
Voorzitter Erna Roeterdink benoemde
Jan onder luid applaus tot ere-lid van
de Oranjeverening. Jan Wolbrink toon-
de zich aangenaam verrast met deze
onderscheiding. Vier jaar geleden had
hij al aangegeven met de activiteiten
te willen stoppen. Hij vond het tijd
voor verjonging in het bestuur.
Toen Jan Wolbrink in 1963 commissie-
lid werd (de naam Oranjevereniging
bestond toen nog niet) hield hij zich
‘met van alles en nog wat’ bezig. Dat
waren werkzaamheden op het organi-
satorische vlak en meehelpen met het
opbouwen van attributen die voor de
spelletjes nodig waren. Toen hij in
1973 bestuurslid werd bleven de taken
vrijwel hetzelfde. Ook heeft Jan Wol-
brink nog negen jaren de functie van
penningmeester bekleed. Terugkij-
kend zegt hij: ‘Ik heb een geweldige
tijd gehad. Iedereen in Vierakker en
Wichmond leeft met elkaar mee.
Saamhorigheid dat is de kracht van
deze Oranjevereniging’, zo zegt Jan.

Overigens gaat hij nog niet helemaal
aan de zijlijn staan. Jan Wolbrink zal
samen met zijn broer Jos, Gerrit His-
sink en Bouke Wolbrink de komende
jaren de organisatie van de oriëntatie-
ritten, een onderdeel van de jaarlijkse
festiviteiten, voor zijn rekening blijven
nemen. 
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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

Jan Wolbrink ere-lid 'Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond'!

Jan Wolbrink is zaterdagavond tijdens een feestavond van de ‘Oranjever-
eniging Vierakker- Wichmond’, welke in het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker werd gehouden, uitgebreid in het zonnetje gezet. Hij heeft in totaal 43
jaren deel uit gemaakt van respectievelijk de feestcommissie en het be-
stuur.

Jan Wolbrink (links) en Hank Rietman tijdens de afscheidswoorden

Zaterdagavond werd ook afscheid ge-
nomen van Derk Pardijs die sinds
1989 als commissielid bij de vereni-
ging was betrokken. Hank Rietman
die eind vorig jaar is gestopt als voor-
zitter van de Oranjevereniging werd
door zijn opvolgster Erna Roeterdink
bedankt voor de wijze waarop hij zich
veertien jaren als voorzitter voor de
Oranjevereniging heeft ingezet. 
Erna Roeterdink kreeg deze avond zelf
ook een cadeautje. Hank Rietman
overhandigde haar officieel de voor-
zittershamer. Een ‘stokoude’ hamer
die ooit door Frederik Derksen is ge-
maakt!

Twaalf jaren geleden had Jacqueline
al plannen om ooit iets voor zich zelf
te beginnen. In 1996 behaalde zij het
diploma ‘Pedicure’ (voetverzorging).
Maar hoe gaat het dikwijls in het leven
van een vrouw, verliefd, verloofd, ge-
trouwd, kindertjes en zie ook de voet-
verzorging die Jacqueline voor ogen
had, werd naar de achtergrond ver-
schoven onder het mom van ‘iets voor

later’! Nu de kinderen naar school
gaan begon het bij Jacqueline toch
weer te kriebelen. Achter de woning
van haar vader was nog een ruimte
die tot 'voetverzorgingssalon’ kon wor-
den ingericht. Intussen had zij reeds
op de vakbeurs voor pedicure in Tiel,
de benodigde attributen (instrumen-
ten, stoelen e.d.) aangeschaft en kan er
nu op afspraak (551141 of 06-

27355382) een behandeling geregeld
worden. Een ideale behandeling is vol-
gens Jacqueline: voeten ontsmetten,
nagels knippen en schoonmaken.
Eventuele behandeling van kalkna-
gels, eelt- en likdoorns verwijderen, al-
les polijsten, incrèmen, voetmassage
en eventueel ook nog de tenen lakken.

Heeft men interesse voor een ‘avondje’
huidverzorging en make-up. Een ‘mas-
kertje’ of make-up uitproberen, ook
daarvoor kan een afspraak bij haar ge-
maakt worden.

Voetverzorgingssalon 'Podi' geopend

Afgelopen zaterdag heeft Jacqueline Emmanouil- ter Huerne aan de
Dorpsstraat 8 haar voetverzorgingssalon ‘ Podi ‘ geopend (‘Podi’ is het
Griekse woord voor ‘voet’). 

Oecumenische viering
Raad van Kerken

Aanstaande zondag om 22 januari
wordt er in de Christus Koningkerk
om 10.00 uur een bijzondere viering
gehouden uitgaande van de Raad van
Kerken. Deze dienst zal in het teken
staan van de week van gebed voor de
eenheid van de christenen die jaarlijks
wereldwijd wordt gehouden van 18 tot
en met 25 januari.

We komen op deze zondagmorgen
dus als leden van verschillende kerken
samen in de Christus Koningkerk. In
de Ned. Hervormde Kerk en de Gere-
formeerde Kerk is er op deze zondag-
morgen dus geen dienst. Voorganger
zal zijn ds. J. Kool en er is muzikale
medewerking van “Inspiration” o.l.v.
dhr. P. Piersma en het orgel wordt be-

speeld door dhr. K. Van Dusseldorp.
Het thema zal zijn: “Want waar twee
of drie mensen in mijn naam samen-
zijn ben IK in hun midden”.
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst en verder is er medewerking
van de leden van de liturgische com-
missie van de Raad van Kerken die sa-
men met ds. Kool deze oecumenische
dienst hebben voorbereid.
Na afloop is er koffiedrinken in de pa-
rochiezaal en voor de kinderen fris-
drank. Er kan dus nog gezellig nage-
praat worden. De Raad van Kerken no-
digt een ieder van jong tot oud van
harte uit.

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

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

AUTO(RUIT)SCHADE?
WIJ BETALEN UW EIGEN RISICO!



Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 januari 10.00 uur ds. J. Kool Dienst van de een-
heid in de Chr. Koningkerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 januari 10.00uur Oecumenische dienst Raad
van kerken in de Chr. Koningkerk, 19.00 uur ds. D. Wes-
terneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 januari 10.00 uur Mevr. D. Rexwinkel-Kets.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 22 januari 10.00 uur ds. J. Kool Oecumenische
dienst.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 21 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 januari 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Huisarts

Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende

ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon

0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

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

Apotheek

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

Tandarts
21-22 januari J.J. de Kruijf Vorden tel 0575- 55 33 72.
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. 

� Op verantwoorde en

gezonde wijze afslanken

en uw gezondheid en

energie verbeteren. Meer

dan 40 miljoen tevreden ge-

bruikers! Informatie: Jerna

Bruggink 0575-463205.

� Ruurlo, opnieuw beschik-

baar per direkt: 2 kamers

met gez. gebr. van keuken en

badkamer. Ook te gebruiken

als kantoor met opslagruimte.

Tel. (0573) 45 37 60.

� Topvoeding voor binne-

nen buitenkant! Fit, energiek

en een stralende huid.

Herbalife en Shapeworks

bieden u een kans. Nieske

Pohlmann (06) 54 32 66 69.

www.no-jojo.nl 

� Nordic walking cursus

met de juiste techniek om

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen Informatie: 0575-46

36 03.

� Ruurlo, opnieuw beschik-

baar: zit/slaapkamer met

volledig pension op 1e etage

per 1 februari a.s. Tel. (0573)

45 37 60.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubel verkoop van 9 tot

12 uur aan de Schuttestraat

20 te Vorden.

� Te koop: Jack Russel

pups, opgegroeid met kinde-

ren. Ing. en ontw. tel.: 0575-

46 21 31.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
18 jan. t/m 24 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 18 januari
bospaddestoelen bouillon / hachee met aardappelpuree en
rode kool.

Donderdag 19 januari
tafelspitz met rösti en crème spinanzie / bavarois met slagroom.

Vrijdag 20 januari
tomatensoep / weense vis met aardappelsalade en saus
tartaar.

Zaterdag 21 januari (alleen afhalen)
ital. cordon bleu met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom.

Maandag 23 januari
gesloten.

Dinsdag 24 januari
wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom.

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Veiling Commissie Vorden

vraagt: goederen voor de te

houden veiling, pleinmarkt en

boekenbeurs. U kunt deze

doorgeven op de volgende

telefoonnummers (0575) 55

14 86 / 55 21 04 en 55 17 87.

� YOGA in VORDEN en

GROENLO o.l.v. Theo de

Gans, gedipl. yogaleraar. Inl.

(0573) 44 11 38. www.dhan-

wantari.nl.

� Vereniging Bomenbe-

lang nodigt u uit voor een

lezing door de heer Regtop

van Natuurmonumenten over

het beheer van bomen en

landschappen op woensdag

1 februari. Hotel Bakker,

aanvang 20.00 uur. Toegang

gratis.

