diverse opmerkingen en klachten
werden gemeld, variërend van loszit-
tende straatstenen tot verhoging van
de OZB. Deze werden door burge-
meester Aalderink ter harte geno-
men en op schrift gesteld. Hij zal ze
ker actie ondernemen om een en an-
der uit te zoeken. De burgemeester
was voor iedereen aanspreekbaar en
hij kon dan ook hartelijk vertellen
over een aantal mensen, dat hem ei-
genlijk alleen wilden zien en spre-
ken. Het werden persoonlijke ge-
sprekjes waar de burgemeester met
veel plezier en een lach op het ge-
zicht aan terugdenkt. Zoals de ach-
terachterneef van de burgemeester,
die met een fotootje aankwam van
vermoedelijk eind jaren '40. Hij her-
kende zijn (al overleden) vader en
zijn moeder, (overleden) broer en zus
op de foto en ook zijn geboortehuis
in Almen, boerderij Beuzekamp.
Maar ook andere zaken komen aan
de orde.

De gemeente Bronckhorst wil zijn fi-
nanciën op orde hebben. Hiervoor
werd via verhoging van de OZB een
groot offer gevraagd aan de burger.
"Dat zijn we ons terdege bewust," al-
dus een serieuze burgemeester Aal-
derink, "maar we moeten het niet ba-
gatelliseren."

Er zullen daarnaast keuzes moeten
worden gemaakt om het voorzienin-
genniveau te kunnen handhaven zo-
als die nu is. In de gemeente Bronck-
horst is een enorme sociale cohesie
van mensen en verenigingen en dat
vindt de burgemeester prachtig.In ju-
ni 2006 zal een 'Perspectievennota'
worden gepresenteerd.

Hierin staan zaken over de financiële
perspectieven, die belangrijk zijn
voor besluitvorming. De kosten en
baten van de nieuwe gemeente wor-
den in beeld gebracht. Bijvoorbeeld
over de egalisatie van het subsidiebe-
leid of het onderhoudsprogramma
van gebouwen of riolering. Een ge
zonde gemeente is een die inkom-
sten én uitgaven genomen heeft . Dat
ook onderhoud pleegde, niet alleen
boven de grond, maar ook er onder.
Er zijn in de drie jaar voorbereiding
die vooraf gingen aan de gemeente
Bronckhorst (twee jaar CMI een jaar
uitstel) diverse zaken blijven liggen.
En er is inderdaad een resem-, waar
een gedeelte van zal worden ge-
bruikt. Maar deze reserve is speciaal
voor enorme onvoorziene tegenval-
lers. Het kan niet zo zijn dat deze
'pot' dan op is.
Ook kunnen kosten worden be-
spaard. Daarvoor zal de politiek keu-
zes moeten gaan maken, zoals het
sluiten van een zwembad of het stop-
pen van subsidies aan verenigingen.
Dit zijn zaken, waarover onder de be
woners al onrust is ontstaan. Er wor-
den tijdens deze politieke besluitvor-
ming uiteraard vragen gesteld: Doen
we er geld bij? Willen we dat? Of vra-
gen we meer geld van de burger?
Maar eerst moet de 'Perspectieven-
nota' er zijn.

De laatste drie heren die burgemees-
ter Aalderink wilden spreken, zijn af1

gevaardigd van het Oranjecomité
Steenderen. Bestuurslid Wim Peters,
vice-voorzitter tot l mei 2006 Riek
Linde en voorzitter vanaf l mei 2006
Fred van Mierlo. Zij namen een ko-
pietje mee van een artikel over het
nieuwe bestuur waar de burgemees^
ter interesse voor toonde. Naar aan-
leiding daarvan vertelden zij een en
ander over de Stichting, die in Steen-
deren zoveel doetBurgemeester Aal-
derink is altijd bereid om mensen te
ontvangen, maar hij nodigt ook men-
sen uit zijn internetsite te bezoeken:
www.henkaalderink.nl of die van de
gemeente www.bronckhorst.nl
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TANK OM DE HOGE VOORT
O AUTOWASCENTRUM

O TANKSTATION

AUTOWASCENTRUM EN
TANKSTATION

DE HOGE VOORT GAAN
KNALLEND HET JAAR 2005

UIT!!!!

Autowascentrum en Tankstation De Hoge Voort

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

In de periode van 23 december t/m
31 december 2005 is onderstaande aanbieding
van toepassing.
Voor meer informatie over de prijzen, acties
en het wassen/tanken op rekening kunt u
contact opnemen met Han Schut

AANBIEDING AANBIEDING

KORTING 10 CENT DE LITER OP
ALLE BRANDSTOFFEN!!!!

Autowasprogramma 1 normale prijs € 11,50

€8,00nu voor

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

Wij wensen u een
voorspoedig 2006!

ZOMER 2006

Beter in prijs en advies AVANTI

Stationsstraat 7
7021 CJ Zelhem

Tel. 0314- 626 171
zelhem@vakantieXperts.nl

Wij wensen U
een gelukkig en reislustig

2006

rabomakelaarSoDDO

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 keuke.n
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

Kjk voor me«r<ten Didam, Doetinchem,'s-Heerenberg, (ij[
wwvTrabomak«i»ar».ni Varsseveld-Ulft, Winterswijk en Zutphen UM

Feestelijke collecte
Volgend jaar februari verzorgt de Hersen-
stichting Nederland samen met het Nationaal
Fonds Geestelijke Volksgezondheid de 10e
Nationale Collecte Hersenziekten en Psychi-
sche* Ziekten. De organisatie vindt dit 2e lus-
trum reden tot een feestje en als u het mee
wilt vieren kunt u dat het beste doen door zich
aan te melden als collectant en natuurlijk
door ruim te geven aan de collectanten. Met
dat geld zorgt de organisatie ervoor dat de stri-
jd tegen hersen- en psychische ziekten ook de
komende 10 jaar door zal gaan.
U kunt zich telefonisch aanmelden bij het col-
lectecoördinatiepunt via tel. 030-2971197.

DO CO

Klus Bedrijf
Rembrandtstraat 48 7021 DB /c-lhem
WWWdoco-klus.nl docoklusfe'tiscali.nl

0314-623185

Winterschilder
Ijskoude kortingen op het binnenschilderwerk

Voor woningen ouder dan 15 jaar wordt het

btw-tarief van 6% gerekend op de uren.

Schilderwerk Timmerwerk Metselwerk
Keukens Badkamers Serres
Dakramen Dakkapellen Sierpleister

organisatiebureau

TRASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten
*themafeesten
* bedrijfsfeesten
^buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren
wij maken er een feest van.

Hummelo, de Zuylenkamp 37,6999 CA
Tel.:0314-381146, fax 0314-381147
E-mailorganisatiebureau@het-rasink.nl

www.het-rasink.nl

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
SECLIRITV

Ons oog, uw veiligheid

Horeca
Hostesses
Evenementen
Barpersoneel
Verkeersregelaars
Beveiling met honden

Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem

Tel. 0315 29 83 45
E-mail info@globegroup.nl

Internet www.globegroup.nl

GEVRAAGD MET SPOED

Aktieve correspondent
voor het nieuws van

Hummelo, Hoog Keppel
en Laag Keppel

Hebt u belangstelling, bel dan

Drukkerij van Barneveld

0541-351869

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!
Onze winkel moet wijken t.b.v.

woningbouw dus houden wij tot en met
30 december opheffings uitverkoop met
kortingen van 25 tot 50% op het gehele

assortiment. Dit geldt niet voor de
eigen producten van Aad's Woodshop.

Kom snel want:

OP=OP
en

WEG=WEG
Het adres voor houten speelgoed!!!

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

^^^ j^ ^^^ •̂  ^^^ ĵ i ^^^ ĵ c ^^^ ^^

*EINDÏJAARSFHST*

; VRIJDAG 30 DECEMBER
MET MEDEWERKING VAN:

: PRETBAND DOGZ,
•COHENüOVINK) a'"'
;ENEENSUPRISEACT!
*+*+***+++*++*+*+**+**+*+:

EETCAFÉ "DE GROES" 7021 CK ZELHEM T: 03U 62 20 U WWW.DEGROES.NL
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Vishandel van de Groep

Lammert met rechts zijn moeder en een klant voor de VW-bus, waar ze later gebruik van
maakten om vis te venten (1963).

Deze week een artikeltje gewijd
aan Lammert van de Groep, die
weliswaar niet van Hengelose ori-
gine is maar voor veel inwoners
van Hengelo al vele jaren een ver-
trouwd gezicht is. Al sinds!959 na-
melijk vent Lammert met zijn di-
verse soorten vis in Hengelo, Keij-
enborg en Bekveld.

Het begon allemaal in 1932. De ouders
van Lammert probeerden in die tijd
heel voorzichtig een vishandel op te
starten. Het eerste vervoermiddel om
mee te gaan venten was een transport-
fiets. Vanuit Spakenburg vertrok 's
morgens in alle vroegte de heer van de
Groep Sr. met een kist vol met vis voor
op de fiets naar Velp (v.v.). De verdien-
sten waren fl. 2,50 op een dag.

Heel geleidelijk groeide het aantal
klanten en werd er na jaren besloten
een auto aan te schaffen, het werd een
T-Ford. Dit was natuurlijk een hele
vooruitgang. Zo kon men immers veel
meer vis vervoeren en tevens grotere
steden als Arnhem en Utrecht bezoe-
ken om te gaan venten.

In 1947 werd een poging ondernomen
om in de Achterhoek voet aan wal te
krijgen. De T-Ford werd ingeruild voor

en/13eeld/ 17
een Hanomag vrachtwagentje en

zo trok de familie eerst naar Gendrin-
gen. Langzaamaan werd het aantal
plaatsen uitgebreid met Ulft, Terborg,
Varsseveld, Hengelo en Vorden.

Als het echtpaar van de Groep op een
bepaalde dag 's morgens in Hengelo
aankwam, dan werd een hoeveelheid
vis vanuit de bus overgepakt in een
handkar, die overigens de rest van de
week in Hengelo bleef staan. Vervol-
gens ging mevrouw van de Groep ven-
ten en reed de heer van de Groep ver-
der naar bijvoorbeeld Varsseveld en
Terborg.

