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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

Middels het sparen van zegels (spaar-
kaart) konden gratis toegangsbewij-
zen voor een voorstelling verkregen
worden. Het werd een groot succes
want de jeugd kreeg een 'ouderwets'
circus voorgeschoteld, waarbij Super

de Boer tevens zorgde voor pakjes
drinken en zakjes chips. Kortom de
middag kon niet meer stuk! De jeugd
kon onder meer genieten van span-
nende acts met paarden, acrobaten,
goochelaars, een trapeze werkster en
niet te vergeten een clown met zijn
malle fratsen. Deze clown was duide-
lijk aanwezig en betrok ook de jeugd
bij zijn optreden. Daarvoor haalde hij
telkens twee kinderen uit het publiek
die hem moesten assisteren. In de
heerlijk verwarmde circustent was het
voor het publiek goed toeven. De ver-
schillende acts werden met veel en-
thousiasme door een echte spreekstal-
meester aangekondigd.

Super de Boer circus: een groot scucces!

De afgelopen week hebben duizen-
den kinderen, velen vergezeld door
hun ouders of grootouders, kun-
nen genieten van circusvoorstellin-
gen die werden gehouden bij de
camping De Goldberg in Vorden.
Eén en ander werd mogelijk ge-
maakt door de Super de Boer vesti-
gingen in Hengelo, Steenderen en
Vorden.

De kerk is de plaats waar mensen tot
rust komen. Waar je komt om God te
eren en samen te bidden. Waar je een
baby verwelkomt en doopt of een hu-
welijk bevestigt. Waar je samen rouwt
om een dierbare die is overleden. In de
kerk beleven mensen de hoogte –en
dieptepunten van het leven en delen
die met elkaar. Mensen vinden in de
kerk bemoediging en ondersteuning.
Er is oog voor allerlei groepen, zoals
jongeren, ouderen en alleenstaanden.
De kerk ziet om naar de zieken en
minderheden in de samenleving en

zet zich actief voor hen in. Ook voor
mensen ‘op afstand’ vormt de kerk
een baken. Letterlijk, als herkenbaar
historisch middelpunt van een stad of
dorp. En in moeilijke tijden is de kerk
voor velen een toevluchtsoord.
Kerkbalans, daar geef je voor! Een kerk
- uw kerk - is dus heel wat waard, ook
uw financiële steun. 

Uw bijdrage aan Kerkbalans is bestemt
voor uw eigen parochie. Voor het on-
derhoud van het kerkgebouw, het sala-
ris van de priester, diaken en pastoraal

werk(st)er, om speciale vieringen te be-
kostigen of om bepaalde groepen te
kunnen ondersteunen. Geef daarom
gul. Alleen dan kunnen we er samen
voor zorgen dat de kerk haar unieke en
onmisbare functie in de samenleving
kan blijven vervullen. Goed om te we-
ten: giften aan goede doelen of ‘organi-
saties tot algemeen nut’, dus ook uw
bijdrage aan Kerkbalans, zijn (deels) af-
trekbaar van de belasting. Meer infor-
matie op: www.kerkbalans.nl Onder
de naam Kerkbalans doen vijf kerken
sinds 1973 jaarlijks een beroep op hun
leden voor financiële bijdragen ten be-
hoeve van de plaatselijke geloofsge-
meenschappen. Kerkbalans is een ge-
zamenlijke actie van de Rooms-katho-
lieke kerk, de Protestantse Kerk in Ne-
derland, de Oud-katholieke Kerk, de
Doopsgezinde Sociëteit en de Remon-
strantse Broederschap.

Kerkbalans 2006

Een kerk is heel wat waard
Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie, ontmoeting en
omzien naar elkaar. Iedereen is er welkom. Dat is heel wat waard. Maar
dat kan alleen zo blijven als we de kerk - en het kerkelijke werk – samen
in stand houden. Daarom is er ook in 2006 weer Kerkbalans (met als the-
ma ‘Een kerk is heel wat waard’): de jaarlijkse actie waarmee u bijdraagt
aan de voortgang van het werk in uw eigen parochie. Uw bijdrage is hard
nodig.

Het voortbestaan van de TouwTrekver-
eniging Vorden hangt aan een zijden
draadje. Voorzitter Gerrit Barink: 'We
hebben een ledenstand van ongeveer
60 leden, maar dat zijn overwegend
'rustende' leden. We hebben nog maar
10 tot 12 mannen die actief de touw-
treksport beoefenen, daardoor kun-
nen we maar met slechts één team aan
de competitie deelnemen. Jeugdleden
hebben we al helemaal niet. Een ver-
schijnsel dat niet alleen bij ons speelt,
maar zich in feite in de gehele regio bij
de touwtreksport voordoet. De men-
sen zijn tegenwoordig met teveel ande-
re dingen bezig, misschien gaan ze wel
in een sportschool sporten. In teamver-
band sport beoefenen schept in hun
ogen teveel verplichtingen', zo ver-
zucht Barink. Het financiële plaatje
van de T.T. Vorden ziet er wel goed uit.
Vroeger was het Antoon Steenbreker
die dagelijks oud papier voor de vereni-
ging ophaalde. Na zijn overlijden werd
er bij de accommodatie aan de Ruurlo-
seweg een container geplaatst waar
buurtbewoners en andere sympathi-
santen het oude papier deponeerden.
Sinds begin januari is er middels een
zgn. 'kraakwagen' een ander systeem
van kracht voor het ophalen van het
oude papier. Door iedere maand op
een zaterdagmorgen 2 mannen voor
deze kraakwagen beschikbaar te stel-
len, krijgt de T.T. Vorden een bepaalde
vergoeding. Gerrit Barink: 'Dat geld ge-
bruiken wij voor het onderhoud van
het clubgebouw. De mensen die altijd
de moeite hebben genomen om in de
loop der jaren steevast het oude papier
bij het clubgebouw af te geven, zijn we
uiteraard zeer dankbaar', zo zegt hij.
Zaterdag 14 januari is er in het clubge-
bouw voor alle leden het traditionele

Voortbestaan T.T.
Vorden aan een
zijden draadje!

stamppottenbuffet. Op 28 mei organi-
seert de T.T. Vorden in regionaal ver-
band op haar eigen accommodatie een
touwtrektoernooi.  'Ik hoop dat wij er
dan een aantal leden bij hebben, zodat
wij als organisatie goed voor de dag
kunnen komen', zo zegt Gerrit Barink.
Mocht men lid van de T.T. Vorden wil-
len worden of gewoon informatie wil-
len dan kan men bellen: (0573) 254864.

Deze week 
ingesloten 
bij Contact

Bronckhorst

2006

ridgetoernooiB
Zaterdag 21 januari 2006

aanvang 13.00 uur • “Den Bremer”, Toldijk

BB

De muziekvereniging Concordia
houdt op zondagmorgen 15 ja-
nuari a.s. in het dorpscentrum het
traditionele Nieuwjaarsconcert. 

Het harmonieorkest onder leiding
van Hugo Klein Severt heeft een ge-
varieerd programma ingestudeerd
waarin muziek uit de meest uiteen-
lopende 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.

Nieuwjaarsconcert
Concordia

Thijs van Amerongen heeft op
zaterdagmiddag in het Brabantse
Huybergen deelname aan het
wereldkampioenschap veldrijden
(categorie Beloften) veilig gesteld.
Deze WK wordt zaterdag 28 januari
in Zeddam gehouden. 

Om dit startbewijs te verkrijgen moest
de Vordenaar zaterdag tijdens het
Nederlands kampioenschap in Huy-
bergen minimaal de vijfde plaats be-
zetten. 

Thijs werd vierde, dus voldoende, maar
had zich toch wel meer van de strijd
om de nationale titel voorgesteld. 

Thijs: 'Ik moet eerlijk zeggen, ik baalde
wel een beetje. Ik had een slechte start
en verloor al gelijk een tiental plaatsen. 

Lars Boom (de latere kampioen) was
al direct weg. Normaliter zou ik voor
de tweede plek moeten gaan, samen
met Sebastiaan Langeveld en Eddy
van IJzendoorn. Door de snelle achter-

Thijs van Amerongen stelde
deelname aan WK veilig

stand in het begin opgelopen, kon ik
dit 2-tal echter niet achterhalen en
was de vierde plek voor mij het hoogst
haalbare', zo sprak Thijs van Ameron-
gen.



Hervormde kerk Vorden

Zondag 15 januari 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 15 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng HA, 19.00
uur ds. D. Westerneng (Viering en dankzegging).

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 15 januari 10.00 uur ds. M. Benard/Past. Wassink,
oecumenische dienst.

R.K. Kerk Vorden

Zondag 15 januari 10.00 uur Eucharistieviering, pastor
Hogenelst, m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 14 januari 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 15 januari 10.00 uur Oecumenische dienst.

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:

14-15 januari F.A. Kuijl, Lochem tel. (0573) 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal

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

Brandweer 

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

Politieteam Bronckhorst

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

Ambulance 

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

Dierenarts 

Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen

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

VVV-kantoor 

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

Algemeen Maatschappelijk werk

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

Yunio Oost Gelderland

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk

Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 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.

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 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

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

� Een nette vrouw van ± 40

jaar biedt zich aan als werk-

ster voor alle voorkomende

werkzaamheden ± 20-25 uur,

het mag ook winkelwerk zijn.

Brief onder nummer N 42-1,

Bureau Contact, Postbus 22,

7250 AA Vorden.

� Op verantwoorde en

gezonde wijze afslanken

en uw gezondheid en

energie verbeteren. Meer

dan 40 miljoen tevreden

gebruikers! Informatie: Jerna

Bruggink (0575) 46 32 05.

� Wist U dat Herbalife een

30 dagen geld terug garantie

kent? Wat let u dus? Gewoon

doen! Nieske Pohlmann (0314)

64 13 09 / (06) 54 32 66 69

www.no-jojo.nl

� Nordic walking cursus

met de juiste techniek om

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: (0575)

46 36 03.

� ITHACA 16 januari cur-

sus datummandala tekenen

voor beginners. 17 januari

voor gevorderden van 19.30-

21.30 Locatie: Het Have 28 te

Warnsveld. Info en/of aan-

melden: Margriet van den

Haak, (06) 10 72 98 49.

m.s.devries@hetnet.nl

www.ithaca.helpt.nl

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� ITHACA 19 januari start

een nieuwe cursus datum-

mandala tekenen. Zeven

keer in één keer in de 14

dagen van 10-16 uur. Locatie:

Het Have 28 te Warnsveld.

Info: Margriet van den Haak,

(06) 10 72 98 49. 

m.s.devries@hetnet.nl

www.ithaca.helpt.nl

� Argentijnse Tangolessen

- Al 5 jaar Passie in Leesten!

Kerkhofweg 15 te Warnsveld.

Info: 51 55 67.

� WORKSHOP WOLVILTEN

Vrijdag 20 januari 2006 wordt

er een workshop wolvilten ge-

geven op de Veldwijkerweg 1

te Vorden. Thema TASSEN/

KUSSENS. Voor opgave en

info tel. (0575) 52 75 32 of

e-mail: s.koopman1@chello.nl

� Een goed begin van 2006

met pure ALOE VERA pro-

dukten. Jannie Nijkamp,

Warnsveld, (0575) 52 13 16.

Distributeurs gevraagd.

� Cursus eigen tuin ont-

werpen. Wilt u de tuin veran-

deren of een nieuwe aanleg-

gen? Ervaren tuinontwerpster

start 4e week jan. de succes-

volle tuinontwerpcursus Info.

(0575) 51 55 91.

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

� Creatief tekenen en

schilderen. Nog enkele

plaatsen vrij op ma. mi. in

Vorden en woe. av. in Vier-

akker. Info tel. 52 47 34.

� Lelijke tafelbladen wor-

den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

� HERBALIFE: voor info en

gratis vetmeting, bel Bianca

te Veldhuis (0575) 46 48 82.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Help! Vermist: 1-oogige

zwart-witte kater. Sind 3 ja-

nuari omgeving Brinkerhof

71. 0575-55 51 24.

� Opgelet: Nu bij Wereld-

winkel Vorden: alle soorten

rijst slechts: € 1,25 per pak,

Hariza kruidenmolen nu

slechts € 3,00 en navulpak-

jes slechts € 2,00 per stuk.

Op=op.

Wilt u het makkelijk
hebben met het verzorgen

van uw haar. 
Belt u dan naar 

thuiskapster Hannie. 
06-14 38 78 31, 

omgeving Vorden & Warnsveld

Dagmenu’s
11 jan. t/m 17 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 11 januari
mosterdsoep / züricher geschnetzeltes met rösti aardappelen
en groente. 

Donderdag 12 januari
hutspot met een gehaktbal, jus, mosterd en appelmoes /
chocolademousse, slagroom 

Vrijdag 13 januari
runderbouillon met griessnockerl / urker vispot met aard-
appelpuree en groente

Zaterdag 14 januari (alleen afhalen)
spare ribs met frieten, mayonaise en rauwkostsalade /
ijs met slagroom

Maandag 16 januari
gesloten.

Dinsdag 17 januari
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
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

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Hazelnootbavaroise-
vlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren bus 
€ 4,00

Weekendaanbiedingen 

Brood van de maand

Vezelrijk
lekker meergranenbrood, rijk aan vezels

€ 1,95

Humpkeskoek 
ouderwets lekkere koek € 1,95



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

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

Verslagen zijn wij door het verlies van onze lieve

vriendin

Christien

Wij wensen Hans, Erwin en Dyanneke, Martijn en

Jennifer heel veel sterkte.

Gerrie en Jan

Truus en Bert

Agnetha en Jan

Carolien en Jintze

Graag willen wij u bedanken voor uw belangstel-

ling, kaartjes en bloemen na het overlijden van

Ria Dieseraad-Vriezekolk

Dit was voor ons een enorme steun.

Speciaal huisarts Albers en de medewerkers van

Sensire willen wij danken voor de liefdevolle

verzorging.

Jan Willem

Martijn en Linda

Vorden, januari 2006

Noa
22 december 2005

Noa Altagracia Bogers
weegt 2940 gram en is 48 cm

Sander en Ciondra

Heemlaan 63

1705 DT Heerhugowaard

06-48791655

Wil je de luier komen ruiken

graag eerst even de telefoon gebruiken!

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat

een verder lijden haar bespaard is gebleven is, na een

liefdevolle verzorging in verpleeghuis Leeuwerik-

weide, afdeling Hackfort 1, te Zutphen, heden rustig

ingeslapen mijn lieve vrouw

Margaretha Gerardina Sterk-
van Nikkelen Kuyper

echtgenote van

Marinus Pieter Sterk

* Haarlem, † Zutphen, 

18 mei 1928 2 januari 2006 

M. P. Sterk

Lindeseweg 33

7251 NJ Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaats-

gevonden op begraafplaats Driehuis-Westerveld

te Driehuis.

05-09-’94 12-01-’05

Lieve Laura,

Zó graag willen leven.

Toch moesten wij je laten gaan.

Een jaar is nu verstreken,

wij moeten zonder jou verder.

Dat het zo moeilijk zou zijn...

We missen je zo!

Anita, Loek, Marleen, Jurgen

1956 2006

Op 18 januari a.s. hopen wij

Bert en Jopie van Bremen-Loeve
ons 50-jarig huwelijk te vieren.

Als u ons hiermee wilt feliciteren bent u van harte

welkom op onze receptie zaterdag 21 januari 2006

van 15.00 tot 17.00 uur in Taveerne ”de Wilden-

borcherhof”, Wildenborchseweg 19 te Vorden.

Hoetinkhof 225

7251 WN  Vorden

Dankbetuiging

Uw hartelijke belangstelling en medeleven ons

betoond na het overlijden van onze moeder, oma

en overgrootmoeder

B.J. Roeterdink-Oudenampsen

was voor ons een grote troost.

Wij voelen ons één met dit gedicht:

Lieve Moeder

Nooit zullen wij vergeten,

dat toen jij stierf,

wij nooit meer kind zullen heten.

Wij betuigen u onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en

achterkleinkinderen

Vorden, januari 2006

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

Ons hacheevlees vergt wat geduld, maar weinig moeite. Dankzij
ons complete Hacheepakket met uien en kruiden en het heerlijke

recept in Koken met de Keurslager, ons magazine dat u gratis mag
meenemen. Heeft u lekker wat te lezen tijdens het sudderen...

Keurslager Koopje

Hacheepakket 
(+ 500 gram uien + kruiden) 
500 gram € 5.50

Vleeswarenkoopje

Gebraden spek 
150 gram halen 100 gram betalen
Special

Gehaktrondo 100 gram € 1.20
Kookidee

Riblappen 500 gram € 4.98
Ontbijtidee

Kookworst 100 gram € 0.89
Weekaanbieding

Gehakt cordon bleus 3 st. € 2.98

Donderdag 19 januari

Dartdemonstratie
met

Darryl Fitton en 
Russ Bray

Zaal open 19.30 uur

Voorverkoop € 8,=

kinderen t/m 13 jaar € 5,=

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

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

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

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

een pilletje. Niet zelden ligt de oorzaak in een verstoorde

energiebalans van ons lichaam. Met shiatsu therapie is 

deze natuurlijke balans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:

• maag/darmklachten

• rug/nek/schouderklachten

• stress

• menstruatieklachten

• spierpijn

• depressie

• slapeloosheid

• hoofdpijnen enz.

Shiatsu heeft een diepe werking en is zeer rustgevend om

te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door 

verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een 

behandeling op afspraak:

shiatsutherapeut
Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (0575) 55 65 00

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij
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VIETNAM 
De treinen in China zijn erg luxe in
vergelijking met die van Vietnam. Dat
mogen we gelijk proeven als we de
grens over gaan. Midden in de nacht
stappen we met al onze bagage uit in
niemandsland. Er word een controle
uitgevoerd. Zowel qua paspoort als fy-
siek. Een thermometer wordt tegen je
oor aangehouden, in het kader van
SARS. We krijgen een bonnetje (soort
stempeltje OK) en mogen betalen.
Niets is voor niets, zeker niet in Viet-
nam. De Vietnamese trein staat klaar
en op naar Hanoi. Het is een oude
tochtige trein, met een vies lakentje
en een vies kussentje, maar toch val-
len we nog even in slaap. In Hanoi aan-
gekomen, rijden we door een woon-
wijk. Als je je hand uit zou steken, zou
je zo iemand in zijn woonkamer een
hand kunnen geven. 

HANOI 
Hanoi is druk met een hoofdletter.
Brommertjes en veel riksja's (fietstaxi).
Je kan niet fatsoenlijk op de stoep lo-
pen want daar staat van alles. De
stroom van brommers manoeuvreren
perfect om je heen. De stad geeft een
franse indruk (maar dan met de fran-
se slag). Zeer duidelijk dat het een
franse kolonie is geweest want je kan

hier een baguette met kaas bestellen.
Het Vietnamese eten zelf is lekker,
maar China is en blijft nog onze favo-
riet. Op de Vietnamese loempia's na,
die zijn hier heerlijk!

SAPA 
Vanuit Hanoi gaan we met de trein
naar Sapa. Een stadje in de bergen met
rijstvlaktes, vlakbij de Chinese grens.
Hier leven verschillende minderheids-
groepen. We bezoeken deze mensen
door twee dagen te voet door de ber-
gen te lopen. Een overnachting bij de-
ze mensen in huis (tussen de rijstop-
slag) maakte het helemaal af. Ze leven
hier nog dicht bij de natuur. Althans
dat deden ze, voordat toerisme zijn in-
trede deed.

HALONG BAY 
Een boottocht die je niet mag missen
als je naar Vietnam gaat, is de tocht
door Halong Bay. Je hebt hier dezelfde
vreemde hoge bergen als in China
maar dan in het water. 2 Dagen dobbe-
ren we hier rond en overnachten we
op de boot. Helaas was het weer wissel-
vallig, maar het kon nog erger. Dat
werd duidelijk als we met de bus rich-
ting het zuiden gaan. 
Via Ninh Binh, waar we een soort Giet-
hoorn hebben bezocht, gaan we door

naar Dong Ha. In de stromende regen,
scheuren we achter op een brommer-
tje door de jungle om de zone tussen
noord en zuid Vietnam te bekijken.
Hier zie je de verschillende overblijfse-
len van de oorlog met Amerika , zoals
bomkraters, bunkers en de schuiltun-
nels (een compleet dorp). 
We hebben een open busticket dus we
reizen erg goedkoop door Vietnam. In
Hoi An hebben we onze kookkunsten
vertoont en laten we maatkleding ma-
ken. Daarna vluchten we nog verder
richting het zuiden. De wegen worden
steeds slechter vanwege de overstro-
mingen. We stranden letterlijk en fi-
guurlijk in Mui Ne, daar drogen we op
en genieten van lekker eten en de zee.

WEESHUIS 
In Ho Chi Minh City, vroeger Saigon,
bezoeken we, naast de stad, een wees-
huis van Christina Noble. We doneren
hier een kleine bijdrage van het inge-
zamelde geld. De kinderen die je op
straat ziet, wonen niet in de stad maar
moeten vaak meer dan een uur reizen
(lopen) om in de stad te komen. In de
stad kun je geld verdienen. Een speci-
aal team gaat naar de arme families
toe en zorgt ervoor dat de kinderen
naar school kunnen gaan. Dit zijn de
kinderen die in aanmerking komen
voor de Sunshine School van Christina
Noble Children Foundation. Tot hun
elfde kunnen ze op school leren om te
lezen, schrijven en om kind te zijn.
Vaak zijn de kinderen erg moe. Na
schooltijd moeten ze nog steeds de
straat op om geld te verdienen. Tussen
de middag kunnen ze in ieder geval in
het weeshuis slapen. Het bezoek aan
het weeshuis is voor ons echt een eye-
opener.
Nog zeer onder de indruk van het
weeshuis, gaan we geheel georgani-
seerd via de Mekong Delta naar de
grens van Cambodja. Het is een getrek
en gedoe van toeristen hier en toeris-
ten daar. Een soort reisje op de Rijn
met verplichte commerciële pauzes.
Wij noemen het ook wel "commercial
breaks"!

CAMBODJA PHNOM PENH 
Met de boot worden we afgezet in een
gebied tussen Vietnam en Cambodja.
We lopen de grens over en stappen op
een andere boot om naar Phnom Penh
te varen. Een hoofdstad met veel con-
trasten. Kleine huisjes staan naast gro-
te chique franse villa's. Dure auto's rij-
den naast brommers die van narig-
heid uit elkaar vallen. De vele tempels
kun je goed zien, omdat ze sierlijk ge-
bouwd zijn met veel kleur maar ook
doordat hier nog geen hoogbouw is.
Het is een overzichtelijke stad, het
doet een beetje dorps aan, dat bevalt
ons wel. Het eten, het verblijf en zelfs
in de supermarkt, alles betaal je in
dollars. Als het niet een afgerond be-
drag is, krijg je geld terug in Riel (Cam-
bodiaans geld). Niet erg handig met

Cowiththeflo vanuit Cambodja

Eelco Nuesink en Floran Schurink, inmiddels zijn ze drie maanden van
huis. De volgende landen hebben ze reeds aangedaan: Rusland, Mongolie,
China en Vietnam. Vorige maand deden ze verslag vanuit China, nu zitten
ze inmiddels in Cambodja. Hier is deel 3 van hun reisverslag.

twee valuta's in je portemonnee. Bo-
vendien moet je alles twee keer omre-
kenen naar de Euro. 

KERST 
Cambodja is Boedhistisch dus hier vie-
ren ze geen kerst, maar wij wel in een
restaurant met een lekkere fles wijn.
Maar ze hebben wel een dag vrij voor
de kerst. Ze respecteren elke feestdag
of gedenkdag daardoor hebben zij de
meeste vrije dagen in de hele wereld.
Happy New Year, Gelukkig nieuwjaar!
Oftewel: Sues'day ch'nam thmey!! Via
Kep waar we in een bamboehutje sla-
pen met uitzicht op zee, belanden we
in Kampot. In Bokor, wat 46 kilometer
van Kampot ligt, is een nieuwjaars-
feestje. Wel zelf je spullen mee ne-
men, want het is een soort picknick
houseparty. Nadat we 3 uur op een pic-
kup truck door de jungle crossen ko-
men we aan op de Bokorberg. Hier
staan verlaten huizen uit de tijd dat de
Fransen nog aan de macht waren
(1925). Het is een echte spookstad. In
het grote casino vieren we oud en
nieuw. Er zijn 500 mensen: 15% bui-
tenlanders, de rest Cambodiaans. Een
beetje een vreemde sfeer. Er wordt
vuurwerk afgestoken, er hangt een
geit aan het spit en overal heeft ieder-
een zijn eigen vuurkamp gemaakt.
Het is niet alleen vuurwerk wat er
knalt! Als we ons plekje maken samen

met 10 anderen, komen twee Ieren in
paniek terug na een rondje te hebben
gelopen. "Gunshots"! Een paar Cambo-
dianen maken ruzie. Iemand gooit
een steen op de vooruit van een auto.
Een ander schiet er gelijk op los en
raakt iemand in de buik. Later in ons
guesthouse horen we dat er twee men-
sen zijn overleden aan schotwonden.
Het is even stil buiten, maar binnen
gaat het feest gewoon door. Wij blijven
voor de zekerheid maar uit de buurt
van de geiten aan het spit. In het casi-
no is het groot feest. De DJ's draaien in
een grote zaal en in de andere kamers
kun je slapen. Dat klinkt net alsof het
een gewoon hotel is, maar het is totaal
casco, verweerd en stoffig. Net een
soort krakerspand. Om twaalf uur
gaat de muziek gewoon door, de bui-
tenlanders roepen "happy new year"!
De Cambodianen dansen gewoon
door. Zij hebben nieuwjaar in Maart,
dit is voor hun gewoon een feestje. De
pickup truck gaat pas om 8 uur s'mor-
gens terug, we genieten nog even van
een magische zonsopgang met uit-
zicht op zee. Terug in Kampot, hebben
we echt het gevoel dat we het over-
leefd hebben. Een nieuwjaar om nooit
te vergeten! Via Cambodja gaan we
verder naar Laos, Thailand en Birma. 

Hoe het allemaal verloopt, kun je lezen
op: http://cowiththeflo.johojournal.nl

Vorig jaar was het de eerste keer dat
het WZT werd georganiseerd. Toen
werd elke speler door de organisatie
echter ingedeeld in een willekeurig
team. Dit jaar konden er zélf teams ge-
maakt worden. Dit werd dan ook naar
hartelust gedaan. Diverse vrienden-
teams meldden zich aan en uiteinde-
lijk had de organisatie acht teams we-
ten te strikken. Dit was goed voor twee
poules van vier teams.
Ook dit jaar vielen er vier prijzen te
verdelen. Naast het winnende team
werden ook de beste speler, topscorer
en het sportiefste team (Fair-Play Cup)
in het zonnetje gezet. Elke deelnemer
van het WZT kon via een stembiljet
zijn mening laten gelden voor de beste
speler en sportiefste team. Rik Bob-
bink werd bekroond tot beste speler

van het toernooi. De keeper van de
'Dekhengsten' had een grote meerder-
heid van de stemmen. De jongens van
de Hunt Lazy Horses mochten de Fair
Play Cup in ontvangst nemen en Gijs
Klein Heerenbrink werd topscorer van
het toernooi. Pils Vereniging Anale
Batsers, de voltallige naam van PVAB,
was een maatje te groot voor de ande-
re teams en veroverde de wisselbeker.
Het team, met veelal voetballers van
vv Vorden, wist zich in de finale te ont-
doen van de Dekhengsten. In de poule-
fase wist de ploeg al af te rekenen met
een andere titelfavoriet, de Beukende
Badmutsen.
Oscar ter Bogt, hoofdorganisator én
deelnemer van het WZT, was tevreden
over het verloop van het toernooi: "Het
toernooi kent een terechte winnaar en
is sportief verlopen." Ter Bogt kwam
vorig jaar met een paar vrienden op
het idee kwam om een zaalvoetbal-
toernooi te organiseren. Om ook de
tweede editie van het WZT levensvat-
baar te maken, moest worden gezocht
naar sponsors. Dit met succes. Naast
een bijdrage van enkele families verze-
kerde het WZT zich van een financiële

PVAB wint zaalvoetbaltoernooi
Het Wichmond Zaalvoetbal Toer-
nooi (WZT) dat 27 december plaats-
vond in sporthal de Lankhorst te
Wichmond, is gewonnen door het
Vordense team PVAB. In de tweede
editie van dit Wichmondse toer-
nooi deden acht teams een gooi
naar de felbegeerde titel.

De eerstvolgende medische keurin-
gen voor 70-plussers, ten behoeve
van de vernieuwing van het rijbe-
wijs, vinden plaats op zaterdag 28
januari en zaterdag 25 februari
2006 in het Woon- en Zorgcentrum
"De Wehme", Nieuwstad 32 te Vor-
den. 

Om onnodig wachten op het nieuwe
rijbewijs te voorkomen adviseert het
Centraal Bureau Rijvaardigheid om
het nog in gebruik zijnde rijbewijs tij-
dig op geldigheidsduur te controle-
ren.

Leden van de seniorenorganisaties
ANBO, PCOB en Unie KBO in de regio's
Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Zutphen
en wijde omgeving, kunnen voor aan-
melden en verdere informatie, dage-
lijks tussen 10.00 en 17.00 uur, terecht
bij het secretariaat van de ANBO-afde-
ling Vorden, tel. (0575) 55 20 03. Ook
niet-leden, die de belangenbeharti-
ging van de seniorenorganisaties een
warm hart toedragen en ze daarin ook
daadwerkelijk willen steunen door lid
te worden, kunnen eveneens gebruik
maken van deze financieel aantrekke-
lijke keuringsmogelijkheid.

Rijbewijskeuringen 70-plussers

De bestuursverkiezing aftredend en
herkiesbaar Annie Eggink-Hassink. In
de pauze de verloting georganiseerd
door de Creative club t.b.v." Lief en

Leed". Nade pauze verzorgd onze
Volksdansgroep"de Mölle" een optre-
den onder leiding van Marianne Kerk-
hoven. Het nieuwe seizoen is dan weer
begonnen voor alle leden is er een ge-
varieerd progamma in elkaar gezet
van leerzaam, cultureel, creatief en
ook uitstapjes . Het progamma boekje
is terinzage bij de biblioteek.

N.B.v.P. afdelingsvergadering
Woensdagavond 18 januari in de
Herberg zal de jaarlijkse afdelings
vergadering  zijn. Met o.a. jaarver-
slagen van alle commissies en clubs.

Uitslagen Noord Show Zuid Laren
Hoenders: Wyandotte: J. Rouwenhorst
2xF. Dwerghoenders: Appenzeller
Spitskuif: H. van Olsyt 1xZG, 1xG Or-
pington: B. van Dijke 1xF, 3xZG, 3xG
Wyandotte: J. Rouwenhorst 1xF, 1xZG,
T. Zevenhoeken 4xG. Konijnen: Franse
Hangoor: R. Bruinsma 2xG, Bram
Bruinsma 1xZG, 1xG Gele van Bour-
gondie: W. Boersma 1xF, 3xZG, 1xG Ro-
de Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xZG, 1xG Wener: H. Nijenhuis 3xF,
1xZG Hollander: T. Janssen 4xZG, 1xG,
T. Zevenhoeken 1xF, 1xZG, 1xG. Cavia's:
Borstelhaar: T. Zevenhoeken 3xZG, 1xF.

P.K.V.

bijdrage van de Rabobank en een wed-
strijdbal van Inter Sport Harbach. Bak-
kerij Besselink wist de spelers te voor-
zien van lekkere kerststol en verrukke-
lijke cake. Ook volgend jaar hoopt Ru-
ben Rensink, medeorganisator, het
WZT weer in goede banen te leiden. "Ik
hoop dat het WZT elk jaar iets groter
en professioneler wordt. Maar de in-
steek blijft hetzelfde: uiteindelijk blijft
dit een soort van vriendentoernooi."



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

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Spuiterij
Vos Vorden

voor: 

uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg 11a

7251 JG Vorden  

Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Schoonmaakbedrijf

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

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

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:

• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten 

en -stoffen

• Beiersbont

• Grote collectie haak- en

handwerkboeken

• Brei- en haakgarens

• Viltpakketten 

“De Witte Engel”

• Fournituren

Handwerken

uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

"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

ZAT. 21 JANUARI
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PRESENTEERT:PRESENTEERT:

IN DE BALUSTRADE ZAAL:IN DE BALUSTRADE ZAAL:

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

DJ

DENNIS

DJ

DENNIS:
ENTREE 5,00 -

ZAAL OPEN 21:45 UUR - 03:00 UUR
ENTREE 5,00 -   

ZAAL OPEN 21:45 UUR - 03:00 UUR
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h wb dS o an

Zonnepitten
brood

± 800 gram

nu € 1.55

Kersenvlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Marmer

cake (klein)

nu € 2.99

De Echte Bakker

“Eten wat de pot schaft” in januari:
Van 10 t/m 15 jan.: Zuurkool met spek en dessert na.

In het restaurant eten: € 7,50
Afhalen in de cafetaria: € 6,00

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

JANUARI STAMPPOTTEN MAAND!!

Voor info of reserveringen 0575-554001 of kom bij ons

langs: Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

Nu in de voor verkoop, kaarten voor de 
bluesnight op 4 februari!!

DEZE WEEK: 2 kroketten halen1betalen!

NIEUW!!    Elke vrijdagavond…… 

ONBEPERKT spare ribs eten voor € 10.00 p.p

www.wonerij.nl

De Wonerij compleet in sfeervol wonen

DE WONERIJ RUIMT OP!

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo
0573 - 451239

10%
opruimings-

korting

Tot 50%
korting op 
showroom-
modellen

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

:: WWW.CITYLIDO.NL ::

:: MINIMUM AGE 18 :: CITY LIDO HAS 
THE RIGHT TO REFUSE ENTRANCE ::

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

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

14 JAN
EXCITYNG

XPERIENCE
21 JAN

EXCITYNG
BACK2BASIC



Het begon bij mij met het gemeente-
huis waarvoor we naar Hengelo moes-
ten want die van Vorden is gesloten en
verkocht. (Daarover is al genoeg ge-
zegd en hoeft het mijne niet meer bij.
Maar weg is wél weg en moeilijk terug
te krijgen). Er is bij mijn weten geen de-
pendance voor gemeentezaken in Vor-
den dus iedereen moet maar zorgen
dat hij of zij in Hengelo komt. Nu is dit
niet zo'n straf want het is een leuk
plaatsje om even te vertoeven maar
wel vervelend als je geen auto hebt of
niet kunt rijden. Maar goed ik heb wel
een auto en ik hoef gelukkig niet zo
vaak op het gemeentehuis te zijn.

De tweede ergernis kwam toen mijn
nieuwe telefoonboek in de brievenbus
en onder mijn ogen kwam. Wij zijn
nogal gericht op Zutphen met werk,
school en vriendschappen. En ik baal-
de als een stekker toen ik zag dat door
de nieuwe gemeente ons telefoonboek
ook was veranderd. Wel Doetinchem
en Winterswijk waar wij nagenoeg
geen donder mee te maken hebben
maar geen Zutphen. 

De truc die ik daarop verzonnen heb is
dat je een tweede exemplaar van je
gebied gratis kunt aanvragen en rui-
len met iemand uit Zutphen. Dit kost
natuurlijk extra papier tijd en energie,
maar verspilling staat in koeienletters
in ons vaandel geschreven. Getuige

het verlies van onze nieuw ingerichte
politiebureau en natuurlijk de slui-
ting hiervan. Wij mogen als we iets
van de politie willen naar Zelhem. Dit
brengt natuurlijk de sterke arm dich-
ter bij de bevolking zullen ze waar-
schijnlijk gedacht hebben. 

Samengevat sinds de nieuwe gemeen-
te - die ons tot nu toe alleen maar geld
heeft gekost i.p.v. bespaard- is ons ge-
meentehuis verdwenen, het politiebu-
reau verdwenen, moet de bibliotheek
een andere koers gaan varen en het
zal me niet verbazen als deze ook ver-
dwijnt evenals ons zwembad. Want tel
maar na! Eén gemeente, 5 zwembaden
en een tekort op de begroting. Kijk en
dat daar veel mensen zowel uit Zut-
phen als Lochem ook van genieten,
dat het genoeglijk en kneuterig is, dat
daar een stukje geschiedenis ligt, daar
hebben ze zeer waarschijnlijk schijt
aan want net als de rest van de wereld
moet alles groter en opgeblazen zon-
der dat daar iemand gelukkiger van
wordt hooguit de projectontwikke-
laars. Maar zoals al een hele tijd, voor
het geld moet alles wijken. En is alles
te koop. Mensen ik zal niemand advi-
seren om te gaan stemmen, maar naar
mijn mening maakt het geen donder
uit wie er zit. Ik heb al jaren mijn ver-
trouwen in de politiek verloren. Ik
voel me gefrustreerd en machteloos
maar alles went zelfs zo'n nieuwe ge-
meente. We halen weer diep adem en
gaan verder tot de volgende ergernis. 

Los van dit alles wens ik iedereen - dus
ook politici en ambtenaren - een ge-
lukkig en gezegend 2006. Zij zullen
ongetwijfeld naar eer en geweten han-
delen en zitten ook in de tang (waar
gaat het dan mis vraag je je af???)

Gery Groot Zwaaftink
Almenseweg 53
7251 HN Vorden

Mensen ik heb er de balen van. Ik
hoorde in de bibliotheek dat ze
daar moeten gaan samenwerken
met Doetinchem i.p.v. Zutphen en
Lochem omdat jawel! we een ande-
re gemeente zijn geworden. Ik er-
vaar het als de zoveelste rotstreek
die ze ons leveren.

Na het in Warken en omgeving 'we-
reldse' succes van het 'draodloos' (un-
plugged) optreden van vorig jaar, on-
der de noemer 'Boerenkoolconcert',
kwamen er zoveel reacties los dat de
band zich tegenover hun fans ver-
plicht voelde om ook in 2006 een
soortgelijk concert te organiseren. Tij-
dens de 2005 editie konden de bezoe-
kers zich laten verwennen door een in-
tiem optreden van de groep onder het
genot van een bord boerenkool en een
biertje. In navolging van het concert
van verleden jaar organiseren de leden
van "Op Drift" dit jaar een Snertcon-
cert, met een wel zeer speciale rook-
worst…. De grootste Gelderse rook-
worst ter wereld! Op een platte boeren-
kar getrokken door twee 'Friezen'
wordt de worst vervoerd van Hummelo
naar de Warkense Mölle, waar de 'ge-
boorte' van de 'grootste Gelderse rook-
worst ter wereld' wereldkundig ge-
maakt zal worden. De groep nodigt op
11 en 12 februari 2006 veel L'Olde be-
kenden' uit voor een gastoptreden,
waaronder bijzondere, maar vooral
ook muzikale vrienden. Op Drift bas-

sist Hans Hoog Stoevenbelt heeft zijn
vriend Alan Gascoigne uitgenodigd
voor een gastoptreden. Alan en Hans
kennen elkaar uit de jaren '80 en '90
bluesbands 'White Heat' en 'The Tim
Disneyband'. Muzikaal onderlegden
weten zich misschien nog te herinne-
ren dat Alan Gascoigne Normaal tot
grote hoogte heeft gespeeld (De boer
dat is de kerel, Achterhoek boogie,
etc.). Vordenaren en muziekmaatjes
van Stef, Jan Denekamp (bluesharp) en
Erik Knoef (trekzak) zijn samen met
Johny's neefje Sander Heuvelink
(drums) ook uitgenodigd. 
Een bijzondere plek wordt ingevuld
door het debuutoptreden van een kin-
derkoor dat zich gespecialiseerd heeft
in het meerstemmig uitvoeren van Op
Drift-nummers. Het jeugdzangkoor
'De Driftige Blagen' bestaat uit zanger-
tjes en zangeresjes in de leeftijd van 6
tot 12 jaar. Naast de bekende toppers
zal "Op Drift" een aantal nieuwe num-
mers spelen en worden oude beken-
den in een verrassend jasje gestoken.
Kortom, dit wordt een evenement
waar nog lang over gesproken zal wor-
den en waar men later, als over Wood-
stock, Live Aid en het Lochems popfes-
tival trots kan zeggen: "Ik ben er ge-
weest". Het wordt een evenement om
niet te missen. Gezien de kleinschalig-
heid van de bijzondere noaborlocatie
'de Warkense Mölle' is het aan te raden
om snel kaarten in de voorverkoop te
bestellen. Aarzel niet, want de kaarten
vliegen als hete worsten over de toon-
bank. Voor voorverkoop en informatie
kan een ieder terecht op de site van de
band: www.op-drift.nl of telefonisch
52 10 53 / 54 83 43.

Het zal "Op Drift" een 'worst' zijn
Wim Woestenenk, Johny Addink,
Stef Woestenenk en Hans Hoog
Stoevenbelt, beter bekend als de
Warkense Naoboar dialectrockers
van "Op Drift" gaan als vanouds
'hoofdig' hun eigen gang in het or-
ganiseren van speciale Achter-
hoekse evenementen. Op zaterdag-
avond 11 februari en zondagmid-
dag 12 februari organiseert "Op
Drift" een zeer speciaal evenement
in De Warkense Mölle aan de Lage
Lochemseweg in Warken.

VORDENSE BRIDGECLUB:
Maandagavond 2 januari
Groep A: 1 Mw. G. Hulleman / Mw. H.
van Druten 65,0%; 2 Dhr. G. Hoftijzer /
Mw. D. Hoftijzer 55,2%; 3 Dhr. A. Vrug-
gink / Mw. K. Vruggink 54,8%.

Groep B: 1 Mw. W. Gerichhausen / Mw.
A.den Elzen 59,0%; 2 Dhr. T. Meijerink
/ Mw. L  Meijerink 55,5%; 3 Dhr. G. His-
sink / Dhr. P. den Elzen 54,8%.

B r i d g e n

Gelre ziekenhuizen gaat in Zutphen
een nieuw ziekenhuis bouwen ter ver-
vanging van het huidige ziekenhuis
Het Spittaal. Dit heeft de voorzitter van
de Raad van Bestuur, drs. R.V.W.M.
(Roy) Lantain, op 2 januari bekend ge-
maakt tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Op 23 december ontving Gelre zieken-
huizen van de Directeur-generaal Ge-
zondheidszorg, namens de minister
van VWS, een zogenoemde startbrief.
Op basis van deze brief heeft de Raad
van Bestuur op 2 januari besloten over
te gaan tot  de bouw van een nieuw zie-
kenhuis in Zutphen. In juni 2005 kon-
digde Gelre ziekenhuizen al aan dat,
samen met het Ministerie van VWS, de
mogelijkheden onderzocht zouden

worden om nieuwbouw te gaan plegen
in Zutphen. De uitkomst daarvan is po-
sitief en dat betekent dat Gelre zieken-
huizen zelf de verantwoordelijkheid
gaat dragen voor de te plegen investe-
ringen. De verkregen toestemming
voor nieuwbouw is daarmee geen ga-
rantie meer voor de bekostiging van al-
le kapitaallasten, die uit die investe-
ring voortvloeien. In het verleden was
het zo dat wanneer een ziekenhuis de
vergunning om nieuwbouw te plegen
had verkregen, de daarmee samenhan-
gende kapitaallasten automatisch wer-
den bekostigd. In het nieuwe systeem
hangt de hoogte van de vergoeding af
van de hoeveelheid zorg die door het
ziekenhuis geleverd wordt. De uitvoe-

ring van de ziekenhuisbouw wordt
daarmee sterk afhankelijk van het ver-
mogen van het ziekenhuis om de in-
vesteringen in de nieuwbouw terug te
kunnen verdienen. Gelre ziekenhui-
zen is het eerste ziekenhuis dat in Ne-
derland op eigen verantwoordelijk-
heid over de bouw van het nieuwe zie-
kenhuis zal gaan beslissen. Gelre zie-
kenhuizen zal dan ook op korte ter-
mijn een businessplan maken, waar-
aan een marktonderzoek, een scenari-
oanalyse en de betrokkenheid van de
zorgverzekeraars ten grondslag zal lig-
gen. Gelre ziekenhuizen wil snel van
start gaan en wil proberen om binnen
vier jaar het nieuwe ziekenhuis in Zut-
phen te kunnen openen.