� Ruurlo - beelden maken

van speksteen: Altijd resul-

taat! 8 lessen. Ervaren do-

cent. Maandagmiddag 13.45

- 15.15 uur. Start 23 januari

2006. Tel. (0573) 45 04 52.

� Lelijke tafelbladen wor-

den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Aardbeibavaroisevlaai 
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 bruin tijger 
€ 4,00

Weekendaanbiedingen 

Vicornbrood
Multivitaminenmeergranenbrood

€ 1,95

Boterblokjes 
pakje roomboterkoekblokjes

pakje à 300 gram € 2,95

VERHUISBERICHT

Nieuw adres:
Mevrouw 
C. Bogchelman-Albers,

Gregoriuslaan 35,
de Schutsmantel,
kamer 601,
3723 KS Bilthoven.
tel: 030-2258029.

:: 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 

EVERY 
SATURDAY 

THE BEST
DANCE 

& PARTY
SOUNDS!



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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Floran
9 januari 2006

Ons tweede kindje, een zusje voor Jasmijn,

voortaan zullen wij met ons vieren zijn.

Michiel, Daniëlle en Jasmijn

van Gijtenbeek-Brunnekreeft

Stationsweg 3

7251 EL  Vorden

Voor uw aanwezigheid en belangstelling na het

overlijden van

Gerrit-Jan Kamperman

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm

van bloemen tot uiting gebracht, was ons  een grote

troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Hennie

Kinderen

Kleinkinderen

Vorden, januari 2006
Er is een tijd van zaaien

en een tijd van oogsten,

een tijd van ploegen

en een tijd van rusten.

Na een leven van werken, zorg en toewijding voor

zijn gezin is, op 90-jarige leeftijd, toch nog on-

verwacht overleden onze lieve vader, schoonvader,

grootvader en overgrootvader

Derk Meijerink

sinds 24 februari 2003 weduwnaar van 

Derretje Meijerink-Verstege

* Vorden 4 juli 1915             † Vorden, 9 januari 2006

Onze dank gaat uit naar het personeel van de Wehme,

voor hun jarenlange liefdevolle verzorging.

Gerrie Onstenk-Meijerink

Dick Onstenk

André en Iris

Erik

Henk Meijerink

Minie Meijerink-Wunderink

Dewalt en Kim

Lieke

Bastiaan en Geert

Rianne en Maarten

Michelle

Correspondentieadres:

G. Onstenk-Meijerink

Ruurloseweg 43

7251 LA  Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 14 januari plaats-

gevonden.

Heden is overleden onze lieve en zorgzame vader,

groot- en overgrootvader

Dr. Jan Engbert Garssen
weduwnaar van Gerda Geertruida Emsbroek

in de leeftijd van 95 jaar.

Met dankbaarheid kijken wij terug op zijn lange

leven.

McLean, USA: Inge en Charles Newstead-Garssen

Caroline en Jason

Anne en David

Vorden: Berend en Wies Garssen-Maase

Hélène en Martin

Annemarie

en achterkleinkinderen

12 januari 2006

Mispelkampdijk 16

7251 DB Vorden

De begrafenis heeft op dinsdag 17 januari te Vor-

den plaatsgevonden.

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

P terfec
S w aho b nd
P terfec  S w aho b nd

"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
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

donderdag
19 januari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl
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Vleeswarenkoopje

Bacon + gekookte ham
100 gram + 100 gram € 2.48
Keurslager Koopje

Gehaktballen + 
Speklappen 
4 + 4 stuks € 5.50

Special

Gehaktrondo 100 gram € 1.20
Kookidee

Kippenbouten 4 stuks € 2.98
Ontbijtidee

Gebraden rosbief 100 gram € 1.79
Maaltijdidee

Zuurkoolstamppot 500 gr. € 3.25

GEKRUID EN ONGEKRUID



In het Milan Lab, de medische kliniek
en het wetenschappelijk instituut van
AC Milan worden spelers eens in de
twee weken getest. Niet alleen licha-
melijk, maar ook de psyche en de voe-
ding komen aan bod.
In de Volkskrant vertelt projectleider
van Milan Lab, Tognaccini: "We be-

schouwen het lichaam van de speler
als een geheel van subsystemen. Met
een totale, voor elke speler verschillen-
de begeleiding, bereiken we een excel-
lent niveau voor alle atleten". Dat deze
aanpak succes heeft, blijkt uit het feit
dat het aantal blessures met negentig
procent is gedaald. Wanneer er in een
enkel geval medicijnen nodig zijn, gaat
de voorkeur in eerste instantie uit naar
een homeopathisch geneesmiddel. 

Voor meer informatie en hulp Artsen-
praktijk J. Pfeiffer (0575) 57 31 03.

AC Milan kiest voor homeopathie
Onder het motto "voorkomen is be-
ter dan genezen" heeft voetbalclub
AC Milan sinds drie jaar een totale
aanpak wat betreft de medische
begeleiding van de spelers.

Afgelopen weekend kozen de pony-
ruiters van PC De Graafschap voor een
dressuurwedstrijd in Vragender en in
Beek. Slechts enkele ruiters kwamen
aan de start maar hun prestatie was er
niet minder om. In Vragender was er
in de klasse B-DE een 1e prijs voor Se-
bastiaan Hamer met 169 punten met
zijn pony Sunshine of Toys. In dezelfde
klasse was er bij de tweede proef een
2e plaats voor Nynke Woerts met haar
pony Nina. Zij behaalde 156 punten.
In de klasse M1-DE kwam Anke Woerts
uit met haar pony Tamara. Zij haalde
hier met 154 punten de tweede plaats.
Sebastiaan Hamer reed zondag ook
nog in Beek. Hier behaalde hij een 7e
plaats met 160 punten.

P o n y c l u b

Een compleet nieuw gebouw, waarin
onder meer ook zorgloketten, biblio-
theek e.d. zouden worden onderge-
bracht. Toen de gemeentelijke herin-
deling in zicht kwam, verdween het
plan een tijdje in de ijskast en kwam
het weer te voorschijn toen de ge-
meente Bronckhorst een feit was. De
nieuwe gemeenteraad liet (voorlopig)
de oude plannen varen en besloot dat
het hoog tijd werd dat de bestaande
basisschool door een nieuw gebouw
zou worden vervangen. Intussen wer-
den op school alleen nog de noodzake-
lijke ‘noodgrepen’ toegepast en werd
bijvoorbeeld het schilderwerk uitge-
steld.

‘Die onzekerheid heeft ons een paar
jaren geleden leerlingen gekost. Ou-
ders die mij vroegen ‘wanneer komt er
een nieuwe school’, moesten we aan
het lijntje houden, gewoon omdat wij
het antwoord schuldig moesten blij-
ven en dat was heel vervelend. En dan

zijn er altijd ouders die afhaken’, zo
zegt directeur Eef Baakman, temeer
omdat ze een tijdelijk verblijf van hun
kinderen in een noodvoorziening ook
niet zien zitten. Voor de kinderen
maakt dat trouwens geen verschil. Ze
verhuizen straks immers met zijn al-
len, samen met de leerkrachten.

Toen de beslissing was gevallen dat er
een nieuwe school op de huidige plek
gebouwd zou worden, merkte je dat
meteen. Tevreden en gerustgestelde
ouders, waardoor het leerlingental
zich ook meteen herstelde. Wij heb-
ben thans 156 leerlingen. 
Wanneer de nieuwe school is gereali-
seerd (met daaraan vast gekoppeld de
peuterspeelzaal ‘Ot en Sien’) en t.z.t.
het Dalton onderwijs, dan verwacht ik
een behoorlijke groei van het aantal
leerlingen. Ik hoop en verwacht dat
het aantal leerlingen zal uitgroeien
naar omstreeks 180’, zo zegt Eef Baak-
man.

De nieuwe basisschool wordt een ge-
bouw met aan de voorzijde het beeld
van een vierklassige school. De peuter-
speelzaal is gesitueerd aan de zijde
van het gebouw ‘De Voorde’. In totaal
gaat de school ruimte bieden aan ze-
ven groepen. ‘Richting toekomst hou-
den we stilletjes rekening met een 8e
leslokaal’, zo zegt Eef Baakman opti-
mistisch. Door deze nieuwbouw moet
aan de achterzijde een stukje van het
schoolplein worden ingeleverd. Eef
Baakman: ‘Dat heeft voor de kinderen
geen konsekwenties, het schoolplein
is qua oppervlakte dan altijd nog gro-
ter dan de norm die er voor staat.

DALTON ONDERWIJS
Intussen is de school volop in bewe-
ging, bezig met allerlei activiteiten,
gericht op het verbeteren van het on-
derwijs. Eef Baakman: ‘Wij willen in
de nabije toekomst graag een Dalton
school worden. We zijn daartoe al be-
gonnen met de opleiding van de leer-
krachten. We hebben eerst drie werk-
groepjes samengesteld om onder
meer te onderzoeken welk pedago-
gisch klimaat bij het Dalton onderwijs
hoort en hoe je de zelfstandigheid van
de leerlingen kunt bevorderen.