Na enkele jaren kreeg mevrouw van
de Groep eerst versterking van zoon
Jan, die zelf een bus bestuurde en
sinds 1959 van zoon Lammertje nu
nog steeds Hengelo aandoet. Na een
poosje werden ook Keijenborg en Bek-
veld erbij betrokken. In die tijd waren
er nog géén markten in het program-
ma opgenomen.
's Morgens om zes uur vertrokken
Lammert en zijn moeder richting
Hengelo om vervolgens 's avonds om
half acht weer thuis te arriveren. Tus-

De heer en mevrouw van de Groep Sr. aan het venten in de beginjaren van hun onderne-
ming.

sen de middag werd er een hapje gege-
ten bij café-restaurant "Het Zwaantje"
in Vorden. Mevrouw van de Groep
heeft tot haar zevenentachtigste jaar
haar zoon bijgestaan om de vis aan de
man (of vrouw) te brengen, daarbij
was ze altijd in klederdracht.

Van sommige families komt de derde
generatie al bij Lammert aan de wa-
gen. Zo heeft hij na al die jaren vaste
adressen waar hij zijn kopjes koffie
krijgt, o.a. bij de familie Beunk aan de
Oude Varsselseweg 3.
De meeste vis die verkocht wordt be-
staat uit gebakken kabeljauwfilet, kib-
beling en nieuwe haring. De vis wordt
koelgehouden doordat deze is afge-
dekt met ijsschilfers. Een leuke anek-
dote volgens Lammert: Het is al eens

voorgekomen dat een klant een ge-
stoomde makreel, die klaar was voor
consumptie, eerst nog ging bakken en
later met de klacht kwam dat deze zo
kruimelig was.

Vishandel van de Groep is nog steeds
een familiebedrijf. Inmiddels hebben
twee neven het bedrijf overgenomen
en staan met een moderne verkoop-
wagen op diverse markten, waaronder
Gendringen, Ulft, Doetinchem, Vor-
den, Epse en Eefde. Lammert heeft
momenteel de leeftijd van zevenen-
zestig jaar bereikt en hoopt bij goede
gezondheid nog enkele jaren in Hen-
gelo te mogen venten.

Foto's uit de collectie van Wim Luimes
Tekst: Wim Luimes

Een vertrouwd beeld voor de meeste Hengeloërs: Lammen die op de toeter blaast om zijn
aanwezigheid te melden.

Op deze foto doet mevrouw Lenie Wissink-Scheers een bestelling bij de heer van de Groep
(2005)

Bejaardensoos 'Ons Contact' B i l j a r t e n

Woensdagmiddag 4 januari bingo en
verloting (prijsje(s) meebrengen). Aan-
vang 14.30 uur bij 'de Seeven Steenen'
in Steenderen. We hebben 2005 afge-
sloten met een gbezellige middag met
sketches, gedichten en een Kerstver-

haal, verzorgd door het bestuur. Rena-
te Schooltink verzorgde het muzikale
gedeelte.
Een heerlijk bereid buffet deed ons
daarna goed smaken, bij 'De Seeven
Steenen'.

Uitstel werkzaamheden
N316Velswijk
Op 9 november 2005 heeft de provin-
cie Gelderland een informatieavond
voor belanghebbenden georganiseerd
over het noodzakelijke onderhoud en
de kleinschalige verkeerskundige aan-
passingen aan de verkeersplateaus op
de provinciale weg N316 in de be-
bouwde kom van Velswijk.

Aanwonenden hebben hier melding
gemaakt van wateroverlast. De oorzaak
hiervan wordt nu door de provincie
Gelderland onderzocht en dé oplos-
sing ervan wordt meegenomen in dit
project. Dit heeft ertoe geleid dat de
werkzaamheden worden uitgesteld
tot het voorjaar van 2006.

Oliebollenactie
Vrijdag 30 december vanaf 9.30
uur gaan er in Steenderen weer
veel vrijwilligers op pad om olie
bollen te verkopen.

De opbrengst van deze huis-aan-
huis verkoop is voor het onderhoud
van de Remigiuskerk. Oliebollen
kunt u ook afhalen in 'het Anker'
tussen 10.00 en 13.00 uur.

CONCORDIA'54 OVERWINTERD
Op oudejaarsdag is het weer raak bij
Leemreis want dan is weer het traditi-
onele potbiljarten waarbij de biljart-
zaal weer wordt bevolkt door veel
mensen van groot tot klein. Er wordt
door de vereniging elk jaar getracht
om het jaar gezellig af te sluiten met
potbiljarten, een rad van Fortuin, een
spelletje aan de bingo tafel. Hier is er
voor het hele gezin wel iets te doen.
Voor de kleintje wordt er in de keuken
frietjes en een fricandel klaarge-
maakt. Wil men een kaartje leggen
dan is hier voor ook de mogelijkheid.
Door de vereniging wordt aan dit ge-
beuren niet veel verdient maar dat is
de opzet ook niet want een gezellige
middag op en rond de twee biljarts is
de drijfveer om dit elk jaar weer te or-
ganiseren. Het gaat goed met de ver-
eniging want aan de competitie wordt
deelgenomen met 8 teams in de com-
petitie waarbij in elke klasse wel één
of meerdere teams deelnemen.
Nieuw in de afgelopen jaren is het se
niorenbiljarten overdag waar na de
aarzelende start enkele jaren geleden
is uitgegroeid tot twee teams welke
deelnemen in de recreantenafdeling
van de KNBB district Doetinchem en
Omstreken. Het is een lust voor het
oog om te zien hoe fanatiek deze seni-
oren met hun sport bezig zijn. Wil je
meer weten van deze vereniging kun
je kijken op de website welke deze ac-
tieve vereniging bezit met de naam
www.bvconcordia.nl. In het laatst

weekend van 27 tot en met 29 januari
is er een finale in het clublokaal waar
grote series in de lijn van de verwach-
ting liggen want dan spelen de Hoofd-
klassers hun districtsfinale. Het is niet
alleen de hogere klasse welke telt bij
Concordia'54 want het overgrote deel
bestaat uit biljarters met mindere ta-
lenten. Een voorbeeld dat ook deze
mensen plezier kunnen beleven aan
deze sport en toch sprekende resulta-
ten kunnen behalen is wel Ingrid van
der Belt (oud Hengelose) van deze ver-
eniging die via het districtskampioen-
schap en hierna het behalen van de
Regiotitel (Gewestelijk heette dat vroe
ger) naar de Nationale landsfinale te
mogen in Oirschot. Of ze kampioen
van Nederland is geworden is bij 't
schrijven van dit verhaal nog niet be
kend maar zal op website vermeld zijn.

Schietsport
SCHUTTERIJ EMM HET NIEUWE JAAR IN
De schutterij Eendracht Maakt Macht
is reeds met zijn organisatie voor het
komende seizoen van start gegaan en
wil in 2006 weer van zich doen spre-
ken. Zo is er in dit jaar voor het eerst
dat er officieel een keizer uit eigen ge
lederen zal komen. Was het voor vijf
geleden dat Theo Jaaltink met deze eer
ging strijken in een andere opzet, nu is
gekozen om alle oud-koningen die de
EMM zelf heeft samen met de huidige
koning Gerrit van der Lende op hemel-
vaartsdag om deze titel te laten schie-
ten. Ook bij de Drumband zitten ze
niet stil nadat ze helaas afscheid moes-

ten nemen van de groep majorettes.
Op de maandagavond kun je nog
steeds het tromgeroffel bij de repeti-
ties horen. Een uitbreiding met instru-
menten zien ze nog als een vurige
wens en hopen dan ook dat er nog en-
kele personen zich zullen aanmelden
om nog beter voor de dag te komen bij
de diverse festiviteiten en optochten.
Ook het jeugdgebeuren wil men dit
jaar goed op poten zetten nadat in het
afgelopen seizoen hier een start mee is
gemaakt. De jeugdkoning Koen Men-
ting heeft ervaren dat het binnen de
schutterswereld best leuk vertoeven is.
Een zorg binnen de gehele schutters-
wereld is de over de hele linie afne-
mende animo voor deelnemen aan op-
tochten en ook EMM heeft zijn zorgen
hieromtrent. Een uitbreiding van de
optochtcommissie is één van de maat-
regelen die worden genomen. Hierbij
roept de EMM o.a. buurten, vrienden-
groepen, sportclubs of welke vorm dan
ook om zich aan te melden voor deel-
name aan de optocht. De zondag valt
niet gelijk met de zwarte cross, dus dit
zal geen beletsel zijn om aan de Hen-
gelse kermisoptocht deel te nemen. Op
de website van de EMM is alles te vin-
den wat de schutterij aangaat. Bezoek
deze eens want hier is een scala aan in-
formatie te vinden. Bij voorbeeld alle
reglementen, adressen van bestuur en
commissies, geschiedenis, etc. Kortom
teveel om op te noemen. Het adres van
deze mooie site is www.emmhenge
lo.nl. Het bestuur en alle leden van de
schutterij wenst een ieder goede feest-
dagen en een voorspoedig 2006 toe.
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Goede voornemens?!?
Fitness en Medisch Fitness (ook zonder verwijzing)

Seniorenfitness

Grondgymnastiek

De fysiotherapeut(e) die de groepen begeleidt,
maakt voor u een programma op maat.

Voor inlichtingen:

Janssen van dijke
fysiotherapeuten

Ambachtsweg 16

7021 BT Zelhem
Tel. 0314-625150

www.janssenvandijke.nl

N O O T E N B O O M s v
E L E K T R O T E C H N I S C H B E D R I J F

Licht- en Kracht installaties. Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch
gebied is dit uw vertrouwde adres. Lid van

UNETO-VNI
Rijksweg 34a, DREMPT Tel: 0313-472911

Ik dank u oprecht voor de prettige
relatie in het afgelopen jaar en voor
uw vertrouwen in onze onderneming.
Tevens wens ik U een voorspoedig en

een glansrijk 2006 toe.

Christie Jolink
Ruitersport de Smidse

l.v.m. vakantie is
de winkel gesloten

van dinsdag 27
december t/m

donderdag 5 januari.

Vrijdag 6 januari staan
wij vanaf 10.00 uur
weer voor u klaar.

www.ruitersportdesmidse.nl
Dorpsstraat 33 7025 AB Halle (Gld.) Tel. (0314) 631613

Elke werkdag KOOPAVOIMD
tot 21.00 uur

Grandioos
VUURWERK
in 92 soorten!!!!