Gelre ziekenhuizen gaat nieuw ziekenhuis bouwen

De beide compagnons van Strada
Sports, Arjan Demers en Sander Siebe-
link, zijn erg blij dat er in Vorden geen
concurrentie meer is en dat Strada
Sports de toekomst inmiddels met cir-
ca 2500 leden is ingegaan.
Deze leden zullen hun conditie op
peil houden in de sportschool aan de
Overweg, waar het naambordje In-
door Sport Vorden wordt vervangen
voor Strada Sports. Dat betekent een
toename van circa 750 leden, (het
voormalige ledental van Strada Sports
aan de Burgemeester Galleestraat) die
wekelijks in de sportschool aan hun
conditie werken, hetzij in groepsver-
band hetzij individueel.
' Voldoende capaciteit om deze toe-
loop te kunnen opvangen?', zo infor-
meerden wij bij Sander Siebelink. 'Dat
gaat zeer zeker lukken. In de eerste
plaats willen we de lessen uitbreiden
en meer spreiding gaan aanbrengen.
Dat kan bijvoorbeeld doordat wij
voortaan elke ochtend kinderopvang
bieden. De kindercrèche gaat naar het
huidige shop-gedeelte, waardoor weer
meer ruimte voor de uitbreiding van
apparatuur. Ook ontstaat er meer
ruimte doordat enkele wanden zullen
verdwijnen. Het zgn. 'spinning-gebeu-
ren' zal worden uitgebreid. Verder
kunnen we ook wat meer gespreid
gaan werken doordat we zes dagen per
week van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat zijn geopend en op zondag
tot 14.00 uur. We hebben tevens plan-
nen voor een cardio-theater. De men-
sen kunnen dan op hun cardio toestel
trainen en gelijktijdig naar de T.V. kij-
ken. Deze televisies worden aan het
plafond gehangen. Het is toch prach-
tig, lekker sporten en gelijk naar 'Goe-
de tijden, slechte tijden' kijken, zo
geeft Sander lachend als voorbeeld
aan. Verdere uitbreiding is mogelijk.
Wanneer alles volgens planning ver-
loopt dan hebben de nieuwe eigenaars

altijd nog de mogelijkheid om de ge-
hele sportschool met een tiental me-
ters uit te breiden. Maar dat is voorlo-
pig nog toekomstmuziek. 
Jaap Hesselink begon ruim 21 jaar ge-
leden, aanvankelijk kleinschalig, in
Vorden met een sportschool. In eerste
instantie was hij mede-eigenaar van
een sportcentrum in Zutphen. Tegelij-
kertijd begon hij ook in Vorden. Jaap:
'Ik gaf toen les in het zaaltje bij Jan ter
Huerne (waar thans Plaza is geves-
tigd). Dat betekende de apparatuur in
een karretje van Zutphen naar Vorden
en na de les weer terug naar Zutphen.
Een heel gedoe, maar ik werd er wel
sterk door', zo kijkt Jaap lachend op
die periode terug. Een jaar later begon
hij in een pand aan de Burgemeester
Galleestraat. Daar opende hij op 10
maart 1985 een sportschool. ' We had-
den in het begin circa honderd leden.
Dat aantal groeide en groeide, waar-
door we tien jaar later besloten om
een nieuwe sportschool aan de Over-
weg te laten bouwen. Daar zijn we in
1995, toevallig ook op 10 maart ge-
opend. Een tijd van keihard werken
brak aan, want in die jaren vestigden
zich ook in Hengelo, Laren en Ruurlo
sportscholen. Twee jaar later begon
Strada Sports ook in Vorden, in het
pand aan de Burgemeester Gallee-
straat, waar wij als Indoor Sport voor-
heen ons onderkomen hadden. Het le-
dental bleef gelukkig intact. Ik ben ie-
mand die zich altijd verder wil door
ontwikkelen. In 2001 hebben we de
ISO normalisatie kunnen invoeren.
Een bewijs dat wij als sportschool een
perfecte kwaliteit leveren. Wat kon ik
daarna verder nog doen? Ik merkte op
gegeven moment dat ik de 'drive' niet
meer had. In overleg met Gerdien
(echtgenote van Jaap en in al die jaren
zijn naaste medewerkster in de sport-
school) vonden we beiden ' we zijn er
klaar mee' en hebben wij via via de

sportschool te koop aangeboden. 
Strada Sports bleek gelnteresseerd en
was de deal binnen drie maanden
rond', zo zegt Jaap Hesselink. Wat hij
in de nabije toekomst gaat doen? 'Ik
weet het nog niet, daar moet ik eerst
nog eens goed over nadenken. In ieder
geval meer tijd besteden aan de kinde-
ren (Marlies 9, Luuk 7 en Casper 4), lek-
ker veel gaan skeeleren en mountain-
biken', zo zegt hij. Gerdien Hesselink
is al drie morgens in de week onder-
wijs-assistente aan school het Hoge en
is volop aan het studeren. 
Strada Sports vestigde zich (eerst on-
der de naam 'Sport en Gezondheids
Studio') in 1997 in Vorden, in het pand
waar dus voorheen Jaap Hesselink met
zijn sportschool werkzaam was! De fa-
milie Demers die aan de Barchems-
eweg in Lochem een sportschool run-
de groeide daar uit hun jasje.
Aangezien diverse sporters behalve uit
Lochem ook uit Vorden en omstreken
kwamen, zochten zij naast een andere
grotere locatie in Lochem, ook naar
een locatie elders. En dat werd uitein-
delijk dus Vorden. 
Sander Siebelink: ' Wij hoorden op een
gegeven moment dat wij aan de Bur-
gemeester Galleestraat (waar we trou-
wens altijd perfect hebben kunnen
werken) moesten verdwijnen. Hier
worden t.z.t. huizen gebouwd.
Via de Kamer van Koophandel verna-
men wij dat er 'ergens' een sport-
school te koop werd aangeboden. Wij
hadden al direct het idee dat het hier
om Indoor Sport Vorden ging. En zo is
het balletje gaan rollen', zo zegt San-
der die zijn tijd zal verdelen tussen de
sportschool in Vorden (20 uur per
week) en Lochem (15 uur per week).
Sander Siebelink studeerde op 24-jari-
ge leeftijd in Zwolle af aan de acade-
mie voor lichamelijke opvoeding. Na
onder meer nog een poos als gymle-
raar te hebben gewerkt, kwam hij op
een gegeven moment in dienst bij Ar-
jan Demers. 
In 2001 kreeg hij de mogelijkheid om
zich bij Demers 'in te kopen' en sinds-
dien runnen Arjan Demers en hij sa-
men een sportwinkel in Lochem en
zijn ze de compagnons bij Strada
Sports Vorden.

Werknemers 'verhuizen' mee

Strada Sports neemt Indoor Sport over!

Twee personen, Jaap en Gerdien Hesselink die hun sportschool (Indoor
Sport Vorden) wilden verkopen en twee personen Arjan Demers en Sander
Siebelink, die een andere locatie zochten voor hun sportschool (Strada
Sports) hebben elkaar gevonden met als gevolg dat Indoor Sport met in-
gang van 1 januari jongstleden is overgenomen door Strada Sports. Vier
tevreden gezichten, Jaap en Gerdien Hesselink blij met de interesse van
Strada Sports en Arjan Demers en Sander Siebelink.

Jaap Hesselink, Sander Siebelink en Arjan Demers

Groep C: 1 Dhr. J.W. Drijver / Mw. J. van
der Staak 69,6%; 2 Mw. H. Veenhuis /
Mw. I. Doorn 56,2%; 3 Mw. I. van
Alphen / Mw. W. Warnaar 53,1%.

WOENSDAGMIDDAG 4 JANUARI
Groep A: 1 Mw. N. Hendriks / Mw. L. v.
Gastel 60,00%; 2 Dhr. B. Bergman / Dhr.
J. Post 58,33%; 3 Mw. R. den Ambtman
/ Dhr. L. Sprey 55,42%.
Groep B: 1 Mw. H. Stertefeld / Dhr. F.
Stertefeld 61,39%; 2 Mw. L. le Grand /
Mw. G. Nulden 58,06%; 3 Mw. T. Simo-
nis / Mw. R. Webbink 57,50%.
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o.a.:
Dat zou ik dolgraag een keertje mee wil-
len maken, een Elfstedentocht in eigen
land', zo zegt Arjan Mombarg die nu al
druk bezig is om zijn schaatsspullen bij
elkaar te zoeken voor de reis naar Zweden
waar donderdag 12 januari in Tunabyg-
gen een marathon op het programma
staat, gevolgd op zaterdag 14 januari,
eveneens in Zweden, de marathon om de
'Henri Ruitenberg' prijs. 
Dus een voor de hand liggende vraag aan
Arjan: 'begint voor jou met het rijden op
natuurijs, nu pas de schaatswinter? Arjan
kijkt me met een verbaasde blik aan en
antwoord verrassend 'hoe kom je daar
nou bij? Wanneer ik de afgelopen maan-
den in Nederland geen marathons op
kunstijsbanen zou hebben gereden, dan
heb ik in Zweden en Oostenrijk helemaal
niets te zoeken. We hebben tot dusver 23
marathons gereden, met afstanden van
80 c.q. 100 kilometer. Ik heb er 22 uitgere-
den. 
Tijdens deze marathons doe je snelheid
op en daarbij leg je de nodige kilometers
af, dus moet je over een goede conditie
beschikken. Ik heb er een goed gevoel aan
over gehouden met voor mij de taak om
zoveel mogelijk voor de Nefit ploeg te rij-
den, met name voor Cedric Michaud en
Arjan Smit. Onze kopman Cedric, de lei-
der in het tussenklassement om de Es-
sent cup, is waarschijnlijk de enige mara-
thonschaatser die alleen een wedstrijd
kan winnen, maar heeft desondanks toch
steeds de steun van zijn ploegmaats no-
dig. Gaten voor hem dichtrijden e.d. Ik
ben blij dat ik op alle fronten een steentje
kan bijdragen. Om op een kunstijsbaan
een wedstrijd te winnen, zit er voor mij
niet in. Op natuurijs ben ik daartoe wel in
staat, in ieder val kan ik met de besten
mee', zo zegt hij. Niets teveel gezegd, vo-
rig jaar werd de Vordenaar tijdens het
open Nederlands kampioenschap op de
Weissensee (100 kilometer) derde en be-
haalde hij tijdens de alternatieve Elfste-
dentocht een verdienstelijke 12e plaats.
Een beetje mazzel hoort erbij Arjan Mom-
barg is al vanaf 1999 tijdens wedstrijden
op de Weissensee van de partij. Op de 100
kilometer eindigde hij drie keer bij de
eerste tien. Ook rijdt Arjan al vijf jaar ma-
rathons in Zweden. De afgelopen weken
heeft hij de 'pondjes' (opgelopen tijdens
de feestdagen) er snel weer afgefietst. Ook
direct na afloop van ons gesprek in huize
Mombarg, trok Arjan (ondanks het gure
weer) de muts diep over de oren, stapte

op de mountainbike om weer de nodige
kilometers fietstraining onder de wielen
te laten doorglijden. 
Zondag 15 januari keren de schaatsers uit
Zweden in Nederland terug om zich weer
voor te bereiden op wedstrijden in Am-
sterdam (zaterdag 21 januari) en in Alk-
maar (zondag 22 januari) Een dag later
opnieuw de koffers pakken en vertrekken
naar Teckendorf aan de Weissensee in
Oostenrijk. Daar wordt donderdag 26 ja-
nuari het open Nederlands kampioen-
schap over 100 kilometer verreden, ge-
volgd door de alternatieve Elfstedentocht
op zaterdag 28 januari en nog enkele cri-
teriums op de Weissensee. 
Daarna in februari nog een alternatieve
Elfstedentocht in het Finse Kuopio. Of de-
ze wedstrijd doorgang vindt, hangt af of
er wel of niet T.V. aanwezig is, want bij
het marathonschaatsen is de commercie
anno 2006 natuurlijk niet weg te denken! 
Arjan over zijn kansen in de komende we-
ken: 'Ik voel me momenteel goed, ben in
vorm. Bij de afstand over 200 kilometer
(alternatieve Elfstedentocht) moet je so-
wieso een beren- conditie hebben, maar
ook het geluk hebben dat de schaatsen
heel blijven en dat je niet toevallig in een
scheur op het ijs terecht komt, met alle
gevolgen van dien. Op de langere afstan-
den zijn er een twintigtal kanshebbers,
waartoe ik mij zelf ook reken'. Eind fe-
bruari, begin maart worden de schaatsen
weer opgeborgen en worden de skeelers
tevoorschijn gehaald. 
Arjan Mombarg heeft zowel voor het
schaatsen als het skeeleren bij Nefit nog
een twee jaar doorlopend contract. Skeel-
eren en schaatsen, sporten die Arjan na
aan het hart liggen. Hij behoort samen
met Erik Hulzebosch en Henri Ruiten-
berg tot de enige drie Nederlanders die
tijdens een Nederlands kampioenschap
in beide disciplines een podiumplaats
heeft behaald. Arjan: 'Helaas nog nooit
een nationale titel, maar ik heb nog een
aantal jaren te gaan, wie weet', zo zegt hij
vol goede moed. Eén ding is zeker, mocht
er de komende tijd in Nederland een Elf-
stedentocht worden gereden dan is het
meteen 'heel snel inpakken en wegwezen
en op naar Leeuwarden'. 
Daarover bestaat bij de marathonschaat-
sers in Nederland geen enkele twijfel, een
Elfstedentocht in eigen land is toch het
mooiste wat er is', zo zegt Arjan Mom-
barg.

Arjan Mombarg klaar voor 
Marathons en Elfstedentochten

Nog enkele weken en schaatsminnend Nederland is in de ban van de Olympi-
sche Winterspelen die op 10 februari in Turijn van start gaan. De verrichtingen
van Gretha Smit, Irene Wüst, Renate Groenewold, Marianne Timmer, Sven Kra-
mer, Erben Wennemars, Carl Verheijen e.d. zullen met argusogen worden ge-
volgd. Andere sportevenementen zullen in ons kikkerlandje even naar de ach-
tergrond worden verdrongen. Onze marathonschaatsers denken in de verste
verte niet aan de maand februari, zij concentreren zich op januari, hun schaats-
maand bij uitstek. Met marathons in Zweden en Oostenrijk en daarbij ook nog
een alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee en wellicht ook nog eentje in
Finland, zijn dit de krenten in de 'schaatspap'! Zij kijken er reikhalzend naar
uit. En intussen maar hopen dat er ook in Nederland nog een Elfstedentocht zal
worden verreden.'

Doordat beide verenigingen worden gesponsord door
Tijgerbalm Europe wordt inmiddels voor de tweede keer
tegen elkaar gespeeld. 

Afgelopen jaar speelde Vorden in Noordwijk en ging het

met 4-1 ten onder. Tijd voor revanche dus! De ploeg uit
Noordwijk die op dit moment de 7e plaats in de hoofd-
klasse A bezet heeft o.a ex-betaald voetballer Bram Mar-
bus in de gelederen. 

Voor actuele informatie over de wedstrijd en over een
eventuele afgelasting (het is tenslotte januari) kan met te-
recht op de website van de VV Vorden www.vvvorden.nl
De dag daarop houdt de vereniging haar traditionele
nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw "de Ark". Leden,
sponsors, donateurs en iedereen die VV Vorden een
warm hart toedraagt is zondagmiddag 15 januari.

Vorden oefent tegen zaterdaghoofd-
klasser Noordwijk 
en houdt zondag haar nieuwjaarsreceptie

Als de weersomstandigheden het toelaten voetbalt
het eerste elftal van Vorden zaterdagmiddag 14 ja-
nuari op haar eigen sportpark een oefenwedstrijd
tegen zaterdaghoofdklasser Noordwijk. Ook de B1
zal een wedstrijd tegen de leeftijdgenoten uit de
bollenstreek spelen.

Op zaterdag 28 januari a.s. worden in de
grote zaal van "De Herberg" de Open Vor-
dense Kampioenschappen klaverjassen
en jokeren gehouden. 
Het toernooi begint om 20.00 uur. Men

kan zich voor dit evenement tot zaterdag
21 januari a.s. opgeven bij Dick de Beus 55
20 68 of (06) 53 93 80 15. Er zijn wel kos-
ten voor deelname aan verbonden.

Open Vordense Kampioenschappen 
klaverjassen en jokeren
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Overigens bracht hij in zijn toespraak
drie thema' s onder de aandacht (Ge-
zondheid, Dierbaren en Voorspoed). '
Gezondheid en bewegen is inmiddels
een thema dat de overheid ook steeds
vaker moet bezig houden'. 

Bij het thema ' Dierbaren' onderstreep-
te Aalderink dat ' warmte' van groot
belang is voor het welzijn van mensen.
' Wij moeten wat meer de nadruk leg-
gen op de mooie dingen om ons heen
en in de samenleving', zo sprak hij.

Bij het thema ' Voorspoed ' ging Henk
Aalderink onder meer in op werk en
inkomen. ' Hoe gaat het economisch,
is er wel voldoende werk en inkomen?
Wat kan de locale overheid bijdragen
aan voorspoed voor u allemaal', zo
sprak hij. (Elders in dit blad is de volle-
dige toespraak van burgemeester
Henk Aalderink afgedrukt). 

Alvorens de 'vrijwilliger van het jaar'
bekend te maken, zette wethouder Pe-
ter Glasbergen de drie genomineer-
den in het zonnetje.

Grote belangstelling Nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst

'Steenderens Landschap' vrijwilliger van het jaar!

Een gezellige sfeer, de beste wensen en een goede gezondheid voor elkaar
en veel, heel veel applaus voor de sporters en de vrijwilligers. Heel kort sa-
mengevat, de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst die don-
derdagavond in een bomvolle zaal van hotel Bakker te Vorden plaats
vond. Een bijeenkomst met een aantal hoogtepunten, waarvan burge-
meester Henk Aalderink in zijn toespraak er al direct één kenbaar maak-
te: ' Ik kan u met trots melden dat het college de raad heeft voorgesteld
om niet te korten op het subsidiebedrag dat beschikbaar was voor het ver-
enigingsleven in de gemeente Bronckhorst!! Ons beleid is gericht op de
stimulering van vereniging en vrijwilligers activiteiten, op de harmonisa-
ties van subsidies en accommodatiebeleid en op behoud van de identiteit
van de kernen', aldus Henk Aalderink.

Dat was in de eerste plaats mevrouw
H. Lubbers uit Hengelo. Zij is als vrij-
willigster op diverse terreinen actief,
zoals bij de terminale thuiszorg, de
zorg voor een ernstig zieke die thuis
verzorgd wordt, tijdelijk s' nachts over
te nemen. Ook is zij coördinator van
het vrijwilligerswerk van de Bleijke
etc. ' Een duizendpoot, het is niet de
kwantiteit dat haar werk zo bijzonder
maakt, maar de liefdevolle kwaliteit
waarin zij uitblinkt', aldus Peter Glas-
bergen.

Vervolgens werd Hennie Reindsen uit
Vorden naar voren geroepen. ' Een per-
soon die bij diverse verenigingen ac-
tief is. Hij is voorzitter van de oudheid-
kundige vereniging 'Oud Vorden' en
de Vordense ijsvereniging, secretaris
van de Zonnebloem afdeling Vorden,
secretaris van de veilingcommissie
van de NH kerk'. 

De derde genomineerde was de vereni-
ging ' Het Steenderens Landschap', de
vereniging die uiteindelijk met de ti-
tel ' Vrijwilliger van het jaar 2005' ging
strijken en daarmee een geldbedrag
van 500 euro incasseerde. Wethouder
Glasbergen: ' Het Steenderens Land-
schap' heeft tot doel het onderhoud
en de verbetering van landschapsele-
menten in en rondom Steenderen. 

Een groep van 30 vrijwilligers trekt er
maandelijks op uit om praktisch werk
te verrichten in natuur en landschap.
De jeugd wordt middels het project ' Je
school kan de boom in' voor groep
acht van de Steenderense basisscho-
len, ook bij de werkzaamheden van

deze vereniging betrokken', zo sprak
Peter Glasbergen vol lof. Mevrouw Lub-
bers en de heer Reindsen kregen elk
50 euro. Bovendien kregen alle geno-
mineerden een oorkonde overhan-
digd. 

Tussen de bedrijven door werden don-
derdagavond ook de sporters uit de ge-
meente Bronckhorst gehuldigd die in
2005 tijdens een nationaal kampioen-
schap, een Europees kampioenschap
of een wereldkampioenschap een po-
dium plaats hebben behaald.

'Allemaal sportmensen die hebben
meegewerkt aan het op de kaart zet-
ten van Bronckhorst. Noem ze maar
de ambassaderus van onze gemeente',
zo complimenteerde wethouder Peter
Glasbergen. 

De sporthelden die bloemen, een oor-
konde en een zeefdruk kregen over-
handigd waren: Henk Willemsen uit
Steenderen (motorcross veteranen),
Joyce Seesing uit Zelhem (fietscross,
klasse Girls 15 jaar), René Teerink uit
Halle (ovalracing), Femke Dijk uit Hen-
gelo (fietscross), Frank Schotman uit
Steenderen (mountainbiken, belof-
ten), Arjan Mombarg uit Vorden (skeel-
eren, masters marathon), Erwin Plek-
kenpol uit Vorden (enduro klasse C),
Gretha Klein Brinke uit Vorden (veld-
rijden masters vrouwen 40 plus), Jan
Loskamp uit Zelhem (springen met
paard Klasse L veteranen). 

Team ' Willem Tell' (luchtpistool schie-
ten 10 meter) VAMC De Graafschaprij-
ders (enduro clubteams).

De sporthelden en de genomineerden

Mevrouw Lubbers ontvangt de cheque

De drie genomineerden
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In de deze laatste zin zitten een aantal
elementen die ik eens nader wil bena-
drukken, te weten.
Gezondheid, dierbaren en voorspoed!
Het eerste thema Gezondheid. Vaak
wordt gezegd, je weet pas echt wat ge-
zondheid is als je ziek bent, of als je in
je omgeving zieken hebt. Gezondheid
en bewegen is inmiddels ook een the-
ma geworden dat overheden steeds va-
ker moet bezig houden. Sterker nog de
gezondheidsschade alleen al door
overgewicht is inmiddels becijferd op
5 miljard euro voor Nederland.
Gezondheid en bewegen hebben een
zeer nauwe relatie met elkaar. De
commissaris van de Koningin Corniel-
je sprak hier ook over tijdens zijn
nieuwjaars toespraak. Meer bewegen
is ook een goed voornemen voor 2006
bij velen. Zal het daar bij blijven! Ik
heb goede voornemens u zult dit voor
de zomer merken!
Als overheid worden wij steeds vaker
direct geconfronteerd met de gevol-
gen van 'gezondheid'. Wij leven langer
en zullen dus meer zorg nodig heb-
ben, waarbij de gemeente o.a via de
nieuwe Wet Maatschappelijk Onder-
steuning heel nauw betrokken zal
worden!
Hoe is het toch mogelijk dat voor zo'n
enorme operatie op 5 januari 2006
nog niet bekend is hoe de wet er per 1
juli 2006 precies uit gaat zien! Wat
gaat ons dit kosten? Hebben we vol-
doende middelen beschikbaar?
Een ander aspect van gezondheid is
bewegen je zou kunnen zeggen een
soort preventieve gezondheidszorg!
Als we ons dit goed realiseren moeten
we ook de lijn consequent door trek-
ken. Ik kan u dan ook met trots mel-
den dat het college juist deze week
aan de raad heeft voorgesteld om niet
te korten op het subsidie bedrag dat
beschikbaar was voor het verenigings-
leven in de gemeente. Juist daar zit in
de gemeente Bronckhorst zowel letter-
lijk als figuurlijk een enorme bewe-
ging in en dat willen we allemaal,
raad en college graag in stand houden.
Want laat ik tot slot nog twee opmer-
kingen maken over gezondheid. Ge-
zondheid en welzijn zijn nauw aan el-

kaar gekoppeld. De sociale cohesie in
de gemeente is groot dit willen we be-
vorderen zodat er niemand buiten de
boot valt. Ofwel "allemaal erbij " zoals
ik heb uitgesproken tijdens mijn in-
stallatie.
Als laatste nog iets over gezondheid.
Gezondheid is het product van de toe-
komst. Naast recreatie en toerisme
(wandelen en fietsen) is er de markt
van algemeen welbevinden (wellness).
Het Kennisbeleid Oost met Food- ,
Technology- en Health Valley naast de
deur is een enorme nieuwe economi-
sche activiteit met geweldige kansen,
ook voor het Bronckhorster bedrijfsle-
ven. Een nieuwe markt minimaal 1
miljard euro met Bronckhorst als het
hart van de Valley's, die in 2015 tot de
top 5 regio's van de wereld moeten
gaan horen! Ik daag het bedrijfsleven
uit de enorme kansen beter te benut-
ten dit geld ook voor de recreatiesec-
tor! Waarom niet het Europese Obesi-
tas centrum in Bronckhorst! We heb-
ben de universiteiten bij de hand, we
hebben met Landsdeel Oost een erken-
de 'Piek in de Delta' we hebben een
prachtige gemeente waar alles is te
vinden op toeristisch/recreatief ge-
bied, we hebben prima vakmensen
een uitstekende arbeidsmoraal en een
prachtige woonomgeving!
Kortom Nederland hier zijn we. Of zo-
als de oude stadsomroeper zou zeggen
"Zegt het voort, zegt het voort"! 
We hebben goud in handen dat moe-
ten we duidelijker uitdragen. Laat ik
duidelijk zijn de gemoedelijke cultuur
moeten we instandhouden, we hoe-
ven ook niet naast onze schoenen te
lopen, maar we mogen best wat vaker
uitdragen dat we het goed doen! Doen
we dat niet dat eten anderen ons het
kaas (subsidies) van het brood.
Het tweede thema Dierbaren: Warmte
is van groot belang voor het welzijn
van mensen. Zoals Hare Majesteit tij-
dens haar kerst toespraak aangaf. "Wij
leven in een tijd waarin steeds nadruk
wordt gelegd op wat ons ontbreekt."
Tijdens mijn bezoeken aan 60 jarige
huwelijken de afgelopen weken is mij
nog weer eens duidelijk geworden wat
het belang is om wat meer nadruk te

leggen op de mooie dingen om ons
heen en in de samenleving. Tijdens de-
ze bezoeken is mij nog maar weer eens
klip en klaar duidelijk geworden wat
het betekend als je in 1945 bent ge-
trouwd en je het voorrecht hebt om 60
jaar later zo'n feest te kunnen vieren
met je dierbaren. Ik zou willen vragen
de positieve kanten meer te laten ho-
ren. Ik realiseer mij terdege dat er ook
mensen zijn die het uiterst moeilijk
hebben, maar ik hoop van harte dat

onze gemeente met 42 kernen ervoor
instaat, ook die mensen bij onze sa-
menleving, lees activiteiten, te betrek-
ken, zodat ze niet in eenzaamheid le-
ven! Het is aan raad en college om te
zorgen dat binnen hun mogelijkhe-
den ook aandacht blijft voor die cate-
gorie mensen. Ik zeg het nogmaals
mijn wens is en blijft "Allemaal erbij".
Het derde thema Voorspoed, Voor-
spoed bestaat volgens mij uit drie on-
derdelen. 
Te weten: 
• Hoe is uw gezondheid en die van fa-

milie en vrienden
• Hoe gaat het economisch, is er vol-

doende werk/inkomen
• Wat kan de locale overheid doen

aan voorspoed voor u!
De overheid moet faciliterend zijn.
Dat wil zeggen hoe kunnen we bijdra-
gen aan een goede woon-, leef- en
werkomgeving. Wat is er nu op dat ge-
bied gebeurd het afgelopen jaar en
wat kunt u verwachten het komende
jaar?
Zoals al gezegd is in 2005 hard ge-
werkt aan de nieuwe gemeente. Raad,
college en medewerkers hebben zich
ingezet om aan de uitvoering van het
raadsakkoord invulling te geven.
Laat ik voorop stellen dat wij aan u
een bijdrage vragen om een financieel
gezonde gemeente te blijven. Financi-
eel gezond te maken, u hoort het
goed. Dus geen ondercuratelestelling
of andere vreemde uitspraken in de
media. Ik durf te stellen dat de ge-
meente Bronckhorst met natuurlijk
de raad voorop een groot compliment
verdient en de moed heeft getoond
om grote duidelijke stappen te zetten
naar een structureel gezonde gemeen-
te. Ik verwacht eigenlijk vandaag of
morgen nog wel een keer zo'n compli-
ment uit Arnhem.
Waar het uiteindelijk om gaat is sim-
pel, we willen bestaande verenigingen
en accommodaties zoveel mogelijk in
stand houden. Ik gaf eerder aan dat we
dat al voor de subsidies van de vereni-
gingen voorstellen. Raad en college
zijn unaniem van mening dat de enor-
me verscheidenheid aan verenigings-

leven gekoesterd moet worden. De
enorme sociale cohesie die daar van-
uit gaat is hartverwarmend, ik heb dit
de afgelopen maanden bij diverse ge-
legenheden mogen ervaren. Mijn tien
spreekuren in de vijf dorpen hebben
dan inzicht alleen maar versterkt 
Wij willen ook de inwoners op interac-
tieve wijze betrekken bij nieuwe be-
leidsplannen. Niet alleen reageren op
een conceptnotitie maar vooraf mee-
praten. We gaan hier zover mee dat we
nu zelfs een speciale huiskamer heb-
ben ingericht waar 'huiskamerge-
sprekken' worden gehouden. Ik kan u
een bezoek aan de huiskamer om mee
te denken over het verkeersbeleid van
harte aanbevelen. Dit kan nog tot eind
januari, iedere donderdagmiddag en
vrijdagmorgen.
Wij doen er alles aan om de betrok-
kenheid van burgers te stimuleren.
Alert zijn op nieuwe mogelijkheden
om in te zetten naast onze website,
uitgebreide mededelingen in de me-
dia, college bezoeken aan bedrijven en
kernen. Daarnaast denken we ook aan
spreekuren in de dorpen en mogelijk
een dorpentrip met raadsleden deze
zomer! 
Wij dagen u uit om uw opmerkingen
kenbaar te maken over zaken waar u
van vindt dat het beter kan. Wij zullen
onze best doen, waar dit kan, verbete-
ringen aan te brengen. Ik hoop dat u
steeds beter merkt wat de meerwaar-
de van Bronckhorst is.
Zoals ik aangaf hebben we de burgers
een offer gevraagd, maar ook intern in
de organisatie is fors gesnoeid. Verder
hebben we € 880.000 uitgetrokken
voor nieuw beleid.
• Stimulering van recreatie en toeris-

me met de daarbij behorende nieu-
we werkgelegenheid

• Plattelandsvernieuwing zodat hel-
der en duidelijk is wat wel en niet
kan bij de transformatie van het
platteland en wat de mogelijkheden
zijn voor blijvende en vertrekkende
agrariërs

• Opzetten van een kernenbeleid
• Maken van een nieuwe economi-

sche toekomst visie voor Bronck-
horst (Bronckhorst in het hart van
de kennisvalley's)

Het beleid van raad en college is ge-
richt op
• Behoud van de identiteit van de ker-

nen
• Stimulering van vereniging en vrij-

willigers activiteiten
• Harmonisatie van subsidies
• Harmonisatie van accommodatiebe-

leid.

Tot slot wil ik u nog een voorbeeld ge-
ven van signalen uit de kernen die mij
en ook het college zeer helder zijn ge-
worden. Ik sprak iemand die zei : "Bur-
gemeester luister eens goed. Onze ver-
eniging heeft een begroting van € 660.
Voor activiteiten waar 300/400 men-
sen al 15 jaar met veel plezier aan mee
doen. Nu hebben jullie bedacht om de
vergunningen kostendekkend te ma-
ken. Eerst moesten wij € 6,00 betalen
voor een vergunning voor een activi-
teit, en nu € 60,00, ofwel € 55,00 meer.
De mensen zeggen nu, moeten we zo
doorgaan! Ofwel voor € 50,00 weer een
activiteit weg!" Dat is een verkeerde
wijze van bezuinigen, daar moeten we
wat aan doen, dat hebben we bij de
verenigingssubsidies ook gedaan.
Ik hoop dan ook van harte dat u ons
meldt waar het niet goed gaat, raad en
college staan klaar om ook in 2006
hard te werken aan een nog beter
Bronckhorst.
Een Bronckhorst waar Gezondheid,
Dierbaren en Voorspoed begrippen
zijn waar echt invulling aan wordt ge-
geven.
Ik zou nog lang kunnen praten over
de pracht en de dynamiek van Bronck-
horst maar het is tijd voor een nieuw-
jaarstoast.
Ik dank u voor uw aandacht

Henk Aalderink
Burgemeester Bronckhorst 

5 januari 2006

Nieuwjaarstoespraak
door burgemeester Henk Aalderink

We hebben een dynamisch en turbulent jaar achter de rug. Een jaar waar-
in de medewerkers en het bestuur hard maar vooral constructief hebben
gewerkt om een geheel nieuwe organisatie op poten te zetten. Maar da-
mes en heren laat ik vooraf beginnen met u en uw dierbaren een bijzon-
der voorspoedig en gezond 2006 toe te wensen, voor zover ik dat nog niet
persoonlijk heb kunnen doen.
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• Horeca
• Hostesses
• Evenementen
• Barpersoneel
• Verkeersregelaars
• Beveiling met honden

Slangenburgweg 2 
7021 JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

Ons oog, uw veiligheid

Gecertificeerde beveiliging 
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
SECURITY

Rembrandtstraat 48   7021 DB Zelhem
WWW.doco-klus.nl docoklus@tiscali.nl

00331144--662233118855

WWiinntteerrsscchhiillddeerr
IIJJsskkoouuddee  kkoorrttiinnggeenn  oopp  hheett  bbiinnnneennsscchhiillddeerrwweerrkk

Voor woningen ouder dan 15 jaar wordt

het btw-tarief van 6% gerekend op de uren.

SScchhiillddeerrwweerrkk TTiimmmmeerrwweerrkk MMeettsseellwweerrkk
KKeeuukkeennss BBaaddkkaammeerrss SSeerrrreess
DDaakkrraammeenn              DDaakkkkaappeelllleenn        SSiieerrpplleeiisstteerr

• Onderhoud alle merken
• APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s

• Remmen
• Carkits

JANUARI KNALLER
*APK € 19,= (benzine-auto)

*APK € 38,= (diesel-auto)

WWIINNTTEERRBBAANNDDEENN
TTEEGGEENN  

SSCCHHEERRPPEE  
PPRRIIJJZZEENN

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Coldenhovenseweg 5
6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022
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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

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

TEGELHANDEL

plavuizen • natuursteen • wandtegels

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

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

� Ruim 3000 m2 showroom!
� Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!
Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg. (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam). tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.slaapspecialistdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

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

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

LEKKER OPSTAAN

DOOR DREMPT

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Gevraagd: jonge enthousiaste hulp
voor onze groente boerderij

winkel.
Voor 20 tot 35 uur per week.

Alleen schriftelijke reacties via
ons postadres.

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
Bloembinder i j  Vorden

Zutphenseweg 64
7251 DL  Vorden
Tel. 0575-551508
Fax 0575-553070
E-mail: info@kettelerij.nl 
Internet: www.kettelerij.nl

Mededeling openingstijden 2006:

dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

dinsdag 31 januari de gehele dag gesloten

Wij wensen een ieder alle goeds 
voor 2006.

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

„Er is meer... ...”
dinsdag 17 JANUARI 2006

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

Wat heeft een slager,
bakker, groenteman uit

Zelhem er aan om in
Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn
collega’s over.

Daarom komt 
weekblad Contact

met verschillende edities, 
wat betaalbaar is.



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

Bij de dames stonden twee rensters
van RTV aan het vertrek, Gretha Klein
Brinke en Susan de Leijser. De wed-
strijd werd overtuigend gewonnen
door Daphney van de Brand. Susan de
Leijser werd hier 25e. Gretha Klein
Brinke had te kampen met pech en

kon de wedstrijd niet uitrijden. Ook
bij de amateurs stonden twee renners
van RTV aan de start. Peter Makkink
en Bart Bezemer moesten in en veld
van ruim 80 renners achteraan star-
ten, aangezien ze geen punten had-
den in het nationaal klassement. Ze
wisten zich allebei goed naar voren te
werken. Peter Makkink reed echter lek
en eindigde als 51e. Bart Besemer kon
goed naar voren rijden en eindigde als
25e. Komende zondag wordt op land-
goed Kamphuizen de clubkampioen-
schappen veldrijden verreden. Hier
wordt uitgemaakt wie zich de sterkste
crosser van RTV Vierakker-Wichmond
mag noemen. Aanvang is om 10.00
uur.

Thijs van Amerongen 4e 
op NK Veldrijden
Afgelopen weekend werd er in het
brabantse Huybergen het Neder-
lands kampioenschap veldrijden
verreden. Hier stonden verschillen-
de renners van RTV Vierakker-
Wichmond aan het vertrek. Thijs
van Amerongen behaalde net geen
podiumplaats. In de door Lars
Boom gewonnen wedstrijd werd
hij net vierde.

Vanaf 10.00 uur was er een zaalvoetbal
toernooi in elkaar gezet met daarna
de warme boerenkool met worst en de
gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in de
kantine van Sociï. Eelco Pierik die dit
menig jaar georganiseerd heeft en het
nu tijd vond voor een frisse nieuwe
wind werd door Roland Wolbrink in
de bloemetjes gezet en bedankt voor
zijn diensten. Uiteraard kwam ook
voorzitter Gert Hiddink aan het woord

en prees de jeugd leiders voor hun ge-
weldige inzet samen met de ouders
over het samen in competitie voetbal-
len van de jeugd met Baakse Boys. Ook
werd de contract verlenging met twee
jaar met trainer Jan Steffens met een
groot applaus ontvangen. 

Natuurlijk was er een verloting om de
onkosten te dekken en gaan we het
jaar in waar we het 60 jaar jubileum
vieren de voorbereiding hiervoor is in
volle gang en hopen we op vijfde klas-
se behoud van het eerste team.

Nieuwjaarsreceptie Sociï
Zondag 8 januari was het op sport-
park De Lankhorst lekker druk.

Het gaat om kinderen die wonen in
moeilijke thuissituaties of kinderte-
huizen. Kinderen die veel op straat le-
ven en daar veel narigheid zien. Kinde-
ren uit diverse Europese steden die
weinig zekerheid hebben in hun be-
staan. Kinderen die thuis niet de aan-
dacht krijgen die ze verdienen. Deze
kinderen krijgen de gelegenheid om,
via Europa Kinderhulp, drie weken
van een vakantie te genieten in een
gastgezin. Het gaat om kinderen tus-
sen 5 en 12 jaar. Door bemiddeling
van Europa Kinderhulp komen er jaar-
lijks 2500 kansarme Europese kinde-
ren naar Nederland. 
Wat voor uw kinderen misschien heel
gewoon is, kan voor deze kinderen
heel speciaal zijn. Het is niet nodig om
er een dure logeerpartij van te maken,

gewoon meedraaien in het gezin is
voldoende. Structuur, duidelijkheid
en aandacht is alles wat deze kinderen
vragen. Het lijkt misschien zo simpel,
maar voor "onze" kinderen is dat niet
altijd het geval. Voor deze kinderen
kan het heel waardevol zijn om eens
te ervaren hoe een gezinsleven is. Hui-
selijke gezelligheid, geborgenheid, sa-
men aan tafel eten en een andere om-
geving. Een zorgeloze vakantie en
kind te mogen zijn. Met zo weinig
kunnen gastouders zoveel voor een
kansarm kind betekenen. Natuurlijk
weten we bij Europa Kinderhulp dat
het niet niks is om een kind van een
ander in huis te hebben. Er is een voor-
bereiding en tijdens de verblijfsperio-
de staat u er niet alleen voor. Een uit-
daging voor de zomervakantie voor
2006 ...... Aarzel dan niet, pak de tele-
foon en vraag vrijblijvend om meer in-
formatie. U werkt op die manier vol
trots mee aan de verrijking van een
hoopvol kansarm kind. 
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.europakinderhulp.nl. Of
neem contact op met het Gelderse Se-
cretariaat: Mw. Joyce Wisselink, tel:
0315 - 243 635 of met onze regionale
medewerker bij u in de buurt, Janneke
Vermeent, telefoon: 0575 - 476 100.U
krijgt altijd een informatieboekje toe-
gestuurd waarin u alles kunt lezen
over de activiteiten van Europa Kin-
derhulp. 
Data: De kinderen komen altijd voor 3
weken naar Nederland in de periode
van 5 juli tot en met 18 augustus 2006.
In Gelderland nodigen wij kinderen
uit de volgende landen uit: Nederland,
Engeland, Bosnië, Frankrijk (Parijs,
Noord Frankrijk en omgeving), Duits-
land (Hannover, Schneeberg, Berlijn).

Gastouder voor drie weken

Vakantie in achtertuin
Europa Kinderhulp zoekt enthou-
siaste gastouders die een gastkind
willen uitnodigen voor een vakan-
tie. Juist in deze tijd waarbij het
economisch wat minder gaat, kunt
u kiezen voor een andere vakantie
invulling. Geen vakantie naar Zuid
Frankrijk of de Spaanse Costa's
maar nodig een kind uit voor een
vakantie in uw eigen achtertuin.
Avontuurlijk, uitdagend en een
goedkope manier van vakantie vie-
ren. Maar belangrijker nog; u biedt
een gastkind een onvergetelijke va-
kantie. U geeft ze een souvenir die
niemand ze meer afpakt en daar
kunnen ze lang op teren. Dat moet
ook wel, want de kinderen die via
Europa Kinderhulp voor een va-
kantie in aanmerking komen moe-
ten dagelijks opgroeien in zorgelij-
ke situaties.

In de tweede week van januari gaan
opnieuw gespreksgroepen van start.
In Hengelo start een groep op donder-
dagmorgen en in Doetinchem op
woensdagavond. In beide groepen zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar. 
We praten met en luisteren naar elkaar
over: rust vinden in jezelf, feiten her-
kennen en accepteren, jezelf kunnen

respecteren, oordelen loslaten, het po-
sitieve herkennen in anderen enzo-
voort. We hanteren daarbij een aantal
richtlijnen. 

Voelt u er iets voor om mee te doen, of
wilt u meer informatie, neem dan con-
tact op met Pieter Vegter. Tel. (0575)
46 51 02, e-mail: pvheng@hotmail.com

Werken voor en aan jezelf 
in gespreksgroep

IN ONS DAGELIJKSE ETEN ZITTEN
NIET MEER ALLE BOUWSTOFFEN...
Waar gaat het om? Voeding heeft tot
doel iedere cel van ons lichaam te voe-
den en helaas doet onze voeding dat
niet meer. Het komt er op neer dat we
gemiddeld zo'n 30 bouwstoffen bin-
nenkrijgen als we zo gevarieerd moge-
lijk eten. De complete voeding waar-
mee Jerna werkt, heeft zo'n 52 bouw-
stoffen. 

Als alle cellen in ons lichaam geduren-
de langere tijd structureel te weinig
bouwstoffen krijgen, dan kan dat
merkbaar worden door allerlei ge-
zondheidsklachten die een relatie met
voeding hebben. Denk hierbij aan de
bekende welvaartsziekten zoals: on-
der- of overgewicht, hart- en vaatziek-

ten, maag-/darmproblemen, energie-
tekort enz.enz. Jerna heeft hierover di-
verse interessante onderzoeken naar
voeding, die u kunt inzien.

WAT HEEFT DAT NOU MET 
OVERGEWICHT TE MAKEN?
Nou, zegt Jerna, heel simpel: vaak
hoor ik mensen zeggen dat het tussen
hun oren zit als ze gaan snaaien en/of
trek hebben om tussendoor allerlei
dingen te eten. Maar dat komt eigen-
lijk grotendeels door de tekorten in
onze huidige voeding. Je lichaam
geeft eigenlijk aan "ik mis wat"... Daar-
om is het voor mij zo bijzonder om
met deze producten te mogen werken,
want het is geen afslankproduct maar
goede voeding. Als je je lichaam weer
alle nodige bouwstoffen geeft, zorgt

het herstellend vermogen van ons li-
chaam ervoor dat alles weer in balans
komt. Talloze mensen hebben dat er-
varen volgens Jerna. Bovendien heb je
door het eten van deze complete voe-
ding geen snaaibehoefte meer!

MEER ENERGIE...
Bovendien blijkt dat 2 van de 3 Neder-
landers in meer of mindere mate moe
zijn, te weinig energie hebben. Dat
was een van de redenen, zegt Jerna,
dat ik met deze producten ben begon-
nen te werken, want ik heb zelf echt
meer energie gekregen door het eten
van deze producten en dat gun je toch
iedereen???