De leerkrachten worden begeleid door
de Hogeschool Saxion uit Deventer. Er
zijn vier studiebijeenkomsten ge-
pland, waarvan er twee, gericht op het
theoretisch verhaal, inmiddels achter
de rug zijn. In de laatste twee bijeen-
komsten, die nog voor de zomervakan-
tie zijn gepland, wordt toegewerkt
naar de vaardigheden van de leer-
krachten. 
Dalton onderwijs is gebaseerd op drie
basis principes: zelfstandigheid, ver-
antwoordelijkheid en samenwerking.
Het belangrijkste bij Dalton onderwijs
is dat het kind een eigen inbreng
heeft, hetgeen door de leerkrachten
wordt gestimuleerd.

Een voorbeeld: de leerkracht wil het
bij aardrijkskunde hebben over Italië.
De kinderen kunnen aangeven wat ze
over dit land willen weten, waar gaat
hun interesse naar uit. Als leerkracht
moet je bekijken hoe je de kinderen
kunt helpen om de keuzes uit te zoe-
ken. Je betrekt de kinderen bij het leer-
proces, natuurlijk alles wel binnen de
daartoe gestelde kaders. Dalton onder-
wijs is eigenlijk het dragen en geven
van verantwoordelijkheid. Kinderen
hebben invloed op hun werktaak. Het
contact leerkracht- leerling wordt in-
tensiever. De kinderen worden mondi-
ger en zelfstandiger en hebben daar
later bij het vervolgonderwijs onge-
twijfeld baat bij’, zo zegt directeur Eef
Baakman.

Directeur Eef Baakman: 'Blij met nieuwe
dorpsschool en t.z.t. Dalton onderwijs'!

Nog een klein halfjaar en dan zullen leerlingen en leerkrachten van de
openbare basisschool verhuizen naar het Wiemelink. Daar worden units
neergezet en kunnen de kinderen daar het onderwijs gaan volgen. Intus-
sen wordt komende zomer begonnen met de bouw van een nieuwe dorps-
school die, zo hoopt directeur Eef Baakman, met ingang van het school-
jaar 2007-2008 in gebruik kan worden genomen. Daarmee gaat een lang
gekoesterde wens in vervulling. De school heeft de afgelopen jaren heel
wat stof doen opwaaien. Het was in eerste instantie de bedoeling dat er
een MFA gebouw (Multi Functionele Accommodatie) zou komen, waarvan
de dorpsschool een onderdeel zou vormen.

ONDER INVLOED
Een 45-jarige automobilist uit Toldijk
bleek in de nacht van 12 januari jl.
rond 2.20 uur bij een controle op de
Baakseweg te Vorden onder invloed
van alcohol. 
Agenten controleerden de man naar
aanleiding van zijn rijgedrag. Hij blies
0,6 prom. en kreeg een boete.

P o l i t i e

VORDENSE BRIDGECLUB:

Maandag 9 januari, uitslagen:
Groep A:
1 Mw. J. Wullink/Dhr. H. Wullink
62,5%; 2 Mw. G. Hulleman/Mw. H. van
Druten 59,9%; 3 Mw. G. Rossel/Dhr.
B. Bergman 55,7%.

Groep B:
1 Dhr. P. den Ambtman/Dhr. J. Meijers
64,1%. 2 Dhr. H. Enthoven/Dhr. H. Jan-
sen 56,3%. 3 Mw. W. Gerichhausen/Mw.
A. den Elzen 55,7%.

Groep C:
1 Mw. J. Oldenhave/Dhr. G. Oldenhave
65,4%; 2 Mw. P. van de Ven/Dhr. G. Feij
58,1%; 3 Mw. R. de Bruin/Dhr. G. Gille
57,6%.

Woensdag 11 januari:
Groep A:
1 Mw. N. Hendriks/Mw. L. v. Gastel
64,58%; 2 Mw. A. Jansen Vreling/Mw.
M. v. Ooijen 58,33%; 3 Mw. G. Rossel/
Dhr. D. Wijers 56,67%.

Groep B:
1 Mw. T. Hooyveld/Mw. G. ter Schegget
58,00%; 2 Mw. T. Smit/Dhr. H. Groot
Bramel 57,17%; 3 Ep. Stertefeld 56,35%.

B r i d g e n

in totaal deden 16 teams mee aan dit
evenement.Op zaterdag werd er in 4
poule's van 4 teams gespeeld. De 2 be-
ste teams kwalificeerde zich voor de
winnaarsronde van zondagmiddag.
De overige teams zouden s'morgens
gaan uitmaken wie zich de beste van
de verliezers kon noemen.

Nadat de poule's zondagmorgen ge-
speeld waren mochten de twee eer-
sten de finale spelen. de no. 2 speelden
om de 3e en 4e plaats. Op de 3e plaats
eindigde PvaB, dat na een spannende
wedstrijd, die in 2-2 eindigde de straf-
schoppen beter nam dan Asya. Strada
Sport mocht zich de winnaar van de
verliezersronde noemen. Het was te
sterk voor Ron's Ruitje dat dus 2e
werd.

In de winnaarsronde werden ook eerst
de wedstrijden in de poule afgewerkt.
Het enige verschil met de morgen was
dar hier de eerste 2 teams een kruisfi-
nale speelden. Uiteindelijk ging de fi-
nale tussen Geo United en O-Oe. Geo
United,dat vorig jaar ook de beste was,
bleek ook nu over een langere adem te
beschikken dan O-Oe. Het won na 2
keer 10 minuten met 6-1. De Boonk en
Smederij Oldenhave die de kruisfina-
le's verloren werden gezamelijk 3e.

Tijdens de prijsuitreiking bedankte or-
ganisator Jeroen Tijssen behalve de 16
teams voor hun sportieve en enthousi-
aste spel, vooral de sponsoren, want
zonder hun steun in wat voor vorm
dan ook was dit toernooi niet moge-
lijk.Het wordt dan zelfs voor Velocitas
dat met 12 (!) teams in de competitie
speelt moeilijk on rond te komen. Ook
volgend jaar zal er in het eerste week-
end van januari om de Vordense zaal-
voetbaltitel gespeeld worden.

Zaalvoetbaltoernooi Velocitas
Zoals gebruikelijk organiseerde Ve-
locitas het eerste weekend van ja-
nuari het zaalvoetbaltoernooi om
het Vordens kampioenschap.

Het bestuur van de bibliotheek wil u
langs deze weg op de hoogte stellen
van de stand van zaken, want er ko-
men nu vragen als : hoe gaat het nu
verder na het besluit van de gemeente-
raad.

Namens de bibliotheekmedewerkers
en bestuur kan ik u zeggen, dat er
voorlopig niets verandert. U zult op
dezelfde manier te woord worden ge-
staan en worden geholpen,de ope-
ningsuren blijven dezelfde en wij blij-
ven de kwaliteit leveren die u van ons
gewend bent. Het bestuur heeft beslo-

ten aan te blijven in de aanloop naar
de te vormen Basisbibliotheek West
Achterhoek .Wij blijven ons inzetten
voor een zo goed mogelijke biblio-
theek voor Vorden met dezelfde voor-
zieningen en met dezelfde kwaliteit. 

De Basisbibliotheek West Achterhoek
moet nog helemaal van de grond ko-
men en wij zullen ook daar onze in-
breng leveren om voor Vorden een
goede bibliotheek overeind te houden.

Wij zullen u als lezers en leden van
bibliotheek Vorden zo goed mogelijk
op de hoogte houden van de ontwik-
kelingen. Mocht u vragen of opmer-
kingen hebben dan horen wij die
graag van u.

Met een vriendelijke groet,

Namens alle medewerkers en be-
stuursleden
Ria Aartsen, voorzitter
Stationsweg 12 Vorden.

Open brief aan de inwoners van Vorden

Vordense bibliotheek 
gaat gewoon door !!!!!!
Veel inwoners van Vorden hebben
de laatste weken de berichten in de
pers gelezen over de Bibliotheek in
Vorden. De gemeenteraad heeft
besloten dat de bibliotheek aan zal
moeten sluiten bij de Basisbiblio-
theek West Achterhoek. Hierin
gaan alle bibliotheken in de ge-
meenten Doesburg, Doetinchem
en Bronckhorst op.

De gezamenlijke kerken in Vorden
hebben in overleg besloten dat er de-
ze zondag om 10.00 uur één kerk-
dienst zal worden gehouden.
Het zal een feestelijke bijeenkomst
zijn, waarin o.a. het koor "INSPIRA-
TION" uit Vorden te beluisteren zal
zijn met mooie Gospelliederen.
Kinderen uit Vorden en omgeving
worden voor deze feestelijke kerk-
dienst van harte uitgenodigd.

Waarom deze uitnodiging voor kin-
deren?
Gospelkoor "INSPIRATION" zou het
erg fijn vinden, om samen met jul-

lie een lied te kunnen zingen in de-
ze prachtige "Christus Koning Kerk".
Niet alleen zingen met het koor,
maar we willen jullie ook vragen
zelf met alle andere kinderen je
stem laten horen tijdens deze feeste-
lijke kerkdienst.
Hoe je dat moet doen?
Nou, dat is niet zo moeilijk, het zal
aan jullie worden uitgelegd. (Een
verrassing!)
Welkom dus, op zondag 22 januari
om 10.00 uur in de "Christus Koning
Kerk".
(O ja, kom wel iets eerder om met
elkaar wat te bepreken).