Verkoop 2 9 - 3 0 - 3 1 december
van 8.00 - 21.00 uur

• Lid van het # " • • • ! » • ' •

Tuincentrum &*&• fH

c/t J3. Jjloemendaal e*
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

HYPOTHEEK
S\ D V l E S t E N l R U M

www.hansrijntjes.nl
AQOPHUIS

- - ^^ m a k e l a a r s
REGIO BANK

Nieuws Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Fonds kent € 84.550 toe;

waarvan € 1400,- voor Bronckhorst

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en vijftien afdelingen in de
provincies en drie grootste steden. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland is één van de vijftien afdelin-
gen. Door het verlenen van bijdragen, het geven van op-drachten en het uitreiken van prijzen, zet het fonds
zich in voor cultuur en natuurbehoud.

Het budget dat de afdeling
Gelderland jaarlijks te besteden
heeft, bedraagt zo'n € 700.000,-.
Dit geld komt uit diverse bronnen:
de Lotto en de BankGiroLoterij,
donaties en een collecte die jaar-
lijks in mei wordt gehouden. Per
jaar worden door het Prins
Bernhard Cultuurfonds Gelder-
land ongeveer 500 projecten geste-
und.
Het bestuur van de afdeling
Gelderland beoordeelt vier keer
per jaar aanvragen voor financiële
ondersteuning van projecten op
het gebied van cultuur en natuur.
Verzoeken kunnen worden ingedi-
end door culturele stichtingen en
verenigingen. Een aanvraagfor-
mulier wordt op verzoek toegezon-
den. Bijdragen kunnen worden
toegekend voor eenmalige en con-
crete, bijzondere culturele pro-
jecten in Gelderland.
Aanvragen voor de eerstvolgende
vergadering moeten uiterlijk l fe-
bruari 2006 binnen zijn bij het
Cul-tuurfonds, Postbus 9090, 6800
GX Arnhem, tel. 026-3598635.
Garantiebijdragen
Het bestuur van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Gelder-
land heeft in de onlangs
gehouden vergadering 44
garantiebij dragen verleend. Deze
toekenningen vallen binnen de

sectoren: muziek, theater,
beeldende kunst, wetenschap, let-
teren, culturele vorming, cultu-
urbehoud en natuurbehoud. De
toegekende bedragen zijn garan-
tiebijdragen. Dit betekent dat de
bedragen op basis van een afreken-
ing worden uitgekeerd, dus pas als
het project heeft plaatsgevonden
en alleen als het achteraf nodig
blijkt. Voor duurzame investerin-
gen, zoals apparatuur en instru-
menten, wordt een percentage van
de totale kosten toegekend.
In Drempt kan de Gemengde
Zangvereniging Zanglust rekenen
op een bijdragen van € 450,- voor
een licht-installatie. De Stichting
Galerie Bibliotheek in Zelhem
kreeg een bedrag van € 950,-
toegekend voor de inrichting. Voor
Doetinchem is € 5500,- uit-
getrokken, verdeeld als volgt:
€ 1500,- voor de Stichting
Kunstenaarsnetwerk Het Web als
kunstenaarsvergoeding voor
beelden aan de Oude IJssel.
€ 1500,- Voor De Gruitpoort voor
het Artbeifestival 2 en € 2500,-
voor de theaterproductie Sint
Joris.
Opbrengst Anjeractie:
€ 196.412.76
In mei 2005 organiseerden de
regionale afdelingen van het Prins
Bernhard Cultuurfonds de jaar-

lijkse Anjeractie. Veel collectanten
hebben zich ingespannen om geld
bijeen te brengen voor c u l t u u r en
natuurbehoud in Nederland. In
Gelderland hebben bijna 6000
leden van culturele verenigingen
zich ingezet voor de Anjeractie.
Dit leverde het bedrag van
€ 196.412,76 op. De collecterende
verenigingen mogen eenderde van
de opbrengst houden. Het
resterende bedrag wordt toege-
voegd aan het budget van het
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland.
De verenigingen in gemeenten
met de hoogste opbrengst per
inwoner, verdienen een extra col-
lectepremie. De gemeenten wor-
den daarvoor op basis van inwon-
ertal in vier categorieën verdeeld.
De gemeenten
Bronckhorst en Doetinchem kwa-
men hiervoor deze keer niet in
aanmerkingen.
Ook diverse Gelderse culturele or-
ganisaties werkten in mei van dit
jaar mee aan de Anjer-actie. De
opbrengst viel bijna € 20.000,-
hoger uit aan in 2004. De gemid-
delde opbrengst is € (2004: € 0,09)
0,10 per Gelderse inwoner. In
Bronckhorst was het gemiddelde
bedrag €0,258 per inwoner.
De Anjeractie vindt in 2006 plaats
van 14 tot en met 20 mei.

Eindejaarsfeest bij
de Groes

Eetcafé 'de Groes' sluit 2005 op
spectaculaire wijze af. Op vrijdag
30 december zullen vanaf 20.00
uur diverse bands/artiesten een
spetterende show geven. Zo is
Pretband 'Dogz' uit Hengelo (G)
aanwezig en zal ook Cohen (Jovink
& De Voederbietels) een optreden
verzorgen. De entree is € 7,50. Op
oudejaarsmiddag vindt het eerste
Open Zelhemse Flipperkampioen-
schap plaats. Het toernooi begint
om 14.00 uur. Wie durft zich in te
schrijven?
's Nachts om 00.30 uur opent 'de
Groes' haar deuren voor de
Champagne-Party. Het nieuwe jaar
zal feestelijk ingeluid worden met
onbeperkt Champagne en/of
drank-jes naar keuze. DJ Arie uit
de 'Skihut Rotterdam' zal zijn
hilarische kunsten vertonen.
Kortom: een beter begin van 2006
kun je je niet wensen! De All-in
prijs bedraagt € 32,50. Een passep-
artout voor het eindejaarsfeest en
de Champagne-Party kost € 35,-.

WALD-spelling
Vaak vinden dialectsprekers het
moeilijk om hun dialect te schri-
jven. Om die mensen behulpzaam
te zijn heeft het Staring Instituut
de zogenaamde WALD-spelling op
de website geplaatst.
De WALD-spelling is de spelling
die gebruikt wordt in de woorden-
boeken van de Achterhoekse en
Liemerse dialecten maar die
zodanig is ontworpen dat zij ook
voor verhalen in dialect kan wor-

den gebruikt.
Via www.staringinstituut.nl,
doorklikken op werk-groepen en
dan dialectonderzoek komt u bij
de WALD-spelling.
In de WALD-spelling zou het
bericht er zo uit hebben gezien

WALD-spelling
Vake vindt de leu praoten in de
streektaal makkeleker as der in te
schrieven. Um dee leu te helpen,
hef 't Staring Instituut de zoge-
naamde WALD-spelling op de web-
site staon. De WALD-spelling is de
spelling dee gebruukt wordt in 't
Woordenboek van de Achter-
hoekse en Liemerse Dialecten
WALD maor dee spelling is
zódaöneg dat der ok verhalen en
gedichten in eschreven kont wor-
den. Via www.staringinstituut.nl
en dan deurklikken op werk-
groepen en dan dialectonderzoek
is de WALD-spelling te bekieken.

Geleidelijke
invoering WMO

Als de invoering van de Wet
maatschappelijke on-dersteuning
(Wmo) op l juli 2006 doorgaat
leidt dit nog niet tot veel veran-
deringen voor de burgers van de
gemeente Bronckhorst. Uit prak-
tische overwegingen heeft het col-
lege ervoor gekozen om het
bestaande beleid zoveel mogelijk
te continueren. De tweede kamer
behandelt deze wet naar verwach-
ting eind januari 2006. De vraag is
nog of de beoogde invoeringsda-
tum van l juli 2006 gehaald
wordt.

Het besluit van b en w betekent
dat alleen de strikt noodzakelijke
zaken worden aangepast in de
gemeente Bronckhorst. Het gaat
dan met name om de
huishoudelijke verzorging. Als er
iets verandert voor de huidige en
toekomstige gebruikers van
voorzieningen die onder de Wmo
komen te vallen, zal de gemeente
hen daar op tijd en uitgebreid over
informeren.
Met de Wmo legt het kabinet
bestaande en nieuwe taken van
gemeenten vast, die gericht zijn
op het zo veel en zo lang mogelijk
zelfstandig functioneren van oud-
eren, gehandicapten, mensen met
een chronische ziekte en psychia-
trische patiënten. De gemeenten
krijgen een veel grotere rol in de
zorg.
Het doel van de Wmo is dat
mensen zo veel mogelijk voor
zichzelf en elkaar zorgen. Het
stimuleren van mantelzorg (of
informele zorg) is daarom een
belangrijke taak voor de
gemeente. Als het mensen met
een ondersteuningsbehoefte niet
lukt om zelf ondersteuning te
regelen, kunnen ze bij de
gemeente terecht. Met de Wmo
wil de regering bereiken dat - ook
op de langere termijn - de zorg
aan mensen met een ernstige, zeer
langdurige hulpvraag gewaar-
borgd en betaalbaar is. Het beroep
op de zorg moet dus worden
beperkt.
In januari neemt de gemeenteraad
een besluit over de hoofdlijnen
van de Wmo. Daarna zal de wet
concreet worden uitgewerkt,
waarbij ook de inwoners en (verte-
genwoordigers van) gebruikers
van voorzieningen worden be-
trokken.



Beter met Homeopathie
.... door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

>•*• In deze column vertel ik u over voor-
vallen uit mijn praktijk voor klassieke
homeopathie. Hiermee wil ik u duide-
lijk maken wat klassieke homeopathie
nou eigenlijk inhoudt en laten zien
dat een heel breed spectrum aan
klachten homeopathisch behandeld
kan worden. Dit gebeurt door het zelf-
genezend vermogen dat iedereen
heeft, te stimuleren.