GEZONDHEID IS DUUR, MAAR
ZIEK ZIJN IS NOG DUURDER!!!
Natuurlijk zit er een prijskaartje aan
deze producten zoals aan alles wat
kwaliteit heeft. Maar inderdaad is het
maar net wat je belangrijk vindt... Op
terugweg van een training trof Jerna
de tekst aan in een vliegtuig "Vliegen
is duur vanwege de extra kosten voor
beveiliging, maar hoe duur is het om
slachtoffer te worden van terrorisme"?
Gelukkig worden steeds meer mensen
zich bewust dat gezondheid eigenlijk
het belangrijkste is in ons leven en bij
deze wenst Jerna dan ook iedereen
een GEZOND, GELUKKIG en VITAAL
2006 toe!

WAT KAN JERNA U BIEDEN?
*een kursus "voeding en gezondheid"
(in kleine groepjes) *een workshop
over huidverzorging *een lichaams-
analyse *een persoonlijk voedingsad-
vies die kan bijdragen tot verminde-
ring van uw klachten.

Informatie: Jerna Bruggink, tel. (0575)
46 32 05 of e-mail: info@vitalcare.nl

Gezondheid, afslanken en op een gezonde, 
verantwoorde manier uw gewicht beheersen...

Diverse jaren al helpt Jerna Bruggink mensen met hun gezondheid en/of
het onder controle krijgen en houden van hun gewicht. Aan het begin van
het nieuwe jaar wil zij graag hierover enkele feiten onder de aandacht
brengen.

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Openingstijden:
ma. t/m do.:

8.00 - 18.00 uur.
vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

Op dinsdag 17 januari a.s. is de eerste
avond "Er is meer ……" van het nieuwe
jaar bij Hotel "'t Zwaantje", Zieuwent-
seweg 1 te Lichtenvoorde. 
Een mantra is een gezongen gebed en
bij het zingen van een mantra komt
een enorme energie vrij, vooral als je
zingt in een groep. Een mantra zing je
dan ook voor: de vrede in jezelf, voor

de vrede in de wereld; ziektes van je-
zelf en anderen en vele andere doelein-
den. Mirande Overmaat, Will Bouw-
meester en Mary van Aken verzorgen
deze avond met veel warmte, plezier
en passie. Voor de pauze en in tijdens
de pauze kunt u kennismaken met de
vrijwilligers: Mirande Overmaat, Reiki;
Sjany de Graaf, Gestalttherapie en APS;

Alianne Koning, Kristaltherapie en
Magnetiseren; Jules Rüthers, Voetre-
flexologie; Miriam Menzing, Shamb-
hala Reiki; Nadia Busch, Aura-Reading
en Healing; Agnes Vos en Riet Scheers,
Boeken van The ReadShop en Tweede-
hands boeken. Voor meer informatie
zie de advertentie elders en men kan
contact opnemen met Nardie Krabben-
borg, tel. (0544) 37 57 08 of per e-mail:
nardie@kairospraktijk.nl

Mantra zingen op Kairosavond



De gemeente wil burgers raadplegen
over haar sociaal- en gehandicapten-
beleid. Hiervoor wil de gemeente
graag de meest intensieve 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 
gehandicapten (Wvg). 

Taken cliëntenraad
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 verantwoordelijkheden,
werkt aan de verbetering van de 
mogelijkheden tot gelijkwaardige
maatschappelijke deelname van alle
mensen met een functiebeperking of
chronische aandoening (integraal 
gemeentelijke 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 vergade-
ringen van de cliëntenraden zijn 
openbaar en dus toegankelijk 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 colle-
ge 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 ge-
meente over meepraten, meldt u
zich dan als lid voor één van de
cliëntenraden aan. Dit kan telefo-
nisch via (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 trekken’.
De gemeente Bronckhorst rekent 
op u!

Bijeenkomst cliëntenraden i.o.
De gemeente nodigt u als toekom-
stig lid of als belangstellend toe-
hoorder graag uit voor de vergade-
ring 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!

Het doel van de huiskamerbijeen-
komsten is de mening en wensen

van de inwoners te horen over de
verkeerssituatie in de gemeente.

Deze maken deel uit van een analyse
die vooraf gaat aan het opstellen van
een Gemeentelijk Verkeer- en Ver-
voer Plan (GVVP). Hierin komt het
beleid op het gebied van verkeer en
vervoer te staan dat de gemeente de
komende vijf jaar gaat uitvoeren. Om
dit verkeer- en vervoerplan op te
kunnen stellen brengt de gemeente
nu eerst een groot aantal zaken in
kaart, onder meer de huidige ver-
keerssituatie in Bronckhorst. Verder
moeten nieuw rijks- en provinciaal
beleid worden ingepast en wordt
een ongevallenanalyse gemaakt.

Binnenlopen
U kunt nog tot eind januari elke don-
derdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur
en vrijdagochtend van 8.30 – 12.30
uur de huiskamer binnenlopen. De
huiskamer is ingericht op de begane
grond van het gemeentekantoor. 
Het is ook mogelijk om een afspraak
te maken. Neem daarvoor contact
op met Robert Ruiterkamp, 
tel. (0575) 75 03 67. 

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

Jaargang 2
Nr. 2
10 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

Heeft u al meegedacht over de
verkeerssituatie in uw omgeving?
Denkt u ook wel eens, dat moet toch anders kunnen, of beter? U heeft nog tot eind 
januari om mee te denken met de nieuwe plannen voor Bronckhorst!

Mevrouw R. Jansen en mevrouw L. Haverkamp-Mullink, secretaris en voorzitter van de
Zonnebloem afdeling Hengelo Gld., bespreken hun ideeën met Robert Ruiterkamp.

De gemeente Bronckhorst wil graag dat bewoners, organisaties en belang-
hebbenden meepraten over de verkeerssituatie. In een speciaal daarvoor
ingerichte huiskamer in het gemeentekantoor kan in klein gezelschap 
gesproken worden over knelpunten en wensen. De sfeer in de huiskamer,
die belangeloos is ingericht door Meek’s Meubelen in Vorden, ondersteunt
het informele karakter van de bijeenkomsten en verlaagt de drempel om
mee te praten. Het is voor het eerst dat de gemeente op een dergelijke 
manier mensen stimuleert om mee te praten en te denken. Een aantal 
mensen heeft al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun wensen 
kenbaar te maken. En er zitten heel goede ideeën tussen!

Wij feliciteren het ‘Steenderens Landschap’ 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Bronckhorst maakte
wethouder Peter Glasbergen de
‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend.
Deze eer valt toe aan de vrijwilli-
gersgroep ‘Steenderens Land-
schap’. De eretitel en de prijs van 
€ 500 is overhandigd aan René van
der Eijden, voorzitter van deze vrij-
willigersgroep. 

De vrijwilligersgroep van het ‘Steen-
derens Landschap’ bestaat uit onge-
veer 30 mensen, die zich inzetten
voor het onderhoud en de verbete-
ring van landschapselementen in en
rondom Steenderen. Maandelijks
trekken ze erop uit voor snoei-,
knot- en onderhoudswerkzaamhe-
den in dit gebied, met een zichtbaar
positief resultaat. Ook dunnen ze

bospercelen uit. Het Steenderens
Landschap ondersteunde het thema
‘je school kan de boom in’ met de
begeleiding van leerlingen uit groep
8 van verschillende Steenderense
basisscholen. De leerlingen werkten
enthousiast mee aan de herinrich-
ting van een hoogstam fruitboom-
gaard. De andere twee genomineer-
den, de heer H.J. Reindsen en 
Mevrouw H. Lubbers kregen een
oorkonde en € 50. 

De negen individuele kampioenen en
de twee kampioensteams ontvingen
een oorkonde en de belofte van een
zeefdruk. De zeefdruk van de hand
van jonge kunstenaar Bas Brinkhorst
uit onze gemeente is nog in de maak
en wordt in het voorjaar van 2006 aan
de kampioenen overhandigd.

V.l.n.r. De heer R. van der Eijden, mevrouw H. Lubbers en de heer Reindsen.

Cliëntenraden

Pilotproject
belasting-
teruggave 2004

Van het pilotproject, waarin
WWB-klanten tot eind augustus
2005 gebruik konden maken van
door de gemeente ingehuurde 
expertise om belasting terug te
vragen, is goed gebruik gemaakt.
In totaal hebben 108 personen
met hulp van de gemeente hun
belastingformulier in laten vul-
len. Gemiddeld is per persoon
een bedrag van € 241 in verband
met bijzondere kosten terugge-
vraagd. Pas in 2006 is definitief te
monitoren of de bedragen die
aangevraagd zijn ook werkelijk
zijn terug ontvangen. 

Vooral door de gestegen zieken-
fondspremie hebben veel mensen
met een laag inkomen recht op
een belastingteruggaaf. Veel
mensen weten dit niet en laten
hierdoor een (flink) bedrag liggen
bij de belastingdienst. Omdat het
jaar 2004 voor veel mensen finan-
cieel een moeilijk jaar was, heeft
de gemeente Bronckhorst WWB-
klanten geholpen om het geld dat
nu bij de belastingdienst blijft 
liggen terug te krijgen. De ge-
meente heeft een deskundige 
ingehuurd die voor de doelgroep
de belasting terug heeft ge-
vraagd.



Uitkomsten vragenpanels ouderen
Voor de harmonisatie en ontwikke-
ling van het ouderenbeleid en het
ontwikkelen van beleid voor de nieu-
we Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) in de gemeente Bronck-
horst, hebben wij onderzoek gedaan
naar wat er onder de oudere inwo-
ners in onze gemeente leeft en wat
hun mening is over de voorzieningen
en diensten in onze gemeente. 
Wij hebben een willekeurige steek-
proef genomen uit ons bevolkings-
register van alle bewoners van 65
jaar en ouder. De deelnemers zijn
per voormalige gemeente uitgeno-
digd, tijdens in totaal vijf bijeenkom-
sten, met gemiddeld veertien deel-
nemers. Met de individuele ouderen
is gesproken over de onderwerpen
wonen, zorg, welzijn, educatie, ver-
voer en veiligheid. Aan de deelne-
mers van panelgesprekken is toege-
zegd dat een samenvatting van de
gezamenlijke gesprekken gepubli-
ceerd zal worden. Met dit artikel ko-
men wij hieraan tegemoet. 

Tijdens de panelgesprekken is 
gesproken over:
Wonen
woningbehoefte, toewijzingsbeleid,
aanpassingen aan woningen, 
verspreiding van ouderenwoningen
en levensloopwoningen.

Zorg en dienstverlening 
bereikbaarheid huisartsenpost/apo-
theker, thuiszorg, indicatie, zorglo-
ket, voorzieningen en mantelzorg.
Welzijn en educatie
tijdsbesteding, sociale contacten,
bezoekdiensten, informatievoorzie-
ning gemeente/instelling, vrijwilli-
gerswerk, voorziening eigen dorp.
Mobiliteit en veiligheid 
openbaar vervoer, regiotaxi, 
verkeerssituaties, toegankelijkheid
en sociale veiligheid.
De gesprekken hebben veel informa-

tie opgeleverd, die meegenomen
wordt bij de ontwikkeling van het 
ouderenbeleid. Tijdens de panelge-
sprekken hebben de deelnemers een
aantal vragen gesteld over onder
meer de inrichting van de openbare
ruimte, groenonderhoud en verkeers-
situaties. Deze vragen en opmerkin-
gen zijn onder de aandacht van de 
desbetreffende afdeling gebracht. 
Het is niet mogelijk alle deelnemers
over de uitkomsten hiervan individueel
over te informeren. Wij bedanken 
iedereen voor de medewerking.

Commissie
Beleidsontwikkeling

Op 12 januari a.s. vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen. 
• Benoeming vier commissiele-

den, zijnde niet-raadsleden
Voorgesteld wordt om de dames
R.Lubbers-Buitink en J. Steffens en
de heren G. van der Bend en B. van
Til te benoemen tot lid van de
raadscommissies Beleidsontwikke-
ling en Evaluatie en controle. 
• Aankoop aandelen Berkel Milieu
Het college stelt voor om aan te
sluiten bij Berkel Milieu, omdat ver-
wacht wordt dat het inzamelings-
volume voordelen oplevert. 
Bronckhorst wordt aandeelhouder
van Berkel Milieu, omdat de voor-
malige gemeente Vorden deelne-
mer was in Berkel Milieu. Voor de
aankoop van aandelen is volgens de
Gemeentewet een besluit van de
gemeenteraad nodig. Voorgesteld
wordt om€ 50.000 aan aandelen te
kopen en dit ten laste te brengen
van de algemene middelen.

• Keuzenotitie ‘Zet WMOp!’
Het kabinet heeft besloten tot een
nieuw stelsel voor langdurige zorg
en maatschappelijke ondersteuning.
Mits het parlement instemt met de
voorstellen van het kabinet, komt er
een nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning. Deze wet omvat de
lichtere vormen van hulp en onder-
steuning. Gemeenten moeten die
ondersteuning organiseren. Dit 
betekent nogal wat voor gemeenten.
Vooruitlopend op de wet wordt de
commissie Beleidsontwikkeling 
gevraagd in te stemmen met de 
keuzenotitie ‘Zet WMOp’.

• Wapen voor gemeente
Bronckhorst

De raad heeft besloten om een 
wapen te laten ontwikkelen. Hier-
voor is aan de Hoge Raad van Adel
advies gevraagd. Tegen een wapen
dat afgeleid is van het logo bestaan
praktische bezwaren. De Hoge Raad
van Adel leidt daarom het wapen af
van de middeleeuwse familie van de
heren en graven van Bronckhorst.
Het voorgestelde wapen is krachtig
en toont op een rood veld een zilve-
ren leeuw met gouden kroon, tong
en nagels. De gouden kroon is 
gedekt met drie bladeren met twee
parels. Voorgesteld wordt Hare 
Majesteit de Koningin te vragen dit
wapen te verlenen.
• Ereburgerschap
Naast het instituut van Koninklijke
Onderscheidingen, bestaat de 
behoefte om uitdrukking te kunnen
geven aan een blijk van zeer grote
waardering, genegenheid en dank-
baarheid, zowel aan ingezetenen
als aan niet-ingezetenen van de 
gemeente, die zich voor de gemeen-
te Bronckhorst of haar ingezetenen
bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. Hiervoor wordt een 
erepenning in zilver uitgereikt.
Voorgesteld wordt de verordening
hiervoor vast te stellen.  

Spreekrecht
Tijdens deze vergadering kunt u ge-
bruik maken van het recht om in te
spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier 
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor bij voorkeur 
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering aanmelden bij de 
griffie, onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken. Aan-
melden kan via tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.   

Themabijeenkomsten ge-
meenteraad Bronckhorst

De verschillende stappen in de be-
leidscyclus (oriëntatie � ontwikke-
ling � 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 com-
missie 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 el-
kaar van gedachten worden gewis-
seld. Verenigingen, belangenorga-
nisaties en andere instellingen in de
gemeente Bronckhorst die betrok-
ken zijn met genoemde onderwer-
pen zijn van harte welkom deel te
nemen aan deze bijeenkomsten.

Op 11 januari is de eerste thema-
bijeenkomst. De raad discussieert
over het afvalbeleid. Meer informa-
tie over deze bijeenkomst vindt u in
Contact van 3 januari jl.

17 januari 2006 tweede thema-
bijeenkomst over Subsidiebeleid
Deze themabijeenkomst staat in het
teken van het harmoniseren en ont-
wikkelen van het subsidiebeleid dat
voor de gehele gemeente Bronck-
horst geldt. De voormalige gemeen-
ten Hummelo en Keppel, Hengelo,
Steenderen, Vorden en Zelhem had-
den elk hun eigen subsidieverorde-
ning waarbij verschillende toet-
singskaders werden gebruikt. Op
grond van de Algemene Regels Her-
indeling (Arhi) is de gemeente ver-
plicht om met ingang van 1 januari
2007 een nieuwe Subsidieverorde-
ning te hebben. Op basis van deze
nieuwe Algemene Subsidieverorde-
ning kunnen alle subsidieaanvragen
volgens dezelfde regels worden 
beoordeeld. Raadsleden worden
geïnformeerd over de mogelijkhe-
den (uitgangspunten en mogelijke 
financiële en maatschappelijke 
effecten). Tevens worden zij ge-
vraagd de grote lijnen aan te geven
waarmee het college aan de slag
moet. Ook deze themabijeenkomst
moet uitmonden in een bestuurs-
opdracht aan het college, die in de
raadsvergadering van januari 2006
wordt vastgesteld. Het is de bedoe-
ling om de vaststelling van de 
Algemene Subsidieverordening en
de verfijning Subsidiebeleidskader,
in afwijking van de oorspronkelijke
planning, in de raadsvergadering
van 23 november 2006 vast te 
stellen. De openbare themabijeen-
komst wordt gehouden in de raad-
zaal van het gemeentehuis aan de

Raadhuisstraat 20 in Hengelo Gld.,
aanvang 19.30 uur. U bent van harte
welkom. 

Reglementen van orde 

De raad heeft op 22 december 2005
het bestaande ‘Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeente-
raad van Bronckhorst’ en de 
bestaande ‘Verordening raadscom-
missies’ ingetrokken. Hiervoor in de
plaats heeft de raad een nieuw 
‘Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werk-
zaamheden van de gemeenteraad
van Bronckhorst’ en ‘Verordening
raadscommissies 2006’ vastge-
steld.

Wijzigingen
De wijzigingen ten opzichte van het
oude reglement en verordening
houden het volgende in: 
• Tijdens commissievergaderingen

is het uitsluitend mogelijk het
woord te voeren over één van de
agendapunten. Dit dient bij voor-
keur 24 uur van te voren bij de
griffier te worden gemeld. Uitge-
zonderd van het spreekrecht zijn:

a. een onderwerp dat niet behoort
tot de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur

b. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

c. een besluit van het gemeente-
bestuur waartegen bezwaar of
beroep op de rechter openstaat
of heeft opengestaan

d. een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene
wet bestuursrecht

• Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over niet geagendeerde
onderwerpen waarbij de volgende
zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het 
gemeentebestuur

b.een bezwaar in de zin van
hoofdstuk 7 van de Algemene
wet bestuursrecht tegen een 
besluit van het gemeentebe-
stuur of het advies van een 
adviescommissie bezwaar-
schriften 
ex artikel 7:13 van de Algemene
wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene
wet bestuursrecht

Het reglement en de verordening
zijn ook via de website www.bronck-
horst.nl te raadplegen. Over
Burgerinitiatief en spreekrecht is
ook een folder opgesteld, die gratis
in het gemeentehuis en –kantoor is
af te halen.

Uit de raad

Vacature
Op de afdeling Openbare werken hebben wij een vacature voor een 

Rayonhoofd Openbare Werken
Standplaats gemeentewerf nader te bepalen (36 uur / nr. OW/01)

Wij bieden een zelfstandige baan in een platte en mensgerichte organisa-
tie. Afhankelijk van kennis en ervaring kun je een salaris verdienen van
maximaal € 3.196,— per maand (schaal 9). Een assessment maakt deel
uit van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij Pepijn Steenber-
gen, hoofd afdeling Openbare werken, tel (0575) 75 03 21 of kijk op onze
website www.bronckhorst.nl

Interesse?
Stuur je schriftelijke reactie uiterlijk 17 januari 2006, o.v.v. het vacature-
nummer, aan het college van b en w, afdeling Bestuur- en management-
ondersteuning, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Of per e-mail: sollicitaties@bronckhorst.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Surf eens over
www.bronckhorst.nl om meer te
weten te komen over de gemeente. 

Bijvoorbeeld over hoe de afval-
inzameling of het leerlingenver-
voer is geregeld of om de notulen
van de laatste raadsvergadering 
na te lezen. 

Website



AGENTSCHAPPEN

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA  Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld), Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen, Telefoon (0575) 45 23 98

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

Openbare bekendmakingen 

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

Aanvragen
Evenementen
• Bronckhorst, 26 februari 2006 vanaf 13.30 tot 16.30 uur, oriënteringsrit, diverse wegen
• Bronckhorst, 26 maart 2006 vanaf 13.30 tot 16.30 uur, oriënteringsrit, diverse wegen 

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Varsseveldseweg 8, gedeeltelijk plaatsen van dak eerste deel/schuur, ramen vervangen

voorgevel eerste deel/schuur 
• Laag-Keppel, Rijksweg 91, geheel plaatsen serre onder de bestaande veranda
• Steenderen, Bronkhorsterweg 17, gedeeltelijk vergroten woning 

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Halseweg 25b, voor het bouwen van een garage/carport/veranda, het betreft een 

vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Zelhem dorp 2002, 
herziening 2004-1’

Het ontwerpbesluit ligt van 12 januari t/m 22 februari 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de 
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling 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. 

Verleende vergunningen 
Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 2 januari 2006:
• Steenderen, Dorpsstraat 31, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond

van art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Kastanjelaan kavel 69, 70, 71 en 72, bouwen van 4 geschakelde twee-onder-

een-kapwoningen, verleend met vrijstelling op grond van art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening

Verzonden op 5 januari 2006:
• Hengelo Gld., Berendschotstraat 3, gedeeltelijk vergroten woonkamer
• Hengelo Gld., Holterveldseweg 4, verbouwen garage tot een dubbele recreatiewoning
• Rha, Rhabergseweg 19, geheel plaatsen dierenverblijf, verleend met vrijstelling op grond van

art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Biesterveld 9, vergroten woning, bouwvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van de

bouwvergunning van 4 november 2005, verleend met ontheffing van de volgende artikelen van
het Bouwbesluit: 
- art. 4.11, lid 1 wegens een kleinere vrije doorgangshoogte van de nieuwe binnendeurkozijnen

dan 230 cm
- art. 4.24, lid 3 en art. 4.28, lid 3 wegens een kleinere vrije hoogte van de nieuwe verblijfs-

ruimte dan 260 cm
Wegens gewenste aansluiting op de maatvoering van de bestaande woning en garage is 
ontheffing verleend met toepassing van art. 1.11, lid 1 en 2 van het Bouwbesluit: 
- tot de bestaande maat met een minimum van 200 cm voor de vrije doorgangshoogte van de

nieuwe binnendeurkozijnen en
- tot een minimum maat van 230 cm voor de vrije hoogte van de nieuwe verblijfsruimte

• Vorden, Ruurloseweg 41, bouwen schuur, verleend met vrijstelling op grond van art. 15 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kruisbergseweg 28, het vernieuwen van de kap van de woning en het plaatsen van een

dakkapel

Sloopvergunningen 
Verzonden op 5 januari 2006:
• Vorden, Lindeseweg 26, geheel slopen schuur/garage
• Vorden, Schuttestraat 24, geheel slopen aangebouwde schuur
• Vorden, Stationsweg 10, geheel slopen garage/schuur, komt asbesthoudend materiaal vrij 
• Zelhem, Banninkstraat 2, gedeeltelijk slopen berging/autostalling, komt asbesthoudend 

materiaal vrij 
• Zelhem, Priesterinkdijk 2, geheel slopen van de boerderij, de schuur en de kippenschuur, komt

asbesthoudend materiaal vrij 

Kapvergunningen
Verzonden op 29 december 2005:
• Halle, Bielemansdijk 28, voor het vellen van vijf paardekastanjes en het afzetten van tien elzen,

herplantplicht 
• Halle, Halsedijk 5, voor het vellen van tweeëndertig berken, herplantplicht
• Hoog-Keppel, Burgemeester Vrijlandweg 40, voor het vellen van drie coniferen, geen 

herplantplicht
• Steenderen, Prins Bernhardlaan ter hoogte van de huisnummers 68 t/m 82, voor het vellen van

zes bolacacia’s, herplantplicht
• Steenderen, Wehmestraat 12, voor het vellen van één esdoorn, geen herplantplicht
• Velswijk, Velswijkweg 32, voor het vellen van één berk, geen herplantplicht
• Vierakker, den Elterweg 113, voor het vellen van drie populieren, herplantplicht
• Vorden, Bekmansdijk 4, voor het vellen van één eik, herplantplicht
• Zelhem, De Maccabae 10, voor het vellen van drie grove dennen, noodkap, geen herplantplicht
• Zelhem, Frans Halsstraat 25, voor het vellen van twee vogelkersen, één els en één conifeer,

geen herplantplicht
• Zelhem, Meeneweg 16, voor het vellen van diverse bomen, herplantplicht
• Zelhem, Priesterinkdijk 12, voor het vellen van één den, geen herplantplicht
• Zelhem, Terborgseweg 4a, voor het vellen van vijf berken, herplantplicht

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 stuk-
ken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en
milieu of Openbare werken. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, 
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregel
• Steenderen, omdat op 11 en 12 februari een hobbybeurs wordt gehouden in sporthal ’t Hooge

Wessel, geldt op deze data van 09.00 tot 18.00 uur een eenzijdig parkeerverbod langs de Prins
Bernhardlaan van de Molenkolkweg tot de Begoniastraat (linkerzijde)

Verordeningen
De raad heeft op 22 december 2005 het bestaande ‘Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Bronckhorst’ en de bestaande ‘Verorde-
ning raadscommissies’ ingetrokken. Hiervoor in de plaats heeft de raad een nieuw ‘Reglement
van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Bronck-
horst’ en ‘Verordening raadscommissies 2006’ vastgesteld.De stukken zijn tijdens kantooruren
bij de griffie in het gemeentehuis in te zien. Een kopie is tegen betaling van kosten verkrijgbaar.
Het reglement en de verordening zijn ook via de website www.bronckhorst.nl te raadplegen. 

Het reglement van orde en de verordening treden de dag na publicatie in werking.

€ 50,- KORTING BIJ MARTINE HAIR EN BEAUTY

DE NIEUWSTE VETVERBRANDINGSTRAINING
VOOR BENEN, BUIK EN BILLEN
De perfecte combinatie van lopen op een loopband
in een vacuumruimte zorgt voor een optimale
vetverbranding op de bekende probleemgebieden.
De Vacuwell methode helpt ook tegen hardnekkige
cellulitis, koude voeten en lichte spataderen.
De oplossing voor een gerichte figuurcorrectie!

Wilt u ook 8-20 cm verliezen in 1 maand?
Maak nu gratis een afspraak voor een proefles.

In januari en februari € 50,- korting
op een basiskuur!!!

Kapsalon • Zonnestudio • Schoonheidssalon
Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld., Telefoon (0575) 46 57 15

Met alle beste wensen !!!
Aanbiedingen deze week

Handperen of handappels 3 kilo 1.50
Aardappelen vanaf 10 kilo 1.99

Uien 5 kilo 0.99
Tulpen 2 bos 2.99

Hutspot pakket 750 gram 0.99

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

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

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

DRUKWERK?
WIJ VERZORGEN HET GRAAG VOOR U



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

Aanvragen
Evenementen
• Vorden, 3 september 2005, buurtfeest, Kerkweide
• Vorden, 10 september 2005, klootschietwedstrijd, Hamminkweg, Deldenseweg, Riethuisweg, 

Okhorstweg, Tolweg
• Kranenburg, 10 september 2005, jubileumfeest, sportpark, Eikenlaan 
• Vierakker, 18 september 2005, rommelmarkt, Pleintje/veldje bij kerk Vierakkersestraatweg 31
• Zelhem, 2 oktober 2005, NL. Kampioenschap Jeugd Trial (motortrial), Korenweg 4 
• Zelhem, 8 oktober 2005, rommelmarkt/bazaar, Nutbasisschool Wolfersveen en peuterspeel-

zaal Welpenland, schoolplein aan de Wolfersveenweg 3 
• Hoog-Keppel, 16 oktober en 13 november 2005, vlooienmarkt, Hessenhal 

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit 
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. aan 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, Zutphen Emmerikseweg 145, geheel oprichten van een inpakruimte
• Hengelo Gld., Kieftendorp 9, oprichten bedrijfswoning
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat-Kervelseweg-Sterreweg, geheel plaatsen appartementen-

complex
• Hummelo, Rozegaarderweg 11, uitbreiding woning
• Keijenborg, Jebbinkweg 2, plaatsen van houten garage/berging
• Keijenborg, Teubenweg 17, gedeeltelijk vergroten woonhuis
• Toldijk, Hoogstraat 30, gedeeltelijk veranderen woonboerderij

• Vorden, Ruurloseweg tussen 65 en 65a, geheel oprichten vrijstaande woning
• Vorden, Zelledijk 5, geheel vernieuwen schuur/garage

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brunsveldweg 7, voor het tijdelijk bewonen van een garage, geldend bestemmings-

plan ‘Buitengebied herziening 2-1988’ 
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 72, voor het tijdelijk plaatsen van een noodwoning, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1984’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 1 september t/m 
6 oktober 2005 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 of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Drempt, Waardeel 24, voor het bouwen van een berging/garage, het betreft een vrijstellling van

het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’
• Hengelo Gld., Singel 18, voor het aanbouwen van een erker aan de bestaande woning, het 

betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Oosterwijkse Vloed
1983’

• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 7, voor het gedeeltelijk vergroten van een woonkamer, het 
betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Keppel 2000’

Bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen van 1 september t/m 12 oktober 2005 tijdens de 

Openbare bekendmakingen

Ben je tussen de 12 en 23 jaar en in-
woner van Bronckhorst dan heb je
voor de zomervakantie een brief ont-
vangen over het nieuwe jeugdbeleid
dat de gemeente gaat ontwikkelen.
Daarin is onder andere gevraagd of
je mee wilt werken aan een enquête,
waarbij je kans maakte op een MP3
speler! Een groot aantal van jullie
heeft deze ingevuld. Onder andere
met jouw antwoorden stellen we het
nieuwe jeugdbeleid op. De volgende
stap is het JONGERENSLOTDEBAT.
Hierbij nodigen we je van harte uit
hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze

avond onder leiding van Hanno Ambaum (ervaringsdeskundige) kun je aan
de hand van een aantal onderwerpen spreken met andere jongeren, ge-
meenteraadsleden en mensen die professioneel of vrijwillig met jongeren
werken. Je krijgt dus nog een keer de kans om je mening te geven over din-
gen die jij als jongere in de gemeente belangrijk vindt. Ook deze informatie
nemen we mee in het jeugdbeleid. Aan het eind van de avond verloten we de
MP3 speler. Natuurlijk is er tijdens de bijeenkomst ook muziek. Hiervoor
hebben we uitgenodigd: LADY EN DE VAGE BAND. 

Dat wil je toch niet missen? Een avond over onderwerpen die jij belangrijk
vindt, goede muziek en wie weet neem jij de MP3 speler mee naar huis!
Kom daarom op:

14 SEPTEMBER VAN 20.00 – 22.30 UUR
NAAR SPORTHAL ’T JEBBINK, ’T JEBBINK 13, VORDEN

Vanzelfsprekend zijn naast jongeren ook andere belangstellenden welkom
tijdens de avond. Voor meer informatie over het jeugdbeleid: kijk regel-
matig op  www.bronckhorst.nl. Je kunt ook contact opnemen met jongeren-
opbouwwerker, Jore Bron, tel. (06) 38 24 22 81 of e-mail:
jowbronckhorst@planet.nl.

Jongeren tussen de 12-23 jaar kom naar het
Jongerenslotdebat op 14 september in Vorden!

Voor Wvg-voorzieningen, de Wet,
Werk en Bijstand (WWB), de Wet in-
burgering nieuwkomers (WIN), de
Declaratieregeling, bijzondere bij-
stand of hulp bij schulden kunt u bij
de afdeling Werk, inkomen en zorg
van de gemeente terecht. Natuurlijk
willen de consulenten van deze af-
deling hun klanten zo goed mogelijk
van dienst zijn, hen te woord staan,
passende mogelijkheden aanbieden
en zaken regelen. Om dit zo opti-
maal mogelijk te kunnen doen, ver-
andert de werkwijze van de afdeling
vanaf 1 september a.s. 

Dagelijks telefonisch spreekuur 
De consulenten zijn vanaf die datum
iedere maandag t/m vrijdag voor
specifieke vragen te bereiken tijdens
een telefonisch spreekuur van
09.00-10.00 uur. 

Afspraak
Voor een persoonlijk gesprek wordt
een afspraak gemaakt. Voor korte
gesprekken is er tussen 10.00 en
12.00 uur een dagelijks afspraken-
spreekuur. Voor een uitgebreider
gesprek maken de consulenten op
een ander tijdstip graag tijd voor u. 

Tot slot
Voor het ophalen of afgeven van een
formulier, algemene vragen over de
Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg), WWB, WIN, het minimabeleid
van de gemeente of het maken van
een afspraak kunt u tijdens de ope-
ningstijden van de gemeente
Bronckhorst bij de afdeling Werk,
inkomen en zorg terecht: maandag
t/m donderdag van 8.30-15.00 uur
en vrijdag van 8.30-12.30 uur, tel.
(0575) 75 02 50. De afdeling Werk,
inkomen en zorg is gevestigd in het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat 20 in Hengelo Gld.

Nieuwe werkwijze afdeling Werk, inkomen en zorg

De Gemeentedag belooft verrassend
veel te laten zien van de diensten en
producten van al die medewerkers
op gemeentehuis en -kantoor. Al be-
gin januari was aan de inwoners van
Bronckhorst toegezegd, dat zij te zij-
ner tijd een kijkje in onze keuken
konden komen nemen. Dat kan nu
op 10 september. Binnen het ge-
meentelijk apparaat druppelden al
vroeg enthousiaste ideeën binnen.
Zo is er een infomarkt met kramen
van de vier afdelingen op het ge-

meentehuis. In het gemeentekan-
toor komt ook zoiets in de kantine en
er is een speciale ‘kinderkamer’ met
bijvoorbeeld milieueducatieve spe-
len, maar ook met informatie over
kinderopvang! Zo komt er bij de ene
afdeling veel uitleg met behulp van
kaartmateriaal, bij een andere onder
meer over privacy en persoonsgege-
vens en elders over het opbergen
van al die gemeentelijke stukken –
vroeger en nu. De raad houdt een
quiz en discussieert met bezoekers

over prikkelende stellingen. Bij
communicatie tonen ze bijvoorbeeld
de achtergronden van de website en
op andere afdelingen meetopstellin-
gen en handhavingkisten. Ziedaar
een greep uit de plannen. Kom kij-
ken op de Gemeentedag: zaterdag
10 september, van 10 tot 13 uur.
Plaatsen: gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat en gemeentekan-
toor aan de Banninkstraat, allebei in
Hengelo Gld. 

Gemeentedag op 10 september verrassend openhartig
Afdelingen presenteren zich met veel plezier

De vergadering begon met de 
voordracht van de vertrouwens-
commissie om Henk Aalderink als
beoogd burgemeester voor te 
dragen (zie het artikel elders op
deze gemeentepagina’s). Het vol-
gende onderwerp op de agenda
was de voorgestelde nieuwe wijze
van papierinzameling in Bronck-
horst. Twee insprekers, vertegen-
woordigers van verenigingen in
Zelhem, hebben hierover hun me-
ning gegeven. Zij vinden vooral de
financiële consequenties erg nade-
lig. Burgemeester en wethouders
stellen voor vanaf volgend jaar een
maandelijkse inzameling te doen
met kraakperswagens en de inzet
van beladers van verenigingen/-
scholen/vrijwilligers. Het doel is
onder meer de inzameling effectie-
ver te laten verlopen, waardoor
meer papier ingezameld wordt.

Ook is in het voorstel opgenomen
dat de tarieven die verenigingen
voor de inzameling krijgen gehar-
moniseerd moeten worden. Voor
Zelhemse verenigingen pakt dit fi-
nancieel het nadeligst uit. De raad
heeft aangegeven nog niet over het
voorstel te willen beslissen, maar
eerst nog de discussie te willen
voeren in een commissievergade-
ring. Dit gebeurt op 8 september.
Het college stelde de raad voor
geen gemeentewapen te ontwikke-
len omdat het geen meerwaarde
zou hebben ten opzichte van het 
logo dat nu overal voor gebruikt
wordt. De raad was het niet met het
college eens en heeft aangegeven
dat toch een wapen ontwikkeld
moet worden. Bijvoorbeeld om te
gebruiken op de nieuwe ambtske-
ten van de burgemeester. De be-
stemmingsplannen ‘Buitengebied

2005 Bakermarksedijk 15 in Tol-
dijk’ en ‘Buitengebied Landgoed
’t Lenderinck in Hengelo’ zijn onge-
wijzigd vastgesteld. Tot slot heeft
de raad gezamenlijk een eigen ini-
tiatiefvoorstel ingediend en aange-
nomen om onder voorwaarden
toch bij te dragen aan de restaura-
tie van de schutsluis in Laag-Kep-
pel en molen De Hoop in Vorden. 

U I T  D E  R A A D

PROGRAMMA BRONKHORSTER KERMIS 2005

Woensdag 31 augustus:
20.00 uur Opgeven vogelschieten, vogelgooien en andere volksspelen in de

danstent. 
Alle Bronkhorster dames worden uitgenodigd voor het maken
van roosjes.

Donderdag 1 september:
08.30 uur Vertrek Kleine Schutterij.
09.00 uur Kruisboogschieten voor jongens en meisjes van 0 t/m 15 jaar.
09.30 uur Plaatsen van de vogel.
11.00 uur Baan opsteken en rondgang met koning van vorig jaar.
13.30 uur Vertrek Grote Schutterij voorafgegaan door muziekvereniging

Nieuw Leven.
14.00 uur Vogelschieten en vogelknuppelen op de vogelweide.

Na afloop van het vogelschieten en het dansen van de bielemans,
worden de prijzen van het vogelschieten, vogelgooien en de konings-
prijs uitgereikt.

vanaf circa
16.00 uur Dansen in de danstent met “Spider’s Concern”. 

Vrijdag 2 september:
09.30 uur Fietsrijden voor dames en heren met aansluitend prijsuitreiking

en gezellig samenzijn bij de Gouden Leeuw.
13.30 uur Vertrek optocht kindervermakelijkheden. Kinderen en volwassenen

kunnen, het liefst verkleed, hieraan deelnemen.
14.00 uur Aanvang kinderspelen en andere vermakelijkheden.
16.00 uur Stoelendans voor dames.

Aansluitend uitreiking prijzen van de kinderspelen en overige
spelletjes.

20.30 uur Dansen in de danstent met optreden van “Spider’s Concern”. 

Zaterdag 3 september:
19.00 uur “Kermis begraven” vanaf de vogelweide onder begeleiding van

trommelaars.
Na afloop een gezellig samenzijn in de expositieruimte van Staats-
bosbeheer.

REGIOPAGINA – Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gemeente Bronckhorst

Kermis in Bronkhorst op 1 en 2 september
De eerste donderdag en vrijdag in september wordt in Bronkhorst de kermis gevierd 

De donderdag staat in het teken
van het vogelschieten. Al om 8.30
uur starten de jongens en meisjes
van de Kleine Schutterij met het
kruisboogschieten. De winnaars
mogen zich (kleine) koning en ko-
ningin van Bronkhorst noemen.
Voorafgegaan door muziek en bie-
lemannen, worden zij in optocht
door Bronkhorst geleid. 

Om 11.00 uur mag de beste schutter
van 2004, André Bijenhof, zich opma-
ken voor zijn laatste taak als koning.
Gezeten op de vogelschacht wordt hij
op eervolle wijze door Bronkhorst ge-
dragen. Hij kan dan nog heel even van
zijn koningsschap genieten. 

‘s Middags om 13.30 uur vertrekken de
schutters van de Grote Schutterij voor
het vogelschieten. Bielemannen, sap-
peurs en muziekvereniging Nieuw Le-
ven zullen de stoet weer voorgaan tot
op de vogelweide. Gelijktijdig met het
vogelschieten is voor de dames het vo-
gelknuppelen. De nieuwe koning en
zijn koningin maken rond vier uur
een rondgang door Bronkhorst. Hierbij
wordt 2 keer de ‘Bieleman’ gedanst. De
rondgang eindigt bij herberg ‘de Gou-
den Leeuw’ waar op de nieuwe koning
gedronken kan worden en waar de
prijzen worden uitgereikt.

Op vrijdag gaat de kermis verder met
fietsrijden, diverse volksspelen en een
optocht. De optocht start om 13.30
uur. Na de optocht zijn er spelletjes
voor de kinderen. De volwassenen

kunnen zich uitleven met oude volks-
spelen zoals schijfschieten, sjoelen en
kegelen. Rond vier uur volgt de finale:
het stoelendansen voor dames. In-
schrijven voor het vogelschieten, vo-
gelknuppelen, stoelendans en fietsen-
rijden kan op woensdagavond vanaf
20.00 uur bij herberg ‘de Gouden
Leeuw’. 
Op beide dagen staan er een antieke
golfbaan en schiettent in Bronkhorst.

Hier kan jong en oud zich vermaken.
Natuurlijk kan er ook weer gedanst
worden in ‘De Gouden Leeuw’. Zowel
op donderdag- als vrijdagavond wordt
de muziek verzorgt door de band ‘Spi-
der’s Concern’. Vorig jaar was het op-
treden van deze band heel succesvol
en dus voor herhaling vatbaar. De toe-
gang is gratis. 
Vanaf circa 20.30 uur bent u van harte
welkom! 

Bakkerij “Hengelo”: nu ook voor
verrassende belegde broodjes!

Alweer ruim vijf jaar is bakkerij
‘Hengelo’ actief binnen de Henge-
lose gemeenschap. In de loop der
jaren heeft dit bakkerij project van
de Stichting Philadelphia steeds
meer bekendheid gekregen in de
omgeving. Niet verwonderlijk dus,
dat de zaken steeds beter gaan en
er volgens de begeleiding, steeds
weer op organisatorisch gebied,
dient te worden aangepast met het
oog op werkdruk, overzicht en
structuur. 

VRAAG VAN DE TOERIST… 
De afgelopen paar jaar is het aantal
boerderijcampingen enorm gestegen
in en rond de regio Hengelo. Dit feno-
meen was duidelijk merkbaar in de
kleine (maar daardoor knusse) koffie
hoek van bakkerij “Hengelo”. Steeds

vaker vroeg een hongerige fiets- of
wandeltoerist om een lekker belegd
broodje. Vandaar dat wij als team een
originele uitbreiding van het assorti-
ment hebben ontwikkeld met verras-
sende ingrediënten.

VAN HENGELSE SMULBOL 
TOT BROODJE BAKKERSPAD…
Van Hengelse Smulbol tot Broodje
Bakkerspad en van Spalstraatkanjer
tot Broodje “Met zorg bereid”… heerlij-
ke broodjes voor ieder wat wils! Sa-
men met Mariëlle, Joke en Marije – de
winkeldames – wordt getraind in het
zo mooi mogelijk presenteren van een
lux belegd broodje….want het oog wil
ook wat! 

Dit wordt door een ieder weer als een
nieuwe uitdaging gezien. En wat is het

dan leuk om als reactie van een klant
te mogen horen “Het was heerlijk!” 

WAT WEET U VAN BAKKERIJ
“HENGELO”?
Ook bakkerij “Hengelo” gaf een bal-
lonvaart weg aan één van haar klan-
ten ter gelegenheid van het 70-jarig be-
staan van de Hengelose Ondernemers
Vereniging. Bij aankoop van één van
de specialiteiten: de appelcake, wiel-
bergerbol of Hengelse Bleekhuiskoek-
jes werd de klant een vragenlijst over
het bakkerijproject overhandigd. Ve-
len hebben zich over deze vragen ge-
bogen, maar uiteindelijk werd Hennie
Pardijs opgebeld als gelukkige winna-
res! Hennie, namens het team van
bakkerij “Hengelo” van harte gefelici-
teerd en heel veel plezier op 3 septem-
ber toegewenst in het luchtruim!!

Marije feliciteert Hennie Pardijs met de gewonnen ballonvaart

Bezoek CDA Statenfractie
aan Bronckhorst
De Gelderse Provinciale CDA Sta-
tenfractie zal op dinsdag 6 septem-
ber a.s. een werkbezoek brengen
aan de gemeente Bronckhorst.
Onder hen uiteraard het Statenlid
Hans Legters uit Zelhem, die voor
Bronckhorst het aanspreekpunt is
in de CDA Statenfractie. 

Enerzijds willen de Statenleden deze
ontmoeting gebruiken om meer in-
formatie te verstrekken over onder-
werpen, waar men in de Provinciale
Staten mee bezig is. Anderzijds leven
er bij de wethouders, de raadsfractie
en het bestuur van CDA Bronckhorst
ook een aantal zaken die men graag
aan de orde wil stellen. 