Een bericht, speciaal voor alle 
kinderen uit Vorden en omgeving!
Op zondagmorgen, 22 januari zal het erg druk worden rond en in de
"Christus Koning Kerk" in Vorden.



Veel honden en katten in verre landen moeten als zwerfdier zien
te overleven. Ze zijn verwaarloosd, verwilderd, mishandeld,
gewond of ziek en worden geslagen, geschopt, gewurgd of dood-
geschoten. 

Gelukkig zijn er ook daar men-
sen die het voor ze opnemen,
ondanks armoede, natuurge-
weld of oorlog. Dat verdient

respect. Help daarom alstublieft deze gedreven dieren-
vrienden en steun WereldAsielen. 

WereldAsielen is een campagne van Stichting Noodhulp
voor Dieren

WereldAsielen • Postbus 1408 • 3500 BK Utrecht • T 06-106 97 921
info@wereldasielen.nl • www.wereldasielen.nl • Giro 12 45 46

Dierenleed BON VOOR WERELDWI JDE  HULP AAN
ZWERFDIEREN +  GRATIS  ADRESKOKER

�

JA, ik help de zwerfdieren van deze wereld en kies voor een:
� donatie van 3 15,- of meer per jaar (u ontvangt onze 

nieuwsbrieven + gratis adreskoker)
� gift naar keuze (u ontvangt gratis adreskoker)

JA, ik betaal zo:
� Ik machtig u om 3 af te schrijven 

van rekening
Schrijf dit bedrag af per  � maand   � kwartaal  � halfjaar  � jaar

� Stuur mij een acceptgiro voor mijn betaling

Naam � M  � V

Adres

Pc / plaats

Handtekening 

Stuur de bon in een envelop naar WereldAsielen, Antw.nr. 51042, 
3501 VB Utrecht. Een postzegel hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs!

Met  de gra t i s  adreskoker  wordt  uw huisdier  geen
zwer fd ier. Vul snel  de bon in!

Door verwaarlozing 
een oog kwijtgeraakt.

� 

Aan ketting gebonden en achtergelaten.�Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

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

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

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

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

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

“Eten wat de pot schaft” in januari:
Van 17 t/m 22 jan.: Hutspot met ribben 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 voorverkoop, kaarten voor de 
bluesnight op 4 februari!!

DEZE WEEK: 2 bamischijven halen1betalen!

NIEUW!!    Elke vrijdagavond…… 

ONBEPERKT spare ribs eten voor € 10.00 p.p

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

Voor de afdeling nabewerking zijn wij op zoek naar

oproepkrachtenm/v

die sporadisch werkzaamheden voor ons willen
verrichten.

Dit zijn handmatige werkzaamheden op de afdeling
nabewerking of bezorgwerkzaamheden in bestelauto’s
of bestelbus.

Voor informatie kunt u contact opnemen met
Léon Derksen, productieleider.

Weeversdrukkerij

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

P R I N T E N
C O P I Ë R E N
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig druk-
werk, in kleine oplagen en met een korte doorloop-
tijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw rapporten,
verslagen, manuals, e.d.

Iedere week kijkt men uit

naar wat de slager, 

de bakker en 

de groenteman 

te bieden hebben.

Contact wordt 

niet gelezen, 

maar gespeld.



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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

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

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

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in het
Dorpscentrum.

JANUARI
18 Klootschieten bij de Kleine Steege.

18 NBvPlattelandsvrouwen Jaarver-
gadering in de Herberg.

18 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
19 Klootschietgroep Vordense Pan.
19 Bejaardenkring Dorpscentrum.
23 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.
24 Chr. Vrouwenbeweging Passage

ouder worden.
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

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

pertje met dia’s over historisch
Vorden.

28 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-
plussers in Woon- en Zorgcentrum
‘De Wehme’. Info 55 20 03.

30 Vordense Bridgeclub Dorpscentrum.

Passage heeft "levensloop" als haar
tweejaarlijks thema gekozen. Leven
kan gezien worden als een aaneen-
schakeling van vasthouden en weer
loslaten. Sinds lang delen psychologen
het leven in volgens fasen; een nieuwe
fase breekt aan na een crisis. In de cri-
sis dient er losgelaten te worden ter-
wijl het nieuwe nog onduidelijk is. Los-
laten tijdens de levensloop betekent
o.a. verliezen en kiezen. Zonder verlies
is er geen verlangen en zonder verlan-
gen geen leven. Door los te laten ont-
staat er ruimte voor iets nieuws. Het is
waar dat we geen keuze hebben in veel
belangrijke zaken in ons leven. Het is
ook waar dat de kwaliteit van ons le-
ven in belangrijke mate bepaald wordt
door de paar grote en vele kleine keu-

zes die we nemen. Een basiskeuze die
we allemaal telkens maken, is die tus-
sen vastbijten en loslaten. Wie zich er-
gens in vastbijt, is bang het te verlie-
zen. Wie loslaat schept ruimte; zowel
bij anderen als bij zichzelf. Loslaten tij-
dens de levensloop zal toegelicht wor-
den door de heer Ch. Egberts, Orthope-
dagoog bij de Stichting Philadelphia
aan de hand van praktische voorbeel-
den over opvoeding, relaties, geloofs-
zekerheden, conflicten, e.d.
Passage mocht al kennismaken met
de heer Egberts in het voorjaar van
2005 en deze avond is daar een vervolg
op. De grote interesse die er bestond
bij de leden voor dit onderwerp, verze-
kert ook nu, dat het weer een boeien-
de en leerzame avond zal worden. Har-
telijk welkom op dinsdagavond 24 ja-
nuari a.s. in de bovenzaal van het
Dorpscentrum.

Passage
CHRISTELIJK-MAATSCHAPPELIJKE
VROUWENBEWEGING

In november van het afgelopen jaar
hebben ongeveer 150 leerlingen van
het Beeckland meegedaan aan de spon-
soractie van Plan Nederland "Schaatsen
voor water". De leerlingen schaatsten

45 minuten zoveel mogelijk rondjes die
gesponsord werden door familie en be-
kenden. Naar nu blijkt heeft de actie bij-
na € 3000,- opgebracht. De actie is daar-
mee een groot succes geworden. Dit

geld wordt besteed aan waterprojecten
in de 3e wereld om het schone drinkwa-
ter dichterbij de mensen te brengen. Al-
le deelnemers en sponsors: van harte
bedankt namens Plan Nederland.

Beeckland schaatst bijna € 3000,- bij elkaar

Eva Bezemer (klas G1F) krijgt een aandenken aan deze actie omdat ze de leerling was met het hoogste sponsorbedrag

Bingo kan bijna overal worden beoe-
fend, maar de gastvrije sfeer waarin
het bij ons wordt gespeeld is uniek,
volgens Bos. Immers, normaal moet je
voor een geplande aktiviteit een zaal-
tje huren. Hier is het gratis en vindt 2x

per week plaats in de gezellige ont-
moetingsruimte tussen bar en open
haard. Consumpties zijn niet ver-
plicht, maar de opwinding van het
spel maakt dorstig en dan gaat een
glaasje fris er wel in! Johnny Bos heeft
een zwak voor deze gezellige groep en
ziet met lede ogen hun aantal afne-
men. Dus mensen, stel hem niet teleur
en meldt u aan voor een gezellige mid-
dag Bingo! (Zie ook de advertentie).

Johnny Bos, beheerder Dorpscentrum

Ik hoop dat in het nieuwe jaar
de balletjes blijven rollen
Ook dit jaar zullen vele dames-, en
herensenioren hun weg vinden
naar het Dorpscentrum om daar
het edele Bingo-spel te spelen.

Er waren ook droevige berichten eerst
het vrij plotseling overlijden van Jan
Besselink aan het begin van vorig jaar
en Gerrit Plijter na een vrij korte ziek-
teperiode in de zomer van vorig jaar.
Op een goede manier hebben we met
het koor afscheid van hen kunnen ne-
men. 2006 het jaar waarin het Vor-
dens Mannenkoor 70 jaar bestaat, zo-
als het er nu uit ziet wordt op 27/29
oktober dit jubileum gevierd. Met een
stabiel ledenbestand met steeds nieu-
we aanwas van leden, staat het Vor-
dens Mannenkoor er goed voor. Onder
professionele leiding van Frank Knik-
kink onze dirigent gaan we met ver-
trouwen ons jubileum jaar in. Aan An-
nie Schepers werden bloemen aange-
boden, Annie zorgt er als coupeuse
voor dat de mannen altijd keurig in
het pak zitten. Bennie Overbeek werd
ook lovend toegesproken voor zijn
werkzaamheden bij de papiercommis-
sie waarmee hij gaat stoppen, ook wa-
ren er bloemen voor hem. De jubilaris-
sen dit jaar waren Johan Sloot en Hans
Harmens die 25 jaar lid zijn van het
Vordens Mannenkoor. Voorzitter Theo

Frencken sprak de jubilarissen toe, 25
jaar koorlid betekend bij elkaar zo'n
kleine 10000 liederen zingen, zo'n
1000 repetities bezoeken, en meezin-
gen in 150 concerten. Het is niet voor
niets  dat het Koninklijk Nederland
Zangersverbond vindt dat mannen die
25 jaar lid van een mannenkoor zijn
extra in het zonnetje gezet mogen
worden. Hierna werden de 25-jarige
jubileumspelden van het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond door de
voorzitter bij de jubilarissen opge-
speld, ook ontvingen ze de bijbehoren-
de oorkonde. Daarna werden de jubi-
larissen toegezongen door het koor,
en volgden de felicitaties.