HOMEOPATHIE BIJ BURN-OUT
EN OVERSPANNENHEID
In de wereld van vandaag zijn de mees-
te mensen druk druk druk. Er moet
van alles, op het werk wordt er meer
van mensen geëist en mensen eisen
ook steeds meer van zichzelf. Weinig
mensen gunnen zichzelf momenten
van echte rust, altijd moet er nog wel
iets. Als er te veel dingen moeten, zon-
der dat er voldoende rust (en relative-
ring) tegenover staat, kan dit leiden tot
klachten. Extreme vermoeidheid, on-
rustig slapen, een gejaagd gevoel,
maag-darmklachten, spanningshoofd-
pijn, hoge bloeddruk, RSI etc. zijn en-
kele gevolgen die dit kan hebben.

Onder bepaalde omstandigheden kan
die druk nog eens groter worden.

**~ Door bijv. een verhuizing, de geboorte
van een kind, een nieuwe baan of een
verhoging van de werkdruk kan de te
dragen last voor iemand te groot wor-
den. Duurt deze druk te lang, dan kan
iemand over-spannen raken, de accu
is leeg, hij of zij is opgebrand, burn-
out.

Een persoon met een burn-out of over-
spannen gemoed heeft op mentaal-
emotioneel vlak last van moeheid, lus-
teloosheid, slapeloosheid, motivatie-
verlies, geprikkeldheid, agressie, emo-
tionele leegheid, aantasting van het

-^- zelfbeeld en het zelfvertrouwen, de-
pressie. Dit alles ten gevolge van een
periode van overbelasting.

Een aantal factoren speelt bij over-
spannenheid of burn-out een belang-

rijke rol.
Vaak is er weinig of geen waardering
voor het werk. Iemand wordt be-
schouwd als een 'productie-éénheid',
die gewoon de bepaalde hoeveelheid
werk moet doen. Als er niet kan wor-
den voldaan aan 'de norm', dan geeft
dit een negatieve waardering en vaak
ook een gevoel van tekortschieten bij
degene die het werk doet. Verder
speelt het gevoel geen invloed te kun-
nen uitoefenen op de (werk)druk een
belangrijke rol. Ook kan een slechte re-
lationele (werk)sfeer van invloed zijn.
Problemen blijven te lang bestaan en
worden niet (tijdig) opgelost. Je bent
het overzicht kwijt over de mogelijkhe-
den die een oplossing kunnen zijn.

UIT DE PRAKTIJK:
Een man van 32 jaar komt op gesprek
met klachten van 'burn-out'. Sinds vijf
maanden zit hij thuis en hij herstelt
eigenlijk niet. Hij werkte in de tijd-
schriftenbranche en had een 'leuk
drukke baan'. Toen twee directe colle-
ga's langdurig ziek werden, en nie-
mand de ruimte had om iets van hun
werk over te nemen, kwam hij in de
problemen. Want hij was namelijk
grotendeels afhankelijk van het werk
van die twee collega's.
'Ik voelde me zo verantwoordelijk voor
'mijn' tijdschrift dat ik een deel van
het werk van mijn collega's ben gaan
overnemen. Net genoeg zodat mijn
werk weer verder kon gaan'. Uiteinde-
lijk deed de man bijna twee banen, ho-
pende op enige ondersteuning, maar
niemand had daar tijd of ruimte voor.
De leidinggevende beaamde de pro-
blemen maar deed niks concreets.
Ook gesprekken met het management
leidden tot niets, want het nieuwe
tijdschrift moest en zou gewoon op
tijd uit komen. Een aantal weken later
was hij lusteloos, energieloos, gefrus-
treerd, opgebrand.

Op basis van zijn verhaal, zijn perfecti-
onistische karakter, de enorme gevoe-
ligheid voor kritiek die hij bleek te

hebben, en zijn uitgesproken fascina-
tie voor onweer (een heel specifiek
symptoom), kwam ik tot de keuze van
een specifiek passend homeopathisch
middel. Zijn herstel kwam langzaam
maar zeker op gang. Daar deze man zo
ontzettend moe was en alle plezier in
het leven verloren leek te hebben, was
het voor mij een goed teken dat hij tij-
dens het tweede consult te melden
had dat hij een fietstocht gemaakt
had. Hoe klein ook, dit was voor mij
toch een duidelijk signaal van herstel.
In de daaropvolgende consulten ont-
staat voor zowel de patiënt als voor
mij een steeds beter beeld van hoe hij
functioneert in zijn werkende leven,
maar vooral ook in zijn privé-leven.
Duidelijk worden zijn prioriteiten,
zijn werkelijke drijfveer, en doordat
hij deze nu langzaamaan heeft ver-
kend voor zichzelf, kan hij die ook be-
ter verwoorden naar bijvoorbeeld zijn
leidinggevende, maar ook naar zijn
vrouw, de bedrijfsarts etc. Hij leert zijn
eigen grenzen te bepalen en te bewa-
ken.

Deze casus laat zien dat in de loop van
een aantal consulten er een boeiende
wisselwerking is ontstaan tussen de
homeopaat en de patiënt: door iets uit
de extreme vermoeidheid te komen
krijgt de man wat puf om tot een in-
zicht te komen. Hieruit trekt de
homeopaat een conclusie en vertaalt
dit weer naar een middel wat de pa-
tiënt ondersteunt in zijn verdere ont-
wikkeling.

De patiënt is weer bijna fulltime aan
het werk en eens in de 3 a 4 maanden
zie ik hem nog om de voortgang van
zijn verdere herstel te bespreken.

Frans Quirijnen, Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - vergoeding door
zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Tel. (0575) 52 64 76.

Leerlingen Indoor Sport geslaagd

V.l.n.r.: Rob Groot-Wassink, Hans Pannekeet, Bert-Jan Wijs, Grootmeester Kim Young Sik, Meester Martin Verwey, Martin Bmins, Mennolt Seelemeyer

Op zaterdag 17 december jl. hebben 5 leden van Indoor Sport Vorden hun
Ie Dan examen gedaan en dit met goed gevolg afgelegd. Het examen voor
de zwarte band (Ie Dan) vond plaats in de sportschool van Grootmeester
Kim Young Sik te Den Haag. Kim Young Sik is zelf drager van de 8e Dan
Haplddo/Hwa Rang Do en 8e Dan TaeKwonDo.

Onder de hoede van Meester Martin
Verwey, zelf drager van de 3e Dan en
oud-leerling van grootmeester Kim,
zijn de leden van Indoor Sport gedu-
rende de laatste 6 jaar opgeleid en
heeft dit geresulteerd in het behalen
van de Ie Dan. Hapkido/Hwa Rang Do
is een zeer oude Koreaanse zelfverde-

digingskunst, waarbij het respect voor
de tegenstander centraal staat. De
kunst wordt niet gevoed vanuit agres-
sie of vechtlust. Een greep uit de be-
handelde technieken: Slagen, ge
wrichtsklemmen, valbreken, trappen,
weringen, cirkeltechnieken, verdedi-
gingen, klemmen, worpen en druk-

punttechnieken. Ook wordt regelma-
tig geoefend in het gebruik van wa-
pens en de verdediging tegen aanval-
len hiermee. Deze zelfverdedigings-
kunst is ook zeer geschikt voor dames.
Iedereen vanaf 16 jaar is van harte wel-
kom om vrijblijvend een les te bezoe-
ken en eventueel actief deel te nemen.

De trainingstijden zijn op dinsdag-
avond van 18.30-20.00 uur en op don-
derdag van 21.00-22.15 uur, bij Indoor
Sport Vorden, gevestigd aan de Over-
weg 16 te Vorden, tel. (0575) 55 34 33.

Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefje of geef een tip. Het is ten-
slotte tiweer moeilijk omgeschikte
onderwerpen aan te kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk

verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Wee-
vers sr., Nieuwstad 30, 7251 AA
Vorden, tel: (0575) 55 W W, fax:

(0575) 55 W 86 of email:
contact@weevers.nl

Winterdag en de dage bunt
kort. En toch is een ieder drok.
De vrouwleu met versiern van
huus en haerd en veurbereiden
van een feestelijk kerst en old en
niej. In 't bos knalt de jagers op
wilde kniens. In de kale weie
geet ne haze oaver de kop. Langs
de rand van de bekke ne fazan-
ten hane die as ne baal plodden
naor beneden dwarrelt. Tut gro-
te argernis van diern vrienden.
Onbegriepelijk dat mensen ple-
zier hebt in het doodscheten
van mooie diers. Het is een oer
gebeurn zo old as het mens-
dom. Een jager met zien gewear
an de rugge een machtig per-
soon. De jacht, een manlijk ge-
beurn. Vrouwelijke jagers? Het
dut denken an oorlog, an vech-
ten. In een ver verleden vissen
en jagen umme oew zelf in lea-
ven te hollen of later as ne streu-
per die zik nargens wat van an
trok.
Wanneer de jacht opziener um
te pakken kreeg? Dan soms
brommen in de gevangenis in
Zutphen. De j acht was veur den
adel, de scholte boern of ne fa-
brikant. Wie vuile geld en tied
hef tegenswoardig, geet naor Po-
len of nog wieter weg.
In de moderne tied is d'r neet zo
vuile te jagen in ons Bronck-
horst. Die sport kost nogal wat.
Een moeilijk examen, alle vo-
gels in de vlucht herkennen,
kennis van vuurwapens enz. en
dan een groot terrein huurn en
onderhollen. Een krimpend an-
tal bewonderaars. Liefst zollen
ze de jagers zelf afschieten. Ze
maakt zik al drok um een klein
musken.
Van achter 't raam zit Gerrie de
jagers te beloern.
Ze hef schik wanneer ne haze
achteruut, tussen de drievers
weg kump. Gert zuut het an en
zeg:irWeet iej dat den tekenaar
van die dure kalenders, Rien
Poortvliet waor iej zo gek van
bunt, ok een jager was? Jagers
probeert hun wild goed te ver-

zorgen , dat bunt vake natuur-
minnaars". Gerrie schudt de
kop, ze kan dat neet begriepen
en foetert:" Laot ze kleidoeven
schieten of wat anders, op de
niej e maniere met pijl en boog.
Modern jagen geet ok met een
foto toestel. Dat dut het dier
neet zo zear en iej kunt ok po-
chen tegen bekenden op oew
succes ai de foto's laot zeen ar-
gens oet de snee van Alaska van
ne groten eland of ne grisly bear
die steet te vissen. Trouwens iej
kunt in elk dorp van Bronck-
horst lid worden van ne schiet
vereniging. Die hebt nog leden
zat. Dat leden tal wil better op
peil blieven dan de touwtrek
clubs of de boern dansers. Hoe
wel die nog weilis van huus
bunt en in binnen en buuten-
land op stap gaot. Of laot ze vrij-
willigers wark doon. D'r is zovul-
le nuttig wark wat neet betaald
kan worden. Het zal mien be-
niejen wie of er dit kear in ons
niej e Bronckhorst vrijwilleger
van het jaor geet worden. Er
stonden d'r drie in de krante.
Uut Steenderen, dat zal wel ne
club wezzen van mear mensen
en dan een vrouwspersoon uut
Hengel en een man uut Vorden
. Veur Old Vorden belangriek en
de iesbane en hij zal vast nog
vuile mear funktie's hebben. Op
5 Jan. bie hotel Bakker in Vor-
den dan zulle wie het weten.
Niejaorsreceptie van de niej e
gemeente Bronckhorst. Is die
zaal wel groot genog? Zollen ze
d'r uut de andere vroggere dor-
pen van Bronckhorst d'r ginne
hebben ? Of hebt ze zich gin me
uite gegeven umme d'r ene te
vinden?
Of hebt ze neet van die eerste
klas vrijwilligers?
Moeilijk um in zonne kies com-
missie te zitten.
Dat zal ok wel vrijwiligers wark
weezzen".