Zo zullen o.a. de volgende onderwer-
pen worden besproken:
•De lang verwachte verbreding van

het fietspad tussen Zelhem en Ruur-
lo. Deze lijkt, ondanks verwachtin-
gen die in het verleden zijn gewekt,
voorlopig weer niet door te gaan.

•De woningbouwmogelijkheden in
het streekplan. In het recent vastge-
stelde provinciale streekplan wordt
enige verruiming van woningbouw
in plattelandsgemeenten toege-
staan. Gemeenten krijgen meer be-
leidsvrijheid. Doch over de exacte
voorwaarden bestaat nog grote on-
duidelijkheid. 

•De aanwijzing van het Nationaal
Landschap in het gebied de Graaf-
schap. Deze zal negatieve gevolgen
hebben voor de woningbouw in de
kernen Vorden en Kranenburg. 

Tevens is dit een goede gelegenheid
om de band tussen Provinciale en ge-
meentelijke politici te bevorderen. Het
bezoek vindt plaats in het gemeente-
huis te Hengelo.

Voor meer informatie kan men te-
recht bij het secretariaat van het CDA
Bronckhorst: H.P.H. van Zadelhoff-
Jolink, e-mail: m.vanzadelhoff@cda-
bronckhorst.nl, tel. (0313) 47 23 78.

Thema bijeenkomst PvdA Bronckhorst: 

Tweede kamerlid Joanneke Kruijsen
komt naar Bronckhorst
Op woensdag 31 augustus komt
PvdA-kamerlid Joanneke Kruijsen
in Hengelo. Zij zal daar in gaan op
vragen van geïnteresseerden en le-
den van de PvdA over met name het
beleid van de PvdA aangaande het
platteland. 

De PvdA staat een vitaal platteland
voor, en de Bronckhorster PvdA-afde-
ling benut de ledenvergadering om
daarover van gedachten te wisselen
met een PvdA kamerlid. Want wat be-

tekent dat, en hoe verhoudt het huidi-
ge beleid van het nieuwe gemeentecol-
lege zich tot deze plannen. Kan Den
Haag daar een helpende hand in bie-
den? Wie hierin geïnteresseerd is en
tevens de gelegenheid wil hebben de
oppositie stevig aan de tand te voelen
is van harte welkom. 
Deze openbare ledenvergadering be-
gint om 20 uur en vindt plaats in Hen-
gelo in zaal Leemreis, Spalstraat 40,
en is voor iedereen, ook niet leden,
toegankelijk.

Weekblad Contact ook op internet:

www.contact.nl

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

Weekblad Contact in de gemeente Bronckhorst
In de gemeente verschijnen drie uitgaven; Contact Bronckhorst Noord, Midden en Zuid. In de kop van de krant staat in welk gebied de krant precies verschijnt. 

Door de opsplitsing in drie gebieden blijft het plaatselijke karakter van de krant behouden. In elke uitgave vinden we de Bronckhorstpagina’s, die duidelijk herkenbaar 

zijn d.m.v. de kopregel. We bieden hiermee de mogelijkheid om via weekblad Contact, zowel plaatselijk als in de gehele gemeente Bronckhorst nieuws en advertenties 

te plaatsen. Via de weekbladen Contact Ruurlo, Warnsveld, de Groenlose Gids en Elna, kunnen we regionaal ook zorgen voor plaatsing van adverenties en nieuws. 

Zie ook onderstaand “structuur” schema.

Dinsdag 16 augustus 2005
67e jaargang no. 25

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
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Internet: www.contact.nl
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Lid NNP

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
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Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Zie in het hart van Contact

Blije gezichten tijdens zonnige kunstmarkt

Zaterdagmiddag, zo rond de klok
van half twee. Een strak blauwe
lucht en vrolijke gezichten op de
kunstmarkt in Vorden. Ja de kun-
stenaars waren danig in hun sas
met de zonnige weersomstandig-
heden. “Gewoon een verademing,
overal waar ik de laatste weken op
een kunstmarkt heb gestaan, was
het een doffe ellende met het weer.
Hier in Vorden is het echt “toppie”,
zo sprak Renske Koning uit Breda,
die een collectie schilderijen in
“acryl met gemengde technieken”,
in de aanbieding had. Annette

Evers uit Lochem was eveneens
tevreden over de verkoop van haar
olieverfschilderijen.

Het werk van beeldend kunstenaar Eli-
sabeth Leeuwesteijn uit Ulvenhout
werd ook goed verkocht. Haar werk
kenmerkte zich door een specifieke
kleurgamma en perfectie. Ook plaat-
selijke kunstenaars waren op deze
door Bert Mens en de plaatselijke VVV,
georganiseerde kunstmarkt aanwezig.
Zo bijvoorbeeld Evelien Goedkoop met
beelden en portretten in brons. Henk
Eggersman, edelsmid en beeldhouwer

en sinds enkele jaren inwoner van Vor-
den, stond voor de eerste keer op de
Vordense kunstmarkt. 
“Dik tevreden en goed voor mijn net-
werk” zo luidde zijn reactie. Yvonne
Lichtenberg houdt zich in haar vrije
tijd bezig met het maken van versier-
selen, zoals b.v. kralen, snoertjes e.d.
“Ik heb goed verkocht”, zo sprak de
Vordense die veel op bestelling maakt
I.Lichtenberg@wanadoo.nl

In dezelfde stand onder meer portret-
ten en pasteltekeningen van Fatima
Drachman.

Yvonne Lichtenberg druk bezig in haar stand met “versierselen”

Diplomazwemmen:
Allemaal geslaagd!
Je kunt het geluk of pech noemen.
Pech dat de regen afgelopen vrij-
dag de gehele dag met bakken uit
de lucht kwam vallen. Geluk, dat
het tijdens het diploma zwemmen,
vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00
uur, behoudens een paar “ spatjes ”
droog bleef. 

Zo konden de talrijke ouders en groot-
ouders de verrichtingen van respectie-
velijk de kinderen en kleinkinderen,
die afzwommen voor een zwemdiplo-
ma, gadeslaan. Dus alom gezelligheid
rondom het zwembad “In de Dennen”
en keihard werken in het bad, want
voor het behalen van een zwemdiplo-
ma moet je anno 2005 heel wat doen!
Het allerbelangrijkste op deze avond,
alle kandidaten slaagden t.w. 19 jon-
gens en meisjes voor het diploma “A”,
18 voor “B“ en vier voor “C“. 
Ernst Jan Somsen, hoofd zwemoplei-
ding gaf tijdens het diploma zwem-
men tekst en uitleg bij de verschillen-
de onderdelen waaraan moest worden
voldaan en bovendien inspireerde hij
de jongelui bij het uitoefenen van hun
taken. “Op de rug, naar boven kijken,
ik moet het naveltje kunnen zien Lin-
sey”. Héé Luuk er tegen aan jongen,
we houden geen vakantie vandaag”.
Robert, bij de les blijven, wij geven
geen cadeautjes weg. “Prima gedaan
Sanne, uitstekend gezwommen”. Al
dat soort opmerkingen waren niet
aan dovemansoren gericht, want het
mag gezegd, de kinderen volgden de
instructies vanaf de kant perfect op.
Ernst Jan vertelde het “waarom” van
het tegen elkaar in zwemmen. “Dat
gebeurt ook normaal in het zwembad.
Kinderen botsen tegen elkaar op en
doordat continu te oefenen, raken ze
niet in paniek”. Ook het drijven met

kleren aan, een uitermate belangrijk
onderdeel. Doordat er lucht in het
jack komt, gaat het jack bol staan en
dan kun je blijven drijven. Dat kan ook
wanneer je de laarzen op de kop on-
der de oksels houdt en je komt in het
water terecht. Ook dan blijf je drijven.
Allemaal een kwestie van veel oefe-
nen”, zo lichtte Ernst Jan toe. 

Na afloop mochten de kinderen het
podium beklimmen, waarna Timme
Koster hun het fel begeerde zwemdi-
ploma overhandigde. Wat volgde was
een daverend applaus van het “pu-
bliek”. Niet alleen applaus voor de ge-
slaagden, maar bovenal applaus voor
de zweminstructeurs die ook nu weer
uitstekend werk hebben verricht, zo
bleek.

Voor diploma “A“ slaagden: 
Jimmy Dadema, Noëmi Filip, Stef Dijk,
Ploon Mulder, Thomas Cox, Rune Rui-
terkamp, Max de Vries, Boyd Groot-
Roessink, Lobke Huizinga, Jelte Braak-
man, Amber de Weerdt, Patryk Zents,
Pascalle de Wilde, Samim Zafari, Kas-
per ten Bok, Sara Helmink, Gerben Sij-
bers, Stephan Weenk en Thijs Hofs.

Voor “B“ slaagden: 
Robert van Til, Randy Crooymans, Ba-
bette Hemeltjen, Danique Beeftink,
Sammie Luijken, Stef Klein Geltink,
Phoebe Schipper, Luke Bielderman,
Sander Eggink, Thomas Wuestenenk,
Luuk ten Have, Joost Meijer, Luuk Hes-
selink, Sanne Wit, Robin de Groot, Yo-
rick Masselink, Kely Kasteel en Romy
Groot Jebbink.

Voor diploma “C“ slaagden: 
Emma Groot, Linsey Pardijs, Kevin
Brummelman en Ivo Velhorst.

Hackfortfestival: genieten van 
natuur, kunst, cultuur en gastronomie
Liefhebbers van natuur, kunst, cul-
tuur en gastronomie kunnen op
zondag 4 september genieten op
het Hackfort Festival op landgoed
Hackfort te Vorden. ‘s Middags he-
ten Vereniging Natuurmonumen-
ten, Driekant Ambachtcentrum en
Urtica De Vijfsprong u van harte
welkom. Bij het kasteel zijn een
jubileummarkt ‘100 jaar Natuur-
monumenten’, muziekoptredens,

een proeverij, een boerenmarkt en
kunstexposities. Elders op het
landgoed zijn demonstraties en
excursies. Voor kinderen zijn er
doorlopend activiteiten. 

ACTIVITEITEN
Onder de statige oude bomen voor het
kasteel is een beeldentuin ingericht,
even verderop zijn schilderijen te zien
en kunt u zelf meeschilderen. Bos-
wachters nemen u mee voor een wan-
deling over het landgoed. Er zijn rond-
leidingen in de toekomstige zorgboer-
derij. Op een verborgen plekje van het
landgoed demonstreren bakkers hoe
vroeger het brood werd gebakken in
een takkenbosoven. De molenaars la-
ten zien hoe de watermolen werkt. Op
de jubileummarkt zijn filmpjes en in-
formatie over 100 jaar Natuurmonu-
menten en verkopen boeren uit de
omgeving biologische producten. Elk
uur betreden weer andere artiesten

het buitenpodium. Zij brengen een
grote variatie aan muziekstijlen. Op
het terras staan de koks van ‘de Keu-
ken van Hackfort’ klaar met koffie
met gebak of een lunch.

SPECIAAL VOOR KINDEREN
Kinderen kunnen het pannenkoeks-
poor volgen en onderweg alles verza-
melen wat nodig is om aan het eind
een heerlijke pannenkoek te (laten)
bakken. Ieder moment kunnen kinde-
ren starten met de ontdektocht ‘Kruip
in de huid...’, onderweg kom je op de
mooiste plekken van het landgoed.
Onder de luifel van de festivaltent
kunnen kinderen knutselen. 

HACKFORT, 100 JAAR LATER
Natuurmonumenten bestaat 100 jaar.
Er is in het 100-jarig bestaan veel be-
reikt. Zo werd in 1981 het landgoed
Hackfort bij legaat geschonken aan
Natuurmonumenten. Door maat-

schappelijke veranderingen verliezen
veel gebouwen en terreinen op het
landgoed hun oorspronkelijke functie
en is inzet nodig om het unieke (agra-
rische) karakter voor de toekomst te
behouden. Natuurmonumenten kijkt
vooruit, en werkt samen met Urtica
De Vijfsprong en Driekant Ambachts-
centrum aan de ontwikkeling van
nieuwe functies voor het landgoed,
onder de naam ‘Hackfort in bewe-
ging’, zodat ook over 100 jaar Hackfort
een levendig en economisch levensvat-
baar landgoed is, waar de ontmoeting
met de natuur en de ontmoeting tus-
sen mensen centraal staat. 

Dit krijgt de komende jaren vorm in
de (ver)bouw van zorgboerderijen, een
horecavoorziening op het landgoed en
het organiseren van culturele- en edu-
catieve activiteiten. Het Hackfort Festi-
val is één van die activiteiten.

Trouwen in een echt Kasteel?

Kasteel rondleiding op vrij-zat en zondag

om 11.00 / 13.00 en 15.00 uur op afspraak

Info@kasteelvorden www.kasteelvorden.nl

HALLO
H U L P  N O D I G  B I J  K L U S S E N ?
Haal dan de veelzijdige en ervaren vakman Daan
Rutten in huis. Hij adviseert u graag. Hij is aangesloten 
bij De Vakman, een landelijk netwerk van zelfstandige
klusprofessionals. Dat geeft extra zekerheid. Want
iedereen die zich De Vakman mag noemen, werkt met
een unieke kwaliteitsgarantie en is lid van de
Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK).
Vanzelfsprekend krijgt u bij De Vakman altijd een 
scherpe offerte, zodat u precies weet waar u aan toe
bent. Bovendien betaalt u geen voorrijkosten.
Een klus? Neem dan snel contact op met:

DAAN RUTTEN T 0575 - 57 53 44  M 06 - 16 93 86 65, 
E d.rutten@devakman.info
• Verbouw/Onderhoud/Renovatie
• Timmer- schilder- en tegelwerken
• Elektra en Telecommunicatie
• Badkamers/Keukens/Dakramen
• Ramen/Deuren/Hang- en sluitwerk 

Bezit of huurt u
een woning
van 15 jaar of ouder?

Laat dan dit jaar uw
binnen- en/of buiten-
onderhoudsschilderwerk
door de schilders van Boerstoel uit-
voeren tegen het lage btw-tarief van

slechts 6%
i/p.v. 19%

Met ingang van volgend jaar wordt
deze regeling door de overheid
hoogstwaarschijnlijk weer ingetrok-
ken.

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Molenweg 11  Heelweg/Varsseveld   Tel. 0315 24 29 29   www.bruggink-bv.nl

Vloer- en wandtegels
voor stuntprijzen! Altijd voordelig
geprijsde tegels van topkwaliteit

bij Bruggink in Heelweg.
Kom naar onze showroom en overtuig u zelf

van ons gevarieerde aanbod.

Een feestje … 
wij verhuren veel voor een
.. tuin-verjaardag- 
.. of huwelijksfeest   .. tenten 3x6 meter 
.. dus bijna in iedere tuin te plaatsen 
.. biertap inst. ink zuurstof
.. ook bier leverbaar tegen scherpe prijzen 
.. hang/pokertafels .. glazen bier  .. wijn 
.. ook verhuren we een toiletwagen.
Teven rvs schalen en bakken voor uw eten.
Au bain-marie 2 pans voor het warm houden.

Prijslijst op aanvraag .. via e mail of telefoon 
Inl 06-50976358 . e-mail f.wiskamp@chello.nl

prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage / druk en zetfouten voorbehouden

ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 
BAAK -  0575-441264

JVC DVD-RECORDER
DVD Recorder met o.a. 80Gb harddisk, i.LINK, opname 
mogelijkheden: DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R en weergave

mogelijkheden: DVD-video, DVD-RAM, DVD-R(W), DVD+R(W),
VCD/SVCD, audio-CD, CD-R(W), JPEG-fotoweergave en

WMA/MP3 via CD-R(W).

DOE MEE! EN WIN!
DOE MEE MET DE POSTERAKTIE
EN WIN 1 VAN DE PRACHTIGE PRIJZEN
MET EEN TOTAAL AAN PRIJZENGELD VAN €5000,-
KOM NAAR DE WINKEL EN VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN!

70 JAAR ELIESEN ELECTRO IN BAAK

ELIESEN
ELECTRO 

JVC LCD-BREEDBEELD TV
66cm. LCD-Breedbeeld TV met o.a. ingebouwde tuner,
contrastbereik: 800:1, helderheid: 500 cd/m2, kijk-

hoek: 170 graden, D.I.S.T.: voor een haarscherp
beeld, beeld in beeld/Teletekst, BBE® Sound
System en Megatext: 1500 pagina

geheugen (level 2.5).

499,-
VAN: 599,-
NU VOOR:

AEG WASAUTOMAAT
A-Klasse wasautomaat met o.a. regelbaar
tot 1600 toeren, Ultra Stille Motor, Aqua-
stop, wasgoedcapaciteit tot 6 Kg en een
volelektronische éénknopsbediening voor

makkelijke programmakeuze.

749,-
VAN: 799,-
NU VOOR:

1600 TOEREN

80 Gigabyte Harddisk

6 KG

1399,-
VAN: 1799,-
NU VOOR:

<66CM. BREEDBEELD LCD>

ZANUSSI VRIESKAST
Tafelmodel vrieskast in Softline uitvoering
met o.a. elektronische bediening, netto

inhoud 98 liter, snelvries functie en 
4 vriesladen. Energieklasse A.

249,-
VAN: 299,-
NU VOOR:

KRUPS BEERTENDER
Altijd het lekkerste biertje thuis! 
De BeerTender is een handig en
compact tapsysteem voor thuis,
ontwikkeld door Heineken en

Krups voor liefhebbers van vers
getapt bier. BeerTender is 

uitermate gebruiksvriendelijk
en nagenoeg onderhoudsvrij.

149*,-
*prijs is na €50,-
retour via Krups

JVC DIGITALE CAMCORDER
Compacte digitale videocamera met o.a.

800.000 pixel CCD, 16x opti-
sche zoom/700x digita-
le zoom, helder en

duidelijk 2,5"
LCD-scherm.

369,-
VAN: 449,-
NU VOOR:

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant “Het Achterhuus” 
waar elke zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur 

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd, 
waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip, 

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50
Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu’s, zoals kipkluifjes,

drumsticks en kipschnitzels 

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

REGIOPAGINA – Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gemeente Bronckhorst

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

Aanvragen
Evenementen
• Vorden, 3 september 2005, buurtfeest, Kerkweide
• Vorden, 10 september 2005, klootschietwedstrijd, Hamminkweg, Deldenseweg, Riethuisweg, 

Okhorstweg, Tolweg
• Kranenburg, 10 september 2005, jubileumfeest, sportpark, Eikenlaan 
• Vierakker, 18 september 2005, rommelmarkt, Pleintje/veldje bij kerk Vierakkersestraatweg 31
• Zelhem, 2 oktober 2005, NL. Kampioenschap Jeugd Trial (motortrial), Korenweg 4 
• Zelhem, 8 oktober 2005, rommelmarkt/bazaar, Nutbasisschool Wolfersveen en peuterspeel-

zaal Welpenland, schoolplein aan de Wolfersveenweg 3 
• Hoog-Keppel, 16 oktober en 13 november 2005, vlooienmarkt, Hessenhal 

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit 
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. aan 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, Zutphen Emmerikseweg 145, geheel oprichten van een inpakruimte
• Hengelo Gld., Kieftendorp 9, oprichten bedrijfswoning
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat-Kervelseweg-Sterreweg, geheel plaatsen appartementen-

complex
• Hummelo, Rozegaarderweg 11, uitbreiding woning
• Keijenborg, Jebbinkweg 2, plaatsen van houten garage/berging
• Keijenborg, Teubenweg 17, gedeeltelijk vergroten woonhuis
• Toldijk, Hoogstraat 30, gedeeltelijk veranderen woonboerderij

• Vorden, Ruurloseweg tussen 65 en 65a, geheel oprichten vrijstaande woning
• Vorden, Zelledijk 5, geheel vernieuwen schuur/garage

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brunsveldweg 7, voor het tijdelijk bewonen van een garage, geldend bestemmings-

plan ‘Buitengebied herziening 2-1988’ 
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 72, voor het tijdelijk plaatsen van een noodwoning, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1984’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 1 september t/m 
6 oktober 2005 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 of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Drempt, Waardeel 24, voor het bouwen van een berging/garage, het betreft een vrijstellling van

het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’
• Hengelo Gld., Singel 18, voor het aanbouwen van een erker aan de bestaande woning, het 

betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Oosterwijkse Vloed
1983’

• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 7, voor het gedeeltelijk vergroten van een woonkamer, het 
betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Keppel 2000’

Bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen van 1 september t/m 12 oktober 2005 tijdens de 

Openbare bekendmakingen

Ben je tussen de 12 en 23 jaar en in-
woner van Bronckhorst dan heb je
voor de zomervakantie een brief ont-
vangen over het nieuwe jeugdbeleid
dat de gemeente gaat ontwikkelen.
Daarin is onder andere gevraagd of
je mee wilt werken aan een enquête,
waarbij je kans maakte op een MP3
speler! Een groot aantal van jullie
heeft deze ingevuld. Onder andere
met jouw antwoorden stellen we het
nieuwe jeugdbeleid op. De volgende
stap is het JONGERENSLOTDEBAT.
Hierbij nodigen we je van harte uit
hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze

avond onder leiding van Hanno Ambaum (ervaringsdeskundige) kun je aan
de hand van een aantal onderwerpen spreken met andere jongeren, ge-
meenteraadsleden en mensen die professioneel of vrijwillig met jongeren
werken. Je krijgt dus nog een keer de kans om je mening te geven over din-
gen die jij als jongere in de gemeente belangrijk vindt. Ook deze informatie
nemen we mee in het jeugdbeleid. Aan het eind van de avond verloten we de
MP3 speler. Natuurlijk is er tijdens de bijeenkomst ook muziek. Hiervoor
hebben we uitgenodigd: LADY EN DE VAGE BAND. 

Dat wil je toch niet missen? Een avond over onderwerpen die jij belangrijk
vindt, goede muziek en wie weet neem jij de MP3 speler mee naar huis!
Kom daarom op:

14 SEPTEMBER VAN 20.00 – 22.30 UUR
NAAR SPORTHAL ’T JEBBINK, ’T JEBBINK 13, VORDEN

Vanzelfsprekend zijn naast jongeren ook andere belangstellenden welkom
tijdens de avond. Voor meer informatie over het jeugdbeleid: kijk regel-
matig op  www.bronckhorst.nl. Je kunt ook contact opnemen met jongeren-
opbouwwerker, Jore Bron, tel. (06) 38 24 22 81 of e-mail:
jowbronckhorst@planet.nl.

Jongeren tussen de 12-23 jaar kom naar het
Jongerenslotdebat op 14 september in Vorden!

Voor Wvg-voorzieningen, de Wet,
Werk en Bijstand (WWB), de Wet in-
burgering nieuwkomers (WIN), de
Declaratieregeling, bijzondere bij-
stand of hulp bij schulden kunt u bij
de afdeling Werk, inkomen en zorg
van de gemeente terecht. Natuurlijk
willen de consulenten van deze af-
deling hun klanten zo goed mogelijk
van dienst zijn, hen te woord staan,
passende mogelijkheden aanbieden
en zaken regelen. Om dit zo opti-
maal mogelijk te kunnen doen, ver-
andert de werkwijze van de afdeling
vanaf 1 september a.s. 

Dagelijks telefonisch spreekuur 
De consulenten zijn vanaf die datum
iedere maandag t/m vrijdag voor
specifieke vragen te bereiken tijdens
een telefonisch spreekuur van
09.00-10.00 uur. 

Afspraak
Voor een persoonlijk gesprek wordt
een afspraak gemaakt. Voor korte
gesprekken is er tussen 10.00 en
12.00 uur een dagelijks afspraken-
spreekuur. Voor een uitgebreider
gesprek maken de consulenten op
een ander tijdstip graag tijd voor u. 

Tot slot
Voor het ophalen of afgeven van een
formulier, algemene vragen over de
Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg), WWB, WIN, het minimabeleid
van de gemeente of het maken van
een afspraak kunt u tijdens de ope-
ningstijden van de gemeente
Bronckhorst bij de afdeling Werk,
inkomen en zorg terecht: maandag
t/m donderdag van 8.30-15.00 uur
en vrijdag van 8.30-12.30 uur, tel.
(0575) 75 02 50. De afdeling Werk,
inkomen en zorg is gevestigd in het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat 20 in Hengelo Gld.

Nieuwe werkwijze afdeling Werk, inkomen en zorg

De Gemeentedag belooft verrassend
veel te laten zien van de diensten en
producten van al die medewerkers
op gemeentehuis en -kantoor. Al be-
gin januari was aan de inwoners van
Bronckhorst toegezegd, dat zij te zij-
ner tijd een kijkje in onze keuken
konden komen nemen. Dat kan nu
op 10 september. Binnen het ge-
meentelijk apparaat druppelden al
vroeg enthousiaste ideeën binnen.
Zo is er een infomarkt met kramen
van de vier afdelingen op het ge-

meentehuis. In het gemeentekan-
toor komt ook zoiets in de kantine en
er is een speciale ‘kinderkamer’ met
bijvoorbeeld milieueducatieve spe-
len, maar ook met informatie over
kinderopvang! Zo komt er bij de ene
afdeling veel uitleg met behulp van
kaartmateriaal, bij een andere onder
meer over privacy en persoonsgege-
vens en elders over het opbergen
van al die gemeentelijke stukken –
vroeger en nu. De raad houdt een
quiz en discussieert met bezoekers

over prikkelende stellingen. Bij
communicatie tonen ze bijvoorbeeld
de achtergronden van de website en
op andere afdelingen meetopstellin-
gen en handhavingkisten. Ziedaar
een greep uit de plannen. Kom kij-
ken op de Gemeentedag: zaterdag
10 september, van 10 tot 13 uur.
Plaatsen: gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat en gemeentekan-
toor aan de Banninkstraat, allebei in
Hengelo Gld. 

Gemeentedag op 10 september verrassend openhartig
Afdelingen presenteren zich met veel plezier

De vergadering begon met de 
voordracht van de vertrouwens-
commissie om Henk Aalderink als
beoogd burgemeester voor te 
dragen (zie het artikel elders op
deze gemeentepagina’s). Het vol-
gende onderwerp op de agenda
was de voorgestelde nieuwe wijze
van papierinzameling in Bronck-
horst. Twee insprekers, vertegen-
woordigers van verenigingen in
Zelhem, hebben hierover hun me-
ning gegeven. Zij vinden vooral de
financiële consequenties erg nade-
lig. Burgemeester en wethouders
stellen voor vanaf volgend jaar een
maandelijkse inzameling te doen
met kraakperswagens en de inzet
van beladers van verenigingen/-
scholen/vrijwilligers. Het doel is
onder meer de inzameling effectie-
ver te laten verlopen, waardoor
meer papier ingezameld wordt.

Ook is in het voorstel opgenomen
dat de tarieven die verenigingen
voor de inzameling krijgen gehar-
moniseerd moeten worden. Voor
Zelhemse verenigingen pakt dit fi-
nancieel het nadeligst uit. De raad
heeft aangegeven nog niet over het
voorstel te willen beslissen, maar
eerst nog de discussie te willen
voeren in een commissievergade-
ring. Dit gebeurt op 8 september.
Het college stelde de raad voor
geen gemeentewapen te ontwikke-
len omdat het geen meerwaarde
zou hebben ten opzichte van het 
logo dat nu overal voor gebruikt
wordt. De raad was het niet met het
college eens en heeft aangegeven
dat toch een wapen ontwikkeld
moet worden. Bijvoorbeeld om te
gebruiken op de nieuwe ambtske-
ten van de burgemeester. De be-
stemmingsplannen ‘Buitengebied

2005 Bakermarksedijk 15 in Tol-
dijk’ en ‘Buitengebied Landgoed
’t Lenderinck in Hengelo’ zijn onge-
wijzigd vastgesteld. Tot slot heeft
de raad gezamenlijk een eigen ini-
tiatiefvoorstel ingediend en aange-
nomen om onder voorwaarden
toch bij te dragen aan de restaura-
tie van de schutsluis in Laag-Kep-
pel en molen De Hoop in Vorden. 

U I T  D E  R A A D

PROGRAMMA BRONKHORSTER KERMIS 2005

Woensdag 31 augustus:
20.00 uur Opgeven vogelschieten, vogelgooien en andere volksspelen in de

danstent. 
Alle Bronkhorster dames worden uitgenodigd voor het maken
van roosjes.

Donderdag 1 september:
08.30 uur Vertrek Kleine Schutterij.
09.00 uur Kruisboogschieten voor jongens en meisjes van 0 t/m 15 jaar.
09.30 uur Plaatsen van de vogel.
11.00 uur Baan opsteken en rondgang met koning van vorig jaar.
13.30 uur Vertrek Grote Schutterij voorafgegaan door muziekvereniging

Nieuw Leven.
14.00 uur Vogelschieten en vogelknuppelen op de vogelweide.

Na afloop van het vogelschieten en het dansen van de bielemans,
worden de prijzen van het vogelschieten, vogelgooien en de konings-
prijs uitgereikt.

vanaf circa
16.00 uur Dansen in de danstent met “Spider’s Concern”. 

Vrijdag 2 september:
09.30 uur Fietsrijden voor dames en heren met aansluitend prijsuitreiking

en gezellig samenzijn bij de Gouden Leeuw.
13.30 uur Vertrek optocht kindervermakelijkheden. Kinderen en volwassenen

kunnen, het liefst verkleed, hieraan deelnemen.
14.00 uur Aanvang kinderspelen en andere vermakelijkheden.
16.00 uur Stoelendans voor dames.

Aansluitend uitreiking prijzen van de kinderspelen en overige
spelletjes.

20.30 uur Dansen in de danstent met optreden van “Spider’s Concern”. 

Zaterdag 3 september:
19.00 uur “Kermis begraven” vanaf de vogelweide onder begeleiding van

trommelaars.
Na afloop een gezellig samenzijn in de expositieruimte van Staats-
bosbeheer.
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Kermis in Bronkhorst op 1 en 2 september
De eerste donderdag en vrijdag in september wordt in Bronkhorst de kermis gevierd 

De donderdag staat in het teken
van het vogelschieten. Al om 8.30
uur starten de jongens en meisjes
van de Kleine Schutterij met het
kruisboogschieten. De winnaars
mogen zich (kleine) koning en ko-
ningin van Bronkhorst noemen.
Voorafgegaan door muziek en bie-
lemannen, worden zij in optocht
door Bronkhorst geleid. 

Om 11.00 uur mag de beste schutter
van 2004, André Bijenhof, zich opma-
ken voor zijn laatste taak als koning.
Gezeten op de vogelschacht wordt hij
op eervolle wijze door Bronkhorst ge-
dragen. Hij kan dan nog heel even van
zijn koningsschap genieten. 

‘s Middags om 13.30 uur vertrekken de
schutters van de Grote Schutterij voor
het vogelschieten. Bielemannen, sap-
peurs en muziekvereniging Nieuw Le-
ven zullen de stoet weer voorgaan tot
op de vogelweide. Gelijktijdig met het
vogelschieten is voor de dames het vo-
gelknuppelen. De nieuwe koning en
zijn koningin maken rond vier uur
een rondgang door Bronkhorst. Hierbij
wordt 2 keer de ‘Bieleman’ gedanst. De
rondgang eindigt bij herberg ‘de Gou-
den Leeuw’ waar op de nieuwe koning
gedronken kan worden en waar de
prijzen worden uitgereikt.

Op vrijdag gaat de kermis verder met
fietsrijden, diverse volksspelen en een
optocht. De optocht start om 13.30
uur. Na de optocht zijn er spelletjes
voor de kinderen. De volwassenen

kunnen zich uitleven met oude volks-
spelen zoals schijfschieten, sjoelen en
kegelen. Rond vier uur volgt de finale:
het stoelendansen voor dames. In-
schrijven voor het vogelschieten, vo-
gelknuppelen, stoelendans en fietsen-
rijden kan op woensdagavond vanaf
20.00 uur bij herberg ‘de Gouden
Leeuw’. 
Op beide dagen staan er een antieke
golfbaan en schiettent in Bronkhorst.

Hier kan jong en oud zich vermaken.
Natuurlijk kan er ook weer gedanst
worden in ‘De Gouden Leeuw’. Zowel
op donderdag- als vrijdagavond wordt
de muziek verzorgt door de band ‘Spi-
der’s Concern’. Vorig jaar was het op-
treden van deze band heel succesvol
en dus voor herhaling vatbaar. De toe-
gang is gratis. 
Vanaf circa 20.30 uur bent u van harte
welkom! 

Bakkerij “Hengelo”: nu ook voor
verrassende belegde broodjes!

Alweer ruim vijf jaar is bakkerij
‘Hengelo’ actief binnen de Henge-
lose gemeenschap. In de loop der
jaren heeft dit bakkerij project van
de Stichting Philadelphia steeds
meer bekendheid gekregen in de
omgeving. Niet verwonderlijk dus,
dat de zaken steeds beter gaan en
er volgens de begeleiding, steeds
weer op organisatorisch gebied,
dient te worden aangepast met het
oog op werkdruk, overzicht en
structuur. 

VRAAG VAN DE TOERIST… 
De afgelopen paar jaar is het aantal
boerderijcampingen enorm gestegen
in en rond de regio Hengelo. Dit feno-
meen was duidelijk merkbaar in de
kleine (maar daardoor knusse) koffie
hoek van bakkerij “Hengelo”. Steeds

vaker vroeg een hongerige fiets- of
wandeltoerist om een lekker belegd
broodje. Vandaar dat wij als team een
originele uitbreiding van het assorti-
ment hebben ontwikkeld met verras-
sende ingrediënten.

VAN HENGELSE SMULBOL 
TOT BROODJE BAKKERSPAD…
Van Hengelse Smulbol tot Broodje
Bakkerspad en van Spalstraatkanjer
tot Broodje “Met zorg bereid”… heerlij-
ke broodjes voor ieder wat wils! Sa-
men met Mariëlle, Joke en Marije – de
winkeldames – wordt getraind in het
zo mooi mogelijk presenteren van een
lux belegd broodje….want het oog wil
ook wat! 

Dit wordt door een ieder weer als een
nieuwe uitdaging gezien. En wat is het

dan leuk om als reactie van een klant
te mogen horen “Het was heerlijk!” 

WAT WEET U VAN BAKKERIJ
“HENGELO”?
Ook bakkerij “Hengelo” gaf een bal-
lonvaart weg aan één van haar klan-
ten ter gelegenheid van het 70-jarig be-
staan van de Hengelose Ondernemers
Vereniging. Bij aankoop van één van
de specialiteiten: de appelcake, wiel-
bergerbol of Hengelse Bleekhuiskoek-
jes werd de klant een vragenlijst over
het bakkerijproject overhandigd. Ve-
len hebben zich over deze vragen ge-
bogen, maar uiteindelijk werd Hennie
Pardijs opgebeld als gelukkige winna-
res! Hennie, namens het team van
bakkerij “Hengelo” van harte gefelici-
teerd en heel veel plezier op 3 septem-
ber toegewenst in het luchtruim!!

Marije feliciteert Hennie Pardijs met de gewonnen ballonvaart

Bezoek CDA Statenfractie
aan Bronckhorst
De Gelderse Provinciale CDA Sta-
tenfractie zal op dinsdag 6 septem-
ber a.s. een werkbezoek brengen
aan de gemeente Bronckhorst.
Onder hen uiteraard het Statenlid
Hans Legters uit Zelhem, die voor
Bronckhorst het aanspreekpunt is
in de CDA Statenfractie. 

Enerzijds willen de Statenleden deze
ontmoeting gebruiken om meer in-
formatie te verstrekken over onder-
werpen, waar men in de Provinciale
Staten mee bezig is. Anderzijds leven
er bij de wethouders, de raadsfractie
en het bestuur van CDA Bronckhorst
ook een aantal zaken die men graag
aan de orde wil stellen. 

Zo zullen o.a. de volgende onderwer-
pen worden besproken:
•De lang verwachte verbreding van

het fietspad tussen Zelhem en Ruur-
lo. Deze lijkt, ondanks verwachtin-
gen die in het verleden zijn gewekt,
voorlopig weer niet door te gaan.

•De woningbouwmogelijkheden in
het streekplan. In het recent vastge-
stelde provinciale streekplan wordt
enige verruiming van woningbouw
in plattelandsgemeenten toege-
staan. Gemeenten krijgen meer be-
leidsvrijheid. Doch over de exacte
voorwaarden bestaat nog grote on-
duidelijkheid. 

•De aanwijzing van het Nationaal
Landschap in het gebied de Graaf-
schap. Deze zal negatieve gevolgen
hebben voor de woningbouw in de
kernen Vorden en Kranenburg. 

Tevens is dit een goede gelegenheid
om de band tussen Provinciale en ge-
meentelijke politici te bevorderen. Het
bezoek vindt plaats in het gemeente-
huis te Hengelo.

Voor meer informatie kan men te-
recht bij het secretariaat van het CDA
Bronckhorst: H.P.H. van Zadelhoff-
Jolink, e-mail: m.vanzadelhoff@cda-
bronckhorst.nl, tel. (0313) 47 23 78.

Thema bijeenkomst PvdA Bronckhorst: 

Tweede kamerlid Joanneke Kruijsen
komt naar Bronckhorst
Op woensdag 31 augustus komt
PvdA-kamerlid Joanneke Kruijsen
in Hengelo. Zij zal daar in gaan op
vragen van geïnteresseerden en le-
den van de PvdA over met name het
beleid van de PvdA aangaande het
platteland. 

De PvdA staat een vitaal platteland
voor, en de Bronckhorster PvdA-afde-
ling benut de ledenvergadering om
daarover van gedachten te wisselen
met een PvdA kamerlid. Want wat be-

tekent dat, en hoe verhoudt het huidi-
ge beleid van het nieuwe gemeentecol-
lege zich tot deze plannen. Kan Den
Haag daar een helpende hand in bie-
den? Wie hierin geïnteresseerd is en
tevens de gelegenheid wil hebben de
oppositie stevig aan de tand te voelen
is van harte welkom. 
Deze openbare ledenvergadering be-
gint om 20 uur en vindt plaats in Hen-
gelo in zaal Leemreis, Spalstraat 40,
en is voor iedereen, ook niet leden,
toegankelijk.

Weekblad Contact ook op internet:

www.contact.nl

HALLO
H U L P  N O D I G  B I J  K L U S S E N ?
Haal dan de veelzijdige en ervaren vakman Daan
Rutten in huis. Hij adviseert u graag. Hij is aangesloten 
bij De Vakman, een landelijk netwerk van zelfstandige
klusprofessionals. Dat geeft extra zekerheid. Want
iedereen die zich De Vakman mag noemen, werkt met
een unieke kwaliteitsgarantie en is lid van de
Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK).
Vanzelfsprekend krijgt u bij De Vakman altijd een 
scherpe offerte, zodat u precies weet waar u aan toe
bent. Bovendien betaalt u geen voorrijkosten.
Een klus? Neem dan snel contact op met:

DAAN RUTTEN T 0575 - 57 53 44  M 06 - 16 93 86 65, 
E d.rutten@devakman.info
• Verbouw/Onderhoud/Renovatie
• Timmer- schilder- en tegelwerken
• Elektra en Telecommunicatie
• Badkamers/Keukens/Dakramen
• Ramen/Deuren/Hang- en sluitwerk 

Bezit of huurt u
een woning
van 15 jaar of ouder?

Laat dan dit jaar uw
binnen- en/of buiten-
onderhoudsschilderwerk
door de schilders van Boerstoel uit-
voeren tegen het lage btw-tarief van

slechts 6%
i/p.v. 19%

Met ingang van volgend jaar wordt
deze regeling door de overheid
hoogstwaarschijnlijk weer ingetrok-
ken.

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Molenweg 11  Heelweg/Varsseveld   Tel. 0315 24 29 29   www.bruggink-bv.nl

Vloer- en wandtegels
voor stuntprijzen! Altijd voordelig
geprijsde tegels van topkwaliteit

bij Bruggink in Heelweg.
Kom naar onze showroom en overtuig u zelf

van ons gevarieerde aanbod.

Een feestje … 
wij verhuren veel voor een
.. tuin-verjaardag- 
.. of huwelijksfeest   .. tenten 3x6 meter 
.. dus bijna in iedere tuin te plaatsen 
.. biertap inst. ink zuurstof
.. ook bier leverbaar tegen scherpe prijzen 
.. hang/pokertafels .. glazen bier  .. wijn 
.. ook verhuren we een toiletwagen.
Teven rvs schalen en bakken voor uw eten.
Au bain-marie 2 pans voor het warm houden.

Prijslijst op aanvraag .. via e mail of telefoon 
Inl 06-50976358 . e-mail f.wiskamp@chello.nl

prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage / druk en zetfouten voorbehouden

ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 
BAAK -  0575-441264

JVC DVD-RECORDER
DVD Recorder met o.a. 80Gb harddisk, i.LINK, opname 
mogelijkheden: DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R en weergave

mogelijkheden: DVD-video, DVD-RAM, DVD-R(W), DVD+R(W),
VCD/SVCD, audio-CD, CD-R(W), JPEG-fotoweergave en

WMA/MP3 via CD-R(W).

DOE MEE! EN WIN!
DOE MEE MET DE POSTERAKTIE
EN WIN 1 VAN DE PRACHTIGE PRIJZEN
MET EEN TOTAAL AAN PRIJZENGELD VAN €5000,-
KOM NAAR DE WINKEL EN VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN!

70 JAAR ELIESEN ELECTRO IN BAAK

ELIESEN
ELECTRO 

JVC LCD-BREEDBEELD TV
66cm. LCD-Breedbeeld TV met o.a. ingebouwde tuner,
contrastbereik: 800:1, helderheid: 500 cd/m2, kijk-

hoek: 170 graden, D.I.S.T.: voor een haarscherp
beeld, beeld in beeld/Teletekst, BBE® Sound
System en Megatext: 1500 pagina

geheugen (level 2.5).

499,-
VAN: 599,-
NU VOOR:

AEG WASAUTOMAAT
A-Klasse wasautomaat met o.a. regelbaar
tot 1600 toeren, Ultra Stille Motor, Aqua-
stop, wasgoedcapaciteit tot 6 Kg en een
volelektronische éénknopsbediening voor

makkelijke programmakeuze.

749,-
VAN: 799,-
NU VOOR:

1600 TOEREN

80 Gigabyte Harddisk

6 KG

1399,-
VAN: 1799,-
NU VOOR:

<66CM. BREEDBEELD LCD>

ZANUSSI VRIESKAST
Tafelmodel vrieskast in Softline uitvoering
met o.a. elektronische bediening, netto

inhoud 98 liter, snelvries functie en 
4 vriesladen. Energieklasse A.

249,-
VAN: 299,-
NU VOOR:

KRUPS BEERTENDER
Altijd het lekkerste biertje thuis! 
De BeerTender is een handig en
compact tapsysteem voor thuis,
ontwikkeld door Heineken en

Krups voor liefhebbers van vers
getapt bier. BeerTender is 

uitermate gebruiksvriendelijk
en nagenoeg onderhoudsvrij.

149*,-
*prijs is na €50,-
retour via Krups

JVC DIGITALE CAMCORDER
Compacte digitale videocamera met o.a.

800.000 pixel CCD, 16x opti-
sche zoom/700x digita-
le zoom, helder en

duidelijk 2,5"
LCD-scherm.