HANS HARMENS
Via Leo Westerhof kwam Hans bij het
Vordens Mannenkoor. Ze ontmoeten
elkaar in de zakensfeer Leo voor zijn
schilders bedrijf en Hans als vertegen-
woordiger van de Fa. Emsbroek. Op
zijn 44e jaar werd Hans lid van het
koor op zich niet vreemd als je weet
dat Hans zijn vader erg muzikaal was
en 60 jaar lid was van de Rhedense

Nieuwjaarsreceptie Vordens Mannenkoor

Op maandag 9 januari hield het Vordens Mannenkoor zijn Nieuwjaarsre-
ceptie in het Dorpscentrum. Er was een goede opkomst, gezellig dat ook de
partners waren meegekomen. De nieuwe voorzitter Theo Frencken stond
even stil bij het jaar wat nu achter ons ligt. Hij noemde de buitenlandse
reis naar Magdenburg waar we optraden in een prachtige entourage op
het Frulingskonzert. Ook op het Bronckhorstconcert dat in Hengelo werd
gehouden was ook een succesvol optreden  van het koor. Het beste compli-
ment na dit  optreden was wel een aantal nieuwe leden die zich spontaan
aanmelden al lid van ons koor. Het kerstconcert wat onlangs werd gehou-
den samen met de Ulftse Nachtegalen bleek een goede keuze, dit kinder-
koor onder leiding van Ben Simmes wist menig toeschouwer te beroeren.

Fanfare. Muziek kunnen lezen was
thuis een must, en Hans plukt daar nu
de vruchten van, hij  is erg in muziek
gelnteresseerd en zoekt vaak naar de
oorsprong van de stukken. Hij roemt
de oude dirigent Bert Nijhof, kijk wat
deze weer presenteert met het Henge-
lo's gemengd koor. Ook de muziekkeu-
ze van het Vordens Mannenkoor vind
Hans belangrijk. Mannen zingen vaak
veel beter als de muziekkeuze hen
aanspreekt dan houden ze het langer
vol. Hans voelt zich heel goed thuis bij
het koor zijn nieuwe staanplaats gaf
wel wat gewenning. Maar hij accep-
teert zijn nieuwe plaats in het belang
van het koor. Een heel andere hobby is
voetballen kijken bij de Graafschap
waar hij ook een seizoenkaart van
heeft. Samen met zijn vrouw wonen
ze in Ruurlo een bewuste keuze dicht
bij hun 2 zonen. Er zijn 5 kleinkinde-
ren waarvan een meisje opa haar lieve-
ling is. De gezondheid heeft Hans wel
parten gespeeld gelukkig gaat het nu
weer beter. Hij blijft een rustig en ge-
respecteerd mannenkoorlid, Hans
hoopt nog jaren te kunnen zingen bij
het koor.

JOHAN SLOOT
Johan kwam bij het Vordens Mannen-
koor omdat hij belangstelling voor
muziek had. Hij vindt het mooi om bij
het mannenkoor te zingen, vooral ook
de gezelligheid als mannen onder el-
kaar. Jarenlang zette hij de stoelen in
het dorpscentrum in de juiste volgor-
de voor de mannen dat viel niet op be-
halve als Johan er eens niet was. Johan
is een trouw en betrokken lid van het
koor en mist bijna geen repetitie. Ook
als er eens wat extra's moest gebeuren
was het vanzelfsprekend dat je mee
deed. Nu tijdens zijn ziekte verblijft Jo-
han nog op het Slingerbos. Henk Bloe-
mendaal had Johan daar opgehaald.
Ester de dochter was met haar vader
meegekomen voor zijn jubileum, en
zij hielp wat met dit gesprek. Het kor-
te geheugen van Johan is nog niet in
orde. Toch is het wel hartverwarmend
dat zijn eerste woorden in het zieken-
huis waren: 'nou kan ik niet naar het
mannenkoor' dat tekent zijn belang-
stelling voor het koor.

Johan heeft gouden handen wat zijn
ogen zien maakt hij met zijn handen.
Ook houdt hij van mensen die zeggen
waar het op staat, dat principe houdt
hij zelf ook aan. Verder zoekt hij ook
de rust op, hij houdt van fietsen en
van de natuur. Als Johan zijn gezond-
heid het toe laat hoopt hij nog jaren
lid te blijven van het mannenkoor.

In Noord Spanje leven de boeren nog
zoals ze dat al eeuwen doen: eenvou-
dig en sober. Hard werken is het devies
en verder wordt er niet gezeurd. De
strenge agrarische regels die Europa
stelt aan de landbouw zijn een sta- in-
de- weg voor deze mensen, maar ze
proberen het leven voort te zetten zo-
als altijd. Een ruzie tussen twee buur-
mannen om een productieve melkkoe
loopt uit op de dood van één van hen.

Wie het precies heeft gedaan is niet
duidelijk, maar het leidt tot onver-
wachte ontwikkelingen. Rai, de zoon
van de vermoorde boer, komt voor de
begrafenis naar het dorp. Daar ziet hij
Val, één van de dochters van de ande-
re boer en raakt verliefd op haar. De
twee jongelingen krijgen een verhou-
ding en vervolgens wordt het geheim
van de moord langzaam ontrafeld.
Toegangskaarten voor de film zijn ver-
krijgbaar in de voorverkoop of voor de
aanvang van de film.
Leden van de V.O.B. krijgen korting.
Koffie of thee zit bij de prijs inbegre-
pen.

Filmhuis Bibliotheek
Donderdag 19 januari a.s. vertoont
het Filmhuis van Bibliotheek Vor-
den de Spaanse film ‘La Vida que te
Espera’.

Erwin Plekkenpol start
seizoen met zege
Erwin Plekkenpol is het nieuwe Endu-
ro- seizoen perfect begonnen. In de
openingswedstrijd, zaterdag in Enter
pakte hij de zege met luttele seconden
voorsprong op Erik Davids. De man
die vorig jaar door de Vordenaar werd
verslagen en die wil proberen om in
2006 het verloren gegane terrein weer
te heroveren!

De Holtenaar werd in zijn imposante
carrière reeds negen keer Nederlands

kampioen. Bij de eerste klassements-
proeven, zaterdagmorgen in Enter,
leek Erik Davids inderdaad op het eer-
ste succes in dit prille seizoen af te
stevenen. Hij was in de eerste drie
proeven sneller en pakte zelfs 15 se-
conden in de tweede ronde. De vijf
daaropvolgende proeven gingen naar
Erwin Plekkenpol die daarmee zoveel
voorsprong opbouwde, dat hij zich
een verlies van zes seconden in de slot-
proef kon permitteren.
Uiteindelijk was de Vordenaar 13 se-
conden sneller dan zijn ' eeuwige' ri-
vaal!
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Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

Alle WINTERJASSEN

30%
50%

OPRUIMING

KORTING

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

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

EEN BADKAMER MOET SFEERVOL ZIJN EN PRAKTISCH. ZODAT HIJ PAST BIJ

UW STIJL VAN WERKEN, WONEN EN ONTSPANNEN. IN ONZE SHOWROOM

ONTWERPEN ONZE ADVISEURS SAMEN MET U DE PERFECTE INRICHTING

VOOR UW BADKAMER. DAT WE OOK ALLE WERKZAAMHEDEN VAKKUNDIG, 

MET EIGEN MENSEN VOOR U UITVOEREN SPREEKT VANZELF.

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

... metsmaak
ingericht!

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

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

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Cocosmelk en Kardamom,
praktische gezondheids 

bijeenkomst, arts in gesprek
Warnsveld ma. 20 uur.

Tel ( 0575) 57 31 03

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

Alle KINDERJASSEN

-40%
KINDERBODYWARMERS

-50%

OPRUIMING

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij 
met verschillende 

edities in de gemeente
Bronckhorst.

JANSEN VAN DEN BERG
P R A K T I J K  V O O R  F Y S I O T H E R A P I E

VORDEN

Verhuist per 23 januari naar de Pastorieweg 5 achter de Wehme.

• Hydrotherapie (oefentherapie in het water) blijft op

de Christinalaan 16.

• Endermologiepraktijk (afslanktherapie) blijft ook op

de Christinalaan 16.