De Baron van Bronckhorst

DE ZONNEBLOEM BEDANKT HEEL NEDERLAND
VOOR HAAR NIEUWE VAKANTIESCHIP!
Dankzij de bijdrage van onze vrijwilligers, donateurs, het bedrijfsleven en

het Nederlands publiek kunnen jaarlijks 2850 zieken en gehandicapten

genieten van de vakantie van hun leven!

www.zonnebloem.nl tel. 076 564 63 62 de Zonnebloem'
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Team Spirit uit Hengeloschenkt bus
aan school in Gambia

Bob ten Harkel rijdt tiende Parijs-Dakar

Het Hengeloos team Spirit heeft de Amstardam-Dakar Challenge erop zit-
ten. Het team dat bestaat uit Robert Wassing, Martie Spekkink en zoon
Henri vertrokken 19 november met een Volkswagen Transporter en een
Suzuki motor richting Gambia. De tocht van ongeveer 8000 kilometer
ging vanaf Amsterdam via België, Frankrijk, Spanje, Marokko, Mauritanië,
Westelijke sahara en Senegal. Het avontuur stond voornamelijk in het te-
ken van het goede doel. De missie, om de motor en de bus maar ook ande-
re goederen in Gambia te schenken aan het Indische echtpaar Sam en Vic-
ky, is volbracht. Het echtpaar in Gambia zet zich in voor de educatie van
kinderen. Mede door hun toedoen is er inmiddels een schooltje gestart.

Yamah Youth' uit Ermelo is de organi-
satie die vanuit donateurs werft voor
deze kinderen. Voor een bepaald be-
drag per jaar kan een kind gesponsord
worden zodat deze een opleiding kan
gaan afmaken en zo aan een betere
toekomst kan werken. Kinderen de
kans geven te studeren is beter dan bij-
voorbeeld geld te storten, waarmee
problemen eigenlijk niet opgelost
worden. De geschonken bus en de mo-
tor wordt gebruikt ter ondersteuning
van de school(gebouw) projecten. Ook
werden er andere spullen achter gela-
ten zoals een computer, gereedschap,
schoolbenodigheden en twee ketting-
zagen. De Amstardam-Dakar Challen-
ge, zoals het avontuur heet waaraan
het team Spirit uit Hengelo meedeed,
kent een aantal belangrijke regels. Zo
mogen de voertuigen van de deelne-
mers niet meer dan
500 euro kosten.
Ook het 'fine tunen'
mag niet meer be-
dragen dan 150 eu-
ro. Een groot deel
werd dan ook door
middel van sponso-
ring bekostigd. Di-
verse bedrijven en
particulieren ston-
den het team bij
met giften en goede-
ren. Ook tijdens de
braderie in Hengelo,
eind augustus lever-
de een mooi bedrag
op waarmee de
brandstofkosten
werden gedekt. Zaterdag 17 december
kwam het team bestaande uit Robert
Wassing, Martie en Henri Spekkink
weer aan op Schiphol. In huize Spek-
kink aan de Moatwegin Hengelo doen
vader Martie (55) en zoon Henri (26)
hun verhaal. Robert Wassing (27),
woonachtig in Zwolle, kon niet aanwe-
zig zijn."Zo, de challenge zit er weer
op. De afgelopen vier weken hebben
we veel gezien, geroken, geproefd en

gevoeld. Het was een avontuur om
nooit meer te vergeten. Vooral het rei-
zen met team Talibes en Fata Sahara
was erg gezellig. De laatste dagen in
Gambia hebben we gebruikt om pro-
jecten en schooltjes te bezoeken die
ondersteund worden door Yamah
Youth. We hebben veel mensen leren
kennen die erg dankbaar waren voor
alle gedoneerde spullen, de laatste da-
gen was er nogal wat onduidelijkheid
over de eindbestemming van de bus
en motor". De motor"De Suzuki van
Martie hebben we afgeleverd bij de
GTTI (Gambia Technical Training Insti-
tute). Deze school heeft een breed aan-
bod van technische opleidingen op
het gebied van onder andere bouw-
techniek, elektrotechniek en motor-
voertuigen. De motor is gedoneerd als
lesmateriaal voor de afdeling Automo-

tive Engineering. Bij de overhandiging
waren het hoofd van deze afdeling en
de directeur van de school aanwezig.
Ze waren erg blij met deze 4-tactmo-
tor, welke in Gambia schaars zijn. De
meeste motoren in Gambia zijn lichte
2-tactjes. Martie kreeg een speciaal
certificaat uitgereikt als blijk van
waardering en dank. Al het meege-
brachte gereedschap, bevestigingsma-
terialen en andere monteurbenodig-

heden zijn ook bij deze school ach te
gelaten".De auto"De bus zou vanaf het
begin aan Sam en Vicky worden gedo-
neerd. Sam en Vicky werken in Gam-
bia voor de organisatie Youth With A
Mission en worden hierbij op hun
beurt weer ondersteund door Yamah
Youth uit Nederland. We wisten van te
voren dat we bij de overschrijving van
de bus te maken zouden krijgen met
invoerrechten. Normaal gesproken is
dit 600 euro voor een auto. De challen-
ge-auto's, welke zouden worden ver-
kocht middels de centraal georgani-
seerde veiling, kregen hierop een kor-
ting van 50 procent. De kopers van de
auto's draaien op voor deze kosten.
Omdat wij niet wilden deelnemen aan
de veiling en de auto direct wilden
schenken, zou Sam dus 600 euro moe
ten betalen aan de douane. Sam dacht
er wel een mouw aan te passen zou
zijn, maar een middag onderhande
len met de douane en de stichting van
de Gambiaanse regering bleek niet te
helpen. De 600 euro vonden we te veel
en was bovendien boven Sam's (en ons)
budget". "We besloten de bus alsnog
aan te bieden op de veiling en de op-
brengst dan maar aan Sam te schen-
ken zodat hij zelf een auto zou kun-
nen kopen. We regelden alles om deel

te kunnen nemen
aan de veiling, wel-
ke op de zaterdag
na ons vertrek zou
plaats vinden. Tot
laat in de middag-
van ons vertrek
wistn we niet an-
ders dan dat de au-
to geveild zou wor-
den. Rond vijf uur
belde Sam ons op
met de mededeling
dat hij van een Ne
derlands echtpaar
uit Ermelo 600 eu-
ro had gekregen
om de invoerrech-
ten te betalen! Na

drie weken Afrika wisten we inmid-
dels dat dingen daar snel kunnen ver-
anderen, maar dit was écht op het nip-
pertje. We hadden de auto al bijna
weggebracht. Na een telefoontje naar
de stichting van de Gambiaanse rege
ring om onze auto tóch maar weer
van de veilinglijst te schrappen, zagen
we een glunderende Sam. Uiteindelijk
heeft Sam ons met zijn 'nieuwe' bus
naarhet vliegtuig gebracht".

"Bob Urn Harkel is een Dakar-rijder mei veel emi-
ring en gaat deze race zeer ontspannen op reis"

In een knaloranje Bowler met dito
kleding, zal Bob ten Harkel zijn
tiende Parijs-Dakar rally rijden. De
oranje -kleur is voor meerdere rede-
nen: als eerbetoon aan de brede
achterban, aan wat het team wil be-
reiken en om het jubileum van Ten
Harkel extra luister bij te zetten.
Op 29 december vertrekt het gehele
team naar Lissabon, waar Parijs-Da-
kar 2006 wordt gestart.