369,-
VAN: 449,-
NU VOOR:

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant “Het Achterhuus” 
waar elke zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur 

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd, 
waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip, 

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50
Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu’s, zoals kipkluifjes,

drumsticks en kipschnitzels 

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

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

Aanvragen
Evenementen
• Vorden, 3 september 2005, buurtfeest, Kerkweide
• Vorden, 10 september 2005, klootschietwedstrijd, Hamminkweg, Deldenseweg, Riethuisweg, 

Okhorstweg, Tolweg
• Kranenburg, 10 september 2005, jubileumfeest, sportpark, Eikenlaan 
• Vierakker, 18 september 2005, rommelmarkt, Pleintje/veldje bij kerk Vierakkersestraatweg 31
• Zelhem, 2 oktober 2005, NL. Kampioenschap Jeugd Trial (motortrial), Korenweg 4 
• Zelhem, 8 oktober 2005, rommelmarkt/bazaar, Nutbasisschool Wolfersveen en peuterspeel-

zaal Welpenland, schoolplein aan de Wolfersveenweg 3 
• Hoog-Keppel, 16 oktober en 13 november 2005, vlooienmarkt, Hessenhal 

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit 
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. aan 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, Zutphen Emmerikseweg 145, geheel oprichten van een inpakruimte
• Hengelo Gld., Kieftendorp 9, oprichten bedrijfswoning
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat-Kervelseweg-Sterreweg, geheel plaatsen appartementen-

complex
• Hummelo, Rozegaarderweg 11, uitbreiding woning
• Keijenborg, Jebbinkweg 2, plaatsen van houten garage/berging
• Keijenborg, Teubenweg 17, gedeeltelijk vergroten woonhuis
• Toldijk, Hoogstraat 30, gedeeltelijk veranderen woonboerderij

• Vorden, Ruurloseweg tussen 65 en 65a, geheel oprichten vrijstaande woning
• Vorden, Zelledijk 5, geheel vernieuwen schuur/garage

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brunsveldweg 7, voor het tijdelijk bewonen van een garage, geldend bestemmings-

plan ‘Buitengebied herziening 2-1988’ 
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 72, voor het tijdelijk plaatsen van een noodwoning, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1984’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 1 september t/m 
6 oktober 2005 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 of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Drempt, Waardeel 24, voor het bouwen van een berging/garage, het betreft een vrijstellling van

het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’
• Hengelo Gld., Singel 18, voor het aanbouwen van een erker aan de bestaande woning, het 

betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Oosterwijkse Vloed
1983’

• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 7, voor het gedeeltelijk vergroten van een woonkamer, het 
betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Keppel 2000’

Bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen van 1 september t/m 12 oktober 2005 tijdens de 

Openbare bekendmakingen

Ben je tussen de 12 en 23 jaar en in-
woner van Bronckhorst dan heb je
voor de zomervakantie een brief ont-
vangen over het nieuwe jeugdbeleid
dat de gemeente gaat ontwikkelen.
Daarin is onder andere gevraagd of
je mee wilt werken aan een enquête,
waarbij je kans maakte op een MP3
speler! Een groot aantal van jullie
heeft deze ingevuld. Onder andere
met jouw antwoorden stellen we het
nieuwe jeugdbeleid op. De volgende
stap is het JONGERENSLOTDEBAT.
Hierbij nodigen we je van harte uit
hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze

avond onder leiding van Hanno Ambaum (ervaringsdeskundige) kun je aan
de hand van een aantal onderwerpen spreken met andere jongeren, ge-
meenteraadsleden en mensen die professioneel of vrijwillig met jongeren
werken. Je krijgt dus nog een keer de kans om je mening te geven over din-
gen die jij als jongere in de gemeente belangrijk vindt. Ook deze informatie
nemen we mee in het jeugdbeleid. Aan het eind van de avond verloten we de
MP3 speler. Natuurlijk is er tijdens de bijeenkomst ook muziek. Hiervoor
hebben we uitgenodigd: LADY EN DE VAGE BAND. 

Dat wil je toch niet missen? Een avond over onderwerpen die jij belangrijk
vindt, goede muziek en wie weet neem jij de MP3 speler mee naar huis!
Kom daarom op:

14 SEPTEMBER VAN 20.00 – 22.30 UUR
NAAR SPORTHAL ’T JEBBINK, ’T JEBBINK 13, VORDEN

Vanzelfsprekend zijn naast jongeren ook andere belangstellenden welkom
tijdens de avond. Voor meer informatie over het jeugdbeleid: kijk regel-
matig op  www.bronckhorst.nl. Je kunt ook contact opnemen met jongeren-
opbouwwerker, Jore Bron, tel. (06) 38 24 22 81 of e-mail:
jowbronckhorst@planet.nl.

Jongeren tussen de 12-23 jaar kom naar het
Jongerenslotdebat op 14 september in Vorden!

Voor Wvg-voorzieningen, de Wet,
Werk en Bijstand (WWB), de Wet in-
burgering nieuwkomers (WIN), de
Declaratieregeling, bijzondere bij-
stand of hulp bij schulden kunt u bij
de afdeling Werk, inkomen en zorg
van de gemeente terecht. Natuurlijk
willen de consulenten van deze af-
deling hun klanten zo goed mogelijk
van dienst zijn, hen te woord staan,
passende mogelijkheden aanbieden
en zaken regelen. Om dit zo opti-
maal mogelijk te kunnen doen, ver-
andert de werkwijze van de afdeling
vanaf 1 september a.s. 

Dagelijks telefonisch spreekuur 
De consulenten zijn vanaf die datum
iedere maandag t/m vrijdag voor
specifieke vragen te bereiken tijdens
een telefonisch spreekuur van
09.00-10.00 uur. 

Afspraak
Voor een persoonlijk gesprek wordt
een afspraak gemaakt. Voor korte
gesprekken is er tussen 10.00 en
12.00 uur een dagelijks afspraken-
spreekuur. Voor een uitgebreider
gesprek maken de consulenten op
een ander tijdstip graag tijd voor u. 

Tot slot
Voor het ophalen of afgeven van een
formulier, algemene vragen over de
Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg), WWB, WIN, het minimabeleid
van de gemeente of het maken van
een afspraak kunt u tijdens de ope-
ningstijden van de gemeente
Bronckhorst bij de afdeling Werk,
inkomen en zorg terecht: maandag
t/m donderdag van 8.30-15.00 uur
en vrijdag van 8.30-12.30 uur, tel.
(0575) 75 02 50. De afdeling Werk,
inkomen en zorg is gevestigd in het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat 20 in Hengelo Gld.

Nieuwe werkwijze afdeling Werk, inkomen en zorg

De Gemeentedag belooft verrassend
veel te laten zien van de diensten en
producten van al die medewerkers
op gemeentehuis en -kantoor. Al be-
gin januari was aan de inwoners van
Bronckhorst toegezegd, dat zij te zij-
ner tijd een kijkje in onze keuken
konden komen nemen. Dat kan nu
op 10 september. Binnen het ge-
meentelijk apparaat druppelden al
vroeg enthousiaste ideeën binnen.
Zo is er een infomarkt met kramen
van de vier afdelingen op het ge-

meentehuis. In het gemeentekan-
toor komt ook zoiets in de kantine en
er is een speciale ‘kinderkamer’ met
bijvoorbeeld milieueducatieve spe-
len, maar ook met informatie over
kinderopvang! Zo komt er bij de ene
afdeling veel uitleg met behulp van
kaartmateriaal, bij een andere onder
meer over privacy en persoonsgege-
vens en elders over het opbergen
van al die gemeentelijke stukken –
vroeger en nu. De raad houdt een
quiz en discussieert met bezoekers

over prikkelende stellingen. Bij
communicatie tonen ze bijvoorbeeld
de achtergronden van de website en
op andere afdelingen meetopstellin-
gen en handhavingkisten. Ziedaar
een greep uit de plannen. Kom kij-
ken op de Gemeentedag: zaterdag
10 september, van 10 tot 13 uur.
Plaatsen: gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat en gemeentekan-
toor aan de Banninkstraat, allebei in
Hengelo Gld. 

Gemeentedag op 10 september verrassend openhartig
Afdelingen presenteren zich met veel plezier

De vergadering begon met de 
voordracht van de vertrouwens-
commissie om Henk Aalderink als
beoogd burgemeester voor te 
dragen (zie het artikel elders op
deze gemeentepagina’s). Het vol-
gende onderwerp op de agenda
was de voorgestelde nieuwe wijze
van papierinzameling in Bronck-
horst. Twee insprekers, vertegen-
woordigers van verenigingen in
Zelhem, hebben hierover hun me-
ning gegeven. Zij vinden vooral de
financiële consequenties erg nade-
lig. Burgemeester en wethouders
stellen voor vanaf volgend jaar een
maandelijkse inzameling te doen
met kraakperswagens en de inzet
van beladers van verenigingen/-
scholen/vrijwilligers. Het doel is
onder meer de inzameling effectie-
ver te laten verlopen, waardoor
meer papier ingezameld wordt.

Ook is in het voorstel opgenomen
dat de tarieven die verenigingen
voor de inzameling krijgen gehar-
moniseerd moeten worden. Voor
Zelhemse verenigingen pakt dit fi-
nancieel het nadeligst uit. De raad
heeft aangegeven nog niet over het
voorstel te willen beslissen, maar
eerst nog de discussie te willen
voeren in een commissievergade-
ring. Dit gebeurt op 8 september.
Het college stelde de raad voor
geen gemeentewapen te ontwikke-
len omdat het geen meerwaarde
zou hebben ten opzichte van het 
logo dat nu overal voor gebruikt
wordt. De raad was het niet met het
college eens en heeft aangegeven
dat toch een wapen ontwikkeld
moet worden. Bijvoorbeeld om te
gebruiken op de nieuwe ambtske-
ten van de burgemeester. De be-
stemmingsplannen ‘Buitengebied

2005 Bakermarksedijk 15 in Tol-
dijk’ en ‘Buitengebied Landgoed
’t Lenderinck in Hengelo’ zijn onge-
wijzigd vastgesteld. Tot slot heeft
de raad gezamenlijk een eigen ini-
tiatiefvoorstel ingediend en aange-
nomen om onder voorwaarden
toch bij te dragen aan de restaura-
tie van de schutsluis in Laag-Kep-
pel en molen De Hoop in Vorden. 

U I T  D E  R A A D

PROGRAMMA BRONKHORSTER KERMIS 2005

Woensdag 31 augustus:
20.00 uur Opgeven vogelschieten, vogelgooien en andere volksspelen in de

danstent. 
Alle Bronkhorster dames worden uitgenodigd voor het maken
van roosjes.

Donderdag 1 september:
08.30 uur Vertrek Kleine Schutterij.
09.00 uur Kruisboogschieten voor jongens en meisjes van 0 t/m 15 jaar.
09.30 uur Plaatsen van de vogel.
11.00 uur Baan opsteken en rondgang met koning van vorig jaar.
13.30 uur Vertrek Grote Schutterij voorafgegaan door muziekvereniging

Nieuw Leven.
14.00 uur Vogelschieten en vogelknuppelen op de vogelweide.

Na afloop van het vogelschieten en het dansen van de bielemans,
worden de prijzen van het vogelschieten, vogelgooien en de konings-
prijs uitgereikt.

vanaf circa
16.00 uur Dansen in de danstent met “Spider’s Concern”. 

Vrijdag 2 september:
09.30 uur Fietsrijden voor dames en heren met aansluitend prijsuitreiking

en gezellig samenzijn bij de Gouden Leeuw.
13.30 uur Vertrek optocht kindervermakelijkheden. Kinderen en volwassenen

kunnen, het liefst verkleed, hieraan deelnemen.
14.00 uur Aanvang kinderspelen en andere vermakelijkheden.
16.00 uur Stoelendans voor dames.

Aansluitend uitreiking prijzen van de kinderspelen en overige
spelletjes.

20.30 uur Dansen in de danstent met optreden van “Spider’s Concern”. 

Zaterdag 3 september:
19.00 uur “Kermis begraven” vanaf de vogelweide onder begeleiding van

trommelaars.
Na afloop een gezellig samenzijn in de expositieruimte van Staats-
bosbeheer.
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Kermis in Bronkhorst op 1 en 2 september
De eerste donderdag en vrijdag in september wordt in Bronkhorst de kermis gevierd 

De donderdag staat in het teken
van het vogelschieten. Al om 8.30
uur starten de jongens en meisjes
van de Kleine Schutterij met het
kruisboogschieten. De winnaars
mogen zich (kleine) koning en ko-
ningin van Bronkhorst noemen.
Voorafgegaan door muziek en bie-
lemannen, worden zij in optocht
door Bronkhorst geleid. 

Om 11.00 uur mag de beste schutter
van 2004, André Bijenhof, zich opma-
ken voor zijn laatste taak als koning.
Gezeten op de vogelschacht wordt hij
op eervolle wijze door Bronkhorst ge-
dragen. Hij kan dan nog heel even van
zijn koningsschap genieten. 

‘s Middags om 13.30 uur vertrekken de
schutters van de Grote Schutterij voor
het vogelschieten. Bielemannen, sap-
peurs en muziekvereniging Nieuw Le-
ven zullen de stoet weer voorgaan tot
op de vogelweide. Gelijktijdig met het
vogelschieten is voor de dames het vo-
gelknuppelen. De nieuwe koning en
zijn koningin maken rond vier uur
een rondgang door Bronkhorst. Hierbij
wordt 2 keer de ‘Bieleman’ gedanst. De
rondgang eindigt bij herberg ‘de Gou-
den Leeuw’ waar op de nieuwe koning
gedronken kan worden en waar de
prijzen worden uitgereikt.

Op vrijdag gaat de kermis verder met
fietsrijden, diverse volksspelen en een
optocht. De optocht start om 13.30
uur. Na de optocht zijn er spelletjes
voor de kinderen. De volwassenen

kunnen zich uitleven met oude volks-
spelen zoals schijfschieten, sjoelen en
kegelen. Rond vier uur volgt de finale:
het stoelendansen voor dames. In-
schrijven voor het vogelschieten, vo-
gelknuppelen, stoelendans en fietsen-
rijden kan op woensdagavond vanaf
20.00 uur bij herberg ‘de Gouden
Leeuw’. 
Op beide dagen staan er een antieke
golfbaan en schiettent in Bronkhorst.

Hier kan jong en oud zich vermaken.
Natuurlijk kan er ook weer gedanst
worden in ‘De Gouden Leeuw’. Zowel
op donderdag- als vrijdagavond wordt
de muziek verzorgt door de band ‘Spi-
der’s Concern’. Vorig jaar was het op-
treden van deze band heel succesvol
en dus voor herhaling vatbaar. De toe-
gang is gratis. 
Vanaf circa 20.30 uur bent u van harte
welkom! 

Bakkerij “Hengelo”: nu ook voor
verrassende belegde broodjes!

Alweer ruim vijf jaar is bakkerij
‘Hengelo’ actief binnen de Henge-
lose gemeenschap. In de loop der
jaren heeft dit bakkerij project van
de Stichting Philadelphia steeds
meer bekendheid gekregen in de
omgeving. Niet verwonderlijk dus,
dat de zaken steeds beter gaan en
er volgens de begeleiding, steeds
weer op organisatorisch gebied,
dient te worden aangepast met het
oog op werkdruk, overzicht en
structuur. 

VRAAG VAN DE TOERIST… 
De afgelopen paar jaar is het aantal
boerderijcampingen enorm gestegen
in en rond de regio Hengelo. Dit feno-
meen was duidelijk merkbaar in de
kleine (maar daardoor knusse) koffie
hoek van bakkerij “Hengelo”. Steeds

vaker vroeg een hongerige fiets- of
wandeltoerist om een lekker belegd
broodje. Vandaar dat wij als team een
originele uitbreiding van het assorti-
ment hebben ontwikkeld met verras-
sende ingrediënten.

VAN HENGELSE SMULBOL 
TOT BROODJE BAKKERSPAD…
Van Hengelse Smulbol tot Broodje
Bakkerspad en van Spalstraatkanjer
tot Broodje “Met zorg bereid”… heerlij-
ke broodjes voor ieder wat wils! Sa-
men met Mariëlle, Joke en Marije – de
winkeldames – wordt getraind in het
zo mooi mogelijk presenteren van een
lux belegd broodje….want het oog wil
ook wat! 

Dit wordt door een ieder weer als een
nieuwe uitdaging gezien. En wat is het

dan leuk om als reactie van een klant
te mogen horen “Het was heerlijk!” 

WAT WEET U VAN BAKKERIJ
“HENGELO”?
Ook bakkerij “Hengelo” gaf een bal-
lonvaart weg aan één van haar klan-
ten ter gelegenheid van het 70-jarig be-
staan van de Hengelose Ondernemers
Vereniging. Bij aankoop van één van
de specialiteiten: de appelcake, wiel-
bergerbol of Hengelse Bleekhuiskoek-
jes werd de klant een vragenlijst over
het bakkerijproject overhandigd. Ve-
len hebben zich over deze vragen ge-
bogen, maar uiteindelijk werd Hennie
Pardijs opgebeld als gelukkige winna-
res! Hennie, namens het team van
bakkerij “Hengelo” van harte gefelici-
teerd en heel veel plezier op 3 septem-
ber toegewenst in het luchtruim!!

Marije feliciteert Hennie Pardijs met de gewonnen ballonvaart

Bezoek CDA Statenfractie
aan Bronckhorst
De Gelderse Provinciale CDA Sta-
tenfractie zal op dinsdag 6 septem-
ber a.s. een werkbezoek brengen
aan de gemeente Bronckhorst.
Onder hen uiteraard het Statenlid
Hans Legters uit Zelhem, die voor
Bronckhorst het aanspreekpunt is
in de CDA Statenfractie. 

Enerzijds willen de Statenleden deze
ontmoeting gebruiken om meer in-
formatie te verstrekken over onder-
werpen, waar men in de Provinciale
Staten mee bezig is. Anderzijds leven
er bij de wethouders, de raadsfractie
en het bestuur van CDA Bronckhorst
ook een aantal zaken die men graag
aan de orde wil stellen. 

Zo zullen o.a. de volgende onderwer-
pen worden besproken:
•De lang verwachte verbreding van

het fietspad tussen Zelhem en Ruur-
lo. Deze lijkt, ondanks verwachtin-
gen die in het verleden zijn gewekt,
voorlopig weer niet door te gaan.

•De woningbouwmogelijkheden in
het streekplan. In het recent vastge-
stelde provinciale streekplan wordt
enige verruiming van woningbouw
in plattelandsgemeenten toege-
staan. Gemeenten krijgen meer be-
leidsvrijheid. Doch over de exacte
voorwaarden bestaat nog grote on-
duidelijkheid. 

•De aanwijzing van het Nationaal
Landschap in het gebied de Graaf-
schap. Deze zal negatieve gevolgen
hebben voor de woningbouw in de
kernen Vorden en Kranenburg. 

Tevens is dit een goede gelegenheid
om de band tussen Provinciale en ge-
meentelijke politici te bevorderen. Het
bezoek vindt plaats in het gemeente-
huis te Hengelo.

Voor meer informatie kan men te-
recht bij het secretariaat van het CDA
Bronckhorst: H.P.H. van Zadelhoff-
Jolink, e-mail: m.vanzadelhoff@cda-
bronckhorst.nl, tel. (0313) 47 23 78.

Thema bijeenkomst PvdA Bronckhorst: 

Tweede kamerlid Joanneke Kruijsen
komt naar Bronckhorst
Op woensdag 31 augustus komt
PvdA-kamerlid Joanneke Kruijsen
in Hengelo. Zij zal daar in gaan op
vragen van geïnteresseerden en le-
den van de PvdA over met name het
beleid van de PvdA aangaande het
platteland. 

De PvdA staat een vitaal platteland
voor, en de Bronckhorster PvdA-afde-
ling benut de ledenvergadering om
daarover van gedachten te wisselen
met een PvdA kamerlid. Want wat be-

tekent dat, en hoe verhoudt het huidi-
ge beleid van het nieuwe gemeentecol-
lege zich tot deze plannen. Kan Den
Haag daar een helpende hand in bie-
den? Wie hierin geïnteresseerd is en
tevens de gelegenheid wil hebben de
oppositie stevig aan de tand te voelen
is van harte welkom. 
Deze openbare ledenvergadering be-
gint om 20 uur en vindt plaats in Hen-
gelo in zaal Leemreis, Spalstraat 40,
en is voor iedereen, ook niet leden,
toegankelijk.

Weekblad Contact ook op internet:

www.contact.nl

HALLO
H U L P  N O D I G  B I J  K L U S S E N ?
Haal dan de veelzijdige en ervaren vakman Daan
Rutten in huis. Hij adviseert u graag. Hij is aangesloten 
bij De Vakman, een landelijk netwerk van zelfstandige
klusprofessionals. Dat geeft extra zekerheid. Want
iedereen die zich De Vakman mag noemen, werkt met
een unieke kwaliteitsgarantie en is lid van de
Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK).
Vanzelfsprekend krijgt u bij De Vakman altijd een 
scherpe offerte, zodat u precies weet waar u aan toe
bent. Bovendien betaalt u geen voorrijkosten.
Een klus? Neem dan snel contact op met:

DAAN RUTTEN T 0575 - 57 53 44  M 06 - 16 93 86 65, 
E d.rutten@devakman.info
• Verbouw/Onderhoud/Renovatie
• Timmer- schilder- en tegelwerken
• Elektra en Telecommunicatie
• Badkamers/Keukens/Dakramen
• Ramen/Deuren/Hang- en sluitwerk 

Bezit of huurt u
een woning
van 15 jaar of ouder?

Laat dan dit jaar uw
binnen- en/of buiten-
onderhoudsschilderwerk
door de schilders van Boerstoel uit-
voeren tegen het lage btw-tarief van

slechts 6%
i/p.v. 19%

Met ingang van volgend jaar wordt
deze regeling door de overheid
hoogstwaarschijnlijk weer ingetrok-
ken.

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Molenweg 11  Heelweg/Varsseveld   Tel. 0315 24 29 29   www.bruggink-bv.nl

Vloer- en wandtegels
voor stuntprijzen! Altijd voordelig
geprijsde tegels van topkwaliteit

bij Bruggink in Heelweg.
Kom naar onze showroom en overtuig u zelf

van ons gevarieerde aanbod.

Een feestje … 
wij verhuren veel voor een
.. tuin-verjaardag- 
.. of huwelijksfeest   .. tenten 3x6 meter 
.. dus bijna in iedere tuin te plaatsen 
.. biertap inst. ink zuurstof
.. ook bier leverbaar tegen scherpe prijzen 
.. hang/pokertafels .. glazen bier  .. wijn 
.. ook verhuren we een toiletwagen.
Teven rvs schalen en bakken voor uw eten.
Au bain-marie 2 pans voor het warm houden.

Prijslijst op aanvraag .. via e mail of telefoon 
Inl 06-50976358 . e-mail f.wiskamp@chello.nl

prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage / druk en zetfouten voorbehouden

ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 
BAAK -  0575-441264

JVC DVD-RECORDER
DVD Recorder met o.a. 80Gb harddisk, i.LINK, opname 
mogelijkheden: DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R en weergave

mogelijkheden: DVD-video, DVD-RAM, DVD-R(W), DVD+R(W),
VCD/SVCD, audio-CD, CD-R(W), JPEG-fotoweergave en

WMA/MP3 via CD-R(W).

DOE MEE! EN WIN!
DOE MEE MET DE POSTERAKTIE
EN WIN 1 VAN DE PRACHTIGE PRIJZEN
MET EEN TOTAAL AAN PRIJZENGELD VAN €5000,-
KOM NAAR DE WINKEL EN VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN!

70 JAAR ELIESEN ELECTRO IN BAAK

ELIESEN
ELECTRO 

JVC LCD-BREEDBEELD TV
66cm. LCD-Breedbeeld TV met o.a. ingebouwde tuner,
contrastbereik: 800:1, helderheid: 500 cd/m2, kijk-

hoek: 170 graden, D.I.S.T.: voor een haarscherp
beeld, beeld in beeld/Teletekst, BBE® Sound
System en Megatext: 1500 pagina

geheugen (level 2.5).

499,-
VAN: 599,-
NU VOOR:

AEG WASAUTOMAAT
A-Klasse wasautomaat met o.a. regelbaar
tot 1600 toeren, Ultra Stille Motor, Aqua-
stop, wasgoedcapaciteit tot 6 Kg en een
volelektronische éénknopsbediening voor

makkelijke programmakeuze.

749,-
VAN: 799,-
NU VOOR:

1600 TOEREN

80 Gigabyte Harddisk

6 KG

1399,-
VAN: 1799,-
NU VOOR:

<66CM. BREEDBEELD LCD>

ZANUSSI VRIESKAST
Tafelmodel vrieskast in Softline uitvoering
met o.a. elektronische bediening, netto

inhoud 98 liter, snelvries functie en 
4 vriesladen. Energieklasse A.

249,-
VAN: 299,-
NU VOOR:

KRUPS BEERTENDER
Altijd het lekkerste biertje thuis! 
De BeerTender is een handig en
compact tapsysteem voor thuis,
ontwikkeld door Heineken en

Krups voor liefhebbers van vers
getapt bier. BeerTender is 

uitermate gebruiksvriendelijk
en nagenoeg onderhoudsvrij.

149*,-
*prijs is na €50,-
retour via Krups

JVC DIGITALE CAMCORDER
Compacte digitale videocamera met o.a.

800.000 pixel CCD, 16x opti-
sche zoom/700x digita-
le zoom, helder en

duidelijk 2,5"
LCD-scherm.

369,-
VAN: 449,-
NU VOOR:

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant “Het Achterhuus” 
waar elke zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur 

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd, 
waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip, 

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50
Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu’s, zoals kipkluifjes,

drumsticks en kipschnitzels 

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl
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Demonstratie

Afgelopen zaterdag was er in de hob-
byhoek van Kadoshop Sueters een
drukbezochte demonstratie van Per-
gamano. 
Deze techniek werd gedemonstreerd
door Martha Ospina. Zij is de vrouw

die Pergamano in Nederland bekend
heeft gemaakt. 

A.s. zaterdag is er een demonstratie
met Aleene’s hobbyverf. Zie ook ad-
vertentie.

’t Beeckland brengt 
toneelstuk Frankenstein
Een groot aantal leerlingen van
het Uilenhofcollege, locatie ’t
Beeckland te Vorden is de afgelo-
pen weken druk bezig geweest met
het instuderen van het toneelstuk
“Frankenstein”. 

Ook de komende dagen zal er nog
flink “aangetrokken” worden om het
toneelstuk op woensdag 8 juni, don-
derdag 9 juni en vrijdag 10 juni tot
een succes te maken. De aula van de
VMBO school aan het Hoge 41 wordt
voor die gelegenheid omgetoverd tot
een gezellig en knus theater. Van het
opbouwen van de tribunes tot het ma-
ken van de decors en het installeren
van licht en geluid, alles wordt door
een groep van ruim 75 leerlingen en
medewerkers van de school zelf
gedaan. In de voorstelling wordt to-
neel afgewisseld door muziek en dans.

Frankenstein, een doldrieste doorge-
draaide medicus schept een levend
wezen. Ook nu zal weer blijken dat
niet het uiterlijk maar het innerlijke
van de mens het belangrijkste is. 

Schoonheid en kleinburgerlijkheid
delven het onderspit. Deze versie van
Frankenstein is volgens de leiding zeer
zeker de moeite van het bekijken
waard en laat zien wat de leerlingen
van ’t Beeckland in hun mars hebben.
De voorstelling begint iedere avond
om 19.30 uur. Kaarten, inclusief het
recht op een consumptie in de pauze,
zijn iedere avond vanaf 19.00 uur voor
aanvang van de voorstelling aan de
zaal Het Hoge 41 verkrijgbaar. De kaar-
ten kosten 5 euro. Men kan ook telefo-
nisch (0575) 55 11 55 reserveren met
vermelding van uitvoeringsdatum en
het aantal toegangskaarten.

Met een fleurige zonnehoed op: 

2.250 euro voor Vordense Dorpskerk
Ondanks hitte meer omzet!

De gedurende het gehele jaar door de
immer actieve bestuursleden ingeza-
melde spullen werden met behulp
van tientallen vrijwilligers (die allen
voorzien waren van een fleurige zon-
nehoed) enthousiast aan de man en de
vrouw gebracht. Vanuit een vijftiental
marktkramen werden veel goederen
aangeboden die grif van de hand gin-

gen. Veelal voor een uiterst aantrekke-
lijke prijs. Het aanbod was zeer divers.
Kinderstoelen, kampeerspullen, klein
meubilair tot diatafels, tuingereed-
schap, hobbyspulletjes, computers, ge-
luidsboxen, noem maar op. Ook het
vele speelgoed en de stoffen, waaron-
der “Dorpshanddoeken” bleken zeer
gewild. Ook de boekenkraam deed

goede zaken, terwijl ook vele CD’ s
werden verkocht. 

Grappig dat een fototoestel van circa
40 jaar oud nog een filmrolletje bevat-
te! De koffie- maar met name de fris-
drankenkraam deed zaterdag even-
eens goede zaken. De 2250 euro wordt
toegevoegd aan het saldo van de op-
brengsten van vorige acties. De gelden
worden bestemd voor de restauratie
van de ramen van de monumentale
Vordense dorpskerk. De veilingcom-
missie blijft actief: zo is er elke 1e en
3e zaterdagmorgen van de maand
(dus ook weer 4 en 18 juni) meubelver-
koop bij boerderij “De Boonekamp”
aan de Schuttestraat in het buurt-
schap Linde. Op 22 augustus wordt
daar ook, zoals de laatste jaren gebrui-
kelijk is, weer een grote boedeldag ge-
houden.

De Vordense Veilingcommissie hield afgelopen zaterdag nabij de dorps-
kerk haar jaarlijkse pleinmarkt. Prachtige zomerse weersomstandighe-
den, niet bepaald een “lokkertje” om een pleinmarkt te bezoeken. Het
gebeurde wel, want toen na afloop de balans werd opgemaakt bleek de
opbrengst 2250 euro te bedragen, zelfs 15 procent meer dan de vorige
keer! De commissieleden waren dan ook zeer in de nopjes met dit resul-
taat. Even voor negen uur brak reeds een groep enthousiaste belangstel-
lenden door het afzetlint op zoek naar bijzondere koopjes op de boor-
devol gepakte kraampjes. Onder de bezoekers niet alleen Vordenaren,
ook vakantiegangers en passanten uit het buitenland.

Erwin Plekkenpol tevreden
over prestaties EK
Halverwege de strijd om het Euro-
pees kampioenschap enduro is
Vordenaar Erwin Plekkenpol dik
tevreden met de tot nu toe behaal-
de resultaten. Zegt hij: “ Voor deze
titelstrijd begon had ik voor mij-
zelf een plaats bij de top tien in ge-
dachten. Ik sta nu halverwege het
kampioenschap op een 4e plek,
dus geen enkele reden tot klagen”.
Tijdens de eerste wedstrijd in Polen
reed Erwin al een heel sterke wed-
strijd, een 4e plaats op de eerste
dag, gevolgd door een derde plaats
op de tweede dag, hetgeen een der-
de plek in de tussenstand tot ge-
volg had. De Duitser Marcus Kehr
werd winnaar in Polen.

Afgelopen week in het Italiaanse Sebi-
no ging het eveneens goed en dankzij
een zevende plaats op de tweede dag,
staat Erwin Plekkenpol in de tussen-
stand op een eervolle vierde plaats. In
dit tussenklassement neemt de Oos-
tenrijker Werner Müller met 91 pun-
ten de eerste plaats in. De Duitser Mar-

cus Kehr staat tweede met 85 punten;
de Tsjech Karel Scheber is met 74 pun-
ten derde, gevolgd door Erwin Plek-
kenpol. Hij staat met 62 punten dus op
de vierde plaats.

De eerstvolgende wedstrijd voor het
Europees kampioenschap enduro
vindt op 16 en 17 juli in Wales plaats.
Erwin: “ Ik heb gehoord dat het een
nogal drassig parcours is met onder
andere flinke stukken van het traject
door weilanden. Dat ligt mij over het
algemeen wel. Ik hoop bij de eerst vijf
te finishen, zodat ik wellicht in het
tussenklassement nog een plaatsje
kan opschuiven. We zullen wel zien”,
zo zegt de Vordenaar. In de strijd om
het open Nederlands kampioenschap
MX3 bezet Erwin Plekkenpol in het
tussenklassement de 9e plaats. Het
uitvallen (machinepech) in beide
manches in Veldhoven betekende voor
hem een forse duikeling in het klasse-
ment. De eerstvolgende race wordt op
12 juni in Oss verreden. Daarna volgen
nog wedstrijden in Lochem en Heerde.

P.V. Vorden
Uitslagen van de wedvlucht (Vitesse
vlucht) vanaf Vervins over een afstand
van ruim 300 kilometer. De uitslagen
waren als volgt: H.A. Eykelkamp 1, 4, 9,
10, 13, 19; C. Bruinsma 2; D.J. Gotink 3,
5; Comb. A en A Winkels 6, 7, 8, 15, 18;
M. M. Tiemessen 11, 12, 17, 20; H. J.
Stokkink 14, 16.

Wedvlucht (eendaagse fondvlucht)
vanaf Ablis over een afstand van circa
510 kilometer. 

Uitslagen: J. Meyer 1, 4, 8, 10, 12, 19, 20;
H.A. Eykelkamp 2, 6, 11, 15; C. Bruins-
ma 3, 7, 13, 14, 16; F.T. Hummelink 5;
Jitske Winkels 9; Comb. A en A Win-
kels 17; H.J. Stokkink 18.

“Best gezellig op de pleinmarkt”

Buitenlandse scholieren te gast
bij school Hoge
In het kader van het project “Toge-
ther for better Envirement in Euro-
pe” heeft de Vordense basisschool
Het Hoge momenteel bezoek van
enkele buitenlandse scholen. In
2003 is er een project opgestart
met als titel “Sight by Sight in Eu-
rope”. Een project waarbij een vier-
tal scholen betrokken zijn, te we-
ten een school in Szeghalom (Hon-
garije), Steinheid (Duitsland), Eves-
ham (Engeland) en school het Hoge
uit Vorden. Een driejarig project
waarbij centraal staat om in een
ander land met de school, cultuur
en andere bijzonderheden nader
kennis te maken.

De uitwisseling begon met het bezoek
van genoemde scholen aan Vorden.
Vervolgens werd in mei 2004 een be-
zoek gebracht aan Szeghalom. In okto-
ber vorig jaar werd de school in Eves-
ham bezocht. In februari van dit jaar
zijn de scholen uit Engeland, Honga-
rije en Vorden in Steinheid te gast ge-
weest. Inmiddels is de naam van het
project gewijzigd in “Together for bet-
ter Envirement in Europe”. 

Thans treedt school het Hoge als gast-
vrouw op en zijn momenteel 9 leer-
krachten en 8 scholieren ( groep 8) in
Vorden. Na aankomst op Schiphol
werd direct koers gezet naar Rotter-
dam voor een bezoek aan het onder-
wijsmuseum, gevolgd door een rond-
vaart door de havens van Rotterdam.
In Vorden worden de kinderen bij gast-
gezinnen ondergebracht, terwijl de
leerkrachten in een plaatselijk hotel
onderdak vinden.

Afgelopen zondag verbleven de kinde-
ren bij hun gastgezin. De leerkrachten

brachten een bezoek aan de Naarder
Vesting. De buitenlandse scholieren
zullen maandag 30 mei en dinsdag 31
mei samen met de kinderen van de
gastgezinnen lessen in school Het Ho-
ge gaan volgen. De leerkrachten krij-
gen maandagmorgen uitleg over on-
der meer de veranderingen die de af-
gelopen twee jaren op onderwijs ge-
bied in Nederland en met name in
school Het Hoge, hebben plaats gevon-
den. De maandagavond staat in het te-
ken van “oud- hollandse” spelletjes.

Overigens heeft het gezamenlijk the-
ma voor 2005 betrekking op “dieren
uit de schoolomgeving”. Dit komt ook
tijdens het bezoek aan Vorden uitvoe-
rig aan bod, met andere woorden uit-
leg over welke dieren zoal in de omge-
ving van Vorden en de Achterhoek le-
ven. De bezoekers worden ook geïnfor-
meerd over de actie tegen zinloos ge-
weld. Het landelijk teken, een lieve-
heersbeestje zal in de vorm van een
stoeptegel aan de buitenlandse gasten
worden overhandigd.

Ook tijdens dit bezoek al aandacht
voor het thema “Water in de school-
omgeving”, een thema dat voor 2006
op het programma staat. Het bezoek
aan Vorden wordt woensdag 1 juni
met een bezoek aan het openluchtmu-
seum in Arnhem afgerond, waarna
het gezelschap in de loop van de dag
weer naar hun land terug keert. 

In september aanstaande staat het
Hongaarse Szeghalom tijdens de uit-
wisselingen centraal. In februari 2006
wordt Evesham in Engeland bezocht. 

In mei 2006 treffen de scholen elkaar
weer in Steinheid.

Geslaagd “Wikee de
Viking” toernooi
Het “Wikee de Viking” toernooi (de
naam is destijds bedacht door de
initiatiefnemers) welke zaterdag-
middag onder snikhete weersom-
standigheden op de velden van de
voetbalvereniging Vorden werd ge-
speeld, krijgt inmiddels in de regio
een bekende klank. 

Er namen dit keer 26 herenteams en
drie damesteams deel. Veel teams uit
Vorden, maar ook diverse teams uit
omliggende plaatsen. Bij dit toernooi
wordt op kleine veldjes in ploegen van
zes tegen zes gespeeld. Bij de heren
werd de “ Wikee de Viking wisseltro-
fee” gewonnen door het team “W- Snee-
Eend”, met op de tweede plaats het
team “Olvarit”. Bij de dames werd ge-
streden om de “ Noorvrouwen bokaal”,
welke werd gewonnen door het team
uit Zieuwent met de veelzeggende
naam “’t Zooitje”. Verder liep er deze
zaterdag een “poepende koe” op het
sportpark te grazen. Voorafgaande aan
het toernooi kon men een “stukje veld”
kopen. Wanneer de koe dan precies op
jouw veldje poept ben je winnaar. Voet-
baller Jorrit Schotsman had de koe
blijkbaar vooraf goed geïnstrueerd
want zij deed haar behoefte precies op
het “metertje veld” van Jorrit, die voor
deze “prestatie” een enveloppe met in-
houd in ontvangst mocht nemen. De
dag met als insteek “gezelligheid troef”
werd besloten met muziek van de band
“7 op de schaal van richter”. Zaterdag-
morgen was er een groot voetbalfeest
voor de pupillen van Vorden. Ook voor
hen een mini- voetbaltoernooi waarbij
de teams onder de prachtige namen als
bijvoorbeeld Barcelona, Manchester
United, Ajax, Feyenoord e.d. speelden.
De pupillen die het afgelopen jaar kam-
pioen waren geworden reden deze
morgen, zo trots als een pauw, op een
platte wagen, een heuse “triomftocht”!

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

Kwarkbolletjes

4 voor €1.75

Waldkorn-

broodjes

6 voor €1.95

Vordense
vlaai

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

• tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm
• metselstenen

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,
gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar
assortiment in sierbestrating. 
Geef uw eigen kleur aan de tuin, 
het terras, de oprit, de carport, etc.
Profiteer van de vakkundige en 
praktische adviezen. Wij leveren 
ook alle hulpmaterialen zoals, 
straatkolken, riolering, vulzand,
grind en betonbanden.

Natuursteen als sierbestrating.
Bekijk bij ons de mogelijkheden.TREND:

VORDEN Stationsweg 16
tel.: 0575 - 55 15 83

GRANDIOZE KOOPJESAVOND

1JUNI A.S.
VAN 18.00 - 21.00 UUR

TIJDENS DE KOOPJESAVOND 
ONTVANGT U EEN WAARDECHEQUE 
VAN 15% OVER AL UW AANKOPEN!

Spuiterij
Vos Vorden

voor: 

uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg 11a

7251 JG Vorden  

Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Zaterdag 4 juni - demonstratie
met

Aleene’s hobbyverf
(verf en mediums met zeer veel mogelijkheden)

van 10.30-16.00 uur

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 – 7251 BA  VORDEN

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
HOBBY ART.
LEKTUUR

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Het bestuur van de Stichting Scouting
Vorden/Hengelo bedankt bij deze
alle bedrijven en instanties die een
bijdrage hebben geleverd aan de
bouw van de blokhut voor de scouts

van de David G. Alford groep en aan het doen slagen
van de openingsfestiviteiten.

• M.M.A. Siemerink VOF, Opticien & Juwelier, Vorden
• M. Horstman Autorijschool, Vorden
• M.G. Mulderij, Aanleg en Onderhoud, Zelhem
• Servicebedrijf B. Berentsen, Vorden
• Hoveniersbedrijf J. Bosman, Hengelo
• Stichting Het Geldersch Landschap, Arnhem
• Grontmij, Arnhem
• Van Roekel, Bosbouw,  Vorden
• Fa. A. Beeftink & Zn, Machinale bosb. e.d., Vorden   
• Hoveniersbedrijf Gebrs. Arends, Wichmond
• Remerie Interim- en Projectmanagement, Zutphen
• Drukkerij Weevers, Vorden
• Wieggers Transport, Giesbeek
• Bloemendaal&Wiegerinck, Account./Belastingadv.
• Mombarg B.V. Betonbouw, Lievelde
• CWV Medo UA, loon- en grondwerken, Vorden
• Installatiebedrijf W. Bosman, Vorden
• Sermon Montagebedrijf VOF, Zutphen
• Handelsonderneming  Welgraven, Vorden
• Wiltink, Installatie B.V., Vorden
• Aannemersbedrijf Ruiterkamp B.V., Vorden
• Van der Wal Schildersbedrijf, Vorden
• Van Zeeburg Verzekeringen, Vorden
• Giesen Schoenmode, Vorden
• Hotel Bakker, Vorden
• Hameland Beheer b.v., Zutphen
• Emsbroek, Installatietechniek B.V., Vorden
• Wolborch Projectontwikkeling B.V., Hengelo
• Polycomb B.V.,Vorden
• Leeflang, Architectuur, Vorden
• Visser Mode, Vorden
• Autobedrijf Groot Jebbink, Vorden.
• Fa. Weulen-Kranenbarg, brandstoffenh., Vorden
• Rabobank Graafschap – West, Vorden
• Depart. Vorden Ver. tot ’t Nut van het Algemeen
• Nationaal Jeugd Fonds ”Jantje Beton” te Utrecht
• SKaN fonds te Hilversum
• VSB-fonds te Utrecht
• Voormalige Gemeente Vorden
• Stichting Loreto Luchtverkenners te Nijmegen
• Welkoop, Vorden
• Dostal Aannemings- & Wegenbouwbedrijf, Vorden
• Bouwbedrijf Schot B.V., Barchem
• Berentsen, Bargeman en Besselink, Schilderbedr.
• Aannemersbedrijf Kwinkweerd, Lochem
• Wolter & Dros, installatietechniek, Warnsveld
• Super De Boer Wilbert & Yvonne 
• Grotenhuys, Vorden
• en alle particuliere gevers.

Weeversdrukkerij

Dinsdag 2 augustus 2005
38e jaargang no. 40

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid NNP

Correspondenten:
Dhr. en mevr. Baakman
Julianalaan 8
7255 EE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 36 53
E-mail: riahuubbaakman@contact.nl

Mevr. L. Oukes-Spaansen
Kruisbrinkseweg 12
7227 DA Toldijk
Telefoon (0575) 45 02 22
E-mail: liesbeth.oukes@12move.nl

Aanleveren advertenties/berichten:
Vrijdag voor 12.00 uur
Kadoshop Sueters
Raadhuisstraat 9a, Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 11 89
Acquisiteur: 
Felix Takkenkamp, tel. (06) 48 79 42 12

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Bronckhors t  Midden

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST HET SPITTAAL 0900 - 200 9000

HUISARTSENPOST SLINGELANDZIEKENHUIS (0314) 32 98 88

Hengelo
Steenderen

Toldijk

Drempt

Varssel

Keijenborg

RhaOlburgen
Veldhoek

BaakBronkhorst

Zie in het hart van Contact

WEEKBLAD VOOR HENGELO - STEENDEREN - BAAK - BRONKHORST - OLBURGEN - TOLDIJK - RHA - DREMPT - KEIJENBORG - VELDHOEK - VARSSEL

Het hart van de buurt

Troefmarkt
Steenderen • Hengelo

Zie de advertentie op de achterpagina van Contact.

Noord-Hollander verovert Achterhoek

Koningspaar Toon en Magda van Lierop, temidden van jeugdkoningen Sjaron en Koen, alsmede bielemannen en koningspaar van
Schutterij ‘Eendracht maakt macht’. Foto: A. Lubbers

Oost-Nederland herbergt heel veel
cultuur en folklore. Een aanspre-
kend onderdeel; hiervan is het vo-
gelschieten. Degene die de romp
van de houten vogel al schietend
naar beneden haalt, is een jaar
lang ,,schutterskoning’’.

VVV Hengelo, op zoek naar meer zo-
meraktiviteiten, zag wel wat brood in
dat vogelschieten en gaf opdracht 
aan de Schutterij ‘Eendracht maakt
macht’ (heropgericht in 1951) om een
tournooi in te stellen onder het motto
‘Vogelschieten voor toeristen’. Plaats
van handeling op zaterdag 23 juli j.l.
was de schietweide naast camping
‘Kom-es-an’ aan de Handwijzersdijk te
Hengelo (G).

In 2004 waren er 110 geregistreerde
deelnemers en toen ging de vogel er
niet af; er werd ’s avonds geloot en

de gelukkige was Siep van Zwollo uit
Zutphen. 

Omdat de tijd vorderde en de kop,
staart en rechtervleugel er nog niet
waren afgeschoten (2005) besliste het
commité in de navolgende ronde’s al-
leen maar te mikken op de romp. Toen
in de  slotronde de vogel begon te wan-
kelen, werd iedere volgende schutter
toegeschreeuwd naar het konings-
schap. Toch nog geheel onverwacht
was het schot van Toon van Lierop
treffend. Toon van Lierop uit Noord-
Velzen. Een echte schutterskoning,
binnen de gestelde tijd van 3 uur, vol-
gens het reglement. Onder de aanwe-
zigen ook loco-burgemeester Ab Boers,
die een ereschot loste. 

Naast het vogelschieten voor ouderen
(koning van Lierop) was er ook jeugd-
schieten. Hierbij werd koningin 2005

Sjaron Besselink. Tevens was er ring-
steken, per paard en wagen.

Toon en Magda van Lierop verlbijven
sinds 6 jaar op camping ‘Kom-es’an’ en
voelen zich thuis aldaar. Ze waren ape-
trots zich ‘koningspaar’ te mogen noe-
men. Menig traantje werd weggepinkt. 

Op de kermis van juli 2006 worden zij
net als andere koningsparen uit Hen-
gelo verwacht voor een grote vaandel-
hulde en rondrit in de optocht daarop-
volgend.

Na de inhuldiging en verloting van on-
afgeschoten delen van de vogel alsme-
de de prijsuitreiking, ontspon zich
een oergezellig feest op tonen van mu-
zikant en entertainer Rob Beumeuer.
Voor VVV, Schutterij ‘Eendracht maakt
macht’ en camping ‘Kom-es-an’ een
geslaagde happening!

Bedevaart naar Kevelaer
op 3 september
Het thema voor dit jaar: “We zijn
gekomen om Hem te aanbidden”.
En voor ons is een uitspraak van de
Zalige Moeder Teresa, die zij bij
haar bezoek aan Kevelaer deed, van
belang: “I need my meeting with
my lord” (Ik heb mijn ontmoeting
met de Heer nodig). En spontaan
werd er in de overvolle basiliek een
gebedsuur gehouden.

Daar herinnert nu een kleine bronzen
plaat aan de plek waar ze heeft ge-
knield. Dat zijn sporen van heilige
mensen in de bedevaartplaats. Heb je
interesse om mee te gaan op 3 septem-
ber a.s. dan kun je je opgeven bij de
volgende adressen : mevr. D. Kuster,
Parallelweg 6, Doesburg, tel. (0313) 47
15 35, dhr. T. Pelgrom, Strengscheveld
24, Drempt, tel. (0313) 47 69 60, mevr.
Fr. Jansen, Roggestraat 3, Doesburg
(0313) 47 52 37 of mevr. T. Beuwer,
Zomerweg 24, Drempt (0313) 47 34 52.

RINDERS
Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 17 93, fax (0575) 46 19 80
superdeboerrinders@hetnet.nlGraag gedaan.

Den Eelder ambachtelijke
Boeren yoghurt

literpak van 1.19 voor

0.79

Vers uit eigen ambachtelijke slagerij

Varkensfiletlapjes
gemarineerd, 500 gram

3.99
Super verse

puddingbroodjes
2 stuks voor

1.59

Super de Boer de GROOTSTE verssupermarkt van Hengelo

Kermis in Olburgen
Het jaarlijkse Oranjefeest te Olbur-
gen en Rha vindt dit jaar plaats op
vrijdag 12, zaterdag, 13 en zondag
14 augustus. Een feest dat geken-
merkt wordt door gemoedelijk-
heid en gezelligheid en zeker de
moeite van een bezoek waard.

De Oranjestichting heeft ook dit jaar
weer diverse aktiviteiten op haar pro-
gramma staan.
Zo zal op vrijdagavond om 19.30 uur
het festijn worden geopend met een
feestelijke optocht met versierde wa-
gens en fietsen. De muziekvereniging
“Nieuw Leven” uit Steenderen zal voor
de muzikale opluistering zorgen. Na
de optocht zijn de kermisattracties
geopend en is er in zaal Steintjes in
Olburgen gelegenheid om een dansje
te maken.
Zaterdagmorgen om 10.00 uur zal het
traditionele vogelschieten van start

gaan. Het dweilorkest “Mik nie uut”
zal het geheel gezellig omlijsten.
‘s Middags is er een kinderaktiviteit
voor de jeugd van de basisschool.
‘s Avonds is er weer gelegenheid om te
dansen op de muziek van ‘De Spitfires’.
Evenals vorig jaar zal op zondag om
11 uur worden begonnen met een
brunch (deelnemers worden verzocht
zich van tevoren aan te melden). Tij-
dens de brunch kunnen de kinderen
geschminkt worden.

Op zondagmiddag om 14.30 uur zal er
een zeskamp worden gehouden. De
deelnemende teams strijden om de
hoogste eer en worden graag aange-
moedigd door de toeschouwers.

Zaterdag en zondag is er dansmuziek
in zaal Steintjes. Ook zullen er op het
kermisterrein diverse attracties aan-
wezig zijn.

Cursus Touch 
for Health
Cursus Touch for Health 1 begint in
augustus; 6 ochtenden.

WAT IS TOUCH FOR HEALTH?
Touch for Health is een methode die

spier- en energieversterkend werkt.
Zo kunnen met behulp van manuele
spiertesten, spierzwaktes en energie-
blokkades worden opgespoord, die
met een eenvoudige techniek kunnen
worden gecorrigeerd. Touch for Health
is ontwikkeld als zelfhulp methode.
Iedereen kan het leren!
Praktijk voor Kinesiologie Dorine
tel. (0575) 46 31 22 (zie ook Contactjes).

In de eerste jaren van de 20e eeuw bestond er
in Hengelo een grote verloting. De loterij
was jarenlang onderwerp van gesprek, ook
na het einde ervan. Niet alleen omdat deze
landelijke bekendheid genoot, maar vooral
omdat organisator Derk Jan Jansen op grote
schaal fraude zou hebben gepleegd. Hij zou
zich flink hebben verrijkt met deze lucratie-
ve bezigheid. Zeker voor die tijd had de ‘Lote-
rij van Jansen’ of ‘Loterij van Rozegaar’ een
geweldige impact op de inwoners van Henge-
lo en ver daarbuiten.

Hoe precies de vork in de steel zat, is niemand ooit
te weten gekomen. Jansen ging erg gehaaid te
werk. Bij onderzoeken konden geen onvolkomen-
heden worden aangetoond. Toch waren er veel
vraagtekens en was de verloting omgeven met ver-
dachte praktijken. Justitie heeft zich nooit echt
verdiept in de zaak, misschien omdat er geen aan-
klacht was. G. Morsink zette een halve eeuw later
een en ander op papier, maar het was een incom-
pleet onderzoek. Hij kreeg veel boven water, maar
moest ook veel in het ongewisse laten of gissen.
Het bleef bij vermoedens. Nooit was de waarheid
aan de mond van Jansen zelf of een van zijn tallo-
ze medewerkers onttrokken. Morsinks onderzoek
was de basis voor dit hoofdstuk, het uitpluizen van
oude kranten leverde aanvullende informatie op.

DERK JAN JANSEN
De hoofdpersoon kwam op 10 augustus 1863 in
Ambt-Doetinchem ter wereld. Hij trouwde daar
in 1884 met H.J. Colenbrander. Ze kregen twee
kinderen: Mina en Derk Jan jr. Mina (1886) huw-
de in 1921 mr. B.J. Nöthorn, een advocaat. In 1933
werd dit huwelijk door echtscheiding ontbon-
den. De kleine Derk Jan (1888) leefde slechts 26
dagen. Na het overlijden van zijn eerste vrouw
trouwde Jansen opnieuw in 1930 met Hendrika
Seinhorst. Hij was een broer van Herman C. Jan-
sen van ‘De Lange Wagen’. Derk Jan Jansen
kwam in 1886 naar Hengelo. Hij nam het faillie-
te bedrijf Poesse, Wansink & Co over, na daar als
winkelbediende gewerkt te hebben. De korenmo-
len werd gesloopt, maar hij ging verder met
slachterij (De Roos) en een winkel aan de Spal-
straat. Jansen bleek werklustig en bezat onderne-
mingsgeest. Hij maakte van de zaak weer een flo-
rerend bedrijf. Morsink vermeldde daar wel bij,
dat hij daarbij niets en niemand ontzag. Hij was
niet kieskeurig bij het bereiken van zijn doel.
“Jansen was een brutale man met een moraal en
zedelijk peil van een laag niveau”, aldus Mor-
sink. “Hij dreef menigeen het water in de ogen”.
Hij bezat al snel diverse onroerende goederen in
en rond Hengelo.

DE VERLOTING
Morsink schatte dat Jansen al rond 1890 begon-
nen moest zijn met de loterij. In 1904 was nl. de
20e verloting en hij hield er minstens twee per
jaar. Deze berekening van de ambtenaar was on-
juist. De eerste verloting was namelijk in 1901.
Waarschijnlijk met groot succes, want daarna
nam de frequentie snel toe. In 1903 en 1904 wa-
ren er zeven per jaar! Het ontbreken van een
goede loterijwet gaf hem alle gelegenheid ge-
bruik te maken van de drang om te gokken van
veel mensen. 
In 1897 was beslist dat overtreding van het ver-
bod van de wet van 1814 op het houden van lo-
terijen niet meer strafbaar was. Het aantal lote-
rijen nam daarna explosief toe. De gelegenheid
maakte de dief. Jansen wist aardig van de ma-
zen in de wet gebruik te maken. Hij stond hier-
toe in contact met de Zutphense advocaat mr.
De Jonge. De loten werden via depots over het
hele land verspreid. Jansen had hiervoor een
reclamebureau in Amsterdam ingeschakeld.
Dit was het NV Atlas Reclame- en Adviesbureau
op de N.Z. Voorburgwal 298. Een zekere D.J. Alta
moet hier een rol hebben gespeeld. 

DE TREKKING
Trekkingen waren altijd in hotel De Carper van
buurman Willem Witte. Jansen werkte met twee
draaiende trommels, een voor de loten, een voor
de prijzen. Deze werden er zo stevig ingestopt,
dat ze op de plaats bleven liggen waar ze inge-
stopt waren. Het aantal lotnummers was gelijk
aan het aantal loten, zodat daar geen speld tus-
sen te krijgen was. De veel te kleine trommel
werd gedraaid, zodat het leek alsof ze goed door
elkaar werden gehusseld. Dit gebeurde in het bij-
zijn van de Zelhemse notaris Schepers om er een
officieel tintje aan te geven. De trekking ging als
volgt: het eerste getrokken nummer was de
hoofdprijs; het tweede de tweede prijs etc. Bij de
trekking waren medewerkers betrokken, die in
goed contact met Jansen stonden dan wel ver-
plichtingen aan hem hadden. Bij de eerste trek-
king op 12 juli 1901 waren als hoofdprijzen een
bouwmanswoning, paarden en koeien te win-
nen. In hetzelfde jaar organiseerde Jansen nog
eenmaal een verloting met 1000 gulden als be-

langrijkste prijs. De zaken gingen goed, het aan-
tal verkochte loten groeide en de prijzen gingen
navenant omhoog. Ook het aantal loterijen per
jaar steeg snel. In 1902 waren er drie, in 1903 en
1904 telkens zeven. Al bij de 3e trekking (15 april
1902) kwam de verloting in opspraak. Wegens
vermeende ongeregeldheden bij de loterij werd
notaris Schepers uit Zelhem bekeurd. De officier
van justitie stelde kritische vragen, maar daar
bleef het bij. Op 21 november 1903 was de 12e
verloting. Een lot kostte 65 cent. De eerste prijs
bedroeg inmiddels 10.000 gulden. In totaal 2000
prijzen ter waarde van 21.350 gulden. De 60.000
loten leverden ƒ 39.000 op. Dan bleef er ƒ 17.650
over! Na aftrek van wat kosten en mogelijk niet-
verkochte loten zal zeker de helft aan de strijk-
stok van Jansen zijn blijven hangen! Het waren
enorme bedragen voor die tijd. Al hield Jansen er
‘slechts’ 5000 gulden aan over (daar ging Mor-
sink van uit), dat was in 24 verlotingen toch een
kapitaal van 120.000 gulden! En daar betaalde hij
echt geen belasting over. 

GEROMMEL MET DE PRIJZEN
Volgens boze tongen viel de hoofdprijs altijd bij
de niet-verkochte loten. Dit was natuurlijk moge-
lijk gezien de ‘inpakking’ van de loten. Of dit
werkelijk altijd zo gebeurde, is twijfelachtig. Jan-
sen was te sluw, om dit elke keer zo te spelen. Dat
zou snel verdacht lijken en dan zou hij geen lot
meer verkopen. Hij zal het wel afgewisseld heb-
ben. Zeker is dat veel prijzen er niet uitgingen!
De niet-verkochte loten moesten voor de trek-
king bij Jansen worden ingeleverd.
Hij wist dus altijd precies welke lot-
nummers niet waren verkocht. De
hoofdprijzen waren aantrekkelijk:
een woning (“villa”), rijwielen,
naaimachines, horloges, grote geld-
prijzen. Veel van die prijzen kwa-
men bij bekenden van Jansen te-
recht! Zo was bekend dat de geluk-
kige winnares van een fiets een
nichtje van Jansen was. Dat zij on-
middellijk voor de ogen van de toe-
schouwers met de prijs vertrok gaf
te denken. Het volgende verhaal il-
lustreerde de handelwijze van Jan-
sen nog beter. Als hoofdprijs stond
op de trekkingslijst een villa. Het
bleek een bouwvallige landbou-
werswoning in ‘t Gooi (C40). De
prijs was gewonnen door een
Amsterdamse jood. Deze toog vol
vreugde naar Hengelo om de prijs te innen. Na
het bezichtigen van de ‘prijs’ ontstak hij in woe-
de en beklaagde zich bij Jansen. De goede man
kon niet weten wat voor man Jansen was. Die
deelde de winnaar het volgende mee: “Wie
maakt hier uit wat een villa is. Ik toch zeker. Heb
maar geen praatjes anders gooi ik je er uit”. De
man kwam er nog goed van af met duizend gul-
den. Jansen maakte veel indruk met zijn optre-
dens. Morsink beschreef hem als een fors ge-
bouwd persoon met baard en kleine varkensoog-
jes. Briesend als een leeuw durfde niemand hem
tegen te spreken. Ook vooraanstaanden niet, zo-
als bleek uit vele verslagen van de gemeenteraad.
Andere voorbeelden: op de prijslijst stond een
“lap stof”. De winnaar kreeg dan een el katoen.
Dit was niet wat hij had verwacht, maar hij kon
er niets aan doen. Het was een lap stof... Het vol-

gende gesprek is ook voor de overlevering be-
waard gebleven. Naast Jansen woonde Willem
Menkhorst, een notarisklerk, in een huis van Jan-
sen. Hij zag de dochter van Jansen en een nichtje
beiden op een nieuwe fiets wegrijden. Menk-
horst was niet bang voor Jansen: “Daor gaot al ‘n
paar priezen en d’r is nog ens niet elot”. Waarop
Jansen terugsnauwde: “A’j ow grote bek niet holt,
dan gao’j ‘t huus uut”. Menkhorst was niet onder
de indruk: “As ie geen lotteri’j had, was ie d’r al-
lang uut ewes”. Jansen had hierop maar niets
meer gezegd. De vermoedens van fraude werden
steeds sterker, zodat de officier van justitie vaker
werd ingeschakeld. Op 15 januari 1904 schreef
hij aan Meyjes dat hij notaris Schepers moest
waarschuwen geen hulp te verlenen bij een ver-
loting en anders gevaar liep onder art. 500 van de
Wet op het Notariswezen te vallen. Een dag later
antwoordde Meyjes: Hedenmorgen even voor de
verloting heb ik den Schepers, notaris uit Zel-
hem, laten uitnoodigen ter secretarie te komen.
Hij voldeed hieraan terstond en werd toen mij
met den inhoud van Uwe missive in kennis ge-
steld. Onmiddellijk antwoordde hij “dan zal ik
Jansen zeggen dat ik het niet doe”. Jansen heeft
toen naar Zijne Excellentie den heer Minister van

Justitie getelegrafeerd en de verloting uitgesteld.
Enkele uren later kwam Jansen bij me,
vertoonende een telegram van den Secretaris-Ge-
neraal namens den Minister houdende als volgt:
“Onder gegeven omstandigheden zal op nalating
niet verder worden aangedrongen”. Hij wilde nu
nog probeeren hedenavond de trekking te doen
plaats hebben.
Jansen was niet bang voor officier en burgemees-
ter, dat was zeker. Hij schakelde zelfs de minister
in voor steun. Die moet onder de indruk zijn ge-
weest van de inhoud van zijn telegram! Meyjes
gaf ook uitleg aan de commissaris van de konin-
gin. Alle twaalf trekkingen waren tot dan in het
logement De Carper gehouden onder toeziend
oog van notaris Schepers uit Zelhem. Hierbij was
geen toezicht van de gemeente, dus konden er
geen inlichtingen verstrekt worden over onregel-
matigheden en frauduleuze handelingen. Een
eerlijke gang van zaken werd in twijfel getrokken.

DE LOTERIJ GROEIDE, DE WINST OOK
Twijfel of niet, de prijzenpot en de winsten ste-
gen snel. Op 27 maart bij de 14e verloting waren
er 60.000 loten en 1500 prijzen, waaronder
hoofdprijzen van ƒ 5555, ƒ 1999 en ƒ 999. De vol-
gende trekking op 9 mei had 10.000 gulden als
enorme hoofdprijs, te vergelijken met tegen-
woordig een miljoen! Het aantal loten bedroeg
100.000 met 3334 prijzen. De stijging ging onver-
droten voort evenals de frequentie. Vrijwel elke
maand was er een trekking, op 18 juni, 30 juli, 10
september en in oktober. Op 3 december 1904

was de 20e verloting: hoofdprijs ƒ 13.000. 2e prijs:
een huis of ƒ 2000. Verder ƒ 1000, ƒ 500 en 6 paar-
den. Maar er kwamen toch steeds meer protesten
tegen de oneerlijke gang van zaken. In het blad
‘De Avondpost’ was een discussie ontstaan over
de (on-)eerlijkheid van de ondernemer D.J. Jan-
sen. Na een paar klachten over hem, verant-
woordde hij zichzelf in dat blad:
Hengelo, 7 Juli 1904. Mijnheer. U zoude mij zeer verplich-
ten om die antwoorden die op het stukje in komen in Uw
blad Wonder over de Hengeloosche Looterij mijn te wil-
len zenden. Ik vind geen wonder om als er 100.000 num-
mers zijn kunnen er wel achtereenvolgenden uitkomen.
Maar om wat te nemen waar niet is vind ik wonder.

D.J. Jansen

Ietwat ingewikkeld, maar in ieder geval werd hij
beschuldigd van fraude. De schrijver in De

Avondpost, die daarover vervolgens de pen ter
hand nam, noemde zich Mr. X. Hij stelde de
vraag of bij de nieuwe trekking van 30 juli de
justitie niet aanwezig zou moeten zijn. Die
moesten tussenbeide kunnen komen om zulke
loterijen te voorkomen. Ze gingen ten koste van
“de mindere man”. Een afschrift van dit schrij-
ven ging naar ministerie van justitie, officier
van justitie en de ondernemer van de verlo-
ting. Op 22 augustus een ingezonden brief in
de Zutphense Courant: De ondergetekende H.
van Wijk te Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer),
afgaande op een bedreiging door D.J. Jansen,
ondernemer van verlotingen te Hengelo G., per
circulaire te zijner kennis gebracht, verklaart

hiermede dat door hem nimmer aan gemelden
Jansen’s loten der 17de Hengelosche Verloting
zijn besteld en het toch zeker enkel aan onderge-
tekende’s oordeel zal afhangen of hij hem toege-
zonden loten al of niet wil terugzenden. Op 15
december 1904 bleek dat het wantrouwen verder
groeide. De burgemeester schreef aan de officier
van justitie dat hij niet kon achterhalen wie de
hoogste prijzen had gewonnen in de laatste lote-
rij. De ondernemer had verteld, dat hij aan nie-
mand hiervan bericht zond. Wel was het zijn
plan om bij volgende loterijen gedeeltelijk de na-
men van de prijswinnaars bekend te maken.
Op 13 februari 1905 een advertentie voor de 22e
Hengelosche Verloting. De trekking zou op 18 fe-
bruari zijn. Op iedere 40 loten viel een prijs. De
hoofdprijs was ƒ 20.000. Andere prijzen: ƒ 2000,
ƒ 1000, ƒ 500, 5x ƒ 100, 10x ƒ 50, 10x ƒ 25, 50x
ƒ 10, 100x ƒ 5, 820x ƒ 2,50, 700 gestikte dekens,
400 leuningstoelen en 400 albums. Prijs per lot
twee kwartjes. In de Zutphense Courant stond
een ingezonden brief over de vorige verloting
van 17 januari. De inzender maakte een reken-
som: aan prijzengeld was er ƒ 35.000. De inkom-
sten bedroegen 100.000 x ƒ 0,50 = ƒ 50.000. De on-
dernemer maakte dus ƒ 15.000 winst, een derde

van de ontvangsten. Na aftrek van de onkosten
bleef er nog een lief sommetje voor Jansen over.
Misschien werden niet alle loten verkocht, maar
werden wel alle prijzen, met name de hoofdprij-
zen uitgekeerd? En dan nog de winkans: 1 op 40
loten. Bij de staatsloterij was dit 1 op 2! Laatste
vraag: Waarom geschiedt de trekking niet meer
ten overstaan van een notaris, zooals vroeger, en
dan liefst op een vooraf bepaald uur?
Overigens waren er in den lande meer van derge-
lijke loterijen, en vaker hadden ze een slechte
naam. Zo werd er volop gewaarschuwd tegen de
Woerdensche Verloting. De winnaar van een
hoofdprijs had maar vijftienhonderd in plaats
van de beloofde vijftienduizend gulden gekre-
gen. Jansen kreeg het steeds moeilijker. Hij had
zich 22 keer kunnen verrijken met de verloting,
maar daar leek een eind aan te komen. Bij de 23e
verloting in maart moest, nadat enkele num-
mers waren getrokken, de trekking worden ge-
staakt, omdat de marechaussee uit Ruurlo de
bus in beslag nam. Elf personen, die Jansen die
dag behulpzaam waren, werden in de loop van
de dag ondervraagd over de wijze van de verlo-
ting. De bus met nummers werd verzegeld. Jan-
sen verzocht bij het onderzoek van de bus tegen-
woordig te zijn, hetgeen werd toegestaan. Het on-
derzoek vond begin mei plaats. Steekhoudende
bewijzen van fraude konden niet aangevoerd
worden. Wel werd de trekking van de 23e verlo-
ting alsnog uitgevoerd op zaterdag 27 mei. Uiter-
aard in het bijzijn van rijks- en gemeentepolitie. 
Nog gaf Derk-Jan het niet op. Onder een adver-

tentie voor de volgende loterij ver-
klaarde hij dat na het onderzoek
van de 23e Hengelosche Verloting al-
les aan hem was teruggegeven wat
in beslag genomen was. De rechter-
commissaris had verklaard dat alles
in orde bevonden was. Het was dus
geen bezwaar weer loten te kopen,
nu tegen de goedkopere prijs van 35
cent. Jansen was niet achterlijk, hij
wist dat op er hem werd gelet. Hij
had er wel voor gezorgd geen zicht-
bare fouten te maken. Toch was de
24e verloting op 27 juni (hoofdprij-
zen ƒ 2000, een paard en een koe)
volgens mijn informatie de allerlaat-
ste. Misschien verkocht hij niet veel
loten meer, nu het wantrouwen
groeide. 

HET EINDE
Op 15 november het volgende bericht: B&W
brengen ter kennis van belanghebbenden dat tot
het houden van verlotingen en van St. Nicolaas-
artikelen, zooals speculaas etc. voortaan geen
toestemming meer kan worden verleend op
grond van het bepaalde bij art. 3 der Loterijwet:
“Tot het aanleggen en houden van eene loting,
uitsluitend strekkende tot een liefdadig doel of
bevordering van wetenschap, kunst of een ander
algemeen belang en waarin de prijzen of pre-
mies niet in geld of geldwaardig papier bestaan,
kan toestemming worden verleend indien de
prijzen en premiën gezamenlijk geen grootere
waarde van 100 gulden hebben door B&W waar
de loterij zal worden gehouden en indoen die
waarde meer dan 100 gulden bedraagt door ons,
op voordracht van onze Minister van Justitie. De-
ze loterijwet was pas in werking getreden. Hier-
door kon ook eindelijk een halt worden toegeroe-
pen aan de verloting van Jansen. Verder onder-
zoek is niet gedaan, zodat Jansen nimmer is ver-
volgd of bestraft. Morsink eindigde zijn bevindin-
gen (getekend 21 september 1956) met een slot-
woord over Jansen:
Rekening houdende met de mentaliteit van de onderne-
mer, kan men rustig aannemen, dat hem elke verloting
zeker een winst van een slordige ƒ5000 opleverde, in to-
taal meer dan ƒ100.000, maar waarschijnlijk vele ma-
len meer. Aan  de verloting zat een luchtje; men mag
aannemen dat de grote prijzen nimmer werden uitge-
loot. Dit mag onwaarschijnlijk lijken, maar voor diege-
nen die hem gekend hebben en weten welke bezittingen
hij tenslotte had is dit minder ongelofelijk. Persoonlijk
heb ik Derk Jan Jansen zeer goed gekend. Niet alleen als
inwoner van Hengelo, maar ook als raadslid en ie-
mand die zich in het verenigingsleven bewoog. Hij was
een werker met initiatief. Ik herhaal echter, dat de door
hem gebruikte middelen niet altijd aanbevelenswaar-
dig waren. Als hij een voorstel deed, dan was dit altijd
“in het algemeen belang”, maar iedereen wist dat vaak
eigen belang was.

Jansen bleef ook hierna een prominente rol in
Hengelo spelen, o.a. als gemeenteraadslid. Als zo-
danig kwam hij wel veelvuldig op voor de Henge-
lose belangen. In 1911 daagde burgemeester
Knottenbelt hem voor de rechter na enkele flinke
aanvaringen, waarbij Knottenbelt verklaarde dat
“deze excentriekeling met psychische stoornis-
sen zo snel mogelijk opgesloten moest worden.”
Het liep voor Jansen weer met een sisser af. De
loterijen hadden Jansen geen windeieren gelegd,
hij bezat veel onroerend goed in en rond Hengelo.
In de jaren zestig verrees een nieuw openbaar
schoolgebouw op grond dat vroeger in bezit van
Jansen was, vandaar de naam ‘Rozengaardsweide’.
Derk Jan Jansen overleed op 88-jarige leeftijd op
24 december 1951.

W.J.M. Hermans
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De Hengelosche Verloting I

SLAGROOMVLA

1 liter € 1.19
MONA MAGERE YOGHURT
MET FRUIT ZONDER STUKJES

1 liter € 1.19
MC CAIN 
GOLDEN LONGS

750 gram € 0.99
DORADA DRIEKLEUREN
PUNTERS

doos 8 stuks € 0.99

GALA APPELEN
1 kilo

€1.39
BOSPEEN

per bos
€0.65

FRISEE SLA MELANGE
zakje 

€0.85
SLABONEN

1 kilo
€0.79

Aanbiedingen geldig van woensdag 27 juli t/m dinsdag 2 augustus 2005 zolang de voorraad strekt.

TROEFMARKT FA. WILLEMSEN TROEFMARKT H.J. VAN DER MONDT
Toldijkseweg 13 • Steenderen • Tel. 45 12 59 Ruurloseweg 52, Hengelo (Gld.) • Tel. 46 13 92

HHeett hhaarrtt
vvaann ddee bbuuuurrtt

JONG BELEGEN 
KOMIJNEKAAS
500 gram €3.19
HUTTEKÄSE
200 gram €1.29
ABRIKOZENCARRÉ

per stuk €0.75
MAÏSBOLLEN6 halen 5betalen

7-UP OF
PEPSI COLA

11⁄2 liter

3 FLESSEN VOOR 

€1.99

BRAADWORSTJES

500 gram €1.99
BARBECUEPAKKET 
V.D. WEEK
per kilo €8.99
KIPFILET
1 kilo €6.49
SELLERIESALADE

150 gram €0.69
ZURE ZULT
100 gram €0.59
BOERENSNIJWORST

100 gram €1.19

DREFT AFWASMIDDEL 
ORIGINAL OF CITROEN

flacon 500 ml €1.29
MELITA FILTERPAPIER1X4

pak 80 stuks €0.99HEINZ SPAGHERONI
DIV. SOORTEN

450 ml €0.99NAPOLEON LEMPUR SNOEPZWART WIT KOGEL OF GEV. AARDBEIEN 

3 ZAKKEN €2.50

LEVENSMIDDELEN

DIEPVRIES & ZUIVEL

KAAS & BROOD

VLEES & VLEESWAREN
GROENTEN & FRUIT

WEEKAANBIEDING

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle

Dinsdag 30 augustus 2005
27e jaargang no. 35

Colofon
Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv
Industriestraat 10 - Postbus 96
7590 AB Denekamp
Telefoon (0541) 35 18 69
Fax (0541) 35 43 45
E-mail:
mail@drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:
Zelhem:
Dhr. G.J. Knoef
Hans Memlingstraat 12
7021 CV Zelhem
Telefoon (0314) 62 12 66
E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en Hoog en
Laag Keppel:
Mevr. N. Spönhoff
Telefoon (0314) 38 43 62
Gsm 06 514 035 45
Privé (0314) 38 22 33
Fax (0314) 38 22 33
E-mail: spon.hoff@inter.nl.net

Aanleveren advertenties en
berichten:
Vrijdag voor 12.00 uur

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL  - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem
Hoog Keppel

Hummelo

Halle

Velswijk

Halle Heide

Laag Keppel

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Henk Aalderink nieuwe
burgemeester van Bronckhorst

Bronckhorst  Zuid

ng besloten om Henk
Aalderink voor te dragen als
burgemeester van
Bronckhorst. VVD’er
Aalderink is 56 jaar en
woont in Doesburg. Sinds
2001 is hij lid van
Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland.
Aalderink zal hoogst waar-
schijnlijk op 1 november
worden geïnstalleerd. Henk
Aalderink volgt waarne-
mend burgemeester Henk
van der Wende op die met
pensioen gaat.

Een vertrouwenscommissie
die door de gemeenteraad is
ingesteld maakte een keus

uit negentien kandidaten
die hadden gesolliciteerd op
de burgemeesterspost. "Uit
die sollicitanten is een selec-
tie gemaakt van zeven perso-
nen waar gesprekken mee
zijn gevoerd", vertelt Antoon
Peppelman, voorzitter van
de vertrouwenscommissie,
na afloop van de raadsverga-
dering. "Op het laatst had-
den we vier benoembare
kandidaten waarvan er vol-
gens ons twee het meest
geschikt waren. Met deze
twee kandidaten hebben we
een tweede gesprek gehad.
Uiteindelijk werd door de
vertrouwenscommissie una-
niem gekozen voor Henk

Aalderink", legt PvdA-raads-
lid Peppelman de procedure
uit. 
Voordat Aalderink gedepu-
teerde werd, was hij achter-
eenvolgens raadslid en wet-
houder van de gemeente
Doesburg. Tijdens zijn wet-
houderschap was Aalderink
tevens lid van Provinciale
Staten. Peppelman is tevre-
den met de keus van
Aalderink. "Hij heeft een
groot netwerk opgebouwd
met landelijke- en provincia-
le bestuurders. Met dit net-
werk kan hij veel betekenen
voor Bronckhorst". 
Peppelman kent Henk
Aalderink persoonlijk heel

oppervlakkig. "Ik denk dat
alle gemeenten in Gelder-
land zijdelings wel eens met
hem te maken hebben
gehad. Hij is met name gede-
puteerde op gebied van
milieu waar hij actief in is.
Hij staat in ieder geval
bekend als een echte
Achterhoeker en als een ‘ste-
vige’ bestuurder en het is
iemand die overal voor gaat.
Ik denk dat hij dat ook als
burgemeester van Bronck-
horst gaat doen.
Wethouder Ab Boers (CDA) is
‘heel tevreden’ met de voor-
dracht van Aalderink. Boers
noemt daar een aantal rede-
nen voor. "Henk Aalderink

Afgelopen donderdag is tijdens de
gemeenteraadsvergadering besloten
om Henk Aalderink voor te dragen als
burgemeester van Bronckhorst. VVD’er
Aalderink is 56 jaar en woont in
Doesburg. Sinds 2001 is hij lid van
Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland. Aalderink zal hoogst waar-
schijnlijk op 1 november worden geïn-
stalleerd. Henk Aalderink volgt waarne-
mend burgemeester Henk van der
Wende op die met pensioen gaat.

Een vertrouwenscommissie die door de
gemeenteraad is ingesteld maakte een
keus uit negentien kandidaten die had-
den gesolliciteerd op de burgemeesters-
post. "Uit die sollicitanten is een selec-
tie gemaakt van zeven personen waar
gesprekken mee zijn gevoerd", vertelt
Antoon Peppelman, voorzitter van de
vertrouwenscommissie, na afloop van
de raadsvergadering. "Op het laatst had-
den we vier benoembare kandidaten
waarvan er volgens ons twee het meest
geschikt waren. Met deze twee kandi-
daten hebben we een tweede gesprek
gehad. Uiteindelijk werd door de ver-
trouwenscommissie unaniem gekozen
voor Henk Aalderink", legt PvdA-raads-
lid Peppelman de procedure uit. 

Trouwen in een echt Kasteel?

Kasteel rondleiding op vrij-zat en zondag

om 11.00 / 13.00 en 15.00 uur op afspraak

Info@kasteelvorden www.kasteelvorden.nl

HARDE ACTIE, ALLEEN BIJ SUPER DE BOER HOLLAK!
ELKE ZATERDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 8.00 TOT 20.00 UUR

SUPER DE BOER HOLLAK ZELHEM

Nieuw! Mini bolletjes

Rozijn/krent,
wit of tarwe

zak à 10 stuks

€1.00

Varkens-
filetlapjes

pak à kilo

nu € 5.98

SUPER

Rundvlees-s
salade

bak à 1 kilo nu 

€ 2.50
Geldig van 29 augustus t/m 3 september 2005 

Slagerij
UYTTENBOOGAART
EEN BEGRIP IN 
ZELHEM EN OMSTREKEN
Hèt adres voor 1e kwaliteit
vlees, vleeswaren en
andere vleesspecialiteiten.* 

* Runderriblappen
mager
per 500 gram. . . . . . . . . . . . . . .   € 3,95  

* Gehakt cordon bleu
per stuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Nu 5 halen .....4 betalen4 betalen

* Lasagne 
500 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,25

* Echt ouderwetse
Nägelholt 
100 gram . . . . . . . . . . . . . . . € 1,95

GRAAG TOT ZIENS BIJ:

Slagerij Uyttenboogaart
Stationsstraat 40-42 - Zelhem. Tel. 0314-621218 

92

REGIOPAGINA – Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gemeente Bronckhorst

Grote muzikantenparade in Vorden!
Op zaterdag 3 september organiseert Sursum Corda in
het kader van haar 75 jarig bestaan, een zogenaamde
‘muzikale stertocht’ door en in het centrum van Vorden.  

Samen met 5 andere muziekverenigingen uit de gemeente
Bronckhorst wordt vanaf 14.00 uur vanuit verschillende lo-
caties uit Vorden gestart met een muzikale optocht door
een deel van Vorden.  Uiteindelijk komen de korpsen alle-
maal bij elkaar op het grasveld voor de Grote Kerk van Vor-
den, waar een aantal nummers gezamenlijk, met bijna 200
man sterk, wordt gespeeld!

De deelnemende verenigingen zijn EMM uit Hengelo, Cre-
sendo uit Hengelo, Nieuwe Leven uit Steenderen, St. Jan uit
Keijenborg en uit Vorden Concordia en natuurlijk Sursum
Corda. De verschillende vertrekpunten zijn: EMM vanaf ver-
zorgingstehuis de Wehme, Cresendo vanuit de parkeer-
plaats voor dierenspeciaalzaak Discus, Nieuwe Leven vanaf
Villa Nuova, St. Jan vanaf het NS station en Concordia van-
af de spoorwegovergang bij Meubeldesign. 

Op deze manier komen deze 5 korpsen vanaf alle windrich-
tingen Vorden binnen en via wat omzwervingen door de be-
lendende straten komt men op het grasveld voor de Grote
Kerk terecht.  Overigens staat Sursum Corda vanaf 14.00
uur op het grasveld te spelen om ook de bezoekers in het
centrum van Vorden van muzikale noten te voorzien!

Geschat wordt dat vanaf 14.30 het 1e korps het grasveld op
zal marcheren en zo tegen 15.15 uur zal dan gezamenlijk
de mars Jubilissimo en Muzifesti worden gespeeld. Met bij-
na 200 orkestleden zal dit machtig moeten klinken! Na dit
gezamenlijke optreden is er een dankwoord van de voorzit-
ter van Sursum Corda, de heer Christiaan Wichers. Vervol-
gens marcheren de korpsen via de Burgemeester Gallee-
straat naar de Raadhuisstraat, waar men nog wat na zal

keuvelen in het Dorpscentrum van Vorden. Uiteraard zijn
alle bezoekers daar ook welkom!  Voor de bezoekers en de
muzikanten  is het deze zaterdag  te hopen dat het droog
weer is, omdat anders deze happening niet 100% kan wor-
den gegarandeerd.  Immers, instrumenten kunnen niet
goed tegen regen. Vooralsnog gaan ook wij uit van droog
weer en raden wij u aan om aanstaande zaterdagmiddag 3
september van 14.00 – 15.30  uur zeker in Vorden te zijn om
deze happening mee te maken!

Gezamenlijke avond Passage Bronckhorst
De afdelingen van Christelijke
Maatschappelijke Vrouwenbewe-
ging Passage uit Zelhem, Toldijk,
Vorden en Hengelo vallen dit jaar
voor de eerste keer in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst. Daarom hou-
den zij in het begin van seizoen
2005/2006 een gezamenlijke avond
op woensdag 28 september 2005 in
“Ons Huis” in Hengelo gld.

Het is het eerste jaar van de nieuwe-
gemeente Bronckhorst en de besturen
van de vier Passages binnen die nieuwe
gemeente meenden daar iets mee te
moeten doen. Op deze manier maken

de verenigingen kennis met elkaar!
Het wordt een gezellig samenkomen
met als gast de heer Gery Grootzwaaf-
tink uit Vorden. 
Hij brengt zijn troubadours program-
ma met daarin liedjes en korte verha-
len, waaronder verhalen van Herman
van Velsen. Deze verhalen en liedjes
worden afgestemd op het publiek.
Zijn voorkeur gaat uit naar het Neder-
landstalige lied en daarbij speelt hij gi-
taar. In zijn eigen regio kan hij ook ver-
tellen en zingen in het dialect. Deze
gezamenlijke avond wordt gehouden
in “Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hen-
gelo Gld. en begint om 19.45 uur.

Autocross: de grootste liefde 
voor vader en zoon Nijhof

Ze zijn op menige autocrossbaan
onafscheidelijk van elkaar te vin-
den. Vader Bennie en zoon Randy
Nijhof uit Veldhoek trekken veel
met elkaar op. Vader Bennie (52)
rondt al 32 jaar zijn crossrondjes
in diverse autocrossklassen. Zoon
Randy (21) doet dat momenteel ui-
termate succesvol in de Toerwagen-
klasse.

De jeugdige Veldhoeker kan volgende
week in het Belgische Kieldrecht zelfs
de Eurobokaal titel voor zich opeisen.
In deze autocrosscompetitie tussen rij-
ders uit Nederland, België, Duitsland
en Luxemburg is het crosstalent dit
jaar bijna ongenaakbaar voor de con-
currentie. Met overwinningen in Ter-
wolde en Loenen is Nijhof praktisch
niet meer te achterhalen in deze com-
petitie die uit totaal zes wedstrijden
bestaat. “Ik hoef volgende week zon-
dag in België alleen maar aan de start
verschijnen. Dat is al voldoende om in
bezit van de bokaal te komen.” Het is
het eerste meest aansprekende resul-
taat van de jonge talentvolle Achter-
hoekse autocrosser. Randy Nijhof liet
zondag tijdens de autocross bij café
Mentink in ’t Ruurlose Broek in zijn
felgekleurde rode Mitsubishi in de eer-
ste beste manche alle deelnemers in
de Toerwagenklasse ver achter zich.
Nijhof rijdt echter niet mee om de na-

tionale titel. “In wedstrijden om die ti-
tel remmen de coureurs niet voor el-
kaar. Daar wil men niet om je heen
maar door je auto heen om een plaats-
je op te schuiven in de race. En daar
pas ik voor”, zo stelt Nijhof. Zondag
raakte zijn auto in de eerste manche
meetellend voor de RAMO competitie
(Regionale Autocross Oost en Midden
Nederland) in Ruurlo ligt beschadigd
omdat een achter blijver zijn auto
ramde. Uiteindelijk plaatste Randy
zich wel voor de finale van de Auto
Cross Club laren georganiseerde cross,
maar reikte hij niet verder dan een
twaalfde plaats. Zowel Randy als zijn
vader Bennie maken deel uit van het
STH-Raching team uit Halle. 
Als hoofdsponsor voor beide Veldhoe-
kers fungeert het Hengelose bedrijf
Lubron dat bemiddeld in technisch
werk en personeel. “Zonder sponsors
kun je deze sport niet beoefenen”, zo
verklaren vader en zoon unaniem. An-
dré Bouwmeester uit Ruurlo, en van
geboorte ook uit Velhoek afkomstig,
won zondag de Sprintklasse 1600.
Bouwmeester staat in de strijd om de
nationale titel in de Sportklasse 1600
op een zesde plaats. Veteraan Bennie
Nijhof werd zondag op de korte en
smalle crossbaan achter café Mentink
in ’t Ruurlose Broek in het veld van
maar negen rijders zesde in de Sprint-
klasse 1600.

Wethouder Glasbergen plaatste
eerste grensportaal in Bronkhorst

Op woensdag 24 augustus 2005 om
14.00 uur plaatste wethouder Glas-
bergen de eerste van 84 grenspor-
talen die langs de wegen aan de
Bronckhorster gemeentegrenzen
komen te staan. Dit gebeurde in
het stadje Bronkhorst, bij de veer-
pont. 

Deze speciale borden in de huiskleu-
ren van de nieuwe gemeente heten
mensen die de gemeente binnenko-
men van harte welkom in het prachti-
ge Bronckhorst. De gemeente plaatst
20 brede portalen langs de grote in-
valswegen en 64 kleinere borden langs
de landbouwwegen aan de gemeente-
grens. De plaatsing gebeurt in de we-
ken 34 en 35.  

Verder worden in het najaar bij de toe-
gangswegen naar de dorpen en ker-
nen de zogenaamde komborden ver-
vangen. Deze borden krijgen onder de
plaatsnaam de toevoeging gemeente
Bronckhorst.

Voorafgaand aan de officiële plaatsing
van het eerste grensportaal, hadden
de heren Harry Nijkamp en Theo Jans-
sen het voorwerk verricht, zodat de
Wethouder Glasbergen zich alleen om
het plaatsen hoefde te bekommeren. 

Aanwezig waren verder een aantal
mensen van de gemeente Bronck-
horst, waaronder mevrouw Margreet
Arends van de afdeling Communica-
tie en voorlichting en diverse mensen

van kranten en televisie.

Wethouder Glasbergen tilde energiek
het bord op en zette het op zijn plaats.
Daarna zorgde hij ervoor dat het bord
stevig in de grond kwam te staan.

De huiskleuren van de nieuwe ge-
meente Bronckhorst zijn opvallend
paars en fuchsiaroze. Er is voor zover
bekend geen andere gemeente in Ne-
derland met dergelijke frisse, gedurf-
de kleuren. 

De nieuwe gemeente Bronckhorst zet
zich ook op andere wijze duidelijk op
de Nederlandse kaart. Wat betreft
oppervlakte staat deze gemeente in de
top 5 qua grootte.

“Samen met de heren Harry Nijkamp en Theo Janssen zorgde wethouder Glasbergen dat het bord stevig in de grond kwam te staan.”

Vrienden van Beltrum live in feesttent
In Beltrum wordt op 4,5 en 6 sep-
tember de 125e kermis gehouden.
De Stichting Volksfeest Beltrum
(SVB) komt daarom met een extra
feestelijke en uitgebreid program-
ma. Het corsoboekje met daarin
het programma en allerlei interes-
sante interviews en wetenswaar-
digheden wordt u volgende week
toegezonden. Het SVB licht nu al-
vast een tipje van de sluier op over
een spectaculair programma in de
feesttent op de zondagavond. Want
dan staat wel een speciaal gezel-
schap op de bühne in de feesttent. 

UNIEK MUZIEKSPEKTAKEL
Zondagavond 4 september betreden
Beltrume muzikale talenten het podi-
um. Onder de noemer ‘De Vrienden
van Beltrum LIVE zingen en spelen
meer dan 40 Beltrummers bekende
nummers van nationale en internatio-
nal hilijsten. Voor iedereen wat wils

dus. Het idee voor deze unieke gebeur-
tenis kwam van de Beltrummers Iwan
Koster en Jurgen Wolterinck. Ze wil-
den in de feesttent een Beltrumse mu-
ziekband presenteren die jong en oud
aanspreekt. Om er zeker van te zijn
dat de muziek onder de favorieten van
de Beltrummers valt, mochten ieder-
een via een speciaal gelanceerde web-
site zelf stemmen op de nummers die
ze op de zondagavond graag terug wil-
den horen in de feesttent. Plaatselijke
talenten konden zich opgeven om
mee te zingen of te spelen en sinds
een half jaar is er volop gerepeteerd.
De zangers en zangeressen laten num-
mers horen van Rammstein tot U2 en
van Normaal tot Jan Smit. De jongste
deelnemer is 16 en de oudste 68! Let
op: De Vrienden van Beltrum LIVE be-
gint met het concert om 21.00 uur.
Kom dus op tijd naar de feesttent!!! De
tent is zondagavond om 20.00 uur
open. 

VERRASSEND VERS!

elke vrijdag

APPELFLAPPEN
ZO UIT DE OVEN.........................................................................0.900.90
elke zaterdag is het broodjesfeest

6 BROODJES
wit of bruin, hard of zacht, 
zonder zaadjes (met zaadjes 1,25)...........................1.001.00

elke maandag en elke dinsdag 

VOLKORENBROOD
“Achterhoeks”...............................................................................1.251.25
6 WITTE BOLLEN...................................1.001.00
elke donderdag

6 KRENTENBOLLEN.............................1.401.40

Elke maandag en altijd tussen de 
middag geopend voor vers belegde

broodjes, brood, gebak, saucijzen enz.

Graag tot ziens bij:

Woensdag en donderdag 31 augustus en 1 sept.

MEERGRANEN BROOD

1.251.25

Varsseveld
0315-241325
Zelhem 0314-622261
Ulft 0315-631969
Gendringen
0315-630995
Dinxperlo 0315-654496
Aalten
0543-475728

Vers
-specia-

onder één

Uit eigen bakkerij natuurlijk voor wel 8-10 personen

stevig volkkoren brood met
allerlei granen en zaden

Salade van de dag
250 gram nú 1,50

Nieuw is onze

Hollandse rauwkost
lekker knapperig!!!

Rode kool
vers gesneden 500 gram 

nú 00..9999

GRGROENTEN & FROENTEN & FRUITUIT RARAUWKUWKOSTOST-SALADES-SALADES

SPECIAALZAAK IN 
GROENTEN & FRUIT. 

DAGELIJKS VERS GESNEDEN 
PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN 
SPECIALIST!

TELEFOON 621880

Aanbiedingen geldig van 31 aug. t/m 6 sept.

Mandarijnen
heerlijk zoet, 10 voor             22..5050

Triomph de Vienne
N.O. handperen, 2 kilo nú      11..9898

Sperziebonen
Hollandse 
500 gram nú                         00..6969

Hollandse bloemkool
per stuk slechts 00..8989

Vers
-specialisten

onder
één dak.

Smidsstraat 6-8 Zelhem

DE HELE WEEK

ANANAS- 
VLAAI 555,,5500
uit eigen bakkerij natuurlijk voor wel 12 personen

Lessen ‘bewust bewegen’
volgens Feldenkrais

Inge Neijenhuis verzorgt dinsdag 6 september in
Doetinchem weer een open les ‘bewust bewegen’ vol-
gens de methode Feldenkrais. Tijdens deze les kunt u
door middel van subtiele bewegingen van uw eigen
lichaam ervaren hoe u bewegingsvrijheid en soepelheid
kunt creëren. Meer contact kan krijgen met uw lichaam
als een compleet geheel. Hoe u door iets toe te voegen
aan uw eigen bewegingsgewoonten makkelijker en
prettiger kunt gaan bewegen en eventuele klachten
kunt beïnvloeden. Er zijn geen kosten aan deze open les
verbonden.

Zaterdag 10 september verzorgt Inge een work-shop
‘Adembeweging’. Zo natuurlijk, zo bijzon-der. Zo
natuurlijk als de adembeweging lijkt, zo bijzonder is zij.
Wist u dat uw adembeweging beïnvloedt wordt door de
lichaamshouding, de krachtsinspanning van een bewe-
ging, pijn, traplopen en rennen, kortom de dagelijkse
bezigheden? Maar wat doet de adembeweging eigenlijk
meer dan de longen ventileren? Is het mogelijk om de
adembeweging te voelen in de onderrug? Of de boven-
armen? Waarmee ademen we eigenlijk? Leer kennisma-
ken en spelen met de oneindige mogelijkheden van de
adembeweging en laat u erdoor verwonderen.

Van vrijdagavond 14 t/m zondagmiddag 16 oktober is er
een workshop Weekend: Vanuit je kracht vrij zijn om te
bewegen. Vanuit je kracht vrij zijn om te bewegen is een
geweldige ervaring. Vanuit je kracht ben je in staat om
beslissingen te nemen, moeilijke keuzes te maken kort-
om: te kiezen voor jezelf, voor dat wat goed voelt voor
jou. Kom ervaren wat jou beweegt en wat jouw gewoon-
tepatronen in je bewegingen zijn. Ervaar hoe het voelt
om de tijd te nemen voor je eigen lichaam en het in
bewegingen te observeren en te leren kennen. Je eigen
kracht te ontdekken vanuit soepele kleine bewegingen.
Om dit te creëren werken we o.a. aan de logica om een
beweging door het gehele lijf te voelen. Hoe sterk de
aandacht de kwaliteit van de bewe-ging kan bepalen.
Hoe een efficiënte en logische samenwerking van spier-
groepen, een kracht kan leveren die de bewegingsvrij-
heid van het gehele lichaam versterkt. Deze workshop
wordt gegeven in conferentieoord De Poort in
Groesbeek en is geheel verzorgd. 

Voor nadere informatie of opgave kunt u Inge
Neijenhuis bereiken via www.bewust-bewegen.nl of via
tel. 0314-365168.

Voor het leveren en plaatsen van alle soorten sfeerverwarming.

Elke eerste maandag van de maand,
van mei tot en met oktober, kunt u
wandelen met gidsen van de IVN werk-
groep Doetinchem/Zelhem. Elke wan-
deling heeft zijn eigen thema.
Op maandag 5 september is er de
maandagmiddagwandeling met als
thema ‘Kijk, daar stroomt de Oude
IJssel’. De wandeling gaat langs de riv-
ier de Oude IJssel en verrast de wande-
laars wat hier zoal te zien zal zijn. De
wandeling begint om 14.00 uur op de
parkeerplaats Varkensweide (ter hoog-

te van het pannenkoekschip) Doetin-
chem. De IVN-wandelingen zijn gratis
maar een kleine vrijwillige bijdrage is
altijd welkom.
Er zijn bij deze ongeveer twee uur
durende wan-deling IVN-gidsen aan-
wezig, die tijdens en na de wandeling
uitleg en informatie geven.
Voor nadere informatie kunt u bellen
met mevr. Gerrie Til, tel. 0314-625536
of mevr. Fenny Lammers, tel. 0314-
345028.

Contact Zuid dient
uiterlijk woensdag 

verspreid te 
worden.

Hebt u klachten
over de bezorging,

neemt u dan 
contact op met

B.V.B.
Tel. 0314-621611

Maandagmiddagwandeling IVN

Plaatselijk Bronckhorst Noord Gehele gemeente Bronckhorst

Plaatselijk Bronckhorst Midden Gehele gemeente Bronckhorst

Plaatselijk Bronckhorst Zuid Gehele gemeente Bronckhorst

Regionale 
doorplaatsing 
mogelijk in



Bronckhorst

2006

ridgetoernooiB
Zaterdag 21 januari 2006

aanvang 13.00 uur • “Den Bremer”, Toldijk

BB



• nieuwbouw van vrijstaande woningen/
boerderijen,  kantoren en bedrijfspanden

• verbouw, renovatie en restauratie

• klein en groot onderhoud

• tevens machinale timmerwerkplaats voor
kozijnen en geveltimmerwerk onder KOMO-
keur en inbraakwerendheidsklasse II

Al ruim 25 jaar ervaring!

adres:
Nijverheidsweg 15
7221 CK Steenderen

tel: 0575 - 451295
fax: 0575 - 452522
email: info@menting.nu

Netwerkweg 4 • Vorden
Telefoon 0575-551656

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

DAKBEDEKKING

LOODGIETERSWERK

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

Als ’t om smaak gaat 
is er maar één nummer 1

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21
http://www.vlogman.keurslager.nl

De Bongerd 36

7251 CD Vorden - Tel. (0575) 55 35 92

De Makelaars  van Bronckhorst

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Telefoon 0314 624215 
Hengelo (Gld) - Wichmondseweg 16 Hengelo (Gld) Telefoon 0575 462359 

Voor al uw voetproble-
men of voetverzorging

Pedicure
Diabetische Voet

Reumatische Voet

Hannie ter Bogt 0575 - 45 11 99
Nijverheidsweg 13 Steenderen

RUURLO VORDEN
3.000 m2 modern wonen,  
domineesteeg 14
Telefoon: (0573) 45 33 49
www.meeksmeubelen.nl

7.000 m2 landelijk wonen en slapen,
 ruurloseweg 8-12 

Telefoon: (0575) 55 18 79
www.meeksmeubelen.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wilt u de volledige administratie uitbesteden?

Of alleen de loonadministratie?

Dan zijn wij het adres voor u.

Vraag een geheel vrijblijvende offerte aan.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

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

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

Bijlage Bronckhorst Bridgetoernooi

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75

De merken:

• Carbone

• Studio

• Support
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OPRUIMING

50%



INSCHRIJVING € 12,50 per paar te storten op rekening
327421851 t.n.v. penm. Bridgeclub
Bronckhorst te Vorden o.v.v. beide namen en
een telefoonnummer.
Het in te schrijven aantal paren is gelimiteerd.
De inschrijving sluit op 15 januari 2006.

SPELLEN 7 ronden x 4 spellen, Scanzo uitslagberekening.
Meesterpunten volgens geldende schaal N.B.B.

PRIJZEN Een goed verzorgde prijzentafel voor alle lijnen.

OPBRENGST Opbrengst is bestemd voor
Stichting Commissie Oost-Europa.

ORGANISATIE Bridgeclub Bronckhorst
contactpersoon Mevr. E. Westerhof
tel. (0575) 45 17 65 • els.westerhof@zonnet.nl

LOCATIE Café-Restaurant “Den Bremer”
Z.E. Weg 37 • 7227 DG Toldijk • Tel. (0575) 45 12 05
NB: de speelruimte is rookvrij

Op zaterdag 21 januari as. wordt er
in zaal Den Bremer in Toldijk om
13.00 uur een Bridgetoernooi geor-
ganiseerd. Dit jaar is besloten 
de opbrengst te gebruiken voor de
zuivelfabriek in Ocna Mures in
Roemenië, een project van de
Stichting Oost Europa Hengelo
(COEH).

We willen u even voorstellen aan de
heer Plugar, directeur en zijn mede-
werkers van de zuivelfabriek in Ocna
Mures, die samen heel hard werken
om deze fabriek een succes te laten
zijn. (foto Plugar en medewerkers) 

De fabriek is in 1995 opgericht met
geld van vele acties in Nederland. Er
kan ongeveer 3500 liter melk per
dag verwerkt worden. Er wordt dag-
melk, yoghurt, kaas en wat boter
gemaakt. Er werken 10/15 mensen uit
de stad Ocna Mures. Het grootste
probleem is de afzet van de produc-
ten. De economische omstandighe-

den zijn nog steeds heel slecht. Met
name op het platte land is de toe-
stand nog zorgwekkend. Hierdoor
kunnen veel mensen weinig geld
besteden aan zuivelproducten. De
heer Plugar, directeur van de fabriek
moet dan ook vaak hele afstanden
afleggen om de producten aan de
man te brengen. Maar wij hebben
nog steeds bewondering voor de
inzet om het hoofd boven water te
houden en de fabriek draaiende,
(foto melkfabriek en foto melkopha-
len). Af en toe steken wij (financieel)
nog wel eens de helpende hand toe
en dat wordt heel erg gewaardeerd.
Ook is er binnen onze Stichting weer
een groep agrariërs actief om te kij-
ken op welke wijze wij onze kennis
kunnen overdragen aan de boeren
in Ocna Mures en omgeving om te
proberen de productiviteit wat op te
vijzelen om zodoende meer melk van
betere kwaliteit te krijgen.

Op dit moment wordt door de
Roemeeense overheid er alles aan

gedaan om lid te worden van de
EU. Hierdoor worden ook de kleine
fabriekjes gedwongen zich op korte
termijn aan te passen en de zgn. EU-
gecertificeerd te worden. Een groot
aantal van deze kleine fabriekjes
kan hier niet aan voldoen en is of
moet in de nabije toekomst sluiten.
“Onze” fabriek kan daar met relatief
weinig veranderingen wel aan vol-
doen. Alleen dit kost natuurlijk wel
weer geld. Wij verwachten dat we
zo`n 15.000 euro nodig hebben om
de certificering rond te krijgen. Wij
proberen hier op verschillende
manieren geld voor in te zamelen.
Het aanbod van de bridgeclub om
mee te helpen met de organisatie
van het bridgetoernooi kwam ons
heel goed uit, ook de medewerking
van “weekblad Contact” en de
adverteerders geven ons weer finan-
ciële middelen om door te gaan met
hulp aan de melkfabriek. Zaterdag
21 januari staan wij klaar om er
samen een geslaagd bridgetoernooi
van te maken en uiteindelijk ons doel

Bridgeclub Bronkhorst zet zich in voor Roemenië

Commissie Oost Europa Hengelo
(COEH) werkt met verschillende
werkgroepen. Hieruit ontstaan
diverse projecten waarbij actieve
vrijwilligers uit Hengelo en omgeving
zich inzetten voor Roemenië. 

Verschillende projecten zijn opgezet.
Velen zijn afgerond en aan andere
projecten wordt hard gewerkt en
lopen gewoon door. Verder zijn er
regelmatig acties die jaarlijks terug
komen, zoals de breiactie van een
maand geleden. Veel mensen in
Roemenië zijn verblijd met heerlijk
warme kledingstukken, die het hele
jaar door worden gemaakt door
mensen uit Hengelo en omgeving. 

De schoenendozen met kerstattenties
voor kinderen in Ocna Mures zijn in
december met de vrachtwagen van
de firma Hoftijzer uit Zwiep op de
bestemming aangekomen en inmid-

dels uitgereikt aan de kinderen. 
Met hetzelfde transport zijn ook de
warme kledingstukken van de brei-
actie meegegaan. 

De firma Hoftijzer verzorgt belange-
loos het transport. Twee keer per
jaar wordt zo’n 85 kuub goederen
naar Roemenië gebracht. De kosten
die daarmee worden bespaard,
kunnen worden besteed aan projec-
ten en niet aan dure transporten. “Dit
is zeker een compliment waard voor
Ton Eikelenboom en zijn mensen”. 

Eén van de lopende projecten is de
gaarkeuken in Toplita. Dit project is
opgezet met financiële steun van de
COEH. Momenteel worden er zo’n
veertig maaltijden per dag verwerkt.
Nieuw is, dat er nu ook een klein-
schalige thuiszorg is opgezet. De
mensen die niet naar de gaarkeuken
kunnen komen, krijgen het eten thuis-

bezorgd. Gelijktijdig is er dan
contact met deze mensen en er
wordt gekeken hoe het met hen
gaat. Zonodig worden zij geholpen
met wassen en dergelijke. 

Om de wat verder afgelegen
adressen te bezoeken werd gebruik
gemaakt van een auto. Maar nu
doet zich een groot probleem voor.
De auto die gebruikt wordt om deze
mensen te bezoeken, is helemaal
defect. Stef Disbergen, voorzitter van
de COEH: “Wij willen dan ook
zorgen dat er een andere auto komt.
Anneke (Cornelissen redactie) is pas
in Roemenië geweest en heeft geïn-
formeerd wat een goede gebruikte
auto kost. Dit komt neer op 2000
euro. Wij gaan ons beraden hoe we
ervoor kunnen zorgen dat ‘de gaar-
keuken en zorg’ zo snel mogelijk
weer mobiel worden”. 

Commissie Oost Europa Hengelo (COEH)

Bijlage Bronckhorst Bridgetoernooi

Drukwerk, printing on demand, stanswerk, internetsites

Profiteer van onze veelzijdigheid

Weeversdrukkerij Weevers Elna

studio Contact

Wevo druk

Weevers druk

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010 - Fax 551086

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310 - Fax 557311

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem
Tel. (0314) 625053 - Fax 650643

Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde
Tel. (0544) 371323 - Fax 371899

Nieuwstad 17a, 7141 BC Groenlo
Tel. (0544) 461828 - Fax 465984

Dorpsstraat 33, 7260 AA Ruurlo
Tel. (0573) 451286 - Fax 454591

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen
Tel. (0575) 512306 - Fax 545492

Bronckhorst
ridgetoernooiB

Bedankt:

Donateurs, vrijwilligers en een ieder die zich inzet 
voor de armoede in Oost Europa.

Dit jaar speciaal de Bridgeclub Bronckhorst voor de organisatie 
voor het grote bridge-evenement en niet te vergeten de 

adverteerders in de speciale Bridgebijlage.

Geregeld gaan bestuursleden naar Roemenië om erop toe te zien dat alles op zijn plaats 
komt en er zodoende niets aan de strijkstok blijft hangen.

Het bestuur.



Hotel - Café - Restaurant

HERFKENS
Zutphenseweg-Emmerikseweg 64

7223 DJ Baak

INSTALLATIEBEDRIJF

ARTHUR BERENDSEN
GAS-WATER-ELECTRA-LOODGIETERSWERK-C.V. INSTALLATIE

Leeuwencamp 14 werkplaats: Dambroek 8

7223 LV Baak 7223 DV Baak

Tel. (0575) 44 19 20 Tel. (0575) 44 17 40

Fax (0575) 44 28 70 Fax (0575) 44 26 14

Autobedrijf Melgers v.o.f.
Hoge Wesselink 2
7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 19 74
Fax (0575) 45 11 89

Altijd vertrouwd dichtbij voor:

• APK- en milieukeuring
• Bij grote beurt APK gratis
• Schade expertise en herstel
• Novus autoruit reparatie
• Onderhoud en verkoop van alle merken
• Autowasserette dag en nacht geopend
• Dag en nacht tanken met een Melgers tankpas

M
M

Autobedrijf
Melgers

ACHTERHOEK RIOOL REINIGING

riool-afvoer verstopt?

BAAK-ZUTPHEN

SEGERS

0575 - 44 11 12

Bouwen -
modern historisch

karakteristiek

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

Het vakmanschap dat 
past bij uw wensen.

Vleesboerderij Garritsen
Rundvlees & varkensvlees 

rechtstreeks van eigen boerderij

Wat doet/produceert Vleesboerderij Garritsen?
• Verkoop van vlees van eigen rundvee en varkens.
• Varkensvleespakketten of halve varkens voor € 5,-  per k.g.
• Rundvleespakketten van € 6,80 tot € 9,-  per k.g.

Namens het team van vleesboerderij Garritsen wensen 
wij u een goed bridgetoernooi toe.

Vraag vrijblijvend om inlichtingen:
Vleesboerderij Garritsen
Wolfstraat 5 Tel : 0575-441383
7227 DP Toldijk www.vleesboerderijgarritsen.nl

Wim Achterkamp

Makelaar o.z. / Finaciëel Adviseur

Makelaardij

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

Financiële Planning

Bronkhorsterweg 32

7221 AC Steenderen

Telefoon: 0575 - 45 17 47

Mobiel: 06 - 53 93 89 73

Fax: 0575 - 45 09 66

E-mail: info@achterkampvastgoed.nl

Website: www.achterkampvastgoed.nl

  Warnsveld
Telefoon: 0575-431693 

  Fax: 0575-431830 
info@hoveniers-luijendijk.nl
www.hoveniers-luijendijk.nl

Bijlage Bronckhorst Bridgetoernooi

Aalderink
Schilderwerken B.V.

G.F. Wolbrink

de Berken 15

7221 GH Steenderen

Tel: 0575 452141

Mobiel: 06 53 234 825

Fax: 0575 452805

E-mail: g.wolbrink@chello.nl

Tel: 06-53362300 of 0575-462892
E-mail heesterhof@hotmail.com  
website www.deheesterhof.nl

Hopelijk zien we elkaar op de TUINBEURS
in DOETINCHEM van 16 t/m 19 februari

Vanaf 20 februari is het tuincentrum weer geopend

Ook voor onderhoud en aanleg van 
uw tuin het juiste adres

DRUKWERK

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij



Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak, partyhapjes, 

salades, belegde broodjes en hartige broodjes.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

Totale 
Haarmode

Z.-E. weg 6, 
7227 DL Toldijk

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor
een bank die 
al haar klanten
serieus neemt.

Marti Bulten – Bronkhorsterweg 3
7221 AA Steenderen – tel. (0575) 45 19 78 

Bakkerij Willemsen

Steenderen

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 – 7251 BA  VORDEN

400 m
2

koop-

plezier

Disbergen
Varsselseweg 25

7255 NN Hengelo Gld
(0575) 46 14 25

Z O N W E R E N  E N  S F E E R  C R E Ë R E N

SPECIALIST IN:
zonwering
markiezen
rolluiken

raamdecoratie
snelle levering

vakkundige montage
uitgebreide garantie
service & onderhoud

Nu ook onze bekende kwaliteit rolluiken 

perfect maatwerk, de beste kleuren in 

standaarduitvoeringen voor basisprijzen!

Zowel handbediend als met Somfy motoren

w w w . a m b i a n c e - z o n w e r i n g . n l

Duiven - Hengelo Gld. - Zelhem

www.bonvrie.nl

De 

”no nonsense”

Bouwmarkt

Zutphen Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk 

Tel. (0575) 45 16 55

Z.E.-weg 33 B
7227 DG Toldijk
Tel.: (0575) 45 21 14
Fax: (0575) 45 20 08
E-mail: massink@tref.nl

Massink
BROMF IETSEN

SCOOTERS

ONDERDELEN

ACCESSOIRES

TRANSPORT - OPSLAG - DISTRIBUTIE
Nijverheidsweg 11
7221 CK Steenderen

tel:  0575 - 451312
fax: 0575 - 452753

Donderwinkel Transport & Distributie vof

Nijverheidsweg 11

7221 CK Steenderen

Telefoon 0575 - 45 13 12

Fax 0575 - 45 27 53

E-mail donderwinkeltransport@hetnet.nl

Administratiekantoor 

OOSTERLAKEN

• ADMINISTRATIEVERZORGING

• LOONADMINISTRATIE

• VERZORGEN VAN BELASTINGAANGIFTEN

• OPSTELLEN JAARREKENING

De Eiken 16, 7221 GK Steenderen
Telefoon (0575) 45 12 93, Fax (0575) 45 11 35

Groen, Aanleg en Beheer

Ontwerp, aanleg en beheer van tuin, stedelijke/landschap-
pelijke beplanting, natuurprojecten en boomverzorging.

Postbus 162 Tel: 0314-380109
7000 AD Doetinchem Fax: 0314-383934

Groen, Aanleg en Beheer is gespecialiseerd in:

• Stijlvolle en creatieve ontwerpen van tuin,
park en landschap

• Aanleg en onderhoud van tuin, park en
landschappelijke beplantingen

• Boomverzorging
• Groenvoorziening

Ook in 2006 helpen wij u graag met een geheel
vrijblijvende afspraak of offerte.

Bijlage Bronckhorst Bridgetoernooi

Zutphenseweg 18

Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33

Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker



Aankomende senioren en hun huis voor de toekomst

Stichting SIR-55 ontwikkelt koop-
bungalows en -appartementen voor senioren

Fusie Hervormde Gemeenten 
Drempt en Oldenkeppel

Op zondag 8 januari  kwam er een eind
aan de (formeel) twee zelfstandige
Hervormde gemeenten te Drempt en
Oldenkeppel (Hoog- en Laag-Keppel). Er
was al jarenlang een nauwe samenwer-
king tussen beide gemeenten met één pre-
dikant, één gezamenlijke kerkenraad en

samenwerking op veel andere terreinen
als ouderen- en jeugdwerk. Toen ook de
'kerkvoogdijen' werden samengevoegd,
was de weg vrij voor een nieuwe
Protestantse Gemeente te Drempt en
Oldenkeppel, zoals de officiële naam
luidt. Deze plaatselijke gemeente maakt

onderdeel uit van de lan-
delijke PKN (Protestantse
Kerk Nederland).
Via een dienst op 8 januari
werd de 'huwelijks-plech-
tigheid' voltrokken. 
Ter gelegenheid van deze
fusie is in beide kerkge-
bouwen, het historische
kerkgebouw te Hoog-
Keppel en het even histori-
sche gebouw aan de
Rijksweg te Drempt, een
expositie ingericht, waar-
op meest oude prenten,
foto’s, tekeningen en
andere karakteristieken
uit de geschiedenis van
beide kerkelijke gemeen-
ten zijn te bewonderen. 
Op de foto geeft mevrouw
Boumeester (tweede van
links, met bril), één van de
organisatoren van de
expositie, uitleg aan
belangstellenden.

De expositie is in Drempt
én Hoog-Keppel ook nog te
bezichtigen op zaterdag 14
januari van 10.00 tot 17.00
uur en op zondag 15 janu-
ari van 14.00 tot 17.00 uur.
Bovendien is t/m 13 janua-
ri de kerk te Drempt van
14.00 tot 16.00 uur geo-
pend. De toegang is gratis.

De zorg van 50+ers met een eigen huis
Er is een groeiende groep mensen van vijftig, vijfenvijftig jaar en ouder, waarvan de kinderen zijn “uitgevlo-
gen“ of op het punt staan dat te doen. Het eigen huis is of wordt daardoor te groot. Ze zouden wat kleiner maar
vooral gelijkvloers willen gaan wonen, met aandacht voor eventuele problemen in de latere levensfase en met
behoud van de ruimte en het comfort waaraan ze gewend zijn. 
Berekeningen wijzen uit dat er in het eerste kwart van deze 21e eeuw nog wel een miljoen 50+ers zouden kun-
nen bijkomen. Doordat de zorg voor ouderen langzamerhand onbetaalbaar dreigt te worden, is de tendens dan
ook dat senioren proberen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. In de praktijk betekent dit dat steeds
meer mensen steeds vroeger gaan nadenken over hoe ze hun oude dag willen doorbrengen. 
Het is bekend dat veel ouderen graag zouden willen verhuizen naar een minder onderhoudsgevoelige woning,
die levensloop bestendig is, maar er beslist niet op achteruit willen gaan wat wooncomfort, privacy, de aan-
wezigheid van een tuin en een prettige, sociaal harmonieuze woonomgeving betreft. Slechts weinigen hebben
deze droom tot nu toe kunnen realiseren, omdat het overheidsbeleid in de afgelopen jaren niet echt heeft mee-
gewerkt aan het bevorderen van het particuliere opdrachtgeverschap voor woningbouw. Hierdoor konden
nagenoeg alleen projectontwikkelaars aan geschikte bouwgrond komen en werd het zelf laten bouwen van een
goede woning voor de meeste particulieren veel te duur. 
Sinds kort is sprake van een veranderde houding bij het Ministerie VROM van tegenover het particuliere
opdrachtgeverschap. Minister Dekker heeft onlangs in een spraakmakend interview in Eigen Huis Magazine
van november 2005 als visie gegeven, dat het particuliere opdrachtgeverschap sterk moet worden bevorderd
om de woningbouwdoelstellingen van haar ministerie in de nabije toekomst te halen. De gemeenten zullen
daaraan moeten meewerken. 
Het SIR-55 concept voldoet hieraan volledig.

De fusie van beide Hervormde gemeenten te Drempt en Oldenkeppel ging gepaard
met een feestelijke zondag op 8 januari en een expositie in de beide kerkgebouwen
van de gemeente.

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

Lichte toename
inwoneraantal Bronckhorst

Kindervoorstelling in theater ‘de Brink´

Wat is SIR-55 en waar is deze stich-
ting actief?
Stichting SIR-55 is een consumen-
tenorganisatie, opgericht om aan de
woonwensen van deze mensen tege-
moet te komen. Ontstaan vanuit de
behoefte van enkele vijftigplussers
zelf, is de stichting vanuit het zui-
den van het land al zo’n vijftien
jaren actief en zijn al tientallen pro-
jecten gerealiseerd en nog meer in
een stadium van bouw of voorberei-
ding daarvan. 
Door heel Nederland  zijn initiatie-
ven op gang gebracht die naar wij
hopen binnen afzienbare tijd tot
verdere realisering van projecten
zullen leiden.

Hoe ziet zo’n woning er uit?
De bungalows – Omdat heel veel
mensen die nu een eigen huis-met-
tuin bezitten in de toekomst het
liefst in een patio-bungalow wonen,
streeft SIR-55 er naar om, waar dat
mogelijk is, ruime patiobungalows
te laten bouwen die voldoen aan de
volgende uitgangspunten: 
grote living van ruim 50 m2; aparte
keuken; bijkeuken/berging; grote
slaapkamer van ca. 20 m2; kleinere
logeer- of werkkamer; apart toilet;
complete badkamer met bad, dou-
che, tweede toilet en vaste wastafel;
garage en patio. Alles gelijkvloers en
drempelloos met extra brede deuren
zodat, mocht in de toekomst een rol-
lator of een rolstoel nodig zijn, dat
geen probleem hoeft te zijn. Loze lei-
dingen voor een mogelijke alarmin-
stallatie liggen standaard in iedere
woning. 
In de meeste projecten zijn er
woningen die een vrij indeelbare
verdieping hebben, waar indien
gewenst bijvoorbeeld een logeer-
ruimte (afhankelijk van de ruimte
één of twee slaapkamers en een bad-
kamer) gerealiseerd  kan worden.
De vrij-op-naam-prijzen van de bun-
galows bedragen, exclusief grond,
globaal van €170.000,-  (goedkoopste
gelijkvloers) tot € 200.000,- (duurste
met verdieping). Diverse factoren,
zoals afmeting van de kavel, wel of
niet heien, kwaliteitseisen van de
gemeente zijn medebepalend bij de
prijsvorming. 
Belangrijk voor senioren is ook, dat
de woningen onderhoudsarm zijn.
Het onderhoud kan zelfs geheel uit
handen worden gegeven. Tenslotte
is het voor senioren die graag tui-
nieren van belang om te weten, dat
de bungalows behalve over een
groot terras ook over een besloten
tuin beschikken, waardoor men in

de nieuwe omgeving ongestoord
kan blijven tuinieren, zolang men
dat wil.
De appartementen - In een aantal
plaatsen en zeker in bepaalde delen
van het land zoals in het westen, ligt
het meer voor de hand om aan
appartementen te denken. Ook die
heeft SIR-55 ontwikkeld en
inmiddels ook al gerealiseerd.
Daarbij is in principe sprake van
dezelfde uitgangspunten. 

Komt er ook een SIR-project bij u in
de gemeente Bronckhorst?
Gegroeid vanuit een persoonlijk ini-
tiatief, is de werkwijze van SIR-55
dezelfde gebleven.
Contact met de gemeente wordt
opgenomen als blijkt dat er vol-
doende belangstelling is onder de
senioren van uw gemeente. Het
gemeentebestuur van Bronckhorst
heeft, zoals bekend, het bevorderen
van woningbouw voor senioren en
starters hoog in het vaandel staan.

Informatieavond in de gemeente
Bronckhorst.
Binnenkort wordt door SIR-55 in uw
gemeente een informatieavond
gehouden. 
Op deze avond zal door SIR-55 door
middel van een powerpoint demon-
stratie getoond worden hoe zo’n SIR-
bungalow er (ook van binnen) uit
ziet en hoe die op verschillende
manieren in een project kan worden
gerealiseerd.
Uiteraard zijn op zo’n informatiea-
vond afgevaardigden van de oude-
renbonden en vanuit de locale poli-
tieke partijen ook van harte wel-
kom.
Voelt u zich aangesproken door het
concept van SIR-55, belt u dan vóór 1
februari a.s. met de heer H. Pothof,
regiobestuurder in Oost Nederland,
telefoon 0547-35 16 69, of onder-
staand telefoonnummer van
Stichting SIR-55. Hij  zal er vervol-
gens voor zorgen dat u een persoon-
lijke uitnodiging krijgt voor de in
februari a.s. te houden informatiea-
vond.

Verdere informatie
Wanneer u over een computer
beschikt, vindt u op website
www.sir-55.nl uitgebreide informa-
tie met foto’s en plattegronden.      

Verdere informatie kan worden aan-
gevraagd bij Stichting SIR-55,
Postbus 545, 5600 AM Eindhoven,
telefoon 040-242 32 23, e-mail
info@sir-55.nl 

HHeett  vvoooorrllooppiiggee  aaaannttaall  iinnwwoonneerrss  iinn
BBrroonncckkhhoorrsstt  ppeerr  11  jjaannuuaarrii  22000066
bbeeddrraaaaggtt  3377..771133..  DDaaaarrmmeeee  iiss  ddee
bbeevvoollkkiinngg  ggeeggrrooeeiidd  mmeett  9966  ppeerrssoo--
nneenn,,  wwaanntt  hheett  aaaannttaall  iinnwwoonneerrss  oopp  11
jjaannuuaarrii  vvaann  hheett  vvoorriiggee  jjaaaarr  wwaass
3377..661177..

In 2005 werden 371 kinderen gebo-
ren en 358 inwoners overleden,
waarmee een geboorteoverschot
van 13 te tellen is. In totaal vertrok-
ken daarnaast nog 1.137 personen
naar elders, terwijl 1.220 personen
zich in Bronckhorst vestigden.

Daarmee is er een vestigingsover-
schot van 83 personen. Bij elkaar
opgeteld is het inwoneraantal dus
met 96 gestegen.
Het gaat nog om een voorlopig
inwonerscijfer, want in de eerste
weken van januari vinden nog aller-
lei mutaties plaats van gebeurtenis-
sen in de laatste paar dagen van
2005. Eind januari wordt een meer
definitief cijfer vastgesteld. De defi-
nitieve vaststelling gebeurt door het
CBS na verwerking van alle muta-
ties binnen Nederland.

Zondag 15 januari kent het thea-
terseizoen van cultureel centrum
´de Brink´ een vervolg met een
hartverwarmend sprookje voor
kinderen tot vijftien jaar. Het stuk
´Trollen en elfjes´ van toneelgroep
Applaus is namelijk een eigenwijze
voorstelling over een gemengd
huwelijk in een sprookjesbos.

Normaal gesproken raken de trollen
in het fantasiebos alleen verliefd op
andere trollen en elfen op elfen,
maar bij trol Tinus en elf Esmeralda
gebeurt het, ze worden stapelver-
liefd op elkaar tot ongenoegen van
de families, want trollen vinden

elfen maar zeurkousen en volgens
elfen zijn trollen vies. Maar Tinus en
Esmeralda vinden dit niet en willen
gaan trouwen.
Het Doetinchemse amateurtoneel-
gezelschap Applaus is één van de
weinige theatergroepen in de regio
die alleen voor kinderen optreedt.
In de afgelopen jaren werd met
eigentijdse voorstellingen een
prima naam opgebouwd in de
Achterhoek en daarbuiten.
De voorstelling in de Brink duurt
van 15.00 tot 16.00 uur. Nadere
inlichtingen en reserveringen kunt
u telefonisch krijgen via tel.
0314/622140.
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VORDEN Zutphenseweg 24  T. 0575-551514
H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
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PROFITEER NU OPRUIMING!

EIBERGEN J.W. Hagemanstraat 3  T. 0545-474190
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ktHalfwol ‘Classic’ in groen
500 breed  van 129,- nu voor OP=OP 69.-
Zwaar woltapijt ‘Saturnus’
400 breed van 159,- nu  OP=OP 89.50
Velourstapijt ‘Margreet’ OP=OP
500 breed, in anthraciet van 98,- nu  49.-
Frisétapijt ‘Fashion’ OP=OP
400 breed, in grijs  van 89,- nu voor 39.95
Karpetten diverse dessins 
160x230 nu UITZOEKEN per stuk 59.-
Vinyl 200 breed in diverse dessins
van 24,- p.m. UITZOEKEN nu                                 9.95

Boucletapijt ‘Cobra’
400 breed . In oker van 55,- nu voor OP=OP 39.95
Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter. (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij. )

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

Driekamer dons hoofdkussen 
60 x 70 cm Van 50,00 per stuk nu voor 39.95
4-seizoenen dekbed met synthetische vulling 
en wasbaar op 95 graden
Eénpersoons 135 x 200 Van 139,- voor 79.-
Extra lang 135 x 220 Van 155,- voor 89.-
Tweepersoons 200 x 200 Van 199,- voor 115.-
Lits jumeaux 240 x 200 Van 239,- voor 139.-
Extra lang 240 x 220 Van 279,- voor 159.-
Superzachte plaids ‘Antartica’
150 x 200 cm in 7 kleuren van 34,95 voor 29.95

€549.-
€469.-

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC
WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

HOEKBANK FLORIDA
Leverbaar in stof en leder.
In stof zoals afgebeeld 
van 1.849.-  Nu 1.499.- €1.499.-€1.499.-

€1.849.-

LEREN FAUTEUIL 
SPIRIT & COLORS

Verkrijgbaar in vele 
actuele trendy kleuren.

Van 549,- Nu 469,-

€469.-

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

We beschikken over een uitgebreid machine-
park en diverse transportmogelijkheden. Voor
het grondwerk hebben we ondermeer diverse
soorten kranen, hydraulische graafmachines,
bobcats, tril- en rijplaten en een mobiele puin-
breker. Onze transportmiddelen bestaan onder
andere uit vrachtauto’s, diepladers, trailers,
container- en zandwagens. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen (0575-451502) of kunt u terecht op
onze website (www.masselinkbv.nl). 

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

MASSELINK BV
 • LOON-, SLOOP- EN GRONDVERZETBEDRIJF •

OOK VOOR STRAATWERK

MASSELINK B.V.

Masselink is gevestigd in Steenderen

en is een gerenommeerd loon-,

sloop- en grondverzetbedrijf, 

dat al ruim 50 jaar garant staat 

voor ervaring en kwaliteit.

Vanuit deze bestaande werkzaam-

heden wordt door ons ook de

mogelijkheid geboden straatwerk 

uit te laten voeren. Zowel voor de

particulier als voor bedrijven. Een to-

taalpakket, want behalve voor het

graafwerk zorgt Masselink ook voor

afvoer van oude grond en levering

van schoon zand en materialen. 

Er kan gekozen worden uit een 

breed assortiment sierbestrating, te-

gels, natuursteen split, tegels of

vloerplaten.

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink
Voetverzorgingssalon

‘PODI’
Jacqueline Emmanouil-ter Huerne

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
tel.: 0575-55 11 41 
mob.: 06 27 35 53 82

behandeling volgens afspraak

‘PODI’

Openingsaanbieding: Pedicurebehandeling € 15,-

Openhuis zaterdag 14 januari van 10.00-12.00 uur

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Cocosmelk en Kardamom,
praktische gezondheids

bijeenkomst, arts in gesprek
Warnsveld ma. 20 uur.

Tel ( 0575) 57 51 03

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

JUTTA PFEIFFER
ARTS HOMEOPATHIE

EEN INTEGRALE DUURZAME BEGELEIDING
op uw weg naar gezondheid

BONENDAAL 52 7231 GH WARNSVELD
T: 0575-573103 MOBIEL O6-13801729
E-MAIL : J.PFEIFFER@ZONNET.NL

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

DRUKWERK

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: Felix Takkenkamp

Telefoon 06-48 794 212

mevr. van veldhuizen-Onstenk

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Weevers druk
Halseweg 3c

7021 CX  Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij
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Onder professionele begeleiding, trai-
nen op een loopband in een vacuüm
capsule leidt tot een betere doorbloe-
ding in de huid en de diepere tissue
lagen van de Benen, Buik, Dijen en
Billen. (De probleemgebieden bij
vrouwen waar vet wordt opgeslagen).
De effecten van de therapie zijn een
soepelere en strakkere huid en een af-
name van de omvang van de pro-
bleemgebieden.
"Na ruim 2 maanden zijn de bereikte
resultaten erg veelbelovend, er zijn da-
mes die meer dan 30 centimeter zijn
verloren, gemiddeld verliezen de da-
mes ruim 17 centimeter na een basis-
kuur." vertelt Vacuwellstudio mede-
werkster Ilona enthousiast, samen

met haar collega Jeanet is zij verant-
woordelijk voor de persoonlijke bege-
leiding. De combinatie van vacuüm
en beweging geeft een betere door-
bloeding, en daardoor een betere ver-
branding, afname vetcellen en celluli-
tis, vermindering van lichte spatade-
ren, koude voeten en resulteert in een
gerichte figuurcorrectie, (verlies van
minimaal 8 tot 20 centimeter!!!). Kort-
om: de dijen, de billen en de bovenbe-
nen worden dunner !!!
Ilona: "Voor de dames met het goede
voornemen om in 2006 iets aan hun
figuur te gaan doen is de Vacuwell
echt een uitkomst, daar komt nog bij
dat we in de maanden januari en fe-
bruari een korting geven op een basis-
kuur" Wilt u kennis maken met de Va-
cuWell, en ervaren hoe het is om te be-
wegen in een vacuümcapsule ? Maak
dan nu een afspraak voor een gratis
proefles. 
Maakt u in de maand januari of fe-
bruari een afspraak voor een basis-
kuur en u ontvangt korting !!!
Martine Hair & Beauty, Kapsalon,
Schoonheidssalon en Zonnestudio,
Dreef 11 Hengelo Gld, (0575) 46 57 15.
Zie advertentie elders in Contact.

Vacuwell bij Martine Hair 
& Beauty enorm succes !!!
in januari en februari korting
Martine Hair & Beauty: Kapsalon,
Schoonheidssalon, Zonnestudio,
gevestigd aan de Dreef 11 te Henge-
lo Gld heeft haar totaalpakket,
sinds een klein halfjaar, uitgebreid
met de VacuWell, een state-of the-
art apparaat dat de voordelen van
bewegen, lichte inspanning, en va-
cuüm combineert. Een loopband
bevindt zich in een capsule die zich
tot aan de zij uitstrekt.

Ontwikkeling en realisatie van inno-
vatieve gebouwtechniek, gelntegreer-
de gebouwsystemen en 'domotica' toe-
passingen zijn onze speerpunten en
deze zullen in de toekomst nog be-
langrijker worden. Gerelateerd aan
onze kernkwaliteiten willen we ons
graag nadrukkelijker profileren als

vooruitstrevend installateur. Waarbij
heldere communicatie en duidelijk-
heid naar de markt worden gekoppeld
aan een frisse, eigentijdse uitstraling.
Nadat beide bedrijven enkele jaren
zelfstandig geopereerd hebben bin-
nen de Winkels installatiegroep, heb-
ben we daarom besloten per 1 januari
2006 onze activiteiten te continueren
onder de naam Winkels Techniek.

De jaarwisseling is een uitstekend mo-
ment om onze nieuwe naam kenbaar
te maken. Een nieuw gezicht, maar ge-
stoeld op de bekende namen die in het
verleden hun sporen hebben ver-
diend, Hillen en Emsbroek 47jaar
resp. 175 jaar.  Met een totaal perso-
neelsomvang van meer als 160 vaste
medewerkers wordt met ingang van 1
januari inhoud gegeven aan ons mot-
to 'toekomst in techniek'.

Hillen en Emsbroek worden
Winkels Techniek
Ruim twee jaar geleden, in septem-
ber 2004, werd in goed overleg Ems-
broek Installatietechniek uit Vor-
den toegevoegd aan Hillen Installa-
tietechniek. Sindsdien leveren we
als multidisciplinair installateur
vanuit onze vestigingen in Vorden
en Enschede alle elektrotechnische
en werktuigbouwkundige diensten
en installaties voor woningbouw,
utiliteit en industrie. De activitei-
ten vinden plaats op regionaal, pro-
vinciaal en (inter)nationaal niveau.

In het afgelopen jaar is DCH opge-
schrikt door een ziekte die enkele le-
den van de damvereniging trof. Daar-
om werd aan de deelnemers een in-
schrijfgeld van 5 euro gevraagd dat
werd bestemd voor de kankerbestrij-
ding. Aan het oudjaarsneldamtoer-
nooi deden zeventig dammers mee.
Met dit aantal was Ons Huis goed be-
zet. Veel bedrijven boden spontaan
hun diensten aan of stelden gratis prij-
zen beschikbaar. Weekblad Contact
verleende alle medewerking wat be-
treft publiciteit om ook de huisdam-
mers voor dit toernooi uit te nodigen.
Omdat het voor een goed doel was,
kwamen er meerdere giften binnen
van mensen die niet meespeelden
maar wel inschrijfgeld gaven. Ook de
Hengelose supermarkten Super de
Boer en Albert Heijn gaven hieraan ge-
hoor door prijzen beschikbaar te stel-

len. Bakkerij Hengelo zorgde er tevens
voor dat er wat lekkers was bij de kof-
fie. Het bestuur van Ons Huis stelde de
huur van de grote zaal ter beschikking
voor het goede doel, evenals de familie
Van Dokkum die zorgde voor de zaal,
koffie en dergelijke. Ook zij tastten in
de buidel voor het KWF. De opbrengst,
450 euro, werd door de secretaris van
DCH Han Tekelenburg overhandigd
aan Thea Nijenhuis. Zij is namens
het KWF contactpersoon voor Henge-
lo. Het bestuur van DCH wil iedereen
bedanken, die op welk manier dan
ook, dit toernooi tot een prachtig,
sfeervol en sportief evenement heeft
gemaakt. DCH werd in 1935 opge-
richt. Jan Heijink is al vanaf de oprich-
ting lid. De damnestor werd begin vo-
rig jaar gehuldigd voor zijn zeventig
jaar lidmaatschap door de voorzitter
van DCH. Namens de KNDB overhan-

digde de heer T. Mik een oorkonde. De
eindstanden van de verschillende
groepen zijn:

Hoofdklasse A: 1. Wouter Ludwig 7-13,
2. Eddy Hoebink 7-10, 3. Han Seinhorst
7-9. Hoofdklasse B: 1. Freddy Hofman
7-9, 2. Herman Luimes 7-9, 3. Bob Ker-
sten 7-9. 
Eerste klasse A: 1. Johan Hoevers 7-9, 2.
Han Bruggink 7-10, 3. Simon Wiersma
7-9. Eerste klasse B: 2. Gerrit Klompen-
houwer 7-9, 2. Wim Sonderen 7-9, 3.
Jan Huisjes 7-8. Eerste klasse C: 1. Henk
kKl. Kranenberg 6-9, 2. Bert Stege  6-9,
3. Martin Bruinsma  6-7.
Tweede klasse A: 1. Rodier Evers 7-10,
2. Dinant Stegeman 7-9, 3. Michiel
Even 7-9. Tweede klasse B: 1. Henk Lan-
sink 7-10, 2. Gerrit Maalderink 7-8, 3.
Gerrit Dimmendaal 7-8. Tweede klasse
C: 1. Gert Hulshof 6-10, 2. Yke Schota-
nus 6-7, 3. Jos Heuvelink 6-7.

Huisdammers:1. Bert Kl. Kranenberg
7-14, 2. Gerrit Roeterdink 7-8, 3. Wilco
Zonnenbreg 7-8.

Opbrengst 450 euro naar kankerbestrijding KWF

Dammers jubileumtoernooi DCH

Het sneldamtoernooi van de jubilerende DCH is een groot succes gewor-
den. De Hengelose damclub, die vorig jaar zeventig jaar bestond, hield een
jubileumtoernooi. De opbrengst was 450 euro en gaat in zijn geheel naar
de kankerbestrijding van het KWF.

Secretaris Han Tekelenburg van DCH overhandigd de envelop met de opbrengst aan Thea Nijenhuis van KWF Hengelo

Thijs van Amerongen heeft in de afge-
lopen week verschillende crossen ge-
reden in België. En niet zonder suc-
ces. Werd hij op 24 december nog 12e
in Diegem (winnaar Niels Albert uit
België), op Tweede Kerstdag reed hij in
de Wereldbekercross in Hofstade naar
een mooie 3e plek. Winnaar werd Ke-
vin Pauwels uit België. Lange tijd reed
Van Amerongen op een tweede plek.
Echter, in de laatste ronde werd hij in-
gehaald door Sebastiaan Langeveld en
verslagen in de sprint. Op woensdag
28 december reed Van Amerongen in
Loenhout naar een 12e plek. Winnaar
was hier wederom Niels Albert. In de
afgelopen week werden ook de laatste
twee wedstrijden voor de GOW-compe-
titie verreden in Almelo en Oldenzaal.
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 ston-
den veel RTV-ers aan het vertrek. Bij de
Elite reed Jan Weevers naar een mooie

4e plek (10e eindklassement). Richard
Sleumer werd 11e (4e eindklass.), Peter
Makkink 13e (12 eindklass.), Bart Beze-
mer 19e (13e eindklass.) en Martin Wi-
jers 23e. Bij de Dames reed Greta Klein
Brinke naar een 2e plek. In het eind-
klassement werd zij ook 2e. Susan de
Lijser werd 4e (9e eindklass.). Nieuwe-
ling 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 fina-
lewedstrijd, maar behaalde in het
eindklassement toch een mooie 5e
plek. Op 7 en 8 januari werden in het
Brabantse Huybergen de Nederlandse
kampioenschappen veldrijden verre-
den. Hier deden ook weer verschillen-
de renners van RTV Vierakker Wich-
mond aan mee. 
Thijs van Amerongen kon hier zijn
plek in de WK-ploeg zekerstellen. Het
WK veldrijden wordt eind van deze
maand verreden in Zeddam.

Van Amerongen op podium
in Wereldbekercross

Op woensdag 18 januari  vanaf 19.00
uur a.s. is er weer gelegenheid om met
de CDA fractie te spreken. Zaken die
op de agenda van de raad staan, maar
ook andere zaken betreffende de ge-
meente Bronckhorst, kunnen bespro-

ken worden. Als u belangstelling heeft
kunt u een afspraak maken met de
fractiesecretaris Jannie Rexwinkel, tel.
(0575) 46 34 76. Vermelding van onder-
werp is belangrijk om te zorgen dat de
specialist van de fractie aanwezig is.

Spreekuur CDA



Slipjacht door Hummelo en Keppel

Jachtvereniging Soestdijk is in 1964 opge-
richt en komt al jaren naar deze streek voor
een jaarlijkse slipjacht. Er wordt hierbij
uiteraard niet op echte dieren gejaagd,
maar de ‘meute’ jachthonden volgt een
reukspoor, dat vooraf door het veld is
getrokken. Het spoor wordt gemaakt met
een bundel lappen met vossenlucht, die
over de grond getrokken wordt. De slip-
trekkers gaan hierbij lopend dwars door
bossen en velden, over omgevallen bomen,
over hekken en sloten (zie foto). Die lappen
worden de ‘slip’ genoemd, vandaar ook de
naam slipjacht. Ruiters en amazones vol-
gen de meute.
Dit jaar waren de jagers van de
Westfälische Sleppjachtverein met hun
honden uitgenodigd deel te nemen aan de
slipjacht. Tegen 12.15 uur vertrokken de
ruiters en amazones, voorafgegaan door de
meute honden, vanaf De Gouden Karper in
Hummelo. Bij kasteel De Kelder in
Doetinchem was een pauze ingelast, waar-
in het publiek in het koetshuis versnape-
ringen kregen aangeboden in de vorm van
koffie, erwtensoep en glühwein. Terwijl de
circa zestig in groene en rode jassen gesto-
ken amazones en ruiters in het Kasteel
genoten van een hapje en een drankje,
mochten toeschouwers de paarden overne-
men en laten uitstappen.
Jachthoornblazers luisterden het evene-
ment muzikaal op.
Oorspronkelijk gebruikten jagers jacht-
hoorns om elkaar in het veld signalen te
geven. Voor allerlei situaties bestaan speci-
fieke signalen, zodat de jagers wisten welk
type wild was gesignaleerd, wat de loop-
richting was, etc. Naderhand zijn korte
composities ontstaan, geïnspireerd op deze
jachtsignalen. Deze composities worden

Zaterdag 7 januari was het landelijke gebied rondom Hummelo, Laag-Keppel en Doetinchem het toneel van
een prachtig schouwspel. De jagers van Jachtvereniging Soestdijk waren met hun paarden en honden in deze
mooie streek neergestreken voor hun jaarlijkse slipjacht. Vele belangstellenden waren op het spektakel afge-
komen om de ‘jacht’ te volgen.
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Een groot aantal belangstellenden
heeft in het afgelopen jaar gebruik
gemaakt van de mogelijkheden van
het pilotproject, waarin WWB-
klanten gebruik konden maken
van door de gemeente ingehuurde
expertise om belasting terug te vra-
gen. Met name door de gestegen
ziekenfondspremie hadden veel
mensen met een laag inkomen
recht op een belastingteruggaaf.
Veel mensen weten dit niet en laten
hierdoor een (flink) bedrag liggen
bij de belastingdienst. Omdat het
jaar 2004 voor veel mensen financi-
eel een moeilijk jaar was, heeft de
gemeente Bronckhorst WWB-klan-
ten geholpen om het geld dat nu
bij de belastingdienst blijft liggen
terug te krijgen. De gemeente had
een deskundige ingehuurd voor de
hulp bij het invullen.

Van de doelgroep van ongeveer 250
personen hebben 108 personen gere-
ageerd om hulp te krijgen bij het
invullen van het belastingformulier.
Hiervan krijgen 54 personen naar
verwachting gemiddeld een bedrag
van € 241, -- terug in verband met bij-
zondere kosten. 
Pas in 2006 wordt definitief duide-
lijk of de bedragen die aangevraagd
zijn ook werkelijk zijn terug ontvan-
gen. 
Van de overige 54 personen bleken
11 personen geen recht te hebben op
teruggaaf, is bij 4 personen geen
actie ondernomen, omdat zij zou-
den moeten betalen, heeft 1 aangif-
te wel tot actie geleid, hebben 3 per-
sonen afgebeld, zijn 25 personen
niet gekomen of hebben op het laat-
ste moment afgebeld en hebben 10
personen hun aangifte in de tussen-
tijd door anderen in laten vullen. 

internationaal gebruikt om de
jacht, en ook de slipjacht, muzikaal
te omlijsten.
Na de pauze ging de tocht verder om
te eindigen in een weiland bij het
kasteel in Laag-Keppel waar de hon-

den hun beloning kregen: koeien-
pens. De honden bleven keurig in
een grote cirkel wachten totdat de
‘lekkernij’ in de lucht gegooid werd
en verscheurd mocht worden. Een
ware traktatie.

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne 
wasstraat en over 4 eigen wasboxen 

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID 
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation 
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte 
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en 
de diverse acties belt u 0314-620471.

T A N K S T A T I O N

Dorpsbelangen, 
ook in uw belang

HHeett  iiss  aall  wweeeerr  eeeenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  ddaatt  ddee  ‘‘oouuddee’’  ggeemmeeeenn--
ttee  HHuummmmeelloo  eenn  KKeeppppeell  wweerrdd  hheerriinnggeeddeeeelldd  iinn  ddee  nniieeuu--
wwee  ggeemmeeeennttee  BBrroonncckkhhoorrsstt..  HHeett  ggeemmeeeenntteehhuuiiss  wweerrdd
ggeezzoonnddhheeiiddsscceennttrruumm..  
WWaaaarr  hheett  vvrrooeeggeerr  hheeeell  eeeennvvoouuddiigg  wwaass  vvoooorr  ddee  iinnwwoo--
nneerrss  vvaann  hheett  ddoorrpp  oomm  zzaakkeenn  ttee  rreeggeelleenn  eenn  kkwweessttiieess
aaaann  ttee  kkaaaarrtteenn  ddoooorr  eevveenn  bbiinnnneenn  ttee  ssttaappppeenn  bbiijj  hheett
ggeemmeeeenntteehhuuiiss,,  wwaaaarr  mmeenn  ddaann  mmeeeessttaall  ooookk  wweeeerr
bbeekkeennddee  ggeezziicchhtteenn  zzaagg,,  mmooeett  mmeenn  ddaaaarrvvoooorr  tteeggeenn--
wwoooorrddiigg  ''hheelleemmaaaall''  nnaaaarr  HHeennggeelloo  ((GG))..

Om het contact tussen de bewoners van de diverse
dorpen met het gemeentebestuur goed te laten ver-
lopen, is besloten tot de oprichting van een (of meer)
dorpsbelangenorganisatie(s) voor bewoners van de
oude gemeente Hummelo en Keppel. 
Op donderdag 12 januari wordt er vanaf 20.00 uur
een bijeenkomst gehouden in het gebouw van De
Bongerd in Hoog-Keppel. 
Tijdens deze bijeenkomst worden de inwoners geïn-
formeerd over alle aspecten van een dorpsbelangen-
organisatie. Peter van Heek, coördinator bij de vere-
niging Kleine Kernen Gelderland zal in een lezing
één en ander uiteenzetten. Tegelijkertijd zal er geke-
ken worden in hoeverre er bij de aanwezigen belang-
stelling is voor het oprichten van zo'n organisatie.
Het spreekt vanzelf dat een organisatie, die zich in-
zet voor behoud en verbetering van de kwaliteit in de
directe leefomgeving, niet veel kan uitrichten zonder
de steun van de inwoners.
Het is dan ook van belang dat zo veel mogelijk men-
sen blijk zullen geven dat ze dit initiatief een warm
hart toedragen. 
U wordt dan ook allemaal verwacht.

Pilotproject
belastingteruggave 2004
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Riek kik op de klokke, ze hef gestom-
mel vernommen. Zol de jonge oet 't
bedde kommen? En jao eindelijk het
jong lut zich zeen met een gezichte
van olde lappen. Riek: "En heb iej 't
gezellig gehad in Vorden in de Sport-
hal 't Jebbink?  

Erik knikt en slurpt, de oogne half
dichte, mooders koffie. Hee mot earst
nog wat biejkommen. Erik: "Het was
harstikke vol. Alles uutverkoch. En
dat al een paar jaor achter mekaar.
Niks gin trammelant en lekkere mu-
ziek. Op tied kaartjes kopen anders
griep iej d'r naost. En ai eenmaol bin-
nen waarn, gin hen en wear geloop.
Iej komt er veur ne tweede kear neet
wear in." Met geneugen kik Riek naor
d'r groten jonge. Wat ne andern tied
as vrogger. Ze meenden dat Erik pas
rond zes uur in de morgen thuus
kwam. Dat mosten de breurs van Riek
um vrogger neet lappen. Dan zwaai-
den d'r wat. En zij zelf as meiken? Ja
van zelf, dat gebeurn neet. Op zien
dochters was vader extra zuunig. Of
dat better of slechter was? Het is no
eenmaol zo. Efkes later via de tele-
foon is heurn of Hendrik zin hef
umme met te gaon naor de niejaors
viziete biej Hotel Bakker in Vorden.
Dat is veur de nieje gemeente Bronck-

horst. Den Hendrik hef in Zelhem
vulle baantjes. Hij dut vulle vrijwil-
ligers wark en dus heurt hij d'r te
wezzen. Want daor is toch zonne
niejaors receptie veur. Umme oew te
laoten zeen waor ai veur staot. Of dat
no de Plattelands vrouwleu bunt of
de middenstanders of de sportclubs
of de boern.   

Iej kunt dan informeel is van gedach-
ten wisselen. Dinge die oew dwarszit
of graag veur me kare maakt wilt heb-
ben, an de raodsleden verteln. In de
buurgemeenten doot ze dat neet en
denkt ze dat het de 5000 euro neet
weard is. En dat is toch dom want
juust van Lochem en Berkelland leas
iej in de krante van oplopende  arger-
nissen tussen gemeente en burgers.
Wat hef de gemeente Lochem al neet
an gerechtskosten betaald de leste ja-
orn? No wilt ze in een kear 400 euro
extra toeristen bijdrage per sta car-
ravan en dat oaver vier jaor met te-
rugwarkende kracht. Dus 16oo per
carravan extra. Wanneer ze wat infor-
meler met mekaar gepraot hadden,
mekaar better kenden, dan was dat
neet zo op de spitse edreefne. Daor is
no zonne grote niejaors-viziete biej
Bakker veur. De'n andern dag dut
Gerrie verslag an Gert. Ze is d'r gewest

met Riek en Hendrik. Gerrie: "D'r was
n'n hoop volk. Maor ai de leu laot sta-
on en gin steule geeft dan kunt er
ne'n hoop in. Allenig, ai last hebt van
een slecht gehoor blief thuus. Net een
vol kippenhok 's morgens met 't eier
leggen. De burgemeister van Bronck-
horst kan 't mooi zeggen. Hij wil ons
an 't sporten hebben en hef zelf ok
goeie plannen. Ne hele riege op 't po-
dium gehuldigd, die hard kunt fiet-
sen, lopen of wat met ne motor cros-
sen. En de drie uutblinkers? 

De earsten pries kreeg het koppel dat
met mekaar zorgt dat Steenderen en
umgeving d'r  prachtig biej lig. Land-
schaps onderholt. De andere beiden,
de mevrouw uut Hengel en de man
uut Vorden kregen elk 50 euro en ne
bos bloemen met no huus. Het zal
mien beniejen of  volgend jaor Zel-
hem en Hummel ok is oet 'n bos komt
met zulkke goeie vrijwillege arbei-
ders?. Ze zult in Zelhem  ne zaal heb-
ben die groot genog is? Anders mot
de gemeente ne tente huurn. Die
boern dansers (ze hadden toch hun
uniform al an) kunt veur wat extra's
zorgen. Laot ze d'r een echt Bronck-
horster niejaors feest van maken."

De Baron van Bronckhorst

Baron van Bronckhorst

Nie’js uut 
Bronckhorst 
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Riek vol zelfvertrouwen: "Hier Gert,
kiek dat is an. Hier de krante met ne
foto, iej zatten te drammen dat wie in
Zelhem niks hebt um te laoten zeen.
Wie waarn een stel omhooggevallen
keuterboertjes, maor no kriege wie
een erfgoed-museum." 

Gert en Hendrik bekiekt de foto en
ziet niks gin bizunders. Gewoon een
boern huus. En mot dat dan een mu-
zeum worden? 

Hendrik tempert Riek en zeg: "Och
jao, ze hebt ne stichting opgericht en
dan heb iej kans op ne pot subsidie
uut Brussel. De gemeenteraod in Zel-
hem hef indertied, nog efkes veur 't
sluuten van de markt, de boerderiej
Reuterdink in arfpacht weggegeven.
En dan dut de RABO ok nog een duit
in 't zeksken en vulle vrijwilligers
wark." Gert zuut dat neet zitten. Efkes
iets anders dan kasteel Vorden met al-
les er op en er an, hij zag dat in Vor-
den met de kastmis. Hij is neet zo vlot
met lid worden van stichting of club
umme olden rommel overeind te hol-
len, ne olde watermulle of ne wind-
mulle waor de wieken af valt. In Vor-
den hebt ze d'r straks al vier, ene wa-
termulle bie kasteel Hacfort  en ene
in buurtschap Linde met wieken en

het centrum bunt d'r nog twee. Mis-
schien is er in Hummel nog wel een
antiek cafe of ne boerderieje zoas
hier in Zelhem. Het onderholt kost
vulle geld en dan? Iej loopt veur een
paar cent  rond en dan kom iej d'r
nooit wear. Gert: "weet iej wat ik ge-
leuve, museums bunt letterlijk uut
de tied. Wie hebt vuls te vulle olden
rommel.     In Hengel een oorlogsmu-
seum. In  Kranenbarg een karke met
beelden. Erve Kots in Lievelde en Erve
Brooks in Gelstern olde karren en ne
holten ploog ne zeise en andern ol-
den rommel an de wand. In Borculo
van alle soorten biej mekaar. Het mot
op de duur met gemeenschaps geld
an de gange blieven want wiej bunt
d'r op uut gekeken. Het liekt  vuls te
vulle op mekaar. In onze tied mot het
flitsent wezzen en sensatie geven. 

Onze generatie  hef dat al te vake ze-
ne en het jonge volk hef gin belang-
stelling. Zo'n vrogger gemeentehuus
van Zelhem wanneer ze d'r een zorg-
hotel van kunt maken dan is dat nut-
tig, maor zon museum Reuterdink?
Ik zie een heel andern kop in de kran-
te 'Bronckhorst koploper OZB..' wat
denk iej daor van? Wie heurt no bie
de tien koplopers, wat dizze belasting
angeet. En de raod? Biejkans gin com-

mentaar? Ik leaze in de krante dat er
in Amsterdam 1000 ambtenaarn ar-
gens op ne loonlieste staot, in ge-
meente dienst, die nooit op 't wark
komt en zich ok neet hooft te melden
en toch gewoon elke maond de cen-
ten betaald kriegt. Ho is het toch
meugelijk? Dan vraog ik mien af ,ho
zal dat in onze gemeente Bronck-
horst wezzen? Ho vulle bunt er an 't
wark van al die vroggere ambte-
naarn? Hovulle kregen er een baan-
tjen wat niks mear veurstelt?" Gerrie
kump in 't gewear. Ze argert zich
meest an Gert zien nagatief gepraot. 

Met een wat ongelukkig gezichte en
een scheef oge richting Hendrik um-
me hulp vraogend:" Iej hebt makkelijk
praoten Gert. Nog nooit met ander sa-
men buuten de deure 'warkt. Is het
gek dai het neet mear zeet zitten met
al die veranderingen en liever ziek
bunt. Misschien dat ander blie bunt
dai oew gezichte neet mear laot zeen.
D'r bunt zo vulle leu die zonder war-
ken an de kost komt. Dat kan tegen-
swoardig. Er is nog nooit zovulle geld
an luxe uutgegeven in dizze maond
en nog nooit is er zovulle in een paar
uur  letterlijk verknald as dit jaor".

De Baron van Bronckhorst

Baron van Bronckhorst

Nie’js uut 
Bronckhorst 
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Vorige week is de Baron van Bronckhorst alleen in Contact Midden geplaats (in verband met ruimtegebrek),
vandaar ook deze nog een keer op de Bronckhorstpagina

Designer en goudsmid Luci Aversteeg,
van atelier Elcerlyck in Bredevoort,
ontwerpt samen met u een passend
sieraad voor elk moment. Een geboor-
te sieraad, de eerste vingerafdruk van
een nieuwe wereldburger in een han-
ger gevat. De waardering van oplei-
ding of studie, bekroond en beloond
met een bijzonder sieraad. Een "Ik heb
je lief" ring, kan worden verwerkt in
unieke trouwringen en aangevuld
met sieraden speciaal voor de trouw-
dag. Ze liggen stil in een doosje, een
ring, oorstekers, erfstukjes van een
goede vriend of familielid. Door de
verandering naar een eigentijdse
vorm draag je altijd tastbaar een stuk-
je met je mee. Rouwsieraden, steeds
meer ontdekken we de emotie van een
overleden geliefd en dierbaar mens.
De speciale band die we voelen kan ka-
rakteristiek vorm krijgen in een per-
soonlijk sieraad waarin as of haar ver-
werkt is. Het verhaal van mensen bij
een ontwerp staat centraal voor de uit-
eindelijke vorm en uitvoering van een

sieraad. Luci Aversteeg besteedt hier-
aan ruim tijd en voor het maken van
een sieraad kan dan ook het beste een
afspraak gemaakt worden, want uw
sieraad verdiend alle aandacht. Rela-
tiegeschenken Er zijn van die momen-
ten dat je graag je waardering aan een
voor jouw bijzondere persoonlijke of
zakelijke relatie, tastbaar wilt maken. 

Een jubileum of afscheid is dan vaak
de aanleiding om een sieraad of object
aan te bieden. Een ring, broche of sier-
speld geven de mogelijkheid om met
verschillende materialen en vormen
een eigen ontwerp of logo te creëren,
dat blijvend uniek is voor de ontvan-
ger. In onze collectie fotoboeken zijn
voorbeelden te zien om gezamenlijk
tot het juiste idee te komen. Designer
en goudsmid Luci Aversteeg besteedt
veel tijd om te luisteren naar het ver-
haal dat centraal staat in het ontwerp.
Om een opdracht alle aandacht te ge-
ven die het verdient, is een afspraak
gewenst.

Exposities in bibliotheek

Sieraden voor een leven lang In de bibliotheek Aalten kunt u van 3 januari
tot 14 februari kennismaken met handgemaakte sieraden, die bij elke fase
in een mensenleven, de emotie rond zo'n gebeuren weergeven

We hebben dan de goede gewoonte
om de dienst van zondagmorgen in
die week gezamenlijk met andere ker-
ken te vieren. Tot nu toe was dat met
de Protestantse Gemeente in Zelhem.
Beurtelings vond de dienst plaats in
onze kerk of in de Lambertikerk in Zel-
hem. In de loop van het afgelopen jaar
groeide in de Protestantse Gemeente
in Halle de behoeft om zich aan te

sluiten bij ‘onze’ Raad van Kerken Zel-
hem-Keijenborg. Met ingang van
2006 spreken we dus van de Raad van
Kerken Zelhem-Keijenborg-Halle. En
als we nu een gezamenlijke dienst
hebben dan is dat beurtelings in een
van de drie kerken. Daarom is de eer-
ste gezamenlijke dienst van 2006 in de
Grote Kerk van Halle. Op zondag 15 ja-
nuari is er geen viering in de kerk in
Keijenborg (zaterdagavond wel). Ieder-
een is van harte welkom om mee te
gaan naar de Grote Kerk in Halle, om
samen in deze week van gebed voor de
eenheid, ook echt samen te bidden
voor die eenheid. De viering begint
om 10.00 uur.

Week van gebed voor de
Eenheid van de Kerken
‘Wat moet de parochie Sint Jan de
Doper uit Keijenborg in Halle?’,
staat in de Sint Jan’s Bode. De week
van 18 tot en met 25 januari is de
week van gebed voor de Eenheid
van de Kerken.

Een groot deel van de groep gaat dit
jaar naar Zambia om daar een oplei-
dingscentrum te bouwen. Eén van
hen gaat naar Ghana voor de bouw
van een kliniek en er gaat één naar
Egypte om een noodopvang te bou-
wen. Om hiervoor geld bij elkaar te
krijgen wordt op 28 januari aanstaan-
de een sponsoractie gehouden. Hierbij
gaan de jongeren van World Servants
om de hele gemeente Bronkhorst

heen fietsen, waarbij onderweg diver-
se opdrachten moeten worden uitge-
voerd. Over het sponsoren hiervoor
komt nog nadere informatie! 

Ook dit jaar wordt weer een oud ijzer-
actie gehouden en wel op 27 en 28 febr.
en 1 maart 2006. Hebt u thuis nog oud
ijzer staan wat aan de World Servants
ter beschikking gesteld kan worden,
kunt u bellen naar het onderstaande
nummer en zij komen het met alle ple-
zier voornoemde dagen bij u ophalen.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar Arno Geurts, tel. (0575) 45 21 37
of surf naar www.wssteenderen.tk.

World Servants acties
2006, een jaar dat voor de jongeren
van World Servants in het teken zal
staan van acties om bouwprojec-
ten in Afrika te realiseren. 
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Op zondag 15 januari 2006 vindt het
13 Euregionaal Prinsengala plaats. Zo-
als in de voorgaande jaren zullen ook
nu weer vele tientallen Prinsen, Prin-
sessen en Prinsenparen van het inter-
nationale carnaval, met gevolg, hun
opwachting maken in zalencentrum
De Kruisberg in Doetinchem. Vanaf
10.00 uur worden zij verwelkomd door
Doetinchems burgemeester mevrouw
M. Horsselenberg. Na de plichtplegin-
gen en de uitreiking van de speciale
gala-medaille aan de hoogwaardig-
heidsekleders krijgen deze een gezel-
lig en uitgebreid Prinsenontbijt aange-
boden met een Leutekumse koffie-
tafel. Daarna volgt de intocht in de
grote zaal, waar de honderden carna-
valisten al enige tijd werden vermaakt
door muziek van onder andere de Star-
light Danceband, dweilorkest de De-
venter Dweilers en dans van de dans-
garde the Stardancers. Nadat de hoog-
heden weer zijn verenigd met hun 'on-
derdanen' kan het grote feestprogram-
ma beginnen. Naast de al eerder ge-
noemde artiesten volgen de optredens
elkaar in een snel tempo op. Bandparo-
dist Maarten de Groot zet de zaal op
zijn kop, zangeres Samantha laat het
publiek genieten van haar prachtige
stem en als klap op de vuurpijl zal
Grad Damen een spetterend optreden
verzorgen. Reden genoeg dus om op
zondag 15 januari naar de Kruisberg te
komen om te genieten van dit fantas-
tisch spektakel. Reserveer wel vooraf,
want vol = vol! Kaarten verkrijgbaar bij
De Kruisberg of telefonisch te reser-
veren op tel. (0314) 32 41 23.

Grad Damen 
bij het 13e Euregionaal Prinsengala

BELANGRIJKSTE WIJZIGING
Eind vorig jaar is de nieuwe Subsidiere-
geling cultuur Gelderland 2006 vastge-
steld. De spelregels zijn wel wat veran-
derd. Het belangrijkste is dat een initia-
tief inhoudelijk vernieuwd moet zijn
of een groot en nieuw publiek weet te
bereiken. Wat dat betreft ligt de lat ho-
ger dan in het verleden. Verder wordt
er in de nieuwe regeling geen verschil
meer gemaakt tussen amateurs en pro-
fessionals. Een belangrijk winstpunt is
verder dat het eenvoudiger is om voor
subsidie in aanmerking te komen. In
de loop van volgend jaar wordt het
zelfs mogelijk om de aanvraag via het

internet in te dienen. De regeling staat
los van de vaste subsidies voor kunst-
en cultuurinstellingen. 

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
Er zijn verschillende subsidiemoge-
lijkheden. Hieronder staan ze kort
vermeld: 
- Subsidies beeldende kunst, theater,

dans, muziek en vormgeving. 
- Subsidies voor musea
- Subsidie voor publicaties over de

Gelderse geschiedenis
- Subsidies voor kunstopdracht of -

aankopen van Gelderse gemeenten, 
waterschappen en non-profitinstel-
lingen. De kunst moet een 
publieke bestemming hebben.

MEER WETEN?
Meer over de subsidieregeling cultuur
en het aanvragen van cultuursubsidies
is te vinden op www.gelderland.nl/cul-
tuur. Er zijn drie verdeelrondes waar-
voor de indieningstermijnen sluiten
op 1 februari, 1 juni en 1 oktober. Er is
ook een brochure beschikbaar. Deze is
op te vragen bij de afdeling Cultuur,
tel. (026) 359 92 07.

Subsidieregeling cultuur
Cultuur geeft kleur aan ons leven,
brengt ons op andere gedachten en
leert ons open te staan voor het an-
dere, het verleden en het ondenk-
bare, het verleden en het ondenk-
bare. Daarom investeert de provin-
cie Gelderland in cultuur. Met de
subsidie krijgen mensen die hun
nek uitsteken voor cultuur in Gel-
derland, een financiële steun in de
rug. Of het gaat om gemeenten, in-
stellingen of individuele personen.

Vanaf 1 januari hebben patiënten
geen verwijsbriefje meer nodig van
een huisarts voor een bezoek aan
de fysiotherapeut. 

De minister van VWS heeft hiertoe be-
sloten, omdat rechtstreekse toegang de
keuzevrijheid van patiënten vergroot.
Bij patiënten die rechtstreeks naar de
fysiotherapeut gaan, wordt eerst door
de fysiotherapeut beoordeeld of ze aan
het juiste adres zijn, of moeten worden
doorgestuurd naar een collega, arts of
specialist. Patiënten kunnen vaak snel-
ler worden geholpen, wat in veel geval-
len leidt tot sneller herstel. Ter voorbe-
reiding op de rechtstreekse toegang,
hebben registerfysiotherapeuten een
verplichte scholing gevolgd en zijn pro-
tocollen opgesteld. De fysiotherapeut
blijft de huisarts informeren over be-
handelingen. De huisarts houdt dus
een centrale rol in de coördinatie van
de zorg van patiënten. Rechtstreekse
toegang wordt door praktisch alle zorg-
verzekeraars volledig vergoed. Op
www.fysiotherapie.nl staat vermeld op
welke wijze de verschillende zorgverze-
keraars rechtstreekse toegang onder-
steunen. Aan de invoering van recht-

streekse toegang, ook wel bekend als '
Directe Toegankelijkheid voor de Fysio-
therapeut'(DTF) is veel vooraf gegaan.
In 2003 heeft het College voor Zorgver-
zekeringen (CVZ) aan TNO Preventie en
Gezondheid de opdracht gegeven een
pilot uit te voeren naar de effecten van
DTF. Hieruit kwam naar voren dat pa-
tiënten, huisartsen en fysiotherapeu-
ten rechtstreekse toegang waarderen
en dat fysiotherapeuten na scholing
prima in staat zijn om patiënten zon-
der verwijzing van een arts of specialist
te behandelen. Patiënten kunnen vaak
sneller worden geholpen, wat in veel
gevallen leidt tot sneller herstel. Het
CVZ heeft vervolgens een advies uitge-
bracht aan de minister en deze heeft
besloten tot een brede invoering van
rechtstreekse toegang op 1 januari
2006. Ook de Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie is positief over
rechtstreekse toegang. (Het KNGF be-
hartigt de belangen van ongeveer
20.000 fysiotherapeuten. Vanuit het
hoofdkantoor in Amersfoort en vanuit
zes regiokantoren biedt het KNGF on-
dersteuning op beroepsinhoudelijk, so-
ciaal maatschappelijk en economisch
gebied).

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Geen verwijsbriefje meer nodig
voor de fysiotherapeut!

Op zaterdag 31 december 2005 was de
start in Lissabon. Deze modderige pro-
loog voerde naar Portimão over 370 ki-
lometer. Zondag 1 januari 2006 werd
gereden van Portimão naar Málaga
over 567 kilometer. In Málaga werd
met de boot overgestoken naar Nador.
Bob ten Harkel beleefde de schrik van
zijn leven, toen hij ontdekte al zijn pa-
pieren kwijt te zijn! Zonder rijbewijs
en paspoort mocht hij de rally niet rij-
den. Zijn vrouw belde, in paniek, de
burgemeester op en legde het pro-

bleem voor. Burgemeester Aalderink
zag er persoonlijk op toe dat maan-
dagochtend per direct en met grote
spoed een nieuw paspoort en rijbewijs
werden gemaakt en verscheept naar
de Ambassade van Cassablanca. Daar-
na konden de papieren worden over-
handigd aan Bob ten Harkel die daar-
na de rally kon vervolgen. Hij bedank-
te de burgemeester in een interview
met Allard Kalff voor RTL7.
Maandag 2 januari was de eerste rit in
Marokko. Van Nador naar Er Rachidia

was 672 kilometer. Er werd gereden
over stenige ondergrond, door de ber-
gen en met oversteekplaatsen over het
water.
Dinsdag 3 januari werd van Er Rachi-
dia naar Ouarzazate gereden over 639
kilometer. Woensdag 4 januari was
van Ouarzazate naar Tan Tan over 819
kilometer, een terrein met greppels,
veel stenen en gaten. Foutloos navige-
ren was belangrijk voor een goede tijd,
maar zeker om het gevaarlijke par-
cours schadevrij te rijden. Toch kon
Bob ten Harkel weer een paar plekken
in het algemene klassement opschui-
ven, naar de 59ste plaats.
Donderdag 5 januari ging de route van
Tan Tan naar Zouérat over een totale
lengte van 792 kilometer. De verbin-
dingsroute naar de grens van Maurita-
nië over ruim 300 km werd in een lek-

Dakar rally 2006

Bob ten Harkel klimt in klassement

In de Dakar rally 2006 werd door het Bowler team van Bob ten Harkel en
Herman Vaanholt een goede eerste week gereden. Het kwijtraken van de
papieren van Ten Harkel zorgde voor opschudding, maar na de spoed-
hulp van burgemeester Aalderink kon hij met nieuwe papieren verder. De
tactiek om vóór de rustdag wel hard te rijden maar het materiaal heel te
houden, bracht het team na deze eerste week als de beste Nederlanders op
een 27ste plaats in het eindklassement!

ker tempo gereden, gemiddeld zo'n
125 kilometer per uur. Daarna volgde
de proef van 444 kilometer, waar aan
het eind de zwaarste duinen die Mau-
ritanië heeft, moesten worden gere-
den. Voor Bob ten Harkel is zand geen
probleem en met een 50ste plaats de-
ze dag, werd in het algemene klasse-
ment doorgeschoven naar de 53ste
plek.
Vrijdag 6 januari werd gereden van
Zouérat naar Atâr, een route van 521
kilometer, met een proef van 499 kilo-
meter. In deze tweede etappe in Mau-
ritanië, moest veel zand en daarna ste-
nen worden gepasseerd en werd navi-
geren door het kamelengras een uit-
daging. Het roadbook gaf minimaal
aanwijzigen. Bob ten Harkel en Her-
man Vaanholt, gestart in deze etappe
als 61e, kwamen door CP2 als 21ste.
Uiteindelijk werd door het hoge tem-
po een goede dagklassering gehaald:
een 17e plek. In het algemene klasse-
ment stond het team nu op 25! 
Zaterdag 7 januari, de koninginnerit,
van Atâr naar Nouakchott over 568 ki-
lometer werd met voordeel gestart:
maar 16 auto’s stonden voor team 422.
Deze etappe kon sneller gereden wor-
den. Bob ten Harkel finishte als beste
Nederlander op de 44ste plaats. In het
algemeen klassement betekende dat
een 27ste plaats. Het was de zwaarste
etappe tot nu toe en er waren veel uit-
vallers. Teams kwamen vast te zitten
in het zand of kregen lekke banden.

Een aantal teams gebruikten de rust-
dag om te finishen. Herman Vaanholt
werd door Allard Kalff gelnterviewd.
Hij was verbaasd dat relatief weinig
mensen binnen waren. Zelf was hij
met Bob ten Harkel slechts 12 kilome-
ter verkeerd gereden, wat betekende
dat ook weer 12 kilometer terug moest
worden gereden. De vlaktes waren lan-
ger en bevatten maar één aanwijzing.
Door ervaring weet hij waar dingen
fout kunnen gaan en hij trok zijn ei-
gen plan. Herman Vaanholt werd bij
RTL7 tot ‘held van de dag’ uitgeroe-
pen. Omdat hij bijzonder goed had ge-
navigeerd en omdat het team op dat
moment de beste Nederlanders was.
En door de rustdag, gold het voor twee
dagen. “Wat moet ik ermee?” vroeg
Herman Vaanholt verbaasd, toen Al-
lard Kalff hem de bijbehorende rozet
opspeldde. “Krijg ik er nog wat bij?”
Maar hij kreeg er niks bij, hij mocht de
rozet wel houden.
Zondag 8 januari werd voor Bob ten
Harkel en Herman Vaanholt een wel-
verdiende rustdag in Nouakchott. De
Bowlers kregen nieuwe assen en wie-
len en werden goed nagekeken. 
De tweede week Dakkar rally gaat
maandag 9 januari in. Met een rit van
Nouakchott naar Kiffa over maar liefst
874 kilometer en een proef van 599 ki-
lometer. Hoe zal het het Nederlandse
team 422, Bob ten Harkel en Herman
Vaanholt vergaan. Zullen ze kunnen
opklimmen in het klassement? 



AANVALLUUH!

   02/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 januari 2006.

www.plussupermarkt.nl

SPAAR ALLE EREDIVISIE VOETBALPLAATJES

NU GRATIS BIJ 10 EURO AAN BOODSCHAPPEN

2.99 

PLUS 
Huiswijn
Uit Zuid-Afrika,
Chili, Australië 
of Argentinië.
Fles 1 liter 
NORMAAL 3.89

0.89

PLUS
Witte bollen
Zak 10 stuks 
NORMAAL 1.25

2e zak 
GRATIS

Duyvis
Pastrelli
Diverse smaken.
2 zakken à 100 gram 
ELDERS 2.10
Nu 2 zakken naar keuze 1.05

1.29 

Fricandeau
Vers voor u gesneden.
100 gram 
ELDERS 1.75

PLUS
Roomijs of slagroomijs
Diverse smaken.
2 bakken à 1 liter.
NORMAAL 2.98-3.98

2.50 
2 bakken 
naar keuze

0.99

Sperziebonen
500 gram

8.98

Korte
varkenshaas
Kilo  
ELDERS 14.29

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

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

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

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

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

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

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

Weeversdrukkerij

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

FAMILIE DRUKWERK
geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

The Fillmore East Bluesband bestaat al
een tijdje. Na het uiteenvallen van de
band 'Frame' in 2003 besloten de Vor-
denaren Stef Woestenenk (zang, gi-
taar) en Jan Denekamp (zang, gitaar,
mondharmonica) verder te gaan met
het maken van hún muziek: de blues.
In datzelfde jaar maakten Ursula
Weelink (basgitaar) en Marc Noord-
hoek (drums) hetzelfde mee. 

Hun bluesband 'Deveraux' hield ook
op met bestaan. Met z'n vieren beslo-
ten ze verder te gaan met hun passie,
The Fillmore East Bluesband was zo
geboren. De band richt zich voorna-
melijk op covers van onder andere
Muddy Waters, Eric Clapton, John
Mayall, Fleetwood Mac, BB King en
vele anderen. De naam van de band is
afkomstig van de roemruchte concert-
zaal waarin in de jaren '60 en '70 alle
grote bands hun meest legendarische
concerten gaven én opnamen: The Fill-
more East. Afwisselende bluesnum-
mers waar een eigen draai aan wordt

gegeven: dat is The Fillmore East
Bluesband. De band kan niet zomaar
een standaard bluesband worden ge-
noemd. Eerder werd er al een cd uitge-
bracht en nu is de band vastbesloten
de Nederlands podia te veroveren. 

Hans & Carla zijn een ijzersterk blues-
duo. Tot voor drie jaar geleden maakte
Hans Driesten nog deel uit van de - in-
middels legendarische - bluesformatie
'Flavium' die in de jaren '60 en '70 fu-
rore maakte op zowel nationale als in-
ternationale bluespodia en -festivals. 

Inmiddels heeft Hans zijn eigen blues-
repertoire weten te versterken om de
blues te laten vloeien samen met zijn
'bluesvrienden'. Belangrijk voor hem
is de  muzikale vrijheid die op de per-
soonlijkheid van zijn muzikanten rust
en de sfeer die het publiek proeft. Zo
hoort blues te zijn: music from the
heart. Eén van de mooiste arrange-
menten schreef Hans voor 'Night Live',
destijds uitgebracht door 'Flavium'.
Dit is inmiddels een ware evergreen
waar velen een speciale herinnering
aan hebben. Voor deze avond bestaat
de band uit Hans (zang, piano, gitaar,
mondharmonica), Carla (bas) en we-
derom Stef Woestenenk (gitaar). 

Kaarten voor deze avond zijn verkrijg-
baar bij restaurant 't Olde Lettink. Van-
af 20.00 uur bent u van harte welkom
bij 't Olde Lettink.

Op zaterdagavond 4 februari wordt
restaurant 't Olde Lettink omgeto-
verd tot een heus bluescafé. Op de-
ze avond kan men genieten van de
beste bluesmuziek onder het genot
van een hapje en een drankje. De
muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door Hans & Carla uit Zut-
phen (voorprogramma) en The Fill-
more East Bluesband.

Bluescafé in ‘t Olde Lettink

De voetbalvereniging ' Vorden' organi-
seert zondag 15 januari a.s. in het
clubgebouw "De Ark" de traditionele
Nieuwjaarsborrel. 
De middag start om 14.15 uur met een

originele activiteit voor de spelende
senioren en A- jeugd. Om 16.00 uur
wordt de bijeenkomst voortgezet met
alle ingrediënten die nodig zijn om er
een gezellig middag van te maken.

Nieuwjaarsborrel 'Vorden'