Voor het maken van afspraken blijft het telefoonnum-
mer ongewijzigd: (0575) 55 15 07



Mijn naam is Maroesja Bloemendaal,
ik ben stewardess en reis voor mijn
werk naar veel verschillende landen
in de wereld. Tijdens één van mijn rei-
zen werd ik zo enthousiast van alle
kralen en gereedschappen die ik in
een kralenwinkel zag liggen dat ik be-
sloot alle benodigdheden aan te schaf-
fen. Eenmaal thuisgekomen dacht ik
"tja en nu? Waar moet ik nou begin-
nen?" Ik ben naar de bibliotheek ge-
gaan om te kijken of ik daar boeken
kon vinden over het maken van siera-
den en tot mijn vreugde waren deze
inderdaad beschikbaar.
Van het een kwam het ander, ik ben
begonnen en mijn hobby begon zich

steeds verder uit te breiden... Inmid-
dels heb ik niet alleen een keur aan
kettingen, maar ook een grootse voor-
raad met vele kralen uit verschillende
landen, met name uit Singapore,
Kaapstad, Bangkok, Manilla en Sao Pa-
olo. Ik snuffel dan ook uren in kralen-
winkels en bij groothandels om zorg-
vuldig mijn kralen in te kopen, het
liefst werk ik met glas. Tevens heb ik al
diverse mensen blij kunnen maken
door hun oude sieraad om te toveren
tot een nieuw sieraad. Ik zie dit als een
enorme uitdaging en ik leer op deze
manier steeds meer bij.

Mocht u ook enthousiast zijn en aan
de slag willen gaan dan wil ik u wijzen
op de diverse boeken in de bibliotheek
en het blad  "De mooiste sieraden" van
Trend Creatief waar vele handige tips,
werkbladen en voorbeelden instaan
die u wellicht op weg kunnen helpen.
Ik hoop dat u een kijkje komt nemen
in de bibliotheek waar ik u d.m.v. mijn
kleinschalige expositie op weg kan
helpen met het sieraden ABC.

Eerste hulp bij sieraden
Bent u ook zo gek op mooie siera-
den, knutselen of alles wat er met
kralen te maken heeft? Bent u op
zoek naar inspiratie of gewoon een
mooi sieraad? Komt u dan eens
een kijkje nemen in de Vordense
bibliotheek waar ik momenteel
een expositie hou van diverse kra-
lenkettingen en armbandjes.

Om 20.00 uur gaan de deuren van ca-
fé Uenk open en om 21.00 uur zal de
eerste band het podium betreden. Het
betreft hier de regionale rockband CO-
VIK. Bij de iets oudere rockers van wel-
leer, moet er bij de naam Covik wel
een belletje gaan rinkelen. Waren dat
niet die jongens, die die roem(be)ruch-
te feesten in Steenderen organiseer-
den? Jawel mensen, Covik is weer hele-
maal terug. Na een 'sabbatical' van en-
kele jaren, begon het spreekwoordelij-
ke rockersbloed toch weer te kruipen.
Gerard Wiecherink en Ferry Ricken-
berg (allebei op de gitaar) en Hans
Masselink (bas), de jongens van de ou-
de harde kern, staken de koppen bij el-
kaar en meer gedreven als ooit, werd
er gezocht naar twee personen, die het
'zooitje' compleet maken. Een drum-
mer werd er gevonden in de persoon
van Rene Nijhuis, die z'n sporen reeds
dik verdiend bij 'familie'-band Rhava-
ge. Nieuw in het wereldje, is op zang

Wouter Mullink, nog geen twee jaar
geleden als een geintje een deelnemer
op een plaatselijk songfestival, nu dus
als laatste stukje in de puzzle die Co-
vik heet. Covik staat garant voor een
stevig avondje rockklassiekers uit de
'70- en '80-er jaren, denk daarbij aan;
Deep Purple, Black Sabbath, UFO,
maar ook wordt er gewerkt aan eigen
nummers. De vuurdoop voor deze
nieuwe bezetting was vorig jaar op ko-
ninginnedag in Vorden en het tweede
concert was onlangs in Steenderen.
Een spetterend optreden op het 20ja-
rig jubileum van rock-cafe Heezen. 
Rond de klok van 22.30 is het dan tijd
voor de hoofdband van de avond, na-
melijk DAT DOE'W. Deze Achterhoek-
se rockband wist café Uenk vorig jaar
al in vuur en vlam te zetten en nu zijn
ze er weer. De band is inmiddels druk
doende om haar eerste album af te
mixen, waarvan we op deze avond dus
een voorproefje mogen verwachten.
Ook de oudere nummers, allemaal in
het Achterhoekse dialect zullen voor-
bij komen deze avond.
Al met al genoeg redenen om 21 ja-
nuari langs te komen in café Uenk en
om daarmee de regionale rockscene
actief te steunen.

Rock-avond café Uenk
Zaterdag 21 januari is het weer tijd
voor één van de maandelijkse rock-
avonden in café Uenk te Vorden.
Maar liefst twee bands zullen deze
avond optreden, te weten Covik en
Dat Doe'w

De recordpoging heeft geen enkel ver-
band met de recente overname van
Strada Sports van sportschool Indoor
Sport Vorden waar de recordpoging
begin mei zal plaatsvinden. De record-
poging is de eerste die ooit op Work-
out gebied wordt gehouden. Minimaal
willen Aart en Thijs Althof (19) een et-
maal lang achtereen gaan sporten. 

Dat wil zeggen: fitness, bodybuilding
en cardio opdrachten uitvoeren op de
Panatta toestellen die bij Strada Sports
ter beschikking zijn. De recordpoging
wordt ondernomen op vrije appara-
tuur in combinatie met losse gewich-
ten. Dat maakte het team zaterdag-
middag tijdens de presentatie van de
recordpoging in de vergaderruimte
van de lokale omroep Achterhoek FM
bekend. 
Doormiddel van een rotatiesysteem
probeert het drietal structuur in hun

trainingen en in de recordpoging aan
te brengen. Coach Leon Averdijk:
“Vooral voor de spiergroepen is het ui-
termate belangrijk dat we een uitgeba-
lanceerd programma gaan afwerken.
Anders is het niet vol te houden. Want
we willen op een hoog niveau gaan
sporten gedurende de minimaal 24
uur durende recordpoging. Dat bete-
kent dat we om de vier uur dezelfde
spiergroepen gaan belasten en roule-
ren we alle oefeningen van dat mo-
ment. Anders wordt het een te zware
opdracht en belasting.” 

De recordpoging is inmiddels als zoda-
nig erkend dat het nationaal de re-
cordboeken in kan. “En misschien
kunnen we het ook internationaal er-
kend krijgen”, zo verklaarden de twee-
lingbroers Aart en Thijs Althof. In
voorbereiding tot de recordpoging
houden de drie deelnemers zich aan

een uitgebalanceerd dieet. 

Vooral voedingsproducten met een
hoog eiwit gehalte prijken er op het
dagelijkse menu. De nadruk tot en
met april ligt vooral op de spierop-
bouw, kracht en spierconditie. Het
drietal traint daarom in aanloop naar
de recordpoging nu drie tot vijfmaal
per week twee uur lang. 

Rond half maart stapt men over op
een nieuw dieet en trainingsprogram-
ma waarbij een hogere koolhydraat in-
name is opgenomen en een verhoogde
cardio frequentie. In aanloop naar de
recordpoging toe organiseert het
team nog enkele trainingsstages met
frequenties van vier tot vijf uur. Tij-
dens de recordpoging heeft het drietal
na ieder vol trainingsuur vijf minuten
rust. Na ieder uur moeten twee vol-
wassenen als ‘getuigen’ het logboek
ondertekenen om het record erkend
te krijgen. Iedereen kan op 6 en 7 mei
de recordpoging dan ook komen be-
kijken aan de Overweg.

Langste recordpoging Work-out
van Vordense tweelingbroers

De Vordense tweelingbroers Aart en Thijs Althof en Robbert-Jan van Heec-
keren uit Zutphen willen op 6 en 7 mei bij sportschool Strada Sport in
Vorden een recordpoging van de langste Work-out ooit doen. Het drietal
heeft in samenwerking met coach Leon Averdijk uit Eefde en fysiothera-
peut Melle Sterenga uit Arnhem sinds het begin van dit jaar een program-
ma ontwikkeld en uitgewerkt die de fitnesss - en bodybuildingsport in
een positiever daglicht moet stellen. Vooral de bodybuildingsport kan vol-
gens de initiatiefnemers wel een positieve impuls gebruiken omdat het
veelal in een negatief daglicht staat.

V.l.n.r.: Thijs Althof, Robbert-Jan van Heeckeren, Aart Althof en Leon Averdijk ondernemen recordpoging

10 januari was het dan zover de beker-
wedstrijd tussen DASH en WSV. Beide
ploegen waren zeer gebrand om te
winnen. DASH begon de eerste set
voortvarend met al snel een mooie
slimme bal van Annelies Limpers die
daarna helaas uit moest vallen wegens
een ongelukkige blessure waardoor
Denise de Hart op haar positie moest
invallen, ondanks dat dit niet haar
vaste plaats is. Dit werd goed opgepakt
door het team. DASH hield de voor-
sprong  mede door de goede opslagse-
rie van Diewertje Pelgrum en won de-
ze set overtuigend met 25-18. De twee-
de set ging het weer goed, verdedi-
gend had DASH vrijwel alles, met na-
me Martine Slütter was in het achter-
veld, maar ook aan het net, erg sterk
in deze set. Bij WSV kwam er erg wei-
nig spel uit, ook door onze goede ser-
vice. DASH won ook deze set met 25-
20. De derde set was al met al wat las-
tiger. WSV deed nog hard haar best
om nog terug te kunnen komen, maar
ondanks hun enthousiasme en af en
toe wat agressieve spel, bleef DASH
rustig haar eigen punten maken, Voor-
al Ilse Limpers had vaak een harde
aanval waar WSV niks mee kon doen.
Het bleef spannend tot aan het einde
maar uiteindelijk heeft DASH met 28-
26 gewonnen. Dit betekent dus 3-0
winst en een ronde verder in de beker-

Vo l l e y b a l competitie. De volgende wedstrijd is
tegen Sparta Zelhem, waar Femke
Grievink het tegen haar eigen zusje op
gaat nemen. De datum is nog niet be-
kend maar wordt wanneer het bekend
is op www.vvdash.nl bekend gemaakt.

UITSLAGEN
Donderdag 12 januari
Side-out D1 - Dash D2: 2-3 

Zaterdag 14 januari
Labyellov JC2 - Dash JC1: 0-4
Harfsen MC1 - Dash MC1: 1-3
Dash circ. 1 - Willems Gemini: 1-3 
Dash MB2 - Dash MB1: 0-4 
Dash D6 - Tornado Laren D4: 1-3 
Dash H2 - Dijkman/WSV H3: 3-1 
Dash H3 - GUV Gr. BOVO H5: 1-3 
Dash D4 - DVO D6: 4-0 
Dash D5 - 't Peeske D3: 3-2 
Dash H1 - GUV Gr. BOVO H4: 3-1 

Zaterdag 21 januari Programma
Smash '68 D1 - Dash D2
Victoria D1 - Dash D1
Smash '68 D4 - Dash D5
Dash JC1 - Dynamo-Neede JC1
Dash MB2 - DOC ST. ORION MB1
Dash circ. 2 - DVO
Dash MC1 - VCV MC1
Dash D6 - Willems Gemini D5
Dash H3 - Dynamo Neede H4
Dash D3 - Dynamo Neede D4
Dash H2 - Overa H1
Dash D4 - Tornado Laren D2
Dash H1 - Victoria H2

Het overkwam Ab Hengeveld, toen hij
zich zondagmiddag tijdens het num-
mer ‘Jungle Book II’ van zijn zitplaats
verhief, opstond om op zijn saxofoon
de solopartij te spelen. Ab had bijna
geen tijd om van het enthousiaste
handgeklap van collega’ s en zaal te
genieten. Oh nee, Ab speelde zelfs niet
meer mee bij het slotnummer de ‘Ra-
detzkymarsch’. Ab was al vertrokken,
geen tijd meer, want er wachtte hem
deze zondagmiddag immers nog een
nieuwjaarsconcert met een senioren-
orkest. En tijd is kostbaar, vooral wan-
neer je op zo’n leeftijd nog tot vele
muzikale hoogstandjes in staat bent!

Het was deze zondagmiddag in een
vol dorpscentrum genieten. De bezoe-
kers waanden zich bij binnenkomst
min of meer in een filmzaal. In de
foyer en overal langs de wanden in de
zaal grote posters van filmhelden van
nu en uit tijden en van weleer. Min of
meer als symbool dat het concert in
het teken stond van de filmmuziek.
De vele uren studeren werden be-
loond, want onder leiding van diri-

gent Hugo Klein Severt leverde het
harmonieorkest een concert af dat
met menig ' open doekje’ werd geho-
noreerd. Tussen het ‘ Uren, dagen,
maanden, jaren en de Radetzky mars
door, prachtige filmmuziek met on-
der meer een imponerend ‘ Moment
for Morricone’ waar de muziek uit
films zoals ‘ Once upon a time in the
West’ soms voor een ‘kippenvelletje’
zorgde!

Daarvoor speelde het harmonieorkest
in een arrangement van Paul Lavan-
der ‘Theme from Jag’ , (‘op SBS 6 werd
daarover een serie uitgezonden’), zo
lichtte ladyspeaker Sandra Oonk toe.
Bij het nummer ‘Two Worlds’ werd
het harmonieorkest ondersteund
door twee leden van de drumband te
weten Remy Waarbeke en Gijs Klein-
herenbrink. Trouwens het orkest
kreeg gedurende het gehele concert
ondersteuning van Ard Schouten en
Erik Reindsen resp. basgitarist en slag-
gitarist bij ‘Kasbendjen’. ‘Nog eventjes
en dan hebben we hier de complete
bezetting van ‘Kasbendjen’ zo grapte

voorzitter Mark Heuvelink toen hij
Ard en Erik na afloop bloemen aan-
bood. 

Het nummer ‘Langstrump Samba’
met dirigent Hugo Klein Severt in de
rol van Pipi Langkous, deed een vrou-
welijk toeschouwer opmerken ‘mu-
ziek is toch ook wel veel humor’! Zo-
wel voor als na de pauze een optreden
van de drumband onder leiding van
Mike de Geest. De band vertolkte even-
eens filmmuziek, waarbij bij sommige
nummers bepaalde effecten een soort
spanning opriep. Een prima optreden.
De drumband liet horen verschillende
vormen van slagwerk onder de knie te
hebben en speelde het op indrukwek-
kende wijze nummers als ‘The Young-
sters’, ‘Soundtracks’, ‘Country Song’.
Good-old Bennie Oonk ondersteunde
middels de pauken de ritmische mu-
ziek van de drummers.

Aan het slot bloemen voor de beide di-
rigenten Mike de Geest en Hugo Klein
Severt en bloemen en kussen voor la-
dyspeaker Sandra Oonk. 
De bloemen die de zaal opfleurden
gaan naar Villa Nuova en de Weppel
en een bloemstuk naar school de
Kraanvogel. ‘Als we soms extra moeten
repeteren kunnen we daar altijd te-
recht’, zo sprak voorzitter Mark Heu-
velink die de toeschouwers opriep om
de datum zaterdag 13 mei alvast te no-
teren. Dan geeft ‘Concordia’ namelijk
het jaarlijkse voorjaarsconcert.

Nieuwjaarsconcert "Concordia":

Genieten van filmmuziek!
‘Ieder concert heeft zo zijn eigen publiek. Het publiek dat hier vanmiddag
aanwezig is, is weer een totaal ander publiek dan bijvoorbeeld bij een
voorjaarsconcert. Deze verschillende interesses, daar zijn we best blij mee,
een teken dat ‘Concordia’ een breed scala aan muziek kan spelen’, zo ver-
telde één van de muzikanten zondagmiddag tijdens de pauze van het
Nieuwjaarsconcert. En dat er ook nog op hoge leeftijd bij deze vereniging
gemusiceerd wordt bewees de nestor van het harmonieorkest. Hij is de
acht kruisjes al een paar jaren gepasseerd en dan tot tweemaal toe een
staande ovatie krijgen, menig ‘tachtiger ‘ zou er jaloers op worden.



Vaak hoor je de opmerking "Wat zou
het mooi zijn voor ons dorp wanneer
dit of dat gerealiseerd zou kunnen
worden, maar helaas er is geen geld
voor". Om toch een aantal van die pro-
jecten van de grond te krijgen, is door
de Rabobank het coöperatiefonds in-
gesteld. In haar ledenblad "D'r Bij" en
in Contact heeft de bank begin sep-
tember 2005 een oproep geplaatst om
projecten aan te leveren die mogelijk
in aanmerking zouden kunnen komen
voor een financiële ondersteuning. Er
werden veel aanvragen ingediend
waarover de ledenpanels zich inten-
sief hebben gebogen. Afgelopen week

zijn op het kantoor van de Rabobank
in Vorden, tijdens een gezellige bijeen-
komst, aan de winnaars de cheques
uitgereikt. Elke ontvanger van een
cheque gaf een korte toelichting op
de besteding van het te ontvangen
bedrag. Veel lovende woorden waren
er voor de Rabobank, die op deze wijze
weer eens heeft laten zien dat zij zich
betrokken voelt bij hetgeen er leeft en
speelt binnen het werkgebied.

Ook de nieuw ontstane Rabobank
Achterhoek-Noord zal laten zien dat
zij dichtbij en betrokken is en positie-
ve initiatieven graag ondersteunt. 

Trots tonen de winnaars de ontvangen cheque

Coöperatiefonds Rabobank 
keert € 35.265,- uit

Dichtbij en betrokken, dat is de Rabobank. Om die betrokkenheid te
tonen is door de voormalige Rabobank Graafschap-West, per 1 december
2005 gefuseerd met Rabobank Berkelland en die nu samen Rabobank
Achterhoek-Noord vormen, een coöperatiefonds ingesteld. In dit fonds
heeft de bank het afgelopen jaar een bedrag van € 50.000,- gedoneerd.
Dit bedrag komt ten gunste aan projecten waar een groot deel van de
plaatselijke bevolking voordeel van moet kunnen hebben. De leden van
de bank die zitting hebben in één van de drie ledenpanels (Hengelo,
Steenderen en Vorden) hebben de vele binnengekomen aanvragen
getoetst aan de vooraf vastgestelde criteria en de donaties toegewezen.
Er zijn 22 projecten gehoneerd met een totaalbedrag van € 35.265,-.