Bob ten Harkel is heel ontspannen
voor deze rally. De Bowler waarin hij
zal gaan rijden, samen met Herman
Vaanholt, is wel in Nederland ge
bouwd, maar niet door hemzelf. Wél
maakte hij twee auto's voor anderen
klaar. Herman Vaanholt van Team l )a-
karsport, eveneens met vele jaren Da-
kar ervaring, had hem gevraagd om te
rijden en de uitdaging om in de Bow-
ler te stappen was groot. Met de bijna
4.0 liter Bowler Wildcat is Bob ten Har-
kel naar Tunesië geweest om te testen.
Er kwamen geen rare dingen uit en
dus hakte hij de knoop door. Er is een
team samengesteld met twee Bow-
ler's, een vrachtwagen, waarin een
crew van 3 man en een Toyota met 4
monteurs. Het tweede Bowlerteam be
staat uit Roland Rijpma en Riek Aarts.
Alle deelnemers hebben zich gespecia-
liseerd, ieder op een eigen vakgebied
en dat vult elkaar sterk aan. De oranje
kleur is voor meerdere redenen: als
eerbetoon aan de brede achterban,
aan wat het team wil bereiken en om
het jubileum van Ten Harkel extra
luister bij te zetten. Ook de kleding
van de coureurs is oranje. Parijs-Dakar
is de naam van een rally voor auto's,
vrachtwagens en motoren die jaarlijks
wordt gehouden in de maand januari.
De eerste versie werd verreden in
1978. De Fransman Thierry Sabine, die
het jaar daarvoor verdwaalde in de Li-
bische woestijn tijdens de Abidjan-Ni-
ce rally, wilde iedereen de kans geven
'de woestijn te temmen' . Oorspronke
lijk voerde de rally wel degelijk van Pa-
rijs naar Dakar, maar vanaf 1995 werd
hier meerdere keren van afgeweken.
Zo was Granada de startplaats in 1995,
1996 en 1999, Arras in 2002, en Cler-
mont-Ferrand in 2004. In 2000 begon
de rally helemaal niet in Europa, maar
liep hij van Dakar naar Cairo. In 2004
was de aankomstplaats weer Dakar en
in 2005 werd gestart in Barcelona. In
2006 wordt de 28e rally gereden. De
28e editie van de Dakar rally begint op
31 december in Lissabon. Op l januari
volgt de oversteek naar Marokko en de
route voert vervolgens via Mauritanië,
Mali en Guinee naar Senegal. Op 15 ja-
nuari wordt gefinisht bij Lac Rose in
de hoofdstad Dakar. De deelnemers
hebben er dan rond de 9000 kilome
ters opzitten! De Zutphense garage-
houder uit Toldijk begon zijn Dakar-
reeks in 1992. Hij kwalificeerde zich
een aantal keren en reed in verschil-
lende auto's. In die tien jaar Parijs-Da-
kar rijden zijn hem veel dingen bijge
bleven. Zo vond hij het de eerste rally
moeilijk om als jonkie te rijden. "Je
moet dan veel geluk hebben". De twee
de rally ging super en hij eindigde bij
de eerste tien, als snelste productie
jeep. De derderace dat Bob ten Harkel
meereed ging het eerst fantastisch. Hij
had zoveel voorsprong op de produc-
tieklasse dat hij met plezier anderen
wilde helpen. "Daarna kwam ik in
aanraking met de achterblijvers en
ging toen over de kop". De vierderally
haalde hij een oude auto van stal,
waarmee hij al veel meemaakte. Hij
eindigde als 2e in de productieklasse
en op de 18e plaats in het algemeen
klassement. De vijfdekeer reed hij in
een in Duitsland klaargemaakte auto.
Daar had Bob ten Harkel al drie keer
in gezeten. De eerste dag had hij zo-
veel achterstand opgelopen, dat hij
dacht het nooit meer te halen. Boven-
dien kwam hij vast te zitten in de bag-
ger en ging de voordifferentieel kapot.

Na de rustdag ging hij heel rustig aan
verder en haalde daarna tóch alles in!
Bij de productieteams jeeps behaalde
hij een plaats bij de eerste 10. Eenjaar
reed hij niet, maar het jaar daarop
reed hij zijn zesderace op de vrachtwa-
gen. Hij verleende assistentie voor het
BMW motorfïetsenteam. Dat was een
aparte ervaring. In 2003 werd het
'Honda buggy project' uitgereden. Bob
ten Harkel had voor deze zevende Pa-
rijs-Dakar de auto nauwelijks getost
omdat er geen tijd voor was. Deze zes-
de rally behaalde hij een 26e plaats. De
achtsterally werd verreden in een Kia,
die bij Ten Harkel werd .gebouwd. "In
de race ging het op zich/elf hartst ikke
goed. Maar we waren uitgevallen met
motorische problemen. De motor
overleed twee dagen voor de f in i sh" .
Bij zijn negenderace, werd olielekkage
geconstateerd. Er werd geneutrali-
seerd en een extra dag rust werd inge
last. Deze dag werd gebruikt om de au-
to te repareren. Bob ten Harkel voelde
zich echter niet lekker, hij had buik-
pijn. De een dacht aan een salmonella
bacterie. Maar dat was niet waar-
schijnlijk want hij had geen diaree en
hij moest ook niet overgeven. Dus dat
kon het niet zijn. Eén andere arts ver-
moede een acute blindedarmontste-
king. Bob ten Harkel werd met spoed
geopereerd in een Dakar privékliniek;
dat was qua hygiëne beter. De operatie
duurde uiteindelijk 3 uur, want de
blindedarm bleek vastgegroeid te zijn
aan de lever. Na drie dagen zieken-
huis, vloog hij eerder dan gepland te-
rug naar Nederland. Daar heeft hij
nog steeds nasleep van. De verzeke-
ring is tot op heden nog niet over-
tuigd, deze extra kosten te moeten ver-
goeden. Deze tienderally wordt een
'makkelijke' race. Het was dit jaar niet
nodig om op zoek te gaan naar spon-
sors. Er zijn een aantal sponsoren en
die hoeven niet eens op de auto. Zo is
de voorbereiding relaxed. Bob ten Har-
kel en zijn team hebben ook contact
met de andere teams. "Je helpt elkaar,
zeker als privé-teams. Je bent niet echt
concurrenten. Het is reëel te hopen bij
de eerste 20 te kunnen eindigen", legt
Bob ten Harkel uit. Er rijden teveel fa-
brieksteams mee, daarmee kunnen en
willen ze zich niet meten. Als de Bow-
ler uitvalt, is het zaak om de harde
weg op te zoeken en te proberen naar
Dakar te komen. In die havenplaats is
de boot, die voor het transport van de
wagens zorgt. Dat is allemaal al gere
geld. Parijs-Dakar rijden is een hele on-
derneming. De voorbereidingen moe
ten wel goed zijn. "Het moet 'tussen
de oren' goed zitten. De eenzaamheid
van de woestijn, daar moet je wel te
gen kunnen. En de weersomstandig-
heden, sneeuw, blubber na regen,
zand ."aldus Bob van Harkel, die hier-
mee al ruime ervaring heeft. Om een
goede rally te rijden is ook een goed
ontbijt noodzakelijk. Na dit ontbijt
wordt een lunchpakket meegegeven.
Hierin zit veel druivensuiker. "Ik houd
niet zo van dat zoete spul", vertelde
Bob ten Harkel erbij. Genoeg water
mee is ook belangrijk! Bij het bivak is
de keuken 24 uur per dag open. Er
worden pasta's geserveerd of delicates-
sen van het land, zoals couscous, maar
dat vindt hij niet te eten. Voor de
nacht hebben ze tentjes mee en soms
wordt in een hotel geslapen. In Marok-
ko kan het 's nachts koud zijn, maar
dan houden ze gewoon de overall aan.
Het landschap waar de route langs
voert is grillig. De auto's zijn gebouwd
om sprongen te kunnen opvangen.
"Die fabrieksgasten hebben nieuw ge
bouwde auto's en hun budget is
groot", aldus Bob ten Harkel. "Wij
moeten de kop erbij houden en 14 da-
gen ermee doen!". Voor de hele route
moeten keuzes worden gemaakt, voor
wat betreft onderdelen en banden. Er
gaan meerdere sets mee banden mee
en omdat bepaalde auto-onderdelen
kwetsbaar zijn, wordt daar meer van
meegenomen. Een gezellige avond
met het team, inclusief alle familiele
den is recentelijk gehouden. De 29e
december vliegt het team naar Lissa-
bon. Na de race blijft de groep een dag
in Dakar. De 17e januari vliegen ze al-
weer vroeg naar Nederland terug.
Op www.teamdakarsport.com kun-
nen de verrichtingen van de Bowler-
teams en de laatste nieuwtjes over de
race worden gevolgd.
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Drie genomineerden voor
'Vrijwilliger van het jaar'
De gemeente Bronckhorst zet vrijwilligers die zich onderscheiden door
hun activiteiten in de gemeente in het zonnetje met de verkiezing van
'Vrijwilliger van het jaar'. De bekendmaking gebeurt tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op 5 januari. Tot 16 december kon een ieder personen of
groepen aanmelden die de titel 'Vrijwilliger van het jaar' verdienen. In
totaal ontving de gemeente 19 aanmeldingen. Na zorgvuldig overwegen
werden daaruit drie aanmeldingen genomineerd. Met deze verkiezing van
"Vrijwilliger van het jaar laten burgemeester en wethouders hun waarde-
ring blijken voor het vrijwilligerswerk. De benoeming is een symbolische
prijs en de verkozen vrijwilliger vertegenwoordigt alle vrijwilligers.

Het uitgangspunt bij deze verkiezing
is dat het vrijwilligerswerk van
belang is voor grote groepen in onze
gemeente of voor de hele gemeen-
schap. In aanmerking komen vrijwil-
ligers die actief zijn in georganiseerd
verband, bijvoorbeeld bij stichtin-
gen, verenigingen, maar ook bij pro-
fessionele organisaties. Ook inwo-
ners van andere gemeenten die in
onze gemeente vrijwilligerswerk
doen, maken 'kans op de titel.
Individueel vrijwilligerswerk (zoals
dat van mantelzorgers) komt niet in
aanmerking, maar de overkoepelen-
de organisaties (die zich bijvoor-
beeld inzetten voor mantelzorgers)
wel. Verder komt vrijwilligerswerk
op het gebied van politiek en religie
niet in aanmerking. Personen die in
het verleden een koninklijke onder-
scheiding of het ereburgerschap
hebben ontvangen kunnen ook niet
meedingen naar de titel.
Voormalig burgemeester dhr. H. van
der Wende, wethouder dhr. P.
Glasbergen en mevr. A. Steenblik van
de afdeling Maatschappelijke ont-

Politieberichten

wikkeling vormen de commissie die
op basis van uw inzendingen drie
genomineerden heeft geselecteerd.
De commissie heeft op basis van de
vastgestelde criteria een selectie
gemaakt. Daarbij is ook gekeken
naar de duur dat het vrijwilligers-
werk is verricht, de verscheidenheid
en de omvang van het vrijwilligers-
werk.
De drie genomineerden
Het Steenderens Landschap. De vere-
niging heeft tot doel het onderhoud
en de verbetering van landschaps-
elementen in en rondom Steen-
deren. Een groep van ca. 30 vrijwilli-
gers trekt er maandelijks op uit om
praktisch werk te verrichten in
natuur en landschap. De jeugd
wordt ook bij de werkzaamheden
betrokken door het project 'Je school
kan de boom in' voor groep 8 van de
Steenderense basisscholen.
De heer HJ. Reindsen uit Vorden. De
heer Reindsen is actief bij diverse
verenigingen, on-der andere als voor-
zitter van de Oudheidkundige vere-
niging 'Oud Vorden', voorzitter van

de IJsvereniging, secretaris van de
Zonnebloem, afd. Vorden, secretaris
en zeer actief bestuurslid veiling-
commissie N.H. Kerk Vorden,
Parkonderhoudploeg Vordens
Tennispark
Mevr. H. Lubbers uit Hengelo (G).
Mevr. Lubbers is als vrijwilligster
actief op diverse terreinen. Ze is vrij-
willigster terminale thuiszorg om
de zorg voor een ernstige zieke die
thuis verzorgd wordt tijdelijk 's
nachts over te nemen, begeleidster
bewoners van de Achtspalle die naar
de kerk willen en dan haalt ze ook
vaak nog een verstandelijk gehandi-
capte man op die op de Bleijke
woont, coördinatrice van het vrijwil-
ligerswerk van de Bleijke (grote inzet
onder meer tijdens de verhuizing
naar de tijdelijke behuizing), deelne-
mer cliëntenraad De Bleijke als
notulist. Bij de aanmelding werd ver-
meld dat niet de kwantiteit haar
werk bijzonder maakt, maar de lief-
devolle kwaliteit waarin ze uit-
blinkt.
De winnaar, en dus de Vrijwilliger
van het jaar 2005', wordt door de
burgemeester bekend gemaakt tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op 5 januari bij Hotel
Restaurant Bakker, Dorpsstraat in
Vorden.
De 'Vrijwilliger van het jaar 2005'
ontvangt naast de eretitel een geld-
bedrag van € 250,-. Als de eretitel
naar een vrijwilligersgroep gaat dan
ontvangt deze een geldbedrag van
€ 500. De andere twee genomineer-
den krijgen een oorkonde en € 50,-.

Hoe Bart an de vrouw kwam
Toen ik Bart van de Dikke Poal vroeg
hoe hie an zien Hanna was ekom-
men, vertellen e mien 't volgende
verhaal.
Wi-j zatten röstig te etten, toen
vader en moeder weer 's begonnen
aover de toekomst. Wat of der met
de boerderi-je zol gebeuren as zie 's
weg zpllen vallen. Ze hadden toch
wel graag dat ik de boel aover nom.
Maor dan mos der ok een stevige
boerinne waezen, die in huus en op
't bedriefde hande uut de mouwen
kon stekken.
"Jonge", zei moeder, "'t wordt toch 's
zachtjesan tied dat i-j wat an de arm
kriegt. Zo blief i-j nog allene aover
as wi-j der niet meer bunt."
Ik zag wel in dat ze ergens geliek
hadden. "Jao moeder, maor hoe mot
ik dat doene?"zei ik. "Ik werke hele
dagen, en heb gin tied um een
vrouw te zuuken. Hier in de b uur-
te is der gin ene meer te vinden, dus
zal ik wel wieterop motten."
Moeder kwam met een geweldig
idee!! "I-j mot een advertentie zet-
ten, dat doet der wel meer. Toon van
de Waterputte hef dat ok edaon, en
mot i-j 's zien wat een schier e vrouw
of e hefekregen."
Jao, jao, Toon wel, maor zol ik net
zovölle mazzel hebben? Ik wet nog
dat ik in 't café zat, woar Toon ok
was, en hie vertellen dat e een
advertentie ezet had veur een
vrouw. De kastelein zei tegen 'm:
"Kaerl Toon, koop nooit wat uut de
krante. Een naeve van mien kocht
een brommer uut de krante. Hie hef
der meer naost elopen as der op'e-
zetten."
Maor ja, niet eschotten is altied mis.
"Goed," zei ik. "Ik zal margen naor
de krante gaon um een advertentie
te laoten zetten."
Vader en moeder wazzen tevraeden.
Zo ging ik de andere margen op de
fietse naor de stad, en stappen 't
kantoor van de krante binnen.
Achter de balie zat een hupse deer-
ne. As ik die now 's metene met kon
nemmen, dan hoeven ik ok gin
advertentie te zetten. Schaelen weer

een hoop geld, en een hoop gedoe.
Toen ik bi-j de balie kwam, zag ik
dat ze een trouwring droeg, dus dat
kon ik wel vergetten. Ik zei tegen
eur waorveur of ik kwam. "Oh."zei
ze. "Dat kan."Ze nom een formulier,
waordat alle gegevens op mossen
kommen. "Zo," zei ze, "i-j zuukt dus
een vrouw." "Gut, deerne hoe kom
i-j der zo gauw op." "Ja, ervaring hè."
Ketsen ze weerumme. "Oh, ja kiek,"
ging ik wie ter. "Bi-j ons in de buurte
bunt de huwbaore vrouwluu niet zo
dikke ezaeid. En zeker gin boerin-
nen. Vandaor."
"Now, schriefow name en adres hier
maor neer." Ze wees met een rood-
gelakte naegel een stippellijntjen
an. "Dan wet de vrouwluu waor of
ze hen mot schrieven." Ik schreef 't
netjes op. "Now motte wi-j 's kieken
wat der in de advertentie mot staon.
Wat denk i-j van: Nette jongeman -
niet onbemiddeld - heeft een flinke
boerderij, zoekt langs deze weg een
flinke vrouw die mee wil werken op
de boerderij. En een foto der bi-j.
Hoe liekt ow dat ?"
Jonge, jonge, die deerne was bi-j de
pinken. Ik konne dan ok niks anders
zeggen, dan dat 't goed was. "Now
dan zette wi-j dat der in." zei ze met
een vrindelijk lachjen. "Bedankt, en
tut kiek," zei ik, en liep naor de
deure. Ik hadde de klinke al in de
hande, toen ik mien nog wat
bedacht. Ik draeien mien umme, en
zei: "Zet der ok maor bi-j, dat kinder
gin bezwaor bunt."

't Deerntjen was in middels achter
eur buro vandan ekommen, en s ton
in al eur glorie midden in 't kan-
toor.

Potverdikkeme, ze mog de waezen!
Was eur baovenste stuk al weerd
um an fe zien, dat wat ze tut now
toe onder 't buro had ehollen, moch
der ok waezen. 't Röksken, tut net
baoven de kniene, liet een mooi
onderstel vri-j. Ze trok 't lepken een
paar centimeter naor beneden, en
zei : "Kinderen geen bezwaar. Mot e
der metene in ?" Ik kon mien ogen
niet van 't röksken afhollen.

"Now, metene ? Ik kan wel effen
wachten, maor 't liekt mien wel een
goed idee." Ze kek mien verschrikt
an en schot as een snoek achter 't
buro. Met een rooie kleur zei ze:
"Nem mien niet kwaolijk, maor dat
bedoel ik niet." Ik wol Ie nog zeggen,
ikke wel, maor kon dat nog o p tied
inhollen. Die deerne ?ol nog een
slechten indruk van mien kriegen.
Maor ja, ik bunne ok maor een
mense.
Der ging een wekke aoverhen, toen
de postbode een groten zak met
brieve bracht. Dri-jhonderdvieftien
brieve zatten der in de zak. Ik hebbe
een paar van mien kammeraöde te
hulp eroepen, die wisten ok waor
een boerinne an mot voldoen.
Wi-j mieken eerst een werkplan. Der
mossen der maor 's honderd aoverb-
lieven. Die hadde wi-j allemaole ela-
ezen, en wi-j hielen der tiene aover.
Die hebbe wi-j wat better elaezen en
toen wazzen der nog dri-j. Daor mos
ik mien allene met redden.
Ene daorvan was van Hanne. Der
was gin foto bi-j, en der ston niet in
hoe old of ze was. Maor eur veurna-
me was een boerenname. Dat zat
dus al goed. Ze schreef, dat ze rooie
heure had, een klein boerderi-jken
in Braobant en twee kinder. Hanne
was weduwe en wist eigelijk niet
meer hoe of ze allene recht op de
diek mos hollen.
Now had de buurte al 's ezegd, as i-j
een rooien treft, dan mot i-j toehap-
pen. Dat bunt de schiersten. Denk
maor an 't versjen: Meisjes met
roode haren / Daor proberen
ik wel an te denken, maor ik ken-
nen 't liedjen niet helemaols.
Ik schreve metene een brief weer-
umme en vroeg an eur of ze 's een
keer wol kommen um kieken waor
en hoe ik wonen. Ik schreef niet hoe
of ik der uutzag. Der mos wat te roa-
den aoverblieven.
Dat dei ze. Toen ze alles ezien had,
hebbe wi-j a f esprokken dat wi-j 't
met mekare zollen proberen. Zie zol
eur boerderi-jken verkopen, en met
de kinder bi-j mien intrekken. De

Een 34-jarige automobiliste uit
Zelhem is zondagmiddag 18 decem-
ber op de Hengeloseweg in Zelhem
van de weg geraakt. Dit gebeurde
rond 12.30 uur. Ze reed over een
stuk bevroren wegdek, waardoor ze
van de weg raakte. De auto kwam op
zijn zijkant terecht en ze moest door
de brandweer bevrijd worden. Met
verwondingen aan nek en schouder
werd ze per ambulance naar het
Slingelandziekenhuis overgebracht,
december 2005
Een 11-jarige fietsster uit Doetin-
chem raakte maandagmorgen 19
december omstreeks 8.20 uur
gewond bij een aanrijding. Ze fietste
over de Raadhuisstraat vanaf de
Kennedylaan en op de kruising met
de Plantsoenstraat sloeg ze linksaf,
waarbij ze geen voorrang verleende
aan een 22-jarige automobilist uit
Doetinchem. Ze liep door de aanrij-
ding diverse kneuzingen op. Bij een
controle op de Zutphenseweg in
Vorden bleek dat de verlichting van
negen fietsers niet in orde was. Het
ging hier om schoolgaande jeugd.
Zij kregen een boete. Een 37-jarige
automobiliste uit Zieuwent raakte
rond 10.15 uur gewond bij een aan-
rijding. Ze ging op de op de
Terborgseweg naar de linker rij-
strook en zag hierbij de 34-jarige
automobilist uit Gaanderen, die op
de linkerbaan reed, over het hoofd.
De Zieuweutse had letsel aan haar
hoofd en werd voor onderzoek per
ambulance naar het ziekenhuis
overgebracht. Een uit Slovenië

afkomstige 50-jarige chauffeur is 's
middags met zijn vrachtwagen met
ruim 20 ton vlees in de berm van de
A 18 bij Doetinchem beland. Het
ongeluk gebeurde omstreeks 13.35
uur toen de chauffeur vanuit
Varsseveld richting Doetinchem
reed. Kennelijk is de chauffeur in
slaap gevallen en met z'n voertuig
in de berm terecht gekomen, waar-
na deze kantelde. De chauffeur raak-
te gelukkig niet gewond. Het verkeer
ondervond weinig hinder van het
ongeval.
Een 16-jarige bromfietser uit
Zelhem raakte dinsdagmiddag 20
december . rond 15.45 uur op de
Burg. Rijpstrastraat in Zelhem
gewond bij een aanrijding, doordat
een 32-jarige automobilist uit
Zelhem hem over het hoofd zag toen
hij een inrit wilde indraaien. De
jongen werd naar het ziekenhuis
overgebracht en bleek onder andere
een gebroken pink te hebben. De
automobilist bleef ongedeerd. Een
69-jarige automobilist uit Hummelo
bleek rond 21.15 uur bij een politie-
controle op de Zutphen-Emmerik-
seweg in Toldijk onder invloed van
alcohol. Hij blies 0,6 promille en
kreeg een boete.
Een 40-jarige man uit Doetinchem
heeft in de nacht van dinsdag 20 op
woensdag 21 december de deur van
een politiecel van het politiebureau
in Doetinchem beschadigd. Hij
bekraste de deur met een ring. De
schade bedraagt ongeveer € 300,-.
De politie maakte proces-verbaal op.
In een woning aan de Doetinchem-
seweg in Westendorp brak woens-
dagmiddag 21 december brand in
een schoorsteen uit. De 43-jarige
bewoonster en haar dochter zaten in
de woon-kamer toen buren hen
rond 16.40 uur waarschuwden dat
er vlammen uit de schoorsteen kwa-
men. De brandweer had het vuur
snel onder controle.
De Doetinchemse politie hield, in
zijn woning in Doetinchem, een 21-
jarige inwoner aan omdat hij nog
een celstraf tegoed had. De politie
bracht hem over naar het politiebu-
reau en de komende drie maanden
zal de Nederlandse Staat voor zijn
huisvesting zorgdragen.

Ouderenwerk
Zelhem - IJsselkring

Het ouderenwerk Zelhem is tot en met vrijdag 6 januari gesloten. De gele-
genheid om te prikken gaat gewoon door op de maandag- en donderdag-
morgen. Vanaf 10 januari is de dienst weer bereikbaar op maandag, dinsdag
en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Meer bewegen voor ouderen (MBVO) start in 2006 weer op maandag 9 janu-
ari. In Halle kunt u dan weer meedoen met gymnastiek. In Zelhem kan op
9 januari weer gezwommen worden. Gymnastiek start op 10 januari, volks-
dansen op 11 januari en sport en spel op 12 januari.

olde luu wazzen der gruwelijk met
in 'enommen. Baovendien had ze de
laeftied um ok nog veur een paar
kleinkinder te zorgen.
En zo gebeuren 't, dat ik een paar
maond later een brie f van eur kreeg
met 'veel liefs', en dat ze dan met de
kinder dan en dan um vier uur in
Durkem op 't station was en of ik
eur daor maor halen wol. Dat was
eur eerste kommando en der zollen
in de loop van de joaren nog heel
volle volgen.
De dag van eur ankomst stok ik
mien in de beste klere, halen 't
peerd van stal en reed der met naor
't treinstation. Ik wazze nog wat te
vrog, want de trein was niet binnen,
en ik mos dus nog wachten. Now is
't met peerde krek as met blagen, ze
mot altied pissen as 't ow niet uut-
kump. Mien broenen is een ruun,
een besneden hengst um 't maor 's
mooi te zeggen. Die hebt vake een
navelbreuk en as ze pissen mot, is
da t een raar gezich te.
Derstonnen wat mensen um 't geri-
j. In de stad ziet ze dat niet alledage.
Ze begonnen wat raar te kieken,

toen den broenen de krane losdraei-
en. Ik prakkezeren gin moment, en
halen de klomp an. "Gedraag ow, i-j
bunt niet thuus." Hie trok 't water
op. Een old dametjen met een huud-
jen was van plan um mien uut te
foeteren. "Dat geldt ok veur ow."
snauwen ik. Ze klappen eur mum-
melmuntjen metene weer dichte.
Inmiddels was de trein an'ekom-
men. Der stappen volle volk uut,
maor Hanna was der niet bi-j.
"Aover een uur kump der nog ene",
zei de conducteur. Ik ginge bi-j 't
stationskoffiehuus an en nom een
beksken met volle suuker. Een uur
later kwam de trein zowaor op tied
binnen. Eindelijk zag ik Hanna. Ze
had een paar koffers bi-j zich en ik
tellen zeuven kinder!! Ik schrokke
mien 't apenzoer. Ik stormen der
hen, en zei tegen eur: "Wat maak i-j
mien now? I-j hebt mien eschreven,
dat i-j twee kinder hadden, maor
now kom i-j der met zeuven anzet-
ten. Hoe kan dat now ?"
"Och Bart." zei ze. "As i-j thuus de
boel 's goed opruumt, dan kump
der vanalles uut de huuke."
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DE CITROEN CADEAUWEKEN
BIJ RUESINK.

De Citroen C2. The Urban Sports Car.

Normaal vanaf € 1 1 .690
Cadeaukorting: € 700

Nu vanaf € 10.990
van 40 000 km.

Het kantoor van notaris

mr. HJ.G. Hulleman te Vorden is op

vrijdag 30 december en maandag 2 januari a.s.

de gehele dag gesloten.

Wij wensen U een gelukkig 2006.

De Gtroën C3 Sky Radio.
Radio/CD-spe!er met bediening aan de
stuurkolorn, airconditioning.

' -hu'fdak met 50% kortin9
(. 42S. Tof € " 100 voordeel op extta uit'..

Nu vanaf € 15.000*
U rijdt a! een Citroen C3 vanaf: € 12.390'

SkyRadio

De Citroen \^*\. Technologie komt tot leven.

Extra inruil boven ANWB/Bovag koerslijst: € 1.500'

Nu vanaf € 18.490

S

De Citroen v_»O. Technologie aarTnebt [[fij

Extra inruil boven ANWB/Bovag kc> 500"

Nu vanaf € 26.990

-,

Eurocasion
Wanneer u in december bij Ruesink een

occasion aanschaft,
dan krijgt u bij aankoop van een

occasion:

tussen de € 2.000 en € 4.500
gratis een l-jarig abonnement op

Autoweck

tussen de € 4.500 en € 7.500
een gratis X-BOX spelcomputer

boven de € 7.500
gratis een set van 4 winterbanden
of een TomTom navigatiesysteem

en een Uitstel van betaling
van 6 maanden voor
maximaal € 10.000

Bel of kom langs en vraag naar de
voorwaarden

Kijk op www.ruesink.nl voor ons totale occasionaanbod.

Zorgeloos verzorgd in 2006

Het team van Huize Dahme

wenst iedereen fijne feestdagen

^ en een voorspoedig 20O61

Zorgvilla Huize l

Nieuweweg 5, Lochem

Telefoon: 0573-45 84 20

Internet: www.huizcdahme.nl

KU IJK S Mcubclbcurs en Handelsondcrn

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen
Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Op bergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Bad kamer™ eu beten
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Kantoormeubilair
Kantine mewbrtaér
Burostoeien

Mercatorstraat i J1 imiustr:ctc r 'c

QRUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchem, tel. 0314-323500.

De Venterkamp 11, Ruurlo, tel. 0573-452004.

De Stoven 16a. Zutphen, tel. 0575-570075.

Hendrik ter Kuilestraat 175-b, Enschede, tel. 053-4308006.

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018.

www.ruesink.nl CITROEN
'Genoemd bedrag is na aftrek van de cadeaukorting. "Als u geen auto inruilt krijgt u korting, op C4 € 1.250 en op de C5 € 2.000. '"Uitsluitend verkrijgbaar op de Ligne Prestige. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke ui tv
Pri jzen zijn mcl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Elke nieuwe Citroen heeft 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar Citroen Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Gecombineerd brandstofverbruik
varieert van 4,1 L/IOOkm (24,4 km/L) tot 10,0 L/100km (10,0 km/L). CCVuitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km. Financieringen worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel De acties zijn geldig t/m
31 december 2005. Uiterste registratiedatum is 28 februari 2006. Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroen verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgesloten van deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de
actievoorwaarden. Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total. Bel voor informatie gratis 0800 - 022 60 90 of kijk op www citroen nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wij wensen u een in alle opzichten
voorspoedig 2006

toe.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485/fax (0575) 551689
Email: info @bloemendaalwiegerinck.nl

Handelsonderneming
Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel/fax : 0575-46 22 21
Mobiel : 06 -50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg

Meld uw klacht:
.fietsersbond.nl



PLUS G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 9 t / a t e r d a g 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 5

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

' wij verkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 j

Gemengd
gehakt

2x 1 kilo

GRATIS

PLUS
HandVperssinaasappelen

Spaanse Salustiana.
Net 3 kilo

49

PLUS
Huiswijn*

Rood, wit halfzoet, wit droog of rosé.
3 flessen a 1 liter

NORMAAL 8.97
l\lu 3 flessen ^o

naar keuze 5.98

3 halen,
2 betalen

Afgebeeld is de luxe fondueschotel.

WAAR LAAT JE STRAKS
288 GRATIS

VOETBALPLAATJES?

SPAAR ZE VANAF 2 JANUARI
ALLEMAAL!

Pepsi, Sisi of 7-Up
Diverse smaken.

2 flessen a 150 cl.
ELDERS 1.72-1.86

1+1
GRATIS

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Brand
Pils*

2 kratten a 12 flesjes a 30 cl.
ELDERS 11.98

Nu 2 kratten 5.99

2 halen
1 betalen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Fondue-, gourmet-
of steengrillschotel

Prijs per 250 gram 2.79

Luxe
fondue-, gourmet-

of steengrillschotel
Prijs per 250 gram

2

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

maanda
Openingstijd

maanda

PLUS

PLUS Corneiis Openingstij
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl
52/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS. Official Partner Eredivisie.
eredivisie'

ttPLUS
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