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De huisartsen gaan hier maandag 9 ja-
nuari van start, Rob Jansen van den
Berg start één of twee weken later. Bij
de entree van dit gebouw is direct
links de receptie van de huisartsen,
daarnaast twee vertrekken voor de bei-
de doktoren. Daar weer naast een kan-
toor voor zowel de longverpleegkundi-
ge, diabetisch verpleegkundige en een
sociaal psychiatrisch verpleegkundi-
ge. Mogelijk dat deze ruimte op ter-
mijn ook voor een huisartsen oplei-
ding gebruikt zal worden. Verder treft
men er nog een vergader- annex kof-
fiekamer aan. Het loket en de receptie
van de fysiotherapie praktijk is bij de
entree direct rechts te vinden. Verder
aan deze zijde van het gebouw drie
kleinere ruimtes en een grote oefen-
zaal waar ook de apparatuur die bij de
therapie nodig is, wordt opgesteld.
Rob Jansen van den Berg: ' Wij geven
inmiddels 33 jaar aan de Christina-
laan fysiotherapie behandelingen. De
reden om te verhuizen is omdat er
met 6 fysiotherapeuten en 2 assisten-
ten te weinig ruimte is ontstaan. Daar-
naast ben ik ervan overtuigd dat het
samenwerken in de gezondheidszorg
met verschillende disciplines zeer be-
langrijk is. De kwaliteit van de zorg
kan daardoor alleen maar verbeteren',
zo zegt Rob Jansen van den Berg. De
praktijk aan de Christinalaan ver-
dwijnt overigens niet. Wij hebben
daar sinds 2004 ook een praktijk voor
Endermologie. Dit is een succesvolle
therapie waarbij cliënten met behulp

van een speciaal dieet (hyper protel-
nes) per maand 5 tot 7 kg afvallen. De
bedoeling is dat de praktijk aan de
Christinalaan voor deze therapie ge-
bruikt gaat worden. De behandeling
in het therapiebad en de combinatie
behandeling fysiotherapie en therapie
in het bad blijven op de Christinalaan',
aldus Rob Jansen van den Berg. 
Ben Albers en zijn echtgenote Esther
Tanis hebben 4 jaar geleden de prak-
tijk van voormalig huisarts Gerben
Sterringa overgenomen. Ben Albers: '
We hebben in de units aan de School-
straat goed ons werk kunnen doen.
Dokter Sterringa was natuurlijk een
populaire huisarts in Vorden en dan
moet je als nieuwe arts natuurlijk pro-
beren je eigen plek te verdienen.
Intussen zijn we goed geaard en heb-
ben we het buitengewoon naar de zin
in Vorden. Uitdagend werk Esther
houdt zich met de medische kant en
met de administratie bezig. Zelf ook
de medische kant en de huisbezoeken.
Daarbij ook de zorg voor de stervende
mensen. Mensen voor wie genezing
niet meer mogelijk is. Uitdagend werk
omdat je met weinig middelen moet
zien om veel te bereiken. 
Verder neem ik in onze praktijk ook
het computergebeuren voor mijn re-
kening. En dat werk is in verband met
het nieuwe zorgstelsel enorm toege-
nomen. Om de verrichtingen te kun-
nen declareren hebben we een com-
pleet nieuw software programma
moeten aanschaffen. Ik vind wel dat

de administratie voor de huisartsen
flink is toegenomen. Desondanks ben
ik wel positief gestemd over het nieu-
we zorgstelsel', zo zegt ben Albers. (De
gezamenlijke huisartsen in Vorden
zouden het trouwens handig vinden
wanneer particulier verzekerden
z.s.m. de naam van hun verzekering
en het verzekeringsnummer, alsmede
voor elk lid van het gezin, aan de prak-
tijk van de huisartsen zouden doorge-
ven).
Ben Albers: 'Doordat de vergrijzing in
Vorden meer en meer toeneemt, is er
voor deze categorie ook meer zorg no-
dig. Dat betekent voor de huisartsen
dat er ook steeds meer ondersteunend
personeel nodig is. Meer hulp bete-
kent meer mankracht, met als gevolg
dat wij aan de Schoolstraat uit ons jas-
je groeiden.
Aangezien wij al contact hadden met
Pro Wonen, hebben we een lijntje
naar hen uitgegooid om te kijken naar
een andere, grotere praktijkruimte.
Pro Wonen was dus al met Sensire en
zorgorganisatie Sutfene uit Zutphen
bezig om hier achter "de Wehme" de
verpleegunits te realiseren.
Intussen had ik van Rob Jansen van
den Berg vernomen dat ook hij op
zoek was naar een grotere praktijk-
ruimte. Vervolgens hebben we geza-
menlijk een plan ontwikkeld voor het
huidige gezondheidscentrum. Dat be-
tekende dat het oorspronkelijke be-
stemmingsplan ook moest worden
aangepast. Met name Sutfene heeft
zich daar sterk voor gemaakt. Ook de
voormalige gemeente Vorden en
(thans) de gemeente Bronckhorst heb-
ben daarbij hun medewerking ver-
leend. Door deze samenwerking kon-
den de kosten ook laag worden gehou-
den', aldus Ben Albers.

Huisarts Ben Albers blij 
met nieuw gezondheidscentrum

Terwijl achter het verzorgingshuis "De Wehme" de laatste hand wordt ge-
legd aan de 24 tijdelijke verpleegeenheden voor dementerende ouderen,
is men een tiental meters verderop druk bezig om het gezondheidscen-
trum tijdig klaar te krijgen. In dat centrum wordt niet alleen de huisart-
senpraktijk Ben Albers & Esther Tanis gevestigd, maar brengt ook Rob
Jansen van den Berg hier zijn fysiotherapiepraktijk onder.

Adri van Ark daarover:  'Ik had al een
poos het idee dat er hier behoefte be-
stond aan een dergelijke salon. Eén en
ander is in een stroomversnelling ge-
komen toen één van onze winkelmeis-
jes met zwangerschap verlof ging. Wij
hebben toen als tijdelijk vervangster
Bianca Dijkman in dienst genomen.
Bianca vertelde mij dat zij een oplei-
ding voor honden trimster volgde. Ik
heb haar toen voorgesteld om hier bij
ons een kapsalon voor honden te be-
ginnen. Bianca (die inmiddels gediplo-
meerd trimster is) voelde daar wel
voor', aldus Adri van Ark.

Zo is er thans aan de achterzijde van
het pand een ruimte van circa 28 m2,
waar Bianca haar werkzaamheden
kan uitvoeren. Daar staat een grote
verstelbare stalenbak waar de honden
gewassen kunnen worden. Verder een
trimtafel voor het knippen, plukken
en scheren van de honden. In eerste
instantie gaat alles op afspraak (0575-
551318) en is de salon drie halve dagen
(dinsdag-, donderdag- en zaterdag van
13.30 -18.00 uur) per week geopend,
waarbij er vanuit wordt gegaan dat de-
ze hondenkapsalon in de toekomst de
gehele week geopend zal zijn.

Kluvers opent honden-kapsalon

Met ingang van maandag 9 januari heeft 'Kluvers Vorden' er een activiteit
bij. Dan wordt aan de achterzijde van het pand Zutphenseweg 39 een hon-
denkapsalon in gebruik genomen.

! nnp

Trouwen in een echt Kasteel?

Kasteel rondleiding op vrij-zat en zondag om

11.00 / 13.00 en 15.00 uur en op afspraak

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl



Hervormde kerk Vorden

Zondag 8 januari 10.00 uur ds. H. Klaassens uit Emmen,
19.00 uur Gezamenlijke zangdienst.

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 8 januari 10.00 uur ds. A.P. de Graaf, Beekbergen,
19.00 uur Gezamenlijke zangdienst in de Hervormde kerk.

Kapel Wildenborch

Zondag 8 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 8 januari 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden

Zondag 8 januari 10.00 uur Woord- en Comunieviering.

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 7 januari 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 8 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 òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek

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

Tandartsen:

7/8 januari P.J. Waart, Barchem tel. 0573 - 44 17 44.

Streekziekenhuis Het Spittaal

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

Brandweer 

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

Politieteam Bronckhorst

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

Ambulance 

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

Dierenarts 

Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen

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

Algemeen Maatschappelijk werk

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

Yunio Oost Gelderland

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk

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

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

VVV-kantoor 

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

Amivedi

Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. Info Dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling, tel. (0900)
20 21 210. Dierenambulance, tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-
den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @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.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

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

� Argentijnse Tangoles-

sen - Al 5 jaar Passie in

Leesten! Kerkhofweg 15 te

Warnsveld. Info: 515567.

� 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.

� Bert van Genderen koopt

en haalt uw boeken en

betaalt à contant. Tel. (0543)

45 13 11.

� Nordic walking cursus

met de juiste techniek om

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: 0575-46

36 03. www.vitalnowa.nl

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubel verkoop van 9 tot

12 uur aan de Schuttestraat

20 te Vorden.

� Denk ook eens aan onze

huidverzorgingsproducten.

Ook leuk als origineel ca-

deautje! Op afspraak kunt u

alles gratis uit proberen. Ik

ben erg benieuwd naar uw

mening. Nieske 06-54 32 66

69 Herbalife.

� Ruurlo, opnieuw beschik-

baar: zit/slaapkamer met

volledig pension op 1e eta-

ge per 1 februari. Tel. (0573)

45 37 60.

� Op verantwoorde en

gezonde wijze afslanken

en uw gezondheid en

energie verbeteren. Meer

dan 40 miljoen tevreden ge-

bruikers! Informatie: Jerna

Bruggink (0575) 46 32 05.

� Lelijke tafelbladen wor-

den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

� Heeft u nog oud ijzer of

metalen en wilt u daar van-

af? Bel dan 06 - 30 04 20 53.

Ook kleine beetjes halen wij.

� RUN2DAY Runners Vor-

den. Beginners 18.30 uur

gevorderden 19.45 uur. Iedere

donderdagavond. Vertrek vanaf

Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Te koop gevraagd: inboe-

dels en zolderopruimingen.

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

51 98 46.

� YOGA in Vorden (di. av.

en vr. av.), Groenlo (di. av. en

do. m.), D’chem (do. av.),

Brummen (ma. av.), Eibergen

(wo. av.) o.l.v. Theo de Gans.

Info (0573) 44 11 38.

www.dhanwantari.nl.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
4 jan. t/m 10 jan. 2006

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

Bestellen mag maar hoeft niet.

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

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

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

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

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

Woensdag 4 januari
champignonsoep/ hol. biefstuk met pepersaus, gebakken
aardappelen, groente 

Donderdag 5 januari
spies hawaï met kruidenboter, gebakken aardappelen,
rauwkostsalade/ tiramisu met slagroom

Vrijdag 6 januari
tomatensoep/ zalmfilet met dillesaus, rijst en seizoens-
groente

Zaterdag 7 januari (alleen afhalen)
wiener schnitzel met frieten, mayonaise en rauwkostsalade
/ ijs met slagroom

Maandag 9 januari
gesloten.

Dinsdag 10 januari
wiener schnitzel met gebakken aardappelen, wintersalade /
ijs met slagroom.

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

� Ruurlo, opnieuw beschik-

baar per direkt: 2 kamers

met gez. gebr. van keuken en

badkamer. Ook te gebruiken

als kantoor met opslagruim-

te. Tel. (0573) 45 37 60.

� Tijdelijk te huur: gemeu-

bileerde woonruimte in

buitengebied Vorden. Tel.

(0575) 55 66 80. 

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

7261 RN  Ruurlo
Postbus 32
7260 AA  Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers

� Losse Componenten

� Onderhoud en Reparatie

� Netwerken

� Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

‘Twee bloemen hebben ons verlaten.‘

  Herman en Nienke

Brinkhorst- de Jonge

   2-augustus 2005

Een hand op je schouder, een glimlach, een troostend 

woord, een kaartje. Bedankt voor al deze lieve gebaren 

die we hebben ontvangen, het geeft ons steun.

Samen gaan we verder, in gedachten zullen papa en mama

altijd bij ons zijn.

Christiaan Liesbeth en Pim Ruth
De Bongerd 22 Beukenoot 31 Mezenlaan 27

7251 CD 7261 HG 6951 HJ

Vorden  Ruurlo Dieren

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het

overlijden van

Elisabeth Engelina
Dullaart-van Zuylen

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de

vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een

grote troost en zal steeds een dankbare herinne-

ring blijven.

Uit aller naam: 

Y.E. Dullaart

Vorden, januari 2006

Voor uw belangstelling en deelneming ons be-

toond na het overlijden van mijn zwager en onze

oom

Johan Groot Jebbink

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Namens de familie,

M. Koning-Memelink

Ab Knoef

Riek Knoef-Bulten

Vorden, januari 2006

Hiep hoi, lieve

Cas
25 december 2005

3490 gram, 52 cm

Gert Verbeek en

Rianne Lenselink

Brinkerhof 7

7251 WZ  Vorden

Tel. (0575) 55 41 56

”
Boven de sterren, 

daar zal het eens lichten”.

Na een moeilijke laatste periode op 
”
De Leeuwerik-

weide” is nieuwjaarsmorgen in alle rust overleden

mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader

en allerliefste opa

Christiaan Klein Obbink
echtgenoot van Catharina Wittebol

in de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: C. Klein Obbink-Wittebol

Vorden: Els Wagenvoort-Klein Obbink†

Ben Wagenvoort

Rien, Arjan, Carin

Brummen: Reinier Klein Obbink

Mielie Klein Obbink-Schmidt

Diana, Patrick

Diemen: Erna Salomons-Klein Obbink

Tom Salomons

Frederike, Annelies en Tristan, Koert

Vorden: Irma Geerlings-Klein Obbink

Hennie Geerlings

1 januari 2006

Berend van Hackforterweg 36

7251 XD Vorden

De dankdienst voor zijn leven, zal worden gehouden

op donderdag 5 januari a.s. om 14.00 uur in de

Ned. Hervormde Kerk te Vorden.

Aansluitend willen we hem begeleiden naar zijn

laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats

aan de Kerkhoflaan.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis bij

De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

,,Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,

nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.”

Bram Vermeulen

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons be-

tekend heeft, hebben wij afscheid moeten nemen

van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder

Christien Bos-Willems

* Gorssel † Vorden 

9 april 1949 2 januari 2006

Hans Bos

Erwin en Dyanneke

Martijn en Jennifer

Het Vaarwerk 16

7251 DE Vorden

Christien is thuis.

Wij willen Christien samen gedenken op vrijdag 6

januari om 11.00 uur in de Dorpskerk te Vorden.

Aansluitend begeleiden we haar naar de Algeme-

ne Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.

Voorafgaand is het mogelijk om afscheid van haar

te nemen van 10.15 tot 10.50 uur in de kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren

bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Liever geen bezoek aan huis.

Rond moeder is het stil

ondanks haar levensmoed en sterke wil.

Na een arbeidzaam en hard leven

heeft zij haar laatste strijd op moeten geven.

Wij staan met ons verdriet alleen

want zij ging van ons heen.

Na een leven van werken, zorg en toewijding voor

haar gezin is, op 88-jarige leeftijd, toch nog onver-

wacht overleden onze lieve moeder, schoonmoeder,

oma en omi

Maria Johanna Doornink-Dijkman
sinds 10 mei 1999 weduwe van Hendrik Doornink

* Hengelo (Gld) † Zutphen

15 mei 1917 31 december 2005

Jan † en Grietje

Tiny en Gerrit

Gerrit-Jan †

Diny en Jan

Henk

Marinus †

Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

Van Lennepweg 4

7251 JM  Vorden

Moeder ligt opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,

Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar woensdag 4

januari van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid is tot

afscheid nemen en condoleren.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op don-

derdag 5 januari om 11.00 uur in eerdergenoemd

uitvaartcentrum.

Aansluitend zal de teraardebestelling zijn om 12.00

uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop kunt u de familie condoleren in het uit-

vaartcentrum van Monuta.

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl
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“Gratis krieltjes, een lekker
begin van 2006.”

Is uw eerste goede voornemen voor 2006 minder geld uitgeven na
de dure feestmaand? Dat treft. Want deze week kosten 

4 gepaneerde schnitzels slechts € 5,50 en krijgt u er ook nog eens
500 gram krieltjes gratis bij? Inderdaad, dat belooft wat 

voor de rest van ’t jaar..

Keurslager Koopje

Schnitzels met
gratis krieltjes 4 stuks € 5.50

Vleeswarenkoopje

Leverkaas 100 gram € 0.89

Speciaal aanbevolen

Hamburgers 4 stuks € 2.40

Weekaanbieding

Vleessalade 500 gram € 2.49

Special

Lunchrol per stuk € 1.10

Vleeswarenspecial

Runderrookvlees 100 gram€ 1.89



Computercursus voor beginners,
Word/Windows en Internet 
in 2006
In december heeft u dit artikel kunnen lezen
en kon u zich hiervoor opgeven.

Op 26 januari kunnen de volgende groepen
starten:
Voor de cursus voor beginners en voor
Word/Windows kan een groep van 10 perso-
nen starten.
Voor een tweede groep voor beginners en
voor Word/Windows zijn nog een aantal
plaatsen beschikbaar. Een groep moet uit 10
personen bestaan.

Voor Internet zijn nog 2 personen nodig om te
kunnen starten.

De deelnemers die kunnen starten ontvangen
binnenkort een brief.
De overige deelnemers die zich hebben opge-
geven en niet kunnen starten komen op de
lijst te staan. Wij hopen in september voor u
weer cursussen te kunnen organiseren.

De bijeenkomsten worden gehouden in het
Dorpscentrum in Vorden en duren anderhalf
à twee uur. Ook al hebt u (nog) geen computer
dan kan het toch interessant zijn om eens ken-
nis te maken. Bovendien kunt u, als u eenmaal
wat vaardigheid hebt opgedaan, zelf informa-
tie opzoeken op Internet, bijv. in de biblio-
theek of bij WegWijZer.
Aanmelden kan nog voor 3 januari bij Welzijn
Ouderen Vorden, tel. 55 34 05, fax 55 52 82,
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl

Hobbyen
De hobbyclub Vorden is gevestigd in de kelder
van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te
Vorden.
De groep bestaat uit 55-plussers die graag wil-
len hobbyen en thuis weinig of helemaal geen
ruimte hebben, of niet het juiste gereedschap

hebben. Dan is de Hobbyclub Vorden de aange-
wezen plek om toch uw hobby te kunnen be-
oefenen.
Als u hobbyen wel een plezierige bezigheid
vindt, maar vooral de sociale contacten be-
langrijk vindt, bent u ook van harte welkom.
De mogelijkheid bestaat voor een ieder om
aan zijn/haar vrije tijd invulling te geven met
een leuke bezigheid en het is er altijd erg ge-
zellig. Alleen of samen kan een hobby worden
uitgeoefend.
Er wordt gedaan aan houtbewerking, maar
ook andere hobby's kunnen worden uitge-
voerd. We hebben een fijne ruimte tot onze be-
schikking, voorzien van goed handgereed-
schap en machines.
O.a. een cirkelzaagmachine, een lintzaagma-
chine, vlakbankje etc. Ook is er begeleiding
aanwezig om u (indien u dat wenst) technisch
te adviseren en te ondersteunen.
De hobbyruimte is geopend van september
t/m april op maandag-, woensdag- en donder-
dagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.
De kosten bedragen € 1,50 per ochtend incl.
koffie of thee. De kosten van gebruikt materi-
aal zijn voor eigen rekening.
Hebt u interesse of wilt u eerst even een kijkje
komen nemen wat er allemaal zo gemaakt
wordt, dan bent u van harte welkom.
Informatie is in te winnen bij de coördinator
van Welzijn Ouderen Vorden, mevr. Louise van
Uden, tel. (0575) 55 34 05, of bij Piet Brouwer
tel. (0575) 55 53 63.

Zorg6 Webwinkel
Zorg6 is een inkooporganisatie, een virtuele
winkel, van en voor mensen met een chroni-
sche aandoening of beperking. Zij bieden pro-
ducten en diensten aan op het gebied van
zorg, welzijn en wonen.
Het doel van Zorg6 is om namens de leden van
diverse verenigingen gunstige prijzen te be-
dingen. Daarnaast streven zij ernaar om de
kwaliteit en service van het aanbod te verbete-
ren en de ontwikkeling van nieuwe producten
en/of diensten te stimuleren.

Iedereen kan kopen bij www.zorg6.nl Bent u
lid van één van onderstaande verenigingen?
Dan profiteer u van extra aantrekkelijke kor-
tingen.
ANGO, BOSK, Crohn en Colitis Ulcerosa Ver-
eniging, Epilepsie Vereniging Nederland, Per
Saldo, Reuma patiëntenbond. Andere patiën-
tenverenigingen kunnen aanhaken.
Op dinsdag 8 november 2005 heeft Walter Et-
ty, bekend van de PvdA en o.a. voorzitter van
de Consumentenbond en voorzitter van de
werkgroep 'Sturing door zorggebruikers' van
ZonMw, in perscentrum Nieuwspoort te Den
Haag de officiële opening verricht van Zorg6.

Woontest
U woont naar volle tevredenheid in uw eigen
huis en u wilt er zo lang mogelijk blijven wo-
nen, ook als u straks ouder bent. Ouder wor-
den we tenslotte allemaal en juist dan is het
prettig als uw woning comfortabel en veilig is.
Het ministerie van VROM heeft een woontest
ontwikkeld. Door het beantwoorden van tien
vragen krijgt u een indruk of uw woning com-
fortabel en veilig is om er lang(er) te kunnen
blijven wonen. De woontest is bedoeld voor ie-
dereen die zolang mogelijk in de huidige wo-
ning wil blijven wonen. Doe de test en ontdek
met welke kleine(re) aanpassingen u lang(er)
veilig en comfortabel kunt wonen. Wanneer u
een vraag met JA of NEE beantwoordt ont-
vangt u per vraag een advies. Voorbeelden van
kleine aanpassingen zijn het verwijderen of
verlagen van drempels in de woning en het
aanbrengen van een antislipvloer in de badka-
mer. De test bestaat uit tien vragen. Het beant-
woorden ervan duurt ongeveer vier tot vijf mi-
nuten. Doe de woontest www.vrom.nl/woon-
test Geen computer, of geen Internet? Kom
dan even langs bij WegWijZer.

Identificatieplicht vanaf 14 jaar
De Wet op de uitgebreide identificatieplicht
trad op 1 januari 2005 in werking. Vanaf deze
datum moet iedereen in Nederland van 14
jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kun-

nen tonen als politie of andere toezichthou-
ders daar om vragen. In de praktijk betekent
dit dat iedereen van 14 jaar en ouder altijd een
geldig identiteitsbewijs bij zich moet dragen.
Met toezichthouders worden ambtenaren be-
doeld die toezicht moeten houden op de nale-
ving van bepaalde wetten. Zij zijn werkzaam
bij bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, FIOD, doua-
ne, bouw- en woningtoezicht, arbeidsinspec-
tie, milieu-inspectie. Werknemers van particu-
liere beveiligingsbedrijven, bijvoorbeeld bevei-
ligingsmedewerkers van winkels, bedrijven en
instellingen vallen hier niet onder. Zij mogen
op grond van de Wet op de uitgebreide identi-
ficatieplicht burgers niet vragen om zich op
straat te identificeren. Zij mogen wel, in ver-
band met beveiliging of op grond van de huis-
regels van de winkel, het bedrijf of de instel-
ling waarvoor zij werken, bezoekers of klanten
vragen om zich te identificeren. Die bezoekers
zijn niet verplicht om daarop in te gaan, maar
zij moeten wel dulden dat zij op last van de
rechthebbende op het pand worden verwij-
derd of de toegang geweigerd. Door identifica-
tie te weigeren begaan zij geen strafbaar feit.
Het verzoek om identificatie door politie of
andere toezichthouder mag niet willekeurig
gebeuren. Zij moeten daartoe een reden heb-
ben. Het moet nodig zijn voor de uitvoering
van hun taken, bijvoorbeeld voor verkeerstoe-
zicht, hulpverlening, opsporing van strafbare
feiten of handhaven van de openbare orde. Er
komen geen afzonderlijke controles op het be-
zit van identiteitsbewijzen. Wanneer iemand
geen geldig identiteitsbewijs kan of wil tonen
wanneer politie of toezichthouder daar om
vragen, kan hij meegenomen worden naar het
politiebureau. Daar wordt vervolgens onder-
zoek gedaan naar zijn identiteit. Ook kan hij
bestraft worden met een boete. Mensen met
de Nederlandse nationaliteit kunnen zich
identificeren met het paspoort, het rijbewijs
en de Nederlandse identiteitskaart (voorheen
Europese identiteitskaart). Vreemdelingen
kunnen zich identificeren met een vreemde-
lingendocument. Bron: www.justitie.nl

Info Welzijn Ouderen en WegWijZer januari 2006

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur 
en ’s middags op afspraak. Telefoon (0575) 553405
WegWijZer Vorden geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur en op afspraak. 
Telefoon (0575) 553159

Herman Jimmink krijgt niet genoeg van brouwerij-artikelenbeurs

Domein verzamelaars
Zondag 8 januari vindt voor de 18e maal bij restaurant–partycentrum "De
Luifel" in Ruurlo een ruilbeurs van brouwerij-artikelen plaats. 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 vermeld staat. 

Vordenaar Herman Jimmink organiseert zondag voor de 18e keer de brouwerij-artikelenbeurs in Ruurlo

Herman Jimmink (63) uit Vorden gaat
al ruim 17 jaar schuil achter de brou-
werij-artikelenbeurs bij restaurant-
partycentrum "De Luifel". 

De eerste kleinschalige ruilbeurs van
1989 is inmiddels uitgegroeid tot een
van de grotere particuliere onafhanke-
lijke brouwerijartikelen beurzen van
ons land. Herman Jimmink is geen on-
bekende in de regio. Als meer dan 37
jaar is hij ambulant kelner. 

In Ruurlo kennen de mensen hem dan
ook als '"Herman van "De Luifel"’.
Want bijna bij elk feest bij "De Luifel" is
Herman van de partij met zijn dien-
blad. Zoon André gaf in 1984 de aan-
zet tot de hobby van het verzamelen
van brouwerijartikelen. 

Op een parkeerplaats op doorreis naar
een Franse vakantiebestemming vond
André (34) een aantal bierflesjes. An-
dré zegde zijn hobby echter vaarwel.
Vader Herman werd er meer en meer
door besmet. Nu hij sinds vorig jaar ge-
niet van de VUT kan Herman nog
meer aandacht besteden aan zijn hob-
by. 

De verzamelde flesjes zijn van de
hand gedaan. Jimmink heeft zich ge-
specialiseerd in etiketten. Opgeborgen
in ontelbare stevige kantoormappen.
Dagelijks breidt hij de verzameling
met enkele tientallen etiketten uit. De
laatste telling reikte tot ruim zestig-

duizend exemplaren. De vakanties
met zijn vrouw Jans worden helemaal
afgestemd op Hermans hobby. Jaar-
lijks is Duitsland het vakantieland van
het tweetal. Want daar zijn veel etiket-
ten te vinden bij de talloze brouwerij-
en die dit land kent. 

Sinds 1984 is Herman lid van de BAV
(Brouwerij Artikelen Verzamelaars).
Begon de Ruurlose beurs in 1989 met
19 tafels. Voor de beurs van zondag
heeft Jimmink al bijna zestig tafels ge-
reserveerd. 

En zaal De Rank van De Luifel richt hij
helemaal in voor kleinschalige parti-
culiere ambachtelijke brouwerijen. In
samenwerking met Jan Nijboer van de
ambachtelijke brouwerij ’t Koelschip
uit Almere heeft Jimmink zelfs een
speciaal nieuw etiket laten ontwikke-
len. 

Op het etiket staan de vier voormalige
gemeentehuizen van de gemeente
Berkelland afgebeeld inclusief de bor-
den die de gemeentegrenzen marke-
ren met de teksten 'welkom’ en 'weer-
kommen’. 

Burgemeester Hein Bloemen van Ber-
kelland is uitgenodigd om de eerste
fles met het bierbrouwsel met het
nieuwe etiket bij de opening van de
beurs officieel in ontvangst te nemen.
De beurs is zondag vanaf 11.00 uur
open voor het publiek.



Gewapend met pen en papier moest
men onderweg vragen en opdrachten
invullen. Koffie, glühwein en warme
chocolademelk mochten natuurlijk

niet ontbreken tijdens deze mooie
winterwandeling. Jong en oud kon ge-
nieten van een schitterend besneeuw-
de omgeving. Eenmaal terug bij de

kerk stond de erwtensoep  met spek
én roggebrood al klaar. Tegen een ge-
reduceerde prijs kon men ook nog de
kerststalletjes in de kerk bekijken. De
winnaar: de fam. J. van Kranenburg
heeft inmiddels hun prijs (een kerst-
tulband) in ontvangst mogen nemen.

Wandelpuzzeltocht Kranenburgs Belang

Zondag 18 december was het eindelijk zover! Om half drie startte de eer-
ste groep wandelaars vanaf de kerk op de Kranenburg.

Prima omstandigheden tijdens het wandelen

De in het centrum gelegen ijsbaan
was volop bezet en evenementen als
het tentfeest en kerstmarkt werden
massaal bezocht. Graag wil de organi-
satie iedereen bedanken die op welke

wijze dan ook betrokken is geweest bij
dit fantastische evenement. Tevens
wensen zij een ieder een geweldig
2006 toe en op naar de volgende Vor-
dense "Kolde Karmis"!!
Via de volgende links kunt u op uw ge-
mak nog eens genieten van de fo-
to'skerstmarktvorden.MyPicGallery.co
m Voor Foto's van de opening Kolde
Karmis ga je naar: http://koldekar-
mis.MyPicGallery.com Voor Foto's van
de Kerstcommissie: http://Kerstcom-
missie.MyPicGallery.com Voor foto's
van de IJsbaan: http://IJsbaanVorden.
MyPicGallery.com Heel veel kijkple-
zier!

1e "Kolde Karmis" succesvol
Het was voor de organisatie ook af-
wachten hoe een en ander zou
gaan verlopen, tenslotte zijn ze ge-
start zonder een Euro budget en
met slechts 4 maanden voorberei-
ding, maar achteraf kunnen ze
concluderen dat de eerste "Kolde
Karmis" in Vorden een succes is ge-
weest en perspectief biedt voor de
komende jaren.

Bronckhorst telt ongeveer 200 recrea-
tie- en toerist afhankelijke onderne-
mers. Uit de cijfers blijkt dat er op een
zomerse topdag maximaal 8000 toe-
risten in Bronckhorst verblijven, waar-
bij nog niet eens een onbekend aantal
dagtoeristen zijn begrepen. 

Een verblijfstoerist besteedt gemid-
deld 20 tot 25 euro per persoon per
dag. Een dagtoerist komt uit op ge-
middeld 15 euro per persoon per dag.
Burgemeester Henk Aalderink (porte-
feuillehouder Toerisme en Recreatie)
heeft de nieuwe VVV Bronckhorst des-
gevraagd laten weten, dat hij de op-
richting van de VVV Bronckhorst een
geweldig initiatief vindt.

' Samenwerking is een belangrijk the-
ma binnen de gemeente Bronckhorst.
De nieuwe VVV heeft het goede voor-
beeld gegeven met een prima toe-
komstvisie voor recreatie en toerisme
in onze gemeente. Ik hoop van ganser
harte dat 2006 het jaar van uitvoering
wordt. Als gemeente Bronckhorst zijn
we er klaar voor om hier mede aan bij
te dragen', aldus burgemeester Henk
Aalderink.

Hans Huinink, bestuurslid van de VOV
(Vordense Ondernemers Vereniging)
en afgevaardigde in het ondernemers-
platform Bronckhorst zegt:  'De nieu-
we VVV is voor de gehele gemeente
Bronckhorst een goede zaak. Zoiets
heb je nodig om een kwaliteitsslag te
maken en om de gehele gemeente op
de toeristische kaart te zetten'. 

Paul Seesing is provinciaal program-
meur West Achterhoek en Liemers en
secretaris van de streekcommissie 'De
Graafschap' en vindt dat de samenvoe-
ging van de drie VVV' s een grote meer-
waarde heeft. Daarover zegt zij: ' Het
inbedden van de nieuwe organisatie
in de bestaande toeristische en recrea-
tieve structuren in de Achterhoek is
van wezenlijk belang omdat Bronck-
horst onderdeel uitmaakt van het
(promotie ) gebied Achterhoek. Het on-
dernemingsplan gaat daar nadrukke-
lijk van uit. Dat is zeer positief. Het
plan ademt visie uit, met inzet van
vrijwilligers en professionals, in het
zoeken van samenwerking en het op-
pakken van kansen voor kwaliteitsver-
betering. Al met al positief', aldus Paul
Seesing. Bij de familie Lieftink, eigen-
aar van Camping Jena, overheerst de
gedachte dat een nieuwe VVV in de ge-
meente Bronckhorst geen kwaad kan.
'We zijn nu aangesloten bij de VVV' s
van Doesburg en Doetinchem. 

Doesburg is zeer actief en ook Doetin-
chem doet het steeds beter. Maar als
we lid kunnen worden van de VVV
Bronckhorst en die VVV zorgt voor het
handhaven van onze goede contacten
met die andere VVV' s is dat niet
slecht. Maar als de VVV Bronckhorst
het straks niet goed doet, worden we
zo weer lid van die andere twee', aldus
een reactie van de familie Lieftink!

KANSEN VOOR HET OPRAPEN
Jopie Wullink, manager van de VVV in
Vorden is eveneens positief over de

samenvoeging, want, zo zegt ze, 'er
liggen kansen voor het oprapen.
Neem bijvoorbeeld de dagtochten in
de gemeente Bronckhorst. Trouwens
samengaan en samenwerken is van
groot belang. Dat beseffen niet alleen
wij als VVV, maar ook het gemeentebe-
stuur, gezien haar positieve opstelling.
Wij hebben er zin in', aldus Jopie Wul-
link. 

Baron van G.C. Dorth tot Medler van 't
Zelle zegt: ' Het kwam vaak voor dat de
VVV' s voor eigen parochie predikten.
Wel begrijpelijk, maar de toerist komt
voor de gehele Achterhoek. Wat Vor-
den niet heeft, heeft Hengelo bijvoor-
beeld weer wel en omgekeerd. Met de
nieuwe VVV kunnen we elkaar aanvul-
len, zodat de concurrentiestrijd naar
de achtergrond wordt gedrukt. Dat
komt het toerisme in onze streek al-
leen maar ten goede.

De 'Stichting Wandelpaden Hummelo
en Keppel en Bronckhorst' is ook en-
thousiast over het ambitieuze onder-
nemingsplan van de VVV Bronckhorst
en de steun die de gemeente hiervoor
geeft.

Voorzitter G.F.C. van Heusden daar-
over: ' Het toont aan dat recreatie en
vrije tijdsbesteding een belangrijke
peiler gaat worden in de gemeente.
Onze Stichting ziet voor zich zelf hier-
in ook een duidelijke taak weggelegd
omdat ontwikkelen van plannen en
promotie alleen dan zin heeft als de
plannen zo goed uitgevoerd worden
dat continulteit gewaarborgd is. Onze
vrijwilligers willen hieraan meewer-
ken door aan de basis de uitvoering te
controleren, te verbeteren en waar no-
dig zelfs aan te passen. Wij doen dit
nu voor de wandelpaden in Hummelo
en Keppel maar middels de op te rich-
ten platforms zijn er misschien moge-
lijkheden dit naar andere kernen uit
te breiden', aldus voorzitter van Heus-
den.

Burgemeester Henk Aalderink:

'Nieuwe VVV geeft prima toekomstvisie'!
De samenvoeging van de drie VVV' s (Hengelo, Vorden, Zelhem) waarover
vorige week in Contact uitvoerig is bericht, heeft onder de bevolking een
breed draagvlak gekregen zoals bleek uit een aantal reacties vanuit de ge-
meente Bronckhorst. Trouwens niet zo verwonderlijk dat de gemeente
zelf ook recreatie en toerisme een heel belangrijke plaats in het beleid
heeft gegeven. Zij heeft voor de nieuwe VVV honderdduizend euro over,
verspreid over de komende vier jaren. Naar verwachting zal het aantal
overnachtingen de komende jaren met tien procent toenemen. Zo be-
draagt de jaaromzet in de recreatieve en toeristische sector in Bronck-
horst 30 miljoen euro!!

Afgelopen vrijdagavond heeft DASH
dames 1 tegen Boemerang dames 2 ge-
speeld. Door de hevige sneeuwval van
25 november was Boemerang uit Ei-
bergen niet in staat om naar Vorden te
komen, dus moest deze wedstrijd in-
gehaald worden. De eerste set liep ge-
lijk op tot 9-9 die daarna gevolgd werd
door een goede opslagserie van Marije
Heijink tot 16-11 voor DASH helaas
werd dit gevolgd door een terugval
van DASH tot 20-18 voor Boemerang.
Eindstand werd 25-19 voor Boeme-
rang. De tweede set liep erg gelijk op
tot wel 16-16 waarop Boemerang uit-
liep naar 21-18. DASH kwam terug tot
21-22 maar kon niet lang genoeg door-
zetten en Boemerang won de set met
25-23. De derde set begon heel moei-
zaam en DASH kwam op een achter-
stand van 1-6 te staan maar door een
goede opslagserie van Ilse Limpers
kwam DASH weer terug met 9-8 voor-
sprong. Zo bleef DASH eigenlijk de he-
le tijd op voorsprong tot dat het 19-19
gelijk werd. Boemerang had nog net
iets meer kracht om deze set te win-
nen met 25-23. De vierde set ging eerst
gelijk op maar  Boemerang bleef ei-
genlijk constant op voorsprong en
won de laatste set met 25-22. Helaas
heeft DASH deze laatste wedstrijd van
het seizoen dus met 4-0 verloren.

Vo l l e y b a l

Tijdens de nieuwjaarsborrel die de
afdeling Vorden/Warnsveld van Jong
Gelre vrijdagavond 13 januari in het
dorpscentrum te Vorden organiseert,
zal op een groot scherm de revue wor-
den vertoond die in november jongst-
leden, gedurende twee avonden is op-
gevoerd. Aanvang 20.00 uur.

Filmavond Jong
Gelre

Het bestuur van de Vordense auto- en
motorclub 'De Graafschaprijders' orga-
niseert vrijdagavond 6 januari in het
clubhuis aan de Eikenlaan de jaarlijkse
Nieuwjaarsinstuif. Aanvang 20.00 uur.
Op 16 februari wordt er in het clubhuis
een bingo- avond georganiseerd, welke
eveneens om 20.00 uur begint.

Nieuwjaarsinstuif 
'De Graafschaprijders'

Expositie
bibliotheek

AAG 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.

JANUARI
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.
6 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst met

medewerking van Dini Hiddink.
5 Bejaardenkring Dorpscentrum.

9 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
10 NBvPlattelandsvrouwen Nieuw-

jaarsmiddag Dorpscentrum.
11 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
11 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme.
11 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
12 Klootschietgroep Vordense Pan.
15 Nieuwjaarsconcert muziekvereni-

ging Concordia.
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.
19 Bejaardenkring Dorpscentrum.
23 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
24 Chr. Vrouwenbeweging Passage

ouder worden.
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme.
25 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
25 Klootschieten bij de Kleine Steege.
26 Klootschietgroep Vordense Pan.
26 PCOB jaarvergadering in ’t Stam-

pertje met dia’s over historisch
Vorden.

30 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.

Vanaf heden exposeert mevrouw
Mini Jansen- Brasz uit Vorden in de
vitrine  op de benedenverdieping
van de bibliotheek met een verza-
meling Mariabeelen en ikonen. De
tentoonstelling is gedurende de
openingsuren van de bibliotheek te
bezichtigen. 

De leiding van de bieb wil graag
weten of er bij de plaatselijke bevol-
king wellicht interesse bestaat om
een leuke verzameling van zelf ge-
maakte of bij elkaar gespaarde spul-
len in de bibliotheek tentoon te stel-
len. Dan worden er één of twee vitri-
nes voor dit doel beschikbaar ge-
steld. 
Het betreft gesloten vitrines waar-
door beschadiging is uitgesloten.
Men kan zich melden aan de balie
van de bibliotheek met opgave van
naam en telefoonnummer en gege-
vens over de verzameling. Voor na-
dere informatie kan men bellen
met Dorine Reinders van de biblio-
theek in Vorden tel. 0575- 551500 of
e- mail hoofd@bibliotheekvorden.nl



Het snoeihout mag niet dikker zijn
dan 10 cm en geverfd hout, en stobben
worden niet geaccepteerd. Het terrein

is op deze dag geopend van 11.00 tot
16.00 uur en er wordt voor het storten
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Paasvuurterrein Kranenburg open

Stichting CCK stelt zaterdag 7 januari a.s. het paasvuurterrein open voor
het brengen van snoeihout of kerstboom.

De vereniging 'Oud Vorden' houdt op
donderdag 12 januari a.s. in zaal "De
Herberg" een nieuwjaarsvisite. 
Die avond is mevrouw H. van der
Wulp-Heutink uit Heerde te gast. 
Zij houdt dan een lezing over het on-
derwerp 'Over het dialect en in het dia-
lect'. 

Mevrouw Van der Wulp is dialect-
schrijfster van verhalen en gedichten
en heeft al verschillende publicaties
op haar naam staan. 

Tijdens deze 'nieuwjaarsvisite' zullen
de gebruikelijke lekkernijen uiteraard
niet ontbreken. Aanvang 20.00 uur.

Nieuwjaarsvisite 'Oud Vorden'

Mede organisator Ton ten Have: 'Het
parcours, hoewel wat glibberig was
goed te doen. Wat toch wel duidelijk
opviel was dat de deelnemers aan de
langere afstanden zich het beste aan
de omstandigheden aanpasten. Zij
hebben over het algemeen, ten opzich-
te van de deelnemers aan de korte af-
stand, meer ervaring'. De deelnemers
konden kiezen uit drie afstanden t.w.
5, 10 of 15 kilometer. Het merendeel
van de mannelijke lopers koos voor de
grootste afstanden t.w. 31 bij de tien
en 32 bij de 15 kilometer afstand. Bij
de dames koos het merendeel (15 da-
mes) voor de middelste afstand 10 kilo-
meter. 
Bij de grootste afstand (15 kilometer)
was Roland Besselink uit Apeldoorn
veruit de sterkste. Hij finishte met bij-
na twee minuten voorsprong op num-
mer twee, Willem Romeyn uit Voorst.
De heren op de 10 kilometer maakten

er helemaal een spannende wedstrijd
van. Hasan Mao uit Zutphen finishte
met slechts één seconde voorsprong
op Fred Sluys uit Wierden. Bij de tien
kilometer voor dames een absolute
hoofdrol voor Maria van Hilst uit
Steenderen, zij finishte met driekwart
minuut voorsprong op Sabiena Veen-
stra uit Dieren.
Nadat de hardlopers een warme
douche hadden genomen, lieten velen
zich de oliebollen na afloop goed sma-
ken!

UITSLAGEN:
Heren 5 kilometer:
1 Erwout Hilferink, Barchem 20 minu-
ten en 10 seconden; 2 Dick Visschers,
Zutphen 20.12; 3 Christiaan Weur-
ding, Arnhem 21.57; 4 Erwin Horse-
lembers, Zutphen 22.15; 5 Gijs Klein-
herenbrink, Vorden 22 minuten en 21
seconden.

Dames 5 kilometer:
1 Marlies Huyge, Empe 25 minuten en
49 seconden; 2 Amely Overmars, Den
Bosch 29.05; 3 Jose Verlaan, Dieren
29.12; 4 Brithe Gerritsen, Vorden
29.40; 5 Ilse Coenen, Dieren 29 minu-
ten en 58 seconden.
Heren 10 kilometer:
1 Hasan Mao, Zutphen 38 minuten en
9 seconden; 2 Fred Sluys, Wierden
38.10; 3 Erik Klein Baltink, Zutphen
38.20; 4 Pieter Veenstra, Dieren 40.04;
5 Ferdy Lankwerden, Arnhem 40 mi-
nuten en 59 seconden.
Dames 10 kilometer:
1 Maria van Hilst, Steenderen 46 mi-
nuten en 28 seconden; 2 Sabiena Veen-
stra, Dieren 47.41; 3 Esther Bolsen, Zut-
phen 47.43; 4 Marianne Verrijt, Zut-
phen 48.55; 5 Nanette Hagendoorn,
Oosterbeek 48 minuten en 55 secon-
den.
Heren 15 kilometer:
1 Roland Besselink, Apeldoorn 58 mi-
nuten en 35 seconden; 2 Willem Ro-
meyn, Voorst 1 uur en 22 seconden; 3
Herman Pringsma, Otterlo 1.01.12; 4
Henk Lammers, Winterswijk 1.03.05; 5
Theo van Beyen, Doetinchem 1.03.13. 
Dames 15 kilometer:
1 Marietta ten Bokkel, Hengelo:
1.10.03; 2 Tineke van Vliet, Zutphen
1.11.12.

Roland Besselink wint Oudejaarscross

Het eerste jaar dat de loopgroep 'Run2dayrunners Vorden' de organisatie
van de Oudejaarscrossloop heeft overgenomen, is een succes geworden.
De loopgroep besloot tot deze organisatie nadat de VRTC 'De Achtkaste-
lenrijders' eind vorig jaar besloot, dat het na 25 jaar organiseren welletjes
was geweest. 'Doodzonde' zo vond de Vordense loopgroep 'Run2dayrun-
ners'. Na de barre weersomstandigheden van vrijdagavond, togen deze za-
terdagmorgen 31 december toch nog 132 hardlopers richting Vorden,
waar de Oudejaarscrossloop bij de accommodatie van de voetbalvereni-
ging Vorden van start ging.

Een succesvolle formule blijkt dit te
zijn gezien het aantal bezoekers dat
hiervoor vanuit alle windstreken tel-
kens naar de Vordense Dorpskerk
komt. ook in 2006 zal er dus opnieuw
regelmatig gelegenheid zijn om be-
kende en geliefde liederen te zingen.
Er zal een kort meditatief moment

worden gehouden door dhr. J.J. Dom-
burg uit Zelhem over het thema: "Het
enige doel". De muzikale begeleiding
is in handen van dhr. K. van Dussel-
dorp. 
Na afloop is er gelegenheid om onder
het genot van koffie of thee gezellig
na te praten en elkaar te ontmoeten.
Er kunnen tevens nieuwe verzoeklie-
dren worden aangevraagd tijdens het
koffiedrinken in het kerkelijk cen-
trum 'de Voorde'. 
Er is ook een boekentafel waar boe-
ken, gedichtenbundels, etc. gratis wor-
den uitgeleend.

Zangdienst met verzoekliederen
Op zondagavond 8 januari ’s
avonds om 19.00 uur is er in de
Dorpskerk van Vorden weer een
zangdienst met verzoekliederen
die de afgelopen tijd zijn aange-
vraagd.

Tijdens de tweede set kwam de zaal
goed los onder de wat oudere rock
nummers, en betrad ook Gorro het po-

dium. Met een paar denderende gitaar
solo's die als vanouds weer van een
hoog kwaliteitsgehalte waren ging het
toch weer aardig spoken op de dans-
vloer. Na the Heinoos was het de beurt
aan dj Oliver en die maakte er daarna
nog eens een mooi feest van door een
mengeling van dance en gezellige
meezingers door de zaal te laten gal-
men. Ook hij had nog een verrassing
in petto, hij had namelijk dj Milo als

gast dj meegenomen. Dj Milo, nu ge-
noteerd in de top 100 waar veel van
wordt verwacht, vermaakte zich prima
en zo ook het publiek die dit optreden
fantastisch vond. The Heinoos waren
onder de indruk van dit oud en nieuw
feest en gaven nog een compliment
aan de organisatie en aan het publiek:
“het was machtig mooi in Vorden en
we komen graag nog weer een keer
terug”.

Geslaagd oud en nieuw feest Sporthal 't Jebbink

De Stevo kan terug kijken op een
geslaagd oud en nieuw feest. In een
zeer mooi aangeklede zaal met een
hoog bling bling gehalte trappen
"De Heinooi’s" af met viva chaotica
en kwam de sfeer er al goed in te
zitten.

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

v . o . f .
s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Agrarisch mede-

werker gezocht!

Herhaalde oproep!

Urtica De Vijfsprong in Vorden zoekt ter ondersteuning van onze boer een

agrarisch medewerker voor het melken en verzorgen van 30 koeien.

We zoeken iemand met aantoonbare ervaring in dit werk voor 2 tot 4

dagen per week en eens per 3 weken een weekend. 

De werktijden doordeweeks zijn van 17.00 tot 19.00 uur, in het weekend

van 6.30 tot 10.30 en van 16.00 tot 17.00 uur. 

Dit werk is voorlopig voor een half jaar. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Willem Beekman, 

tel: 06-50 44 06 44.
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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

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van 
Hout- en Gaskachels 

op afspraak

06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLEEEE    AAAAAAAANNNNBBBBIIIIEEEEDDDDIIIINNNNGGGG

* Vuren panlat 0,35 per meter

* Vuren 5x7 cm 1,22 per meter

* Vloerplaat 10,00 per m2
Lid van

Hengelosestraat 61 • 7256 AB Keijenborg
Telefoon (0575) 46 15 15 / 06-51 220 150

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

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

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

Voegbedrijf

GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk

• reinigen

• voegen

• impregneren

• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
� (0544) 37 70 08

BORCULO
� (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Je weer goed voelen!

Praktijk voor 
psychosociale counseling

Marga Jansen
Beatrixlaan 20, Vorden
Tel. 0575-441569
MMJansen@hccnet.nl

• Lid LVPW •

20%
Kerkstraat 11, tel. (0575) 46 12 35 Hengelo (Gld.)

NU 20% 
kassakorting

op de voordeelprijzen

Dames- en herenmode

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Wij van boerderijwinkel den 4 akker
wensen u een gezond 2006 toe.

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 
6 verse scharreleieren 

van eigen bedrijf  gratis.

Openingstijden
ma. t/m do. 13.30 - 19.00 uur

vr. 10.00 - 12.00 uur   13.00 - 19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren 20 soorten schnitzels en vele kipgerechten 

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

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

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

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

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Alle KINDERJASSEN

-40%
KINDERBODYWARMERS

-50%

OPRUIMING

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Gehele WINTERCOLLECTIE

30%
50%

OPRUIMING

KORTING

OP=OP

(fleece)jassen, truien, thermo blouse, flanel blouse,

m.u. v. de aanbiedingen handschoenen etc. etc.



Moed werd in dit geval beloond want
de bezoekers kregen een prachtig con-
cert voorgeschoteld. Het Don Kozak-
kenkoor begon met enkele bekende
kerstliederen, waarna Russische volks-
muziek ten gehore werd gebracht. Het
achtman sterke koor, produceerde een

volume van wel tachtig man! Het ap-
plaus van het zeer enthousiaste pu-
bliek duurde soms nog langer dan het
lied zelf! 
Bart Hartelman, voorzitter van de
Stichting Vrienden van de kerk op de
Kranenburg, bracht in zijn welkomst-

woord ook nog 'de haan' onder de wel-
willende aandacht. De 'haan' staat nu
nog in de kerk, maar zal voorjaar 2006
weer geplaatst worden, op de plek
waar hij thuis hoort, de torenspits. 
De aanwezigen in de kerk bedankten
tenslotte de Kozakken, in het Rus-
sisch, met een hartelijk 'spaziba',
(dank je wel) en een welgemeend 'da
svidanja' (tot ziens), waarna de zan-
gers achter in de kerk persoonlijk af-
scheid namen van het publiek. Voor
hen een waardige afsluiting van een
succesvol jaar!

Don Kozakken Chor in Antoniuskerk

Toen geheel Nederland vrijdagavond vanwege de barre weersomstandig-
heden werd opgeroepen om toch maar vooral thuis te blijven, waren er
toch nog ruim honderd personen naar de Antoniuskerk in de Kranen-
burg getogen om daar te luisteren en te kijken naar een concert van het
Schwarzmeer Don Kozakkenkoor die op tournee door Nederland ook Kra-
nenburg aandeed.

Het Schwarzmeer Don Kozakken Chor

De muziekvereniging Concordia
houdt op zondagmorgen 15 janua-
ri a.s. in het dorpscentrum het tra-
ditionele Nieuwjaarsconcert. 

Het harmonieorkest onder leiding van
Hugo Klein Severt heeft een gevari-
eerd programma ingestudeerd waarin

muziek uit de meest uiteenlopende
films ten gehore zal worden gebracht. 
Ook de drumband onder leiding van
Mike de Geest zal aan het concert mee-
werken. Ook zij hebben onder meer
filmmuziek ingestudeerd. 
Het Nieuwjaarsconcert begint om
11.30 uur. De toegang is gratis.

Nieuwjaarsconcert Concordia

Dit toernooi waaraan alle jongens en
meisjes uit de gehele regio konden
meedoen trok bijna 50 deelnemers die
allemaal qua leeftijd in verschillende
poules werden ondergebracht.

DE UITSLAGEN IN DE DIVERSE
POULES WAREN ALS VOLGT: 
Poule 1:
1 Amory Darmmohoetoma, Halle 12
punten; 2 Dirk Jan Luytenaar, Warns-
veld 9 ; 3 Jelle van Rossum, Vorden 9; 4
Maarten van Saane, Warnsveld 7; 5 Pe-
ter Hiddink, Baak, 7. 

Poule 2:
1 Sjors Peree, Winsterswijk 12 punten;
2 Thijs Peree, Winterswijk 12; 3 Bas ter
Beest, Halle 8; 4 Kevin Bruil 8; 5 Marco
Vreeman, Wichmond 6. 

Poule 3:
1 Roel Wesseldijk, Laren 12 punten; 2

Roald Looge, Brummen 12; 3 Max Vier-
hout, Brummen 10; 4 Valentijn Tee-
ring, Vorden 9; 5 Tom Bruinsma, Vor-
den 7. 

Poule 4:
1 Rik Joolink, Hengelo 9 punten; 2 Ot-
to Jonasse, Warnsveld 8; 3 Marleen
Sluyters, Warnsveld 4; 4 Gerben Jool-
ink 4; 5 Bryan Darmohoetomo, Halle
3. 
Poule 5:
1 Tim Vermeulen, Barchem 14 pun-
ten; 2 Frank Scheffer, Vorden 7; 3 Niels
Hartman, Vorden 9; 4 Stefan de Boer,
Brummen 4; 5 Luuk Frankenmolle,
Wichmond 7 punten. 

Poule 6:
1 Moniek Vos, Hengelo 16 punten; 2
Erwin Leusink, Hengelo 16; 3 Arjan
Vos, Hengelo 10; 4 Niels Scheffer, Vor-
den 8; 5 Jordi Houwen, Vorden 8. 

Poule 7:
1 Jordi van Til, Vierakker 18 punten; 2
Peter van Oudheusden, Hengelo 16; 3
Dylan Weustenenk, Hengelo 14; 4 An-
nelien van Gemert, Warnsveld 14; 5
Twam Eggink, Vorden 6 punten.

Damfestijn met oliebollen
In het Ludgerusgebouw in Vieark-
ker werd vrijdagmiddag 30 decem-
ber een damfestijn gehouden, waar
behalve de damprestaties ook de
oliebollen centraal stonden.

Volleybalvereniging Dash heeft
een groot aantal jeugdleden. Voor
de B-jeugdleden, ruim 24 meiden,
heeft de technische commissie een
clinic georganiseerd. Marinus
Wouterse en zijn assistent, twee
toptrainers uit de eredivisie gaven
met de B-jeugd van Dash een trai-
ning gericht op de aanval. Zij wer-
den geassisteerd door de dames
van het eerste team. Deze clinic is
een vervolg op de in april gegeven
clinic over de verdediging.

Vol enthousiasme, getuige de foto's,
nam de jeugd deel aan deze training.
Alle basisprincipes van de aanvalstech-
niek werden doorgenomen. De jeugd-
trainers van Dash hadden deze basis-
technieken goed aangeleerd, zodat de

meeste jeugdleden de opdrachten van
de trainers konden uitvoeren. 
Aan het eind werd vol vuur deelgeno-
men aan een spelvorm waarbij game-
like de aanval kon worden geoefend.
Dankzij de goede tips van deze toptrai-
ners komen de meiden weer een stap
verder op weg naar de topteams van
Dash en wie weet nog wel verder.  

In februari geven de hoofdtrainers van
Dash deze clinic aan de C-jeugd. Op za-
terag 7 januari nemen drie teams van
Dash deel aan de open clubkampioen-
schappen. Met de D, C en B jeugd pro-
beren zij de voorrondes door te ko-
men. Als dat lukt dan mogen de teams
naar de halve finale en daarna de fina-
lerondes, om zo te proberen Neder-
lands kampioen te worden.

Dash timmert aan de weg met de jeugd Shellstation Groot Jebbink
pakt voor de 3e keer groots uit!

De gelukkige eigenaars van de radiografisch bestuurbare Ferrari-F1 wagen t.w.v. € 130,-
zijn Niels Valster en zijn vader uit Vorden en de heer Smale uit Wichmond geworden.
Dit was de laatste trekking van de Shell V-Power aktie die plaats vond op vrijdag 30 decem-
ber jl. De trekking is verricht door Nick Zessink uit Hengelo (G).

VAN AMERONGEN OP PODIUM IN
WERELDBEKERCROSS
Thijs van Amerongen heeft in de afge-
lopen week verschillende crossen ge-
reden in Belgie. En dit niet zonder suc-
ces. Werd hij op 24 december nog 12e
in Diegem(winnaar Niels Albert uit
Belgie), op tweede kerstdag reed hij in
de wereldbekercross in Hofstade naar
een mooie 3e plek. Winnaar werd Ke-
vin Pauwels uit Belgie. Lange tijd reed
Van Amerongen op een tweede plek.
Echter werd hij in de laatste ronde bij-
gehaald door Sebastiaan Langeveld en
door hem verslagen in de sprint. Op
woensdag 28 december reed Van Ame-
rongen in Loenhout naar een 12e plek.
Winnaar was hier wederom Niels Al-
bert.
In de afgelopen week werden ook de
laatste twee wedstrijden voor de GOW-
competitie verreden in Almelo en Ol-
denzaal. In Almelo werden bij de Elite
Richard Sleumer 2e en Bart Bezemer
6e. Bij de Veteranen reed Rudi Peters
naar een 5e plek en Frans de Wit naar
een 8e.
Bij de finalewedstrijd in Oldenzaal
stonden veel RTV-ers aan het vertrek.
Bij de Elite reed Jan Weevers naar een
mooie 4e plek(10e eindklassement). Ri-
chard Sleumer werd 11e(4e eind-
klass.), Peter Makkink 13e (12 eind-
klass.), Bart Bezemer 19e (13e eind-
klass.) en Martin Wijers 23e. 
Bij de Dames reed Greta Klein Brinke
naar een 2e plek. In het eindklasse-
ment werd zij ook 2e. Susan de Lijser
werd 4e(9e eindklass.) 
Nieuweling Jeroen Bourgonjen werd
in zijn categorie mooie 8e.
Bij de veteranen Rudi Peters 5e(6e in
eindklass.), Garjo Kamphuis 8e (11e
eindklass.) en Frans de Wit 12e(12e
eindklass.)
Junior Rens te Stroet reed niet mee in
de finalewedstrijd maar behaald in
het eindklassement toch een mooie 5e
plek.

Op 7 en 8 januari worden in het Bra-
bantse Huybergen de Nederlandse
kampioenschappen veldrijden verre-
den. Hier zullen ook weer verschillen-
de renners van RTV Vierakker Wich-
mond aan het vertrek staan. Thijs van
Amerongen kan hier zijn plek in de
WK-ploeg zekerstellen. Het WK veld-
rijden word eind van deze maand ver-
reden in Zeddam.

W i e l e r s p o r t

ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst
De ANBO-afdeling Vorden start in het
nieuwe jaar met een optreden van de
bekende Achterhoekse verhalenver-
telster en schrijfster, mevrouw Dini
Hiddink uit Lochem. Vrijdag 6 janua-
ri brengt zij om 14.00 uur in zaal 't
Stampertje een middagvullend pro-
gramma met verhalen en gedichten
in de taal van de streek waar ze is op-
gegroeid. Als de voorteken niet be-

driegen dan wordt het een gezellige
middag waar het luisteren naar hila-
rische verhalen en fijne gedichten
wordt afgewisseld met het nuttigen
van enige traktaties. Leden en overige
belangstellenden zijn van harte wel-
kom. Dini Hiddink is een geboren
Achterhoekse. Op 18 mei 1940 aan-
schouwde zij het levenslicht op boer-
derij "De Denneboom"in Zwiep. Vanaf

haar zestiende jaar is zij actief in het
besturen van allerlei organisaties. Zo
is ze bijvoorbeeld al zeer veel jaren
voorzitter van "Vrienden van de
Streektaal veur Lochem en Umge-
ving". Veel mensen in de Achterhoek
kennen haar van voordrachten in het
Lochems dialect. Ook buiten het ei-
gen taalgebied verzorgt ze avonden
met voordrachten en voorlezingen
uit eigen werk. In 1983 verscheen
haar eerste boek met de titel; "Wer-
ken zolang het licht was". Verder ver-

schenen van haar hand "Onderdui-
ken in Zwiep", "Ploetern"; "Wiej Ploe-
tert vedan", "Mieneke en Bets van de
Kuperieje"en "De gevelde Eik"Het laat-
ste boek handelt over gedachten en
gevoelens na het overlijden van haar
partner. De daarvoor genoemde boe-
ken bevatten respectievelijk verhalen
uit de oorlog die zich in en om de
boerderij van haar ouders afspelen;
herinneringen aan haar jeugd en dia-
lectverhalen. Onlangs is een nieuw
boek van haar hand verschenen.
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Het gemeentebestuur nodigt u van
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie
op 5 januari 2006 bij Hotel
Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24,
7251 BB Vorden, tel. (0575) 55 13 12.
Alle inwoners, instellingen,
verenigingen en bedrijven zijn van
harte welkom. Een prima gelegen-
heid om in ongedwongen sfeer
onder het genot van een hapje en
een drankje (nader) met elkaar
kennis te maken en elkaar 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.

Het programma voor de avond is:
19.45 uur ontvangst 
20.00 uur openingswoord 

ceremoniemeester
20.10 uur nieuwjaarstoespraak 

burgemeester
20.20 uur felicitaties genomineer-

den en bekendmaking 
‘vrijwilliger van het jaar 
2005’ 

20.30 uur huldiging kampioenen 
2005

21.00 uur informele gedeelte 
(receptie)

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

Met vriendelijke groet, 
Henk Aalderink, Burgemeester

Jaargang 2
Nr. 1
3 januari 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari a.s.

Gewijzigde tarieven
Regiotaxi Achterhoek 2006

Vanaf 1 januari 2006 gelden voor
Regiotaxi Achterhoek nieuwe
tarieven. De tariefsaanpassing
komt overeen met de algemene
tariefsverhoging in het stad- en
streekvervoer.  De volgende tarie-
ven worden per 1 januari 2006
gehanteerd:

Halte/halte Deur/deur
Deur/halte

WVG reiziger:
Instaptarief € 0,45 € 0,45
1e t/m 5e zone € 0,45 € 0,45

OV reiziger:
Instaptarief € 0,45 € 1,50
1e t/m 3e zone € 0,45 € 1,50
4e t/m 5e zone € 0,90 € 3,00

Speciaal bericht voor schoolkinderen van
Bronckhorst
Op woensdag 11 januari 2006 kunnen
jullie van 13.00 tot 16.00 uur kerstbo-
men, die aan de weg liggen, brengen
naar onderstaande locaties in de ge-
meente Bronckhorst. Voor elke
kerstboom die jullie brengen, ontvang
je € 0,20. Met deze inzameling leve-
ren jullie een bijdrage aan verminde-
ring van de afvalberg. De kerstbomen
worden na versnippering hergebruikt
in bijvoorbeeld plantsoenen en dat is
een goede zaak voor het milieu.
• Halle, speelplaats Abbinkskamp
• Hengelo Gld., gemeentewerf aan de

Zelhemseweg 38

• Hoog-Keppel, zwembad Hessenhal
aan de Monumentenweg 32

• Steenderen, gemeentewerf aan de
Dr. A. Ariënsstraat 33b

• Velswijk, speelplaats de Boom-
gaard

• Vorden, gemeentewerf aan Het Ho-
ge 65

• Wichmond, evenemententerrein
aan de Baakseweg

• Zelhem, Stationsplein en gemeen-
tewerf aan de Kampweg 2

Huiselijk geweld is de meest voorko-
mende vorm van geweld in onze sa-
menleving. Om dat probleem aan te
pakken, is eind vorig jaar het Advies-
en Steunpunt Huiselijk Geweld
(ASGH) geopend. Dit is een initiatief
van 19 gemeenten in Gelderland,
waaronder Bronckhorst. Iedereen
die iets te maken heeft met huiselijk
geweld kan altijd en anoniem bij het
steunpunt terecht voor advies, infor-
matie en hulp: slachtoffers, maar ook
getuigen, mensen die een vermoeden
hebben van huiselijk geweld en da-
ders. Doel van het ASGH is om men-
sen eerder in actie te laten komen,
het geweld bespreekbaar te maken
en natuurlijk om het te stoppen. 

Wat is huiselijk geweld
Huiselijk geweld is lichamelijk,
seksueel of geestelijk geweld, dat
door iemand uit de huiselijke kring
van het slachtoffer is gepleegd. De
term verwijst naar de relatie: dader
en slachtoffer kennen elkaar altijd.
Huiselijk geweld komt voor in alle
lagen van de samenleving, ongeacht
leeftijd, inkomen of achtergrond.
Vrouwen, mannen, kinderen en
ouderen kunnen slachtoffer zijn.
Bijna de helft van de Nederlanders 
is slachtoffer van huiselijk geweld 
of is dat eerder geweest. Slechts
twaalf procent van de slachtoffers
doet aangifte. Kortom, het is een

groot maatschappelijk probleem.

Lage drempel
Het advies- en steunpunt moet de
drempel verlagen om hulp te zoeken
bij huiselijk geweld. Het ASHG is be-
doeld om hulp dichterbij te brengen
en is een vraagbaak voor iedereen:
het advies- en steunpunt geeft infor-
matie en advies, verwijst door en
werkt samen met alle hulpinstellin-
gen. Iedereen kan er altijd anoniem
terecht. Op die manier hopen de
initiatiefnemers ook de aangifte-
bereidheid te bevorderen. Huiselijk
geweld is immers strafbaar.

Hoe kunt u het steunpunt bereiken?
Het ASHG is bereikbaar via 

tel. (0900) 66 000 66 (10 ct/min) en via
info@huiselijkgeweldgelderland.nl.
Er is geen bezoekadres. Meer
informatie kunt u ook vinden op de
websites www.bronckhorst.nl en
www.huiselijkgeweld.nl (klik in de
landkaart op Gelderland).

Naast Bronckhorst steunen de
gemeenten Aalten, Arnhem,
Berkelland, Doesburg, Doetinchem,
Duiven, Groenlo, Lingewaard, Montf-
erland, Oude IJsselstreek, Overbetu-
we, Renkum, Rheden, Rijnwaarden,
Rozendaal, Westervoort, Winterswijk
en Zevenaar het ASGH.

Huiselijk geweld is niet normaal! Je kunt er wat aan doen!
Bel of mail het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 

Huiselijk geweld is niet normaal! Je kunt er wat aan doen!

De gemeente wil burgers raad-
plegen over haar sociaal- en
gehandicaptenbeleid. Hiervoor wil
de gemeente graag de meest inten-
sieve vorm van cliëntenparticipatie,
door middel van het instellen van
cliëntenraden. De gemeente wil
zowel een cliëntenraad benoemen
op het terrein van de Wet werk en
bijstand (WWB) als op het terrein
van de Wet voorzieningen gehandi-
capten (Wvg).

De ‘cliëntenraad WWB’ heeft tot
taak (gevraagd of ongevraagd) te
adviseren over de (kwaliteit van)
dienstverlening en producten van
de gemeente die verband houden
met de Wet werk en bijstand. De
‘cliëntenraad Wvg’ heeft tot taak
(gevraagd of ongevraagd) te
adviseren over de samenhangende
wijze waarop de gemeente in al
haar beleid en verantwoordelijk-
heden, werkt aan de verbetering
van de mogelijkheden tot gelijk-
waardige maatschappelijke deel-
name van alle mensen met een
functiebeperking of chronische
aandoening (integraal gemeente-
lijke gehandicaptenbeleid). Een
cliëntenraad vergadert zoveel als
waartoe hij besluit, maar minimaal
tweemaal per jaar. De benodigde
faciliteiten, zoals vergaderruimte of
reiskosten, worden in overleg met
de gemeente vastgesteld. De
vergaderingen van de cliënten-
raden zijn openbaar en dus toe-
gankelijk voor iedere inwoner van
de gemeente.

Leden gezocht!
Cliëntenraden bestaan uit leden.
Uitkeringsgerechtigden, personen
die gebruik maken van een Wvg-
voorziening en vertegenwoordigers
vanuit relevante belangenorganisa-
ties kunnen als lid van een raad
worden benoemd. Leden van een
cliëntenraad worden door het
college van b en w voor een periode
van vier jaar benoemd. Heeft u
interesse in of ervaring met het
sociaal- dan wel integrale
gehandicaptenbeleid en/of wilt u
daar binnen onze gemeente over
meepraten, meldt u zich dan als lid
voor één van de cliëntenraden aan.
Dit kan via tel. (0575) 75 05 16 of via
e-mail h.dolleman@bronckhorst.nl 
Twijfelt u echter (nog) of u zich als
lid wilt aanmelden, dan kan wellicht
een bezoekje aan een vergadering
van een cliëntenraad u enthousiast
maken en u ‘over de streep trek-
ken’. Gemeente Bronckhorst
rekent op u!

Bijeenkomst cliëntenraden i.o.
De gemeente nodigt u als toekom-
stig lid of als belangstellend
toehoorder graag uit voor de
vergadering van de cliëntenraden
i.o. op 23 januari 2006, aanvang
20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Hengelo Gld. 
Op de agenda staat onder meer:
leden cliëntenraden, invulling
faciliteiten en de WMO. 

Wij zien u graag de 23e!

Cliëntenraden



Openbare bekendmakingen 

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

Aanvragen
Evenementen
• Vorden, 2 januari 2006 vanaf 01.00 tot 02.00 uur, feestavond in restaurant De Herberg,

Dorpsstraat 10
• Vorden, 12 maart 2006, start om 12.15 uur, 19e achtkastelen minimarathon, start en finish 't

Jebbink

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, Broekstraat 2, vergroten ligboxenmelkstal
• Halle, Vosweg 1a, bouw woning
• Halle, Nicolaasweg 1a, bouwen vrijstaande woning
• Hengelo Gld., Sarinkkamp 13, gedeeltelijk vergroten woonhuis
• Hengelo Gld., Hummeloseweg 26, vernieuwen schutting
• Hengelo Gld., Berkenlaan 20, plaatsen carport
• Laag-Keppel, Rijksweg 100, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen woonhuis
• Steenderen, Burg. Smitstraat 2, oprichten fietsenstalling
• Steenderen, Kastanjelaan 41-43, plaatsen carport
• Vierakker, Kapelweg 14, plaatsen pluimveestal
• Vorden, Nijverheidsweg 3, oprichten opslagruimte
• Vorden, Mosselseweg 3, plaatsen sanitairunit
• Vorden, hoek Nieuwstad/Willem Alexanderstraat, bouw appartementen ‘De Albershof’
• Vorden, Lindeseweg 26, vernieuwen schuur /garage
• Vorden, Hoetinkhof 283, gedeeltelijk vergroten woonhuis
• Zelhem, Priesterinkdijk 2, geheel oprichten woonhuis

• Zelhem, Dr. Grashuisstraat kavel 1 t/m 7, bouw 7 woningen
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat ongenummerd, bouw 2 woningen
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat ongenummerd, bouw 18 zorgappartementen
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat tussen 2 en 4, oprichten kerkgebouw

Voorgenomen vrijstellingen 
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met
toepassing van 

Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Laag-Keppel, Rijksweg 71, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning. Het betreft een

vrijstelling met toepassing van art 6, lid 3 sub a van het bestemmingsplan ‘Keppel 2000’
Vrijstelling is mogelijk via toepassing van art. 26, lid 1 sub a van dit bestemmingsplan.

• Wichmond, Vogelzang 10, voor het vergroten van de woning en bouw carport. Het betreft een
vrijstelling met toepassing van art. 5 lid 7 van het bestemmingsplan ‘Wichmond 1994'.

Deze bouwplannen liggen van 5 januari t/m 1 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.

• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 10, uitbreiden woning met kantoor. Het betreft een vrijstelling
met toepassing van art. 3, lid 8 van de voorschriften van het bestemmingsplan ‘Steenderen
1987’ in verband met het bouwen langs de bestaande openbare ruimte .

Dit bouwplan ligt van 5 januari t/m 18 januari 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. 

Raadsvergadering 
22 december 2005
Deze laatste vergadering van het
jaar werd goed bezocht door be-
langstellenden. Een aantal agenda-
punten is al uitgebreid besproken in
de commissievergadering en ston-
den op de agenda als hamerstuk.
Van de besproken agendapunten
lichten wij hieronder een aantal toe.

Aanpassing van het reglement van
orde voor raad en commissies
Op 27 oktober 2005 heeft de raad
besloten om anders om te gaan met
het spreekrecht van burgers in de
vergaderingen. De raad wil graag de
kwaliteit van besluitvorming, en
daarmee van het gemeentelijke be-
leid, verhogen. Ook wil de raad de
politiek graag dichter bij de burger
brengen. Tenslotte wil de raad het
imago van politiek en gemeente-
raad verbeteren door burgers en
doelgroepen door middel van
spreekrecht meer te betrekken bij
besluitvorming. Dit kan vooral tij-
dens commissievergaderingen. 
De raad heeft dan immers nog geen
standpunt ingenomen. Daarnaast 
is besloten om voorbereidingen van
bestemmingsplanwijzigingen,
planschadevergoedingen en
kredietaanvragen rechtstreeks op
de raadsagenda te plaatsen. In de
folder ‘Burgerinitiatief en spreek-
recht’ kunt u hier meer over lezen.
De folder is gratis af te halen in het
gemeentehuis.

Belastingverordeningen 2006
Een aantal nieuwe belastingveror-
deningen zijn aangenomen. In het
deel met openbare publicaties kunt
u onder het kopje ‘Verordeningen’
zien welke dit zijn. De verordenin-
gen staan in zijn geheel op onze
website www.bronckhorst.nl. Ook
kunt u tegen betaling een kopie van
een verordening opvragen.

Beslisdocument Basisbibliotheek
West-Achterhoek
De raad heeft besloten om het
bibliotheekwerk van de gehele ge-

meente Bronckhorst per 1 januari
2007 te laten verzorgen door de
basisbibliotheek West-Achterhoek.
Dit betekent dat de bibliotheek van
Vorden niet langer onderdeel uit
gaat maken van de basisbibliotheek
de Graafschap. In een beslis-
document zijn de belangrijkste
afspraken vastgelegd.

Nieuwbouw Openbare basisschool
De Dorpsschool en peuterspeel-
zaal Ot en Sien in Vorden.

De raad besloot unaniem om aan de
Kerkstraat in Vorden nieuwbouw
voor de basisschool, een wissello-
kaal en peuterspeelzaal te realise-
ren en stelde hiervoor geld
beschikbaar. Het wissellokaal is
voor gezamenlijk gebruik. Een
gedeelte van het plantsoen aan het
Wiemelink in Vorden is aangewezen
als locatie voor tijdelijke huisves-
ting. Ook is het huurbedrag voor de

peuterspeelzaal en het wissellokaal
vastgesteld.

Voorbereidingsbesluit t.b.v.
vestiging groenrecyclingbedrijf 
in Zelhem
Besloten is om het voorbereidings-
besluit te verlengen, om een vrij-
stelling te kunnen verlenen voor de
vestiging van een groenrecyclingbe-
drijf gelegen aan/nabij de Wassink-
brinkweg –hoek Kruisbrinkseweg in
Zelhem. Het door de VVD fractie in-
gediende amendement waarbij
voorgesteld is om niet eerder over
te gaan tot het aanvragen van een
noodzakelijke verklaring van geen
bezwaar bij Gedeputeerde Staten,
dan nadat de raad daarover is ge-
hoord, werd aangenomen. De PvdA
fractie steunde dit amendement
niet. 

Themabijeenkomsten
gemeenteraad
Bronckhorst
De verschillende stappen in de
beleidscyclus (oriëntatie � ontwik-
keling � uitvoering � evaluatie)
staan in onze gemeente centraal in
de voorbereiding van besluitvor-

ming. Dit betekent in de praktijk 
dat de gemeente Bronckhorst twee
raadscommissies heeft, de
commissie Beleidsontwikkeling en
de commissie Evaluatie en controle. 

De raad wil in extra themabijeen-
komsten onderwerpen bespreken
waarop de gemeenteraad zich nog
moet oriënteren (de oriëntatiefase
van de beleidscyclus). Tijdens deze
openbare themabijeenkomsten kan
op een meer informele wijze met
elkaar van gedachten worden
gewisseld. Verenigingen, belangen-
organisaties en andere instellingen
in de gemeente Bronckhorst die
betrokken zijn met genoemde
onderwerpen zijn van harte 
welkom deel te nemen aan deze
bijeenkomsten.

In januari 2006 worden de volgende
themabijeenkomsten gehouden:

• Woensdag 11 januari 2006 om
19.30 uur over het Afvalbeleidsplan
Deze themabijeenkomst staat in het
teken van het ontwikkelen van
kaders voor het opzetten van een
afvalbeleidsplan. De raad heeft in
haar raadsprogramma 2005-2010
‘Een solide fundament voor
Bronckhorst’ over dit onderwerp
aangegeven, dat zij in 2006 van het
college een beleidsplan wenst te
ontvangen. Voordat het college aan
de slag kan met het opstellen van
een afvalbeleidsplan heeft het
college kaders nodig om dit verder
op papier te zetten. De themabij-
eenkomst is bedoeld om de 
raads- en commissieleden te laten
nadenken over keuzemogelijkheden
en uitgangspunten die als leidraad
dienen voor het opstellen van een
Afvalbeleidsplan. De keuze-

scenario’s worden deze avond
toegelicht vanuit het thema de
‘afvaldriehoek’. Deze driehoek
bestaat uit de elementen ‘kosten’,
‘milieu’ en ‘service’. Het doel van 
de avond is om te komen tot een be-
stuursopdracht aan het college. 
De bestuursopdracht wordt in de
raadsvergadering van 23 februari
2006 vastgesteld.

• Dinsdag 17 januari 2006 om 
19.30 uur over het Subsidiebeleid
Deze themabijeenkomst staat in 
het teken van het harmoniseren en
ontwikkelen van het subsidiebeleid
dat voor de gehele gemeente
Bronckhorst geldt. De voormalige
gemeenten Hummelo en Keppel,
Hengelo, Steenderen, Vorden en
Zelhem hadden elk hun eigen
subsidieverordening waarbij
verschillende toetsingskaders
werden gebruikt. Op grond van de
Algemene Regels Herindeling (Arhi)
is de gemeente verplicht om met
ingang van 1 januari 2007 een nieu-
we Subsidieverordening te hebben.
Op basis van deze nieuwe Algemene
Subsidieverordening kunnen alle
subsidieaanvragen volgens
dezelfde regels worden beoordeeld.
Raadsleden worden geïnformeerd
over de mogelijkheden (uitgangs-
punten en mogelijke financiële en
maatschappelijke effecten). Tevens
worden zij gevraagd de grote lijnen
aan te geven waarmee het college
aan de slag moet. Ook deze thema-
bijeenkomst moet uitmonden in een
bestuursopdracht aan het college,
die in de raadsvergadering van
januari 2006 wordt vastgesteld. 
Het is de bedoeling om de vaststel-
ling van de Algemene Subsidie-
verordening en de verfijning
Subsidiebeleidskader, in afwijking
van de oorspronkelijke planning, in
de raadsvergadering van 23 novem-
ber 2006 vast te stellen.

De openbare themabijeenkomsten
worden gehouden in de raadzaal
van het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat 20 in Hengelo Gld.
Aanvang 19.30 uur. 
U bent van harte welkom. 

Uit de raad

Gemeenteraad met nieuwe voorzitter



Verleende vergunningen 
Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 28 december 2005:
• Keijenborg, Teubenweg 6, gedeeltelijk vergroten woning
• Olburgen, Roggeland 2, uitbreiden van de woning. Verleend met vrijstelling op grond van 

art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 28 december 2005:
• Baak, Dambroek 20, inpandig verbouwen van bedrijfsruimte. Verleend met vrijstelling op grond

van art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Baaksevoetpad 5, plaatsen zwembad
• Zelhem, Rubensstraat 8, vergroten woning en bijgebouwen
• Zelhem, Lageweg 12, oprichten timmerwerkplaats
• Zelhem, Magnoliaweg 1, gedeeltelijk veranderen winkelpand

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 28 december 2005: 
• Vorden, Nieuwstad 3-5b, (locatie voormalige A en P supermarkt) bouw appartementengebouw.

Verleend met vrijstelling op grond van art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen 
Verzonden op 28 december 2005:
• Keijenborg, Hengelosestraat 17, geheel slopen van opslagsilo voor grondstoffen

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 mi-
lieu. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hoog-Keppel, in verband met werkzaamheden aan de ophaalbrug is de Jonker Emilweg van 

16 t/m 18 januari 2006, of zoveel korter of langer dan wenselijk is, gesloten voor alle verkeer

Bestemmingsplannen
Ontwerpbeleidsregels voor nieuwe landgoederen in de gemeente
Bronckhorst
B en w hebben ontwerpbeleidsregels geformuleerd voor nieuwe landgoederen in de gemeente
Bronckhorst. De beleidsregels bieden een raamwerk voor het al dan niet ontwikkelen van nieuwe
landgoederen. 

De ontwerpbeleidsregels en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 januari t/m 
15 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 de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Halseweg 59b te Halle’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Halseweg 59b te Halle’ en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 5 januari t/m 1 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 de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de verbouw van de voormalige bedrijfsbebouwing op het perceel tot
woning, kantoor, magazijn en werkplaats ten behoeve van een glaszet- en schildersbedrijf.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van Bronckhorst, Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo Gld.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 5 januari t/m 15 februari 2006
tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter
inzage:

• Zelhem, Stikkenweg 15, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit bouw- en
houtbedrijven milieubeheer 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.

Verordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 december 2005 vastgesteld:
• Verordening onroerende-zaakbelastingen
• Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
• Verordening reinigingsheffingen
• Verordening rioolrechten
• Legesverordening Bronckhorst

De verordeningen liggen vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Financiën en
belastingen in het gemeentekantoor. Een kopie van de verordeningen is tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar. De verordeningen treden in werking op 11 januari 2006. 

• Verordening cliëntenraad integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid 2005
• Verordening cliëntenraad Wet werk en bijstand 2005

De verordeningen treden in werking op de eerste dag volgend op die waarop zij zijn bekend-
gemaakt. Voor iedereen liggen deze twee verordeningen ter inzage bij de griffie in het
gemeentehuis en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Openbare bekendmakingen - vervolg 

Praktijk voor 
overgangsklachten

J. la Croix 
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 81 
Toverstraat 7, Baak
Aangesloten bij Care for Women
Veelal vergoeding zorgverzekeraar
Praktijk in Baak/Zutphen/Brummen/Ruurlo/Groenlo

Wij wensen alle inwoners van Bronckhorst

een gelukkig en gezond 2006!

fractie Partij van de Arbeid

7 jan
LIJN 7

KIEK NOW US
14 jan

FRAGMENT
SLAYER COVERBAND

IEDEREEN DE BESTE WENSEN!

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

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

Huisgemaakte rundvleessoep
***

Kabeljauwfilet met mosterdsaus

of malse sucadelapjes
*** 

Vruchten sorbet

Dit alles wordt geserveerd met gebakken aardappelen,

frites en 2 soorten groenten.

voor de prijs van € 16,50 p.p.

woens-, donder- en vrijdag vanaf 16.00 uur.

zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Alle WINTERJASSEN

30%
50%

OPRUIMING

KORTING



Beter in prijs en advies

Stationsstraat 7  
7021 CJ  Zelhem

Tel. 0314 - 626 171
zelhem@vakantieXperts.nl

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

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

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

Alzheimer Café 
over landelijk

dementieprogramma
Het eerste Alzheimer Café van 2006 staat in het te-
ken van het Landelijk Dementieprogramma.
Tijdens de ontmoeting op dinsdag 10 januari tussen
19.30 en 21.30 uur in Het Borghuis in Doetinchem
komen zoveel mogelijk aspecten aan de orde van
het LDP, dat de verbetering van de kwaliteit van
leven van dementerenden en hun naasten ten doel
heeft. De LDP-regio Doetinchem omvat de gemeen-
ten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek,
Doesburg en Bronckhorst.
Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks
trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan een
vorm van dementie lijden, hun partners, familiele-
den, vrienden en hulpverleners en alle andere
belangstellenden. Het wordt elke tweede dinsdag
van de maand tussen 19.30 en 21.30 uur gehouden.
De toegang is gratis.
De grote belangstelling voor het Alzheimer Café
heeft tot gevolg dat er dringend behoefte is aan vri-
jwilligers, die een of andere vorm van hulp willen
verlenen, tijdens de bijeenkomsten. Ook voor
diverse andere activiteiten, zoals belangenbehartig-
ing voor dementerenden en hun naasten, is de
afdeling Doetinchem en omstreken van Alzheimer
Nederland op zoek naar vrijwilligers. Via het cen-
trale bureau in Bunnik kunnen vrijwilligers train-
ingen en cursussen volgen. Belangstellenden voor
dit vrijwilligerswerk kunnen contact opnemen met
mevr. Rita Duijn-Visser, tel. 0414-334867.
Aan de informele sfeer en het laagdrempelige ka-
rakter van het Alzheimer Café wordt bijgedragen
door de mogelijkheid om voorafgaande aan de
bijeenkomst de maaltijd te gebruiken. Het menu
wordt tussen 17.30 en 19.00 uur in Het Borghuis
geserveerd.

Wedstrijdprogramma 
V.V. Zelhem

Zaterdag 7 januari. Pupillen. Zelhem D1A-
Steenderen D1A. Aanvang: 9.00 uur; DZC '68 D4B-
Zelhem D1B. Aanvang: 15.40 uur; Pax D4A-Zelhem
D2A. Aanvang: 12.20 uur; Zelhem F1-Pax F6.
Aanvang: 12.20 uur.
Zondag 8 januari. 
Nieuwjaarsreceptie Voetbalvereniging Zelhem voor
leden, donateurs en sponsoren. Aanvang: 14.30 uur
in de kantine op Sportpark de Pol.

Yunio kraamzorg 
gecertificeerd!

Veel (aanstaande) ouders in Oost-Gelderland kiezen
voor Yunio kraamzorg vanwege haar professionele
en deskundige begeleiding. Omdat zowel ouders als
Yunio het belang van goede kwaliteit onderkennen,
had Yunio zich voorgenomen zich nader te certifi-
ceren en op donderdag 22 december behaalde
Yunio het HKZ-certificaat met vlag en wimpel.
Opval-lend vonden de toetsers het enthousiasme en
de motivatie van de medewerkers en de open sfeer
binnen de organisatie.
Gecertificeerd zonder aanmerkingen
Op 21 en 22 december werd Yunio kraamzorg daar-
voor door een drietal medewerkers van de externe
organisatie Lloyds, getoetst. Direct na de toetsing
maakten zij bekend dat Yunio kraamzorg voldoet
aan de nieuwste normen die voor de kraamzorg van
toepassing zijn. Yunio heeft hiermee het HKZ-certi-
ficaat (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoorde-
ling in de Zorgsector) behaald. De toetsers hadden
geen enkele aanmerking op de manier waarop
Yunio haar kraamzorg organiseert. Hoofdtoetser
mevr. Raaphorst: "Yunio kraamzorg voldoet ruim-
schoots aan de HKZ-eisen. 
De open en prettige onderlinge sfeer, vonden we
opvallend. Alles was bespreekbaar. De medewerkers
zijn enthou-siast en gemotiveerd om te werken vol-
gens het kwaliteitssysteem". Lloyds heeft met veel
medewerkers van Yunio gesproken maar ook een
gezin thuis bezocht. Ook in het gezin voldeed Yunio
kraamzorg ruimschoots aan de kwaliteitsnormen.
Mevrouw Raaphorst: "Yunio is een transparante
organisatie, die doet wat ze zegt."
Blij met certificering
Yunio heeft een juiste benadering van ouders, hun
baby en eventuele broertjes en zusjes en geeft op
een goede manier uitvoering aan haar beleid. Het is
Yunio gelukt om van het werken aan kwaliteit een
proces te maken dat in de hele organisatie leeft en
gedragen wordt. Yunio voldoet aan de gestelde
eisen rondom regelgeving en veiligheid. Hiermee is
een mijlpaal bereikt. 
Het HKZ-certificaat is een bewijs dat Yunio haar
dienstverlening voortdurend verbetert. Kwaliteit
blijft een continu proces om zowel de ‘grote’ als de
‘kleine klant’ binnen de kraamzorg steeds zo goed
mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Rook-
ontwikkeling 

in Zonnekamp
Op 29 december kreeg de politie omstreeks
21.35 uur een melding van ernstige rookontwik-
keling op de 1e verdieping van het verzorgings-
centrum aan de Magnoliaweg te Zelhem. Ook de
brandweer was gewaarschuwd. Bij controle
bleek dat een van de bewoners via de magnetron
een oliebol had willen opwarmen. De mag-
netron stond echter te hoog ingesteld, waarna
de oliebol de rookontwikkeling veroorzaakte. 
De bewoner heeft toegezegd om de overige gang-
bewoners op een oliebol te trakteren tegen de
schrik en beloofde deze bollen niet zelf warm te
maken.



Wouter Landeweerd neemt na 30 jaar afscheid van Wolfersveenschool

Soms is onderwijs een roeping

Carbid schieten op ‘de Pol’

Toen Wouter Landeweerd in 1976
gevraagd werd om de taak van (toen
nog) ‘Hoofd der School’ op zich te
nemen, was dat een gokje, want de
school in ’t Wolfersveen werd ernstig
bedreigd in haar bestaan. "Ik had op
dat moment een vaste aanstelling
aan de Jan Ligthartschool in Zelhem
en kreeg een tijdelijke aanstelling
van 1 jaar aan deze school en de
vooruitzichten waren slecht. 

Collega-scholen in buurtschappen
konden het hoofd niet boven water
houden en werden gesloten, maar
vanaf het begin heb ik in het
bestaansrecht van de school geloofd
en daar heb ik altijd voor willen strij-
den".
Maar de school had op dat moment
maar 23 leerlingen en de sluitings-
norm was in die tijd 33, dus echt
bestaansrecht had de school niet.

Wim en Katrien trouwden op 27
december 1945, direct na afloop van
de 2e Wereldoorlog en ze begonnen
met niks in een klein kippenschuur-
tje dat als hun woning dienst deed.
"Gin gekke dingen doen" en "Eerst
verdienen en dan kopen" is hun
motto en door hard werken, zuinig
leven en zich inzetten voor de omge-
ving kunnen ze met trots terugkij-
ken op hun werkzame leven. 
In de ‘60er jaren begonnen ze naast
het bouwbedrijf een meubelwinkel
aan de Dorpsstraat in Halle. Katrien
ging er zelfs voor aan de studie om
de benodigde winkelpapieren te
halen.  
Het bouwbedrijf werd overgenomen
door zoon Jan (en nu door kleinzoon
Nico) en de meubelzaak door zoon

Willie. Zelf verhuisden ze toen naar
hun huidige woning schuin tegeno-
ver de winkel aan de Dorpsstraat.
Een deel ervan is ingericht als teken-
kamer, van waaruit de bouwvergun-
ningen worden voorbereid.
Nu ze 60 jaar getrouwd zijn willen
Wim en Katrien het wel kalmer aan
gaan doen, maar voorlopig zien ze
nog zo veel werk dat het er nog niet
echt van zal komen.
Burgemeester dhr. Aalderink kwam
het paar namens het gemeentebe-
stuur van de gemeente Bronckhorst
feliciteren met hun 60-jarige huwe-
lijk en van de commissaris van de
Koningin van de provincie Gelder-
land ontvingen ze een brief met feli-
citaties.

Dhr. Landeweerd wist niet alleen de
gemeente Zelhem en het Ministerie
van Onderwijs van dat bestaans-
recht te overtuigen, ook de buurt-
schap ging er zelf weer in geloven en
door gezamenlijke inzet werd het
bestaansrecht in de jaren erop bewe-
zen. "Het was niet verwonderlijk dat
de school er bij mijn komst zo voor
stond. Mijn voorganger was
inmiddels 59 jaar oud en zag de
onderwijsontwikkelingen op zich af
komen. Daarbij was het bestuur in
die jaren niet echt op de hoogte van
de stand van zaken. Het eerste jaar
stond ik er alleen voor. Ik was hoofd,
maar ook onderwijzer van de eerste
klas en werd alleen geholpen door
een zogenaamde ‘kwekeling’. Toen
het nieuwe enthousiasme oversloeg
op ouders, bestuur en ouderraad en
het leerlingaantal toenam, konden
we haar na haar opleiding een
betaalde baan bieden".
En zo groeide de school, min of
meer tegen de verdrukking in, maar
liep vervolgens tegen de nieuwe
basisschool aan, want die basis-
school was een samenvoeging van
een kleuterschool met een ‘lagere’

Oudejaarsdag was sportterrein de
Pol één van de decors in de gemeen-
te Bronckhorst voor een carbid-
schietfestijn. 
Voetbalvereniging Zelhem had het

initiatief genomen om de jeugd uit
te nodigen en ondanks het mindere
weer trok het festijn  vele belang-
stellenden met melkbussen of
ander geschut en carbid om in een

gezellige sfeer te knallen dat het
een lieve lust was. 

Met maar liefst 19 melkbussen werd
met regelmaat geprobeerd plastic
ballen te lanceren om daarmee een
bord (met gaten) te raken, dat op
plusminus 50 meter van de vuurli-
nie geplaatst was of om een nog gro-
tere afstand te overbruggen. 
De luide knallen waren tot ver in de
omgeving te horen. De verste bal
belandde in het Pelikaansbos (meer
dan 100 meter ver) en de hardste
knal kwam op maar liefst 122 deci-
bel uit. 
Orkest ‘Recover’ uit 's Heerenberg
zorgde voor de muzikale omlijsting
met nummers uit de jaren ‘60 en
’70. Het initiatief viel bij jong en oud
in de smaak. 
Ook de burgemeester van Bronck-
horst, dhr. Henk Aalderink begaf
zich tussen de schutters en infor-
meerde naar het hoe en waarom van
het carbid schieten. 
Een geslaagd evenement dat volgend
jaar zeker een vervolg zal krijgen.

Zonder de inzet van Wim en Katrien Scheffer had het culturele leven
van Halle en omge-ving er anders uitgezien. Er is eigenlijk bijna geen
vereniging of stichting te bedenken of vooral Wim is bij de oprichting
en activiteiten betrokken. Op de achtergrond verrichtte Katrien veel
van het werk dat het met zich meebracht. Nu ze 60 jaar getrouwd zijn,
willen ze het wel kalmer aan gaan doen en meer tijd voor elkaar heb-
ben, maar nog steeds blijven ze bezig, want bij de inzameling van ‘rom-
mel’ voor de rommelmarkt van muziekvereniging Euterpe spelen ze
nog steeds een belangrijke rol. Verder is Wim nog dagelijks aan het
werk in het aannemersbedrijf Scheffer, dat nu inmiddels door zijn
kleinzoon Nico geleid wordt. Het tekenwerk voor het aanvragen van ver-
gunningen en het binnenhalen van die vergunning bij de verschillende
gemeenten is zijn taak daarin.

Wouter Landeweerd, tot 31 december j.l. directeur van de Nutsbasis-
school ’t Wolfersveen, kijkt met tevredenheid terug op zijn dertig jarige
verbintenis met de basisschool in het buurtschap. Toch ging hij niet in
op de veelvuldige verzoeken van mensen in het buurtschap, want meer-
dere meren kreeg hij de opmerking "Blief toch nog een paar joar" te ho-
ren, maar hoewel dhr. Landeweerd zijn taak altijd met overtuiging en
liefde gedaan heeft, vindt hij het nu tijd worden voor andere belangrij-
ke zaken in het leven en voorlopig zal hij best nog wel bij de school
betrokken blijven, bijvoorbeeld om zijn opvolger, dhr. Henk Schutman
uit Doetinchem, in te werken of om als commissielid van de jubileum-
commissie (in april bestaat de school in ’t Wolfersveen 75 jaar) mee te
werken aan een grandioze jubileumviering, maar de dagelijkse taken
van directeur zal hij zeker overlaten aan zijn opvolger. 
"Het lijkt me vervelend voor Henk als ik hem voortdurend voor de voe-
ten loop en doordat ik (voorlopig) nog naast de school woon, zal ik best
bepaalde dingetjes willen doen, maar mijn vrouw en ik houden van rei-
zen, dus we zullen ook lang niet altijd aanwezig zijn".
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Wim en Katrien Scheffer
60 jaar getrouwd

school, maar er was helemaal geen
kleuterschool in Wolfersveen. Het
kostte dhr. Landeweerd de nodige
energie, brieven aan het Ministerie
en zelfs persoonlijk naar Den Haag
gaan om de situatie uit te leggen,
maar uiteindelijk kon ook deze hin-
dernis genomen worden. "Gelukkig
kon ik daarbij rekenen op de steun
van een prima functionerende
ouderraad en dito bestuur en nog
steeds kan de school trots zijn over
de wijze waarop ouders bij de school
betrokken zijn".
Bij sommige voorstellen van de
directeur moesten bestuur en ouder-
raad toch wel even extra bedenktijd,
want om de financiële positie van
de school te verbeteren lanceerde
dhr. Landeweerd het idee van de
eierverkoopactie rond Pasen. "Een
kleine school heeft altijd een
beperkt budget en om de kinderen
meer te kunnen bieden, bijvoor-
beeld tijdens schoolreisjes, bedacht
ik het. Ik was de jaren ervoor nogal
actief geweest in het Doetinchemse
verenigingsleven en dergelijke
acties om geld in te zamelen werd
door het verenigingsleven al jaren
gebruikt, dus waarom niet door een
school. We zijn ermee begonnen en
hebben inmiddels al 25 eieracties
gehouden".
Het bleef niet bij eieren, want ook
met oud papier was en is geld te ver-

dienen, dus vrijwilligers van de
school gingen één maal per maand
het hele dorp door om papier in te
zamelen. Per januari 2006 is het
inzamelen van oud papier binnen
de gemeente Bronckhorst anders
georganiseerd, maar ook in die nieu-
we situatie helpen vrijwilligers van
de school bij het inzamelen ervan.
Ook de rommelmarkten van de
Wolfersveenschool zijn inmiddels in
de hele regio bekend. "Het mes
sneed aan twee kanten, want het
leverde de school geld op en de
ouders raakten veel nauwer betrok-
ken bij de school, hetgeen de school
weer ten goede kwam".
Het resultaat van Wouter Lande-
weerd’s enthousiasme is een ‘leven-
de’ basisschool waar rond de 60 leer-
lingen met plezier naar toe gaan.
Naast het leren staat het sociaal
functioneren hoog in het vaandel
van de school.

"Onderwijs een roeping noemen
vind ik te ver voeren, maar ik wist al
heel jong dat ik onderwijzer zou
worden en een school als deze was,
denk ik, ook al jong een droom van
mij. Ik heb dat bijna dertig jaar met
heel veel plezier gedaan en ben veel
dank verschuldigd aan bestuur,
ouderraad en team, dat ik dit heb
mogen doen". 
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Op het schoolplein stonden in een
kring zo’n 265 leerlingen van de basis-
school. Rijen dik daarachter keken de
ouders, opa’s en oma’s. Er werden
kerstliederen gezongen en een kerst-
verhaal verteld. Het thema van het
kerstfeest was ‘Hoop’. Hoop vooral
voor de kinderen in Sri Lanka. Want
de opbrengst wordt gebruikt voor een
bus. Kinderen uit een weeshuis kun-
nen niet naar school door de grote af-

stand. Op het plein staan brandende
vuurkorven die zorgen voor een be-
haaglijke warmte. Na het zingen gaan
de kinderen broodjes bakken. De
broodjes aan een lange stok werden
boven het vuur van de korven gehou-
den. De kerststukjes die de kinderen
hadden gemaakt, werden verkocht.
Maar er waren ook waxinelichtjes in
glas, appeltjes en peertjes, kaarsjes en
andere zelfgemaakte kerststukjes die

het nodige opbrachten voor het goede
doel. Een ezel stond rustig in een stal.

Ouders hadden gezorgd voor voldoen-
de eten en drinken. Lekkere warme
chocolademelk, erwtensoep, kna-
kworst en natuurlijk ook glühwein
voor de grote mensen. 
De kerstman met zijn rendieren kreeg
veel belangstelling. Kinderen aaien de
dieren voorzichtig en dat vonden ze
spannend. Het sfeervolle kerstfeest
werd opgevrolijkt door een aantal kin-
deren die op verschillende muziek-
instrumenten speelden.

Hoop voor kinderen in Sri Lanka

Opbrengst kerstmarkt
Piersonschool voor schoolbus

“Wat een grote kerstman”, riep een kind enthousiast toen zij de kerstman
met twee rendieren zag op het schoolplein van de Piersonschool in Hengelo.
De basisschool vierde kerstfeest en de opbrengst ging naar het goede doel.

Na een verbouwing van enkele maan-
den is de sportschool uitgebreid met
450 vierkante meter. Nieuw zijn het
MediCare centrum, de grote groeps-
lessenzaal en de spinningzaal. Verder
is de fitnesszaal uitgebreid en er is een
extra kleedruimte voor dames bijgeko-
men. Zondag 8 januari is er van 9.00
tot 17.00 uur open dag met veel activi-
teiten en demonstraties. Van 9.00 tot
11.00 uur is de lancering van nieuwe
groepslessen RPM en Body Combat.
Om 11.30 uur is de officiële opening
MediCare. Om 12.00 uur is de prijsuit-
reiking Ronduit Fitt Actie ‘Weekend
Parijs’. De demonstraties Kids Aerobic
en Streetdance beginnen om 12.30
uur. De gehele dag is er een rondlei-
ding, een informatie pakket, Les Mills
groepslessen demonstratie Ashihara-
karate, yoga en judo demonstratie. De
hele dag is er gratis kinderopvang.
Vanaf 8 januari is er extra veel voor-
deel voor Gold Card leden. Verder is er
een actie met veel voordeel als je op
deze dag lid wordt. Vraag naar de voor-
waarden. Iedereen maakt deze dag
kans op een gratis lidmaatschap ter
waarde van 285,50 euro. 
De opening van MediCare is een uit-
breiding van het sportcentrum. Medi-
Care is ontstaan uit een initiatief van
fysiotherapiepraktijk Jentha en sport-
centrum AeroFitt en is een nieuwe
naam in de medische wereld. MediCa-
re zal de bestaande combinatie tussen
sportcentrum AeroFitt en Jentha ver-

der uitbreiden. Er zijn diverse moge-
lijkheden voor medische fitness. Dat
wil zeggen onder andere trainen on-
der begeleiding van een fysiothera-
peut, veelal op medische indicatie. Me-
diCare biedt complete en deskundige
begeleiding in onder meer: medische
fitness, herstel-preventietraining, uit-
gebreide revalidatie, fysiotherapie, be-
drijfsfitness (midden- en kleinbedrijf),
manuele therapie en relntegratie pro-
gramma. Deze nieuwe vorm van trai-
nen zal geleid worden door fysiothera-
peuten die over kennis en vaardighe-
den beschikken om u hierin individu-
eel en intensief te begeleiden. MediCa-
re beschikt, binnen de muren van
sportcentrum AeroFitt, over een speci-
aal ingerichte ruimte, voorzien van de
modernste technieken en apparatuur
op het gebied van medische fitnes-
straining. Ook zal MediCare zich toe-
leggen op bedrijfsfysiotherapie relnte-
gratie, revalidatie en bijvoorbeeld een
operatie of gewoon ‘het weer op krach-
ten komen’ na een blessure. Kortom,
MediCare is een welkome aanvulling
voor iedereen die wil sporten onder in-
tensieve begeleiding. Specifieke bege-
leiding en individuele aandacht zijn
tenslotte van groot belang. 
Voor meer informatie over MediCare
kunt u contact opnemen met: Remge
Vink, Liselotte Schell en Ton van Wal-
stijn. Sportcentrum AeroFitt is geves-
tigd: Winkelskamp 5 in Hengelo (Gld.).
Tel. (0575) 46 50 01.

Heropening sportcentrum AeroFitt zondag 8 januari
Zondag 8 januari is om 11.30 uur de heropening van sportcentrum Aero-
Fitt en de opening van MediCare, het nieuwe centrum voor medische trai-
ning en pro-actieve zorg. Tevens wordt de mega grote groepslessenzaal en
de nieuwe spinningzaal in gebruik genomen. De heropening wordt ver-
richt door burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst.

Remge Vink (AeroFitt) en Liselotte Schell (Jentha): "Uw fitheid is onze zorg"

KLAVERJASMARATHON HC'03
Het ligt in de bedoeling om in het
klaverjasseizoen 2005-06 het "MARA-
THONKAARTEN' te herhalen op zater-
dag 7 januari van 14.00 uur tot onge-
veer 22.30 uur. Of het door kan gaan
hangt van verschillende dingen af, o.a.
het aantal deelnemers. 
Het eten wordt verzorgd door het or-
ganiserende comité, dit zit bij de prijs
in. Wanneer er veel deelnemers zijn
wordt het ook voor HC'03 aantrekkelij-
ker. De drank moet u zelf betalen. We
willen heel graag van te voren weten
hoeveel mensen er mee gaan doen.

Opgave kan tot 31 december bij de vol-
gende personen: Bertus Evers, ZE weg
7a, Toldijk, tel. (0575) 45 14 87; Riky
Mentink, Wittehemelweg 13, Drempt,
tel. (0313) 47 10 51; Antoon Bremer, Zo-
merweg 35, Drempt, tel. (0313) 47 60
66; Ben Buiting, Strengsche Veld 1,
Drempt, tel. (0313) 47 26 10; Richard
Geurts, De Vlierbes 18, Doetinchem,
tel. (0314) 36 25 55. 
Men hoopt op veel deelname, zodat
het net zo'n gezellige kaartdag wordt
als in september j.l. Tot ziens op zater-
dag 7 januari2006 in de kantine van
HC'03 te Drempt.

K a a r t e n
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Organisator van de tweede editie van
het Open Berkelland Dartstoernooi is
Stichting Berkelland Open Darts die
vorig jaar onder leiding van Erik Eg-
gink uit Ruurlo in samenwerking met
Patrick Lehman, eigenaar van restau-
rant–partycentrum "De Luifel" werd
opgericht. Aan de eerste editie van het
toernooi namen vorig jaar 260 darters
deel. Om persoonlijk niet meer alleen
financieel hoofdelijk aansprakelijk te
zijn en om het toernooi op termijn te
continueren besloten Erik Eggink en
Patrick Lehman samen met Merwin
Hogeveen uit Enschede het open
dartstoernooi onder te brengen bij de
nieuwe stichting. 

Op termijn wil de stichting het Berkel-
land Open Dartstoernooi uitbreiden
met een koppeltoernooi. Ook wil men
in samenwerking met de overkoepe-
lende Darts Vereniging Oost Neder-
land (DVO) tot een ranking komen
voor spelers uit de gemeente Berkel-
land die aan toernooien deelnemen
die in de gemeente Berkelland plaats-
vinden. Voor de tweede editie van de
Drukkerij Weevers Berkelland Open
Dartstoernooi bestaat een grote be-
langstelling. Al enkele tientallen dar-
ters hebben zich aangemeld voor het
toernooi dat dit jaar nog professione-
ler wordt opgezet. Tijdens het toer-
nooi zullen maar liefst 36 dartsbanen

worden ingericht in zowel de grote
zaal van "De Luifel" als in zaal De Rank
en de serre van het restaurant en par-
tycentrum. 

Erik Eggink: “Vorig jaar werden we
een beetje verrast door het grote aan-
tal inschrijvingen. Maximaal kunnen
dit jaar 256 darters deelnemen. Een
groter aantal kunnen we niet toelaten.
En we zullen duidelijk wat meer ruim-
te creëren rondom de banen. Vorig
jaar was de speelruimte soms wat te
beperkt”. 

Deelnemers kunnen vooraf via de web-
site www.berkellandopen.nl of via het
telefoonnummer (06) 50 40 25 62 zich
inschrijven en aanmelden voor het
toernooi. Zondag 22 januari kan men
zich bij "De Luifel" vanaf 11.30 tot 12.30

Drukkerij Weevers hoofdsponsor van Berkelland Open Dartstoernooi

Veel belangstelling voor dartstoernooi 
bij "De Luifel"

Drukkerij Weevers uit Vorden is dit jaar voor het eerst hoofdsponsor van
het Berkelland Open Dartstoernooi dat zondag 22 januari bij restaurant-
partycentrum "De Luifel" in Ruurlo plaatsvindt.

Thijs van Amerongen:
WK ticket een 'must'!

Thijs van Amerongen gaat er vanuit dat hij zaterdag 28 januari a.s. bij
het wereldkampioenschap veldrijden van de partij zal zijn. Deze WK
wordt gehouden in Zeddam, waarbij Thijs ongetwijfeld door een grote
supportersschare zal worden aangemoedigd. Met name de leden van
zijn eigen vereniging VRT Vierakker- Wichmond zullen de 19-jarige
Vordenaar hartstochtelijk toejuichen. En dat betekent voor hem een
flinke steun in de rug.

Raadhuisstraat 6 HENGELO GLD
Tel. (0575) 46 21 33

Bij WoMen Ondermode
kun je terecht voor stoere

kleuren en met leuke
opdrukken.

Maar ook voor vaders en

ruime kollektie comfor-
tabele nachtkleding.

Stoere kinderpy ama’sj

kinderpyjama’s in frisse

moeders hebben we een

Op alle KINDERPYJAMA’S

25% korting
van 2 t/m 7 januari

uur inschrijven voor het toer-
nooi. De kampioen van vorig
jaar, Josephus Schenk uit Zut-
phen, zal zijn titel komen verde-
digen. Hoogwaarschijnlijk is
Erik Clarijs uit België, nummer
27 op de wereldranglijst, even-
als vorig jaar ook weer van de
partij in Ruurlo. Het toernooi
zal evenals vorig jaar volgens
het knock-out systeem worden
gespeeld in de vorm van best off
vijf. De verliezers uit de eerste
ronde worden ondergebracht in
een speciale verliezers ronde.
Voor de winnaar bij de mannen
heeft de organisatie naast een
mooie beker een envelop met
maar liefst driehonderd euro
klaarliggen. Nummer twee gaat
met tweehonderd euro naar
huis en nummer drie wint hon-
derd euro. 

De winnares bij de vrouwen
gaat met tachtig euro naar huis.
Naar alle waarschijnlijkheid zal
burgemeester Hein Bloemen
van de gemeente Berkelland het
toernooi zondag 22 januari om
13.00 uur officieel openen.

Het parcours in Zeddam waar in het
verleden meerdere nationale en in-
ternationale kampioenschappen
zijn verreden is speciaal voor deze
WK aangepast. Fungeerde een steile
trap in het verleden vaak als scherp-
rechter, in deze editie wordt deze
trap gemeden. Daarvoor in de plaats
zijn er twee kleinere trappen in het
parcours opgenomen. Thijs: 'Ik vind
het een goede zaak, het parcours is
daardoor interessanter geworden.
Ook voor mij persoonlijk. Er zijn ook
meer bochten aangebracht en dan
komt het meer op stuurkunst en
techniek aan. Vorige week hebben
we een trainingsdag gehouden in
Zeddam, het parcours ligt mij wel.
Dat bleek vorig jaar ook al, toen ik bij
het Nederlands kampioenschap vier-
de werd', zo zegt hij. 

Maar alvorens de jeugdige Vordenaar
in Zeddam op de fiets kan stappen,
moet hij komende zaterdag eerst nog
een soort 'proeve van bekwaamheid'
afleggen. Op 7 januari wordt in het
Brabantse Huybergen het kampioen-
schap van Nederland gehouden. Daar
kunnen de tickets voor Zeddam ver-
diend worden. De coureurs die een
podiumplaats bemachtigen, worden
sowieso naar de WK afgevaardigd. Be-
halve de eerste drie, zijn er nog twee
startplaatsen voor de WK te verdie-
nen. Thijs: 'Normaal gesproken zijn
deze tickets bestemd voor de rijders
die tijdens de NK de plaatsen vier en
vijf bezetten. 

Ik ga er vanuit dat ik een podium-
plaats behaal. Indien dat niet gebeurt
zou dat betekenen dat ik het afgelo-
pen jaar geen progressie heb geboekt.
Bij de 'Beloften' (onder de 23 jaar) is
het grote talent Lars Boom bijna niet
te verslaan. Daarachter zijn Sebasti-
aan Langveld, Eddy van Ijzendoorn
en ik de kanshebbers voor de plaat-
sen twee tot en met vier. Wij ontlo-
pen elkaar niet veel, we wisselen el-
kaar qua prestatie steeds af. Vorm
van de dag Vorige week werd ik in
Boxtel achter Lars Boom tweede. Tij-
dens de NK zal de vorm van de dag
doorslaggevend zijn. Een tweede of
derde plek in Huybergen is gewoon
een 'must' voor mij. Het parcours
loopt vrijwel geheel door de bossen.
Ik heb daar wel vaker gereden en ook
dit parcours ligt mij wel', aldus een
optimistische Thijs van Amerongen.

Het winterseizoen voor de veldrij-
ders begon in november met voor
Thijs redelijke resultaten. Een eerste
plaats tijdens een GOW wedstrijd in
Eibergen. Een vierde plek in de cross
van Amersfoort, een tweede plek in
Boxtel. Tijdens een internationale
wedstrijd in Gieten met zowel we-
reldkampioen Stybar als Europees
kampioen Albert aan de start, ver-
overde Thijs van Amerongen, als der-
de Nederlander achter Lars Boom en
Eddy van Ijzendoorn een tiende
plek. 

Tijdens een wereldbekerwedstrijd in
Zwitserland werd hij elfde. Thijs:
'Over dit resultaat ben ik beslist niet
te tevreden, ik heb daar gewoon voor
mijn doen slecht gepresteerd', zo
kijkt hij terug. Wat dat betreft kan
Thijs de komende weken revanche
nemen. Hij zal nog tijdens drie we-
reldbeker wedstrijden (twee in België
en één in Frankrijk) aan de start ver-
schijnen. 

Op de wedstrijdkalender staan ver-
der nog een paar nationale en inter-
nationale wedstrijden waardoor de
Vordenaar nog de nodige (training)
kilometers kan rijden en dan maar
hopen dat hij tijdens het Nederlands
kampioenschap en de WK hoge ogen
zal gooien! 

De WK in Zeddam betekent voor
Thijs van Amerongen gelijktijdig het
einde van het veldrijden seizoen, tijd
om wat rust te nemen. Zegt hij: 'Op
tijd rust nemen is inderdaad heel be-
langrijk. Dat is dit jaar wel gebleken.
Het zomerseizoen op de weg is niet
zo gelopen zoals ik het graag had ge-
wild. 

Ik ben gewoon te vroeg begonnen.
Toen het crossseizoen voorbij was
ben ik te snel overgeschakeld naar
het rijden op de weg. Te weinig rust
genomen. Dit keer doe ik het anders.
Na de WK in Zeddam neem ik mini-
maal een maand rust. 

Wel wat 'los fietsen' maar geen wed-
strijden meer, zodat ik in maart fris
aan het wegseizoen kan beginnen',
aldus Thijs van Amerongen die ook
het komend wegseizoen gesponsord
zal worden door van Vliet/EBH. (Van
Vliet is een containerbedrijf, EBH is
een advocatenkantoor).



Carbid schieten in Hummelo

Bij het nieuwe onderdeel vogelschie-
ten moesten de deelnemers probe-
ren met de weggeschoten bal een
houten ooievaar te raken. De ooie-
vaar was bevestigd op een ladder en

werd met behulp van een trekker
langs de deelnemers gereden.
Maarten en Koen Rexwinkel wisten
de ooievaar hierbij twee keer te
raken. 

De wedstrijden werden gewonnen
door het team van Ronald Hilferink
en Sander Uunk.  Zwier Brekveld
had het verste schot. De originali-
teitprijs ging naar een team van
koks van de Gouden Karper. Zij had-
den de melkbus ingebouwd in een
miniatuurvrachtwagen.
NB: Van Harold Pelgrom uit Hum-
melo ontvingen wij de tekst en de
foto’s bij dit artikel. Namens de
redaktie heel hartelijk dank!

Op oudejaarsdag werden in Hummelo voor de vijfde maal carbidschiet-
wedstrijden georganiseerd. Gestreden werd om de felbegeerde 'Gouden
Karper Bokaal'. Er werd traditioneel geschoten met melkbussen, maar in
plaats van deksels werden er voetballen gebruikt. Er deden 26 teams
mee aan onderdelen als afstandschieten, balvangen en vogelschieten. 
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Aanhouding in verband met 
zware mishandeling

Slipjacht

De jaarwisseling is in de regio op
een gezellige manier gevierd. De
politie had daarmee ook een rede-
lijk rustig weekeinde. Wel moest in
de nieuwjaarsnacht een 25-jarige
man uit Doetinchem worden aange-
houden voor het mishandelen van
een 19-jarige jongen uit Doetin-
chem. De twee kregen waarschijn-

lijk onenigheid nadat het slachtof-
fer een meisje, behorend bij de ver-
dachte, had uitgescholden. De ver-
dachte sloeg de 19-jarige, waar-
schijnlijk met een glas, in het
gezicht. 
De man liep snijwonden op en
moest voor behandeling naar het
ziekenhuis.

Op woensdag 4 januari  om onge-
veer 13.00 uur zullen de Jacht-
hoornblazers van de Koninklijke
Nederlandsche Jachtvereeniging te

horen zijn bij het voor-
malige Gemeentehuis
van Zelhem in de Burg.
Rijpstrastraat om daar-
mee, evenals in voorgaan-
de jaren, de Slip-jacht
rondom Zelhem aan te
kondigen. Er worden drie
runs gereden vanaf de
start bij de rotonde aan
de Halseweg. Eén run
gaat via de Meene naar
de Velswijk en vandaar
door de Wassinkbrink en
de Heidenhoek weer naar
Zelhem. De slip wordt
getrokken door een
medewerker van de KNJV. 
De honden krijgen aan
het eind van elke run een
beloning in de vorm van
koeienpens. De slipjacht
gaat uiteraard alleen
door als de weersomstan-

digheden het toelaten, want ook bij
een Slipjacht staat veiligheid van
mens en dier hoog in het vaandel.



Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/220 van 17,95 voor 11,95

140-160/200 van 21,95 voor 15,95

180/200 van 26,95 voor 18,95

Cinderella basic katoenen 
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 13,95 voor 9,95

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/220 van 15,95 voor 11,95

140/200 van 21,50 voor 13,95

160/200 van 22,95 voor 16,95

180/200 van 27,95 voor 18,95

180/220 van 29,50 voor 21,95

2 slopen 60/70 van     9,90 nu 7,95

Badstof hoeslakens
90/200 van 18,95 voor 14,95

90/220 van 21,95 voor 17,95

140/200 van 27,95 voor 22,95

160/200 van 27,95 voor 22,95

180/200 van 34,95 voor 26,95

200/200 van 34,95 voor 26,95

Lakensets van Dommelin
1 persoons van 39,50 voor 29,50

2 persoons van 49,50 voor 34,95

litsjumeaux van 59,50 voor 44,95

litsj. XL+X breed van 67,50 voor 49,95

Molton hoeslakens
100% katoen 

80/200 van 23,95 voor 18,95

90/200 van 24,95 voor 19,95

90/210 van 26,95 voor 20,95

140/200 van 31,95 voor 24,95

160/200 van 34,95 voor 26,95

180/200 van 38,95 voor 28,95

Moltonslopen nu 2 voor 13,50

Ook andere maten hoesmoltons leverbaar!

WINTER
opruiming

HOESLAKENS &LAKENS

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

D E K B E D S E T S

D E K B E D D E N

Badjassen
Benetton velours badjas div. kleuren
met shawlkraag of capuchon

van 65,-       nu 39,95

Vandijck badstof badjas div. kleuren
van 59,95  nu 39,95

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 79,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,95

2 pers. 200/200 van 249,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

90% ganzendons 4-seizoenendekbed,
10% ganzenveertjes.
1 pers. 140/200 van 199,- nu 99,95

1 pers. xl 140/220 van 229,- nu 115,-
2 pers. 200/200 van 319,- nu 159,-
litsjum. 240/200 van 359,- nu 179,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- nu 199,-

4-seizoenen donsdekbed 95% zachte 
ganzendons, carré gestikt. Het herfstdeel
is navulbaar!
1 pers. 140/200 van 379,- nu 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- nu 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- nu 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- nu 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- nu 419,-

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met ka-
toenen tijk. Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,-

Keukensets 
keukendoek  + theedoek
(Elias, DDDDD + Jorzolino) 

van 7,95 nu vanaf 4,95
Werk- en vaatdoekjes

1,80 per stuk nu 4 voor 4,95

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

K U S S E N S

K E U K E N

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

3 Kamer kussen
90% dons + binnenin veren
van 59,95 nu 39,95

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed was-
baar en en bij te vullen.
van 32,95 nu 19,95 

Nieuw!!! Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect vocht-
regulerend + goed wasbaar.
van 39,95 nu 24,95

Synthetisch kussen met hollow fiber 
vulling + katoenen tijk, anti-allergisch.
van 19,95 nu 12,95

Cool touch kussen 
anti-allergisch tijk voorzien van natuurzijde
van 37,95 p/st. voor 24,95

Neksteun kussen anti-allergisch met rits
waardoor u de dikte kunt aanpassen.
van 39,95 nu 29,-

3 kamer Comfort de luxe kussen 
90% dons + binnenin synthetische 
bolletjes voorzien van rits
van 79,95    nu 54,95 2 voor 99,-

WINTER
opruiming

2 de G R A T I S

Vandijck
Ranger Badgoed

in diverse kleuren

30% KORTING

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol

vulling en een katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met 

100% scheerwol en een katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Zeer fraai wollen 4-seizoenendekbed met 

met een vulling van 100% scheerwol en

een 100% katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 159,- nu 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- nu 119,-
2 pers. 200/200 van 239,- nu 149,-
litsjum. 240/200 van 279,- nu 179,-
litsjum. xl 240/220 van 309,- nu 199,-

Vandijck Royal 
Effen en gestreepte baddoeken

in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

70/140 van 15,95 p/st. nu 10,95

Seahorse + Lin-o-lux
Effen gekleurde baddoeken. 

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 10,-
washand van 2,25 nu 2 voor 3,-
70/140 van 14,95 p/st. nu 2 voor 15,-

Vandijck badmat 
(Lussenmat) 100%katoen. 

60/60 Toiletmat nu 9,95

60/60 Bidetmat nu 11,95

55/90 Badmat nu 14,95

Honderden dekbedsets 
met kortingen tot 70%

TAFELGOED
tot 80% korting

TAFELGOED
tot 80% korting

o.a Cinderella Vandijck Esprit Mexx Essenza Lin-o-lux

Badmatten
Synthetische badmatten 

bidetmatten en toiletmatten

HALVE PRIJS

Spreien 
HALVE PRIJS

Strandlakens
HALVE PRIJS

B A D G O E D



WERELDACTIE

   01/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 januari 2006.

www.plussupermarkt.nl

0.59 

Witlof
500 gram 

6.98 

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd.
Kilo
ELDERS 10.99-11.99

0.49 

Appelsientje Goudappel
Regular of troebel.
Pak 1 liter
ELDERS 0.74-1.09

1.99 

Jean Louis 
Cevenne
Cabernet Syrah,
blanc, blanc 
moelleux of 
Grenache rosé.
Fles 75 cl.
ELDERS 2.29

2e zak 
gratis

Aviko
Pommes frites
Zak à 1000 gram 

SPAAR ALLE EREDIVISIE VOETBALPLAATJES

NU GRATIS BIJ 10 EURO AAN BOODSCHAPPEN

4.49 

PLUS
Gebakken kibbeling
500 gram  
NORMAAL 7.14

1.99

PLUS Verse
Tompoucen
4 stuks  
NORMAAL 2.99

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

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

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

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner

Hörman garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Witte bollen

6 voor

€ 1.75

Appelvlaai

klein € 5.90

groot € 8.90

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Waldkorn vital 
volkoren 

meergranen-

brood 
nu ± 800 gram

€ 1.80

De Echte Bakker

DAMESMODE: Ba-
sler, Delmod, Franken-
wälder, Gerry Weber, Ar-
ticles, Rosner, Olsen, Zer-
res, Gardeur
HERENMODE:
McGregor, Camel Active,
New Bondstreet

Dames- en herenmode
Collecties van deze herfst en winter

Halve prijzen = 50% KORTING

TEVENS RESTANTENVERKOOP TEGEN 75% KORTING
(de helft van de helft)

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

JANUARI STAMPPOTTEN MAAND!!

Op alle zondagen in januari is er 
stamppotten buffet met :  
Boerenkool met worst, Hutspot met ribben en hachee ,
Zuurkool met spek.
Alle stamppotten worden naar eigen recept gemaakt.

“eten wat de pot schaft” in januari: 
Van 4  t/m   8 jan. :  Boerenkool met worst 

Met een dessert na.

In het restaurant eten:   7.50 
Afhalen in de cafetaria:   6.00

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

Op dinsdag 3 januari gaan wij aan de grote 
schoonmaak en zijn wij de hele dag gesloten 

Deze week! 2 frikandellen halen 1 betalen!! 

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS

les in kleine groepen 
of privé
start: eind januari
proeflessen: 

23/26 januari

ook: 
- Nederlands

voor Spaanstaligen
- vertalingen: 

Sp/Ned; Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld

emilia@freeler.nl  
(0575) 57 19 46