HENGELO
In Stap en Draf, inklapbare loopbrug voor minder validen € 375,-
CJV Zomerkampen, materiaalwagen € 3.500,-
EHBO Hengelo, hesjes, vlaggen en vervanging verbandmiddelen € 525,-
Philadelphia, markies met belettering € 1.405,-
Gymnastiekvereniging Achilles, pegasus springtoestel € 3.000,-

STEENDEREN
Basisscholen Steenderen, sportieve ontmoeting aan de basis € 850,-
Stichting belang Olburgen en Rha, speeltoestel schoolplein € 4.250,-
EHBO Steenderen, schepbrancard € 320,-
Tennisevereniging De Nieuwe Hellewei, ballenkanon € 1.250,-
Kermis Oranjestichting Baak, kermishuuske € 2.750,-
Kermis Steenderen, geweren t.b.v. vogelschieten € 2.000,-
Plattelandsjongeren Steenderen, inrichting eigen website € 1.000,-
Willibrordus parochie Drempt, renovatie uurwerk van de kerk € 3.000,-
Zomeractiviteiten, huur van een tent € 250,-

VORDEN
Dorpsbelang Vierakker-Wichmond, 
ontwikkeling en voorbereiding fiets- en wandelroutes € 500,-
Culturele commissie basisscholen, 
culturele vorming leerlingen basisscholen € 1.500,-
Scouting David G. Alfordgroep, 3 picknicktafels € 1.800,-
Voetbalvereniging Vorden, netten ballenvangers € 750,-
Gymastiekvereniging WIK, CD systeem € 299,-
Gebruikers Withmundie Wichmond, TV + DVD-speler € 399,-
Zwerfvuildag Vorden, plaatsen blikvangers € 2.042,-

UIT DE GEZAMENLIJKE FONDSEN
Zonnebloem regio IJsselstreek, 
activiteiten voor mensen met beperking € 3.500,-

ANGST- EN PANIEKAANVALLEN
In mijn praktijk voor klassieke home-
opathie zie ik telkens vaker mensen
die last hebben van angst- en paniek-
aanvallen. Homeopathie biedt in deze
gevallen een goede behandelwijze. Na
een uitgebreide anamnese waarin het
probleem uitvoerig besproken wordt,
wordt een specifiek passende home-
opathisch medicatie voorgeschreven.
Medicatie zoals seroxat, oxazepam of
valium zijn dan niet noodzakelijk of
kunnen gaandeweg worden afgebouwd. 

VERSCHIJNSELEN
Een paniekstoornis is een aandoening
waarbij iemand op onverwachte mo-
menten hevige angstaanvallen krijgt.
De angst is vaak in hevige mate aanwe-
zig en buiten proportie met wat er
zich in de omgeving afspeelt. De symp-
tomen kunnen bestaan uit de angst
om te sterven of om controle te verlie-
zen of een onduidelijke vage angst,
ademnood, zweten, hartkloppingen,
duizelingen, koude rillingen of warm-
testuwingen. 

Juist in het geval van angst- en paniek-
aanvallen, met alle bijkomende symp-
tomen, is te zien dat lichaam en geest
niet meer in een natuurlijke harmo-
nie zijn. Lichamelijke sensaties en ver-
warde of obsessieve gedachten maken
dat het gevoel van grip op het eigen le-
ven weg is. De mate waarin dit gebeurt
is vaak zo overweldigend en bedrei-
gend, dat iemand angst voor een nieu-
we aanval ontwikkelt. Als de persoon
ook vermijdingsgedrag vertoont, dan
spreken we van paniekaanvallen. Het
effect op het sociale leven kan erg groot
zijn en vaak zie ik dat de leefwereld
van de patiënt erg klein is geworden

REGULIERE MEDICIJNEN
Een regulier geneesmiddel dat bijv.
door huisarts of psychiater is voorge-
schreven, dempt de angst en paniekge-
voelens zeker en de sociale bewegings-
vrijheid neemt daardoor iets toe. Maar
ook ontstaat er een (ongewenste) me-
dicijnafhankelijkheid en als de oorza-
ken van het probleem niet helder wor-
den voor de patiënt dan zie ik dat af-
bouwen van de medicijnen vaak ge-
paard gaat met het weer toenemen
van de klachten. 

HOMEOPATHISCHE AANPAK
Als homeopaat heb ik in het consult
ruim de tijd en aandacht voor de pa-
tiënt en door de structuur van de
anamnese kom ik samen met de pa-
tiënt tot de kern van het probleem.
Voor mij wordt op deze manier helder
welk homeopathisch middel een ant-
woord kan geven op het probleem.

Voor mij is het het belangrijkste dat de
patiënt gaandeweg weer kan beschik-
ken over zijn autonomie. Dus: dat ie-
mand het heft weer in eigen handen
kan nemen om zijn of haar leven weer
zo in te richten dat de angst en paniek
daar geen invloed meer op hebben.

DE PATIËNT AAN HET WOORD
"Nu ruim een jaar geleden las ik een
stukje in het contact van Frans Quirij-
nen over slaapproblemen. Ik sliep erg
slecht en voelde me al een hele tijd
niet happy. Ik gebruikte al behoorlijk
wat medicijnen en om daar nog weer
wat bij te gebruiken was voor mij niet
zo'n aantrekkelijk idee. Ik besloot de
gok te wagen en te kijken wat hij voor
mij kon betekenen. Veel meer dan ik
had durven hopen."
"Het eerste consult zou zeker ander-
half uur duren vertelde hij mij bij het
maken van de eerste afspraak. Ik weet
nog dat ik me toen afvroeg hoe we die
tijd vol zouden krijgen. 

Nou, bijna alles werd me gevraagd en
zonder dat ik er zelf erg in had waren
we aan het praten over de medicijnen
die ik gebruikte voor een paniekstoor-
nis die mij sinds twee jaren parten
speelde. Dáár lag ook het probleem
van het slechte slapen. Een bijwerking
van de medicatie die ik gebruikte was
slapeloosheid. Iedere keer als ik af wil-
de bouwen werd mijn slaapritme weer
dermate verstoord dat ik weer meer
medicatie nodig had. Maar ik wilde
zonder. Ik voelde me altijd zo mat en
ik kon me moeilijk op mijn werk con-
centreren, ik was vaak duizelig etc.
Door het afbouwen wel te willen maar
telkens niet te kunnen had ik geen ho-
ge pet meer op van mezelf. Een neer-
waartse spiraal was ingezet."

"Door de manier van vragen stellen tij-
dens het consult werd ik mij lang-
zaamaan bewuster van mijn eigen hoe
en waarom. Wanneer waren de klach-
ten nu eigenlijk begonnen? Dát was
voor mij dé grote, confronterende eye-
opener. Door problemen op het werk
een slepende griep en het overlijden
van een goede vriend ging het alle-
maal niet lekker. In die weken moest
ik naar de Ikea en daar kreeg ik voor
het eerst een paniekaanval. Ik dacht
dat ik een hartaanval of zoiets had.
Mijn hele lijf trilde, ik zweette, kon er
niet uit, voor mijn gevoel kon ik maar
een paar stappen zetten en dan zou
het echt gebeurd zijn met me, alles
bewoog om me heen en ik schaamde
me zo. Toch heb ik een vreemde aan-
geklampt, en die heeft me onder-
steund naar buiten toe. 
In de week daarop heb ik me laten on-

derzoeken door mijn huisarts. Fysiek
was er geen reden tot ongerustheid.
Wellicht had ik wat teveel te verstou-
wen gehad. Rust creëren dus.
Dit hielp niet voldoende, op een gege-
ven moment was het zelfs op mijn
werk niet meer te doen, autorijden en
openbaar vervoer waren een hel: ik
was de hele dag in paniek." 
"Door in het consult terug te gaan in de
tijd werd ik me bewust van het feit dat
ik alles op alles zette om niemand te la-
ten merken wat er met me aan de hand
was. Na een poosje kreeg ik seroxat
voorgeschreven en dat haalde echt wel
de scherpe kantjes eraf, maar dat ik het
nu zag zitten om naar kantoor te gaan,
dat gebouw in, no way! Ik beperkte ei-
genlijk telkens meer mijn eigen bewe-
gingsruimte. Ik nam ontslag en begon
een vertaalburootje aan huis… handig
met de kinderen, zei ik dan. 

Op de vraag van Frans of het me écht
gelukkig maakte, kon ik echt geen 'ja'
antwoorden. En wat ik eigenlijk het
liefste zou willen…een leuke baan met
leuke collega's, een dagje naar de stad
… Wehkamp en de Neckermann ver-
dienden goed aan mij.

Ik ben inmiddels 8 consulten verder
en ik had niet gedacht dat homeopa-
thie én de gesprekken mij zover zou-
den brengen. Beetje bij beetje hebben
we mijn truckendoos in kaart ge-
bracht, en de middelen ondersteunen
me hierbij. Door ups en downs heen
heb ik een goed zicht op mezelf gekre-
gen en dat helpt me enorm. Ik ben on-
langs naast het vertalen ook als tolk
gaan werken en ik ga er regelmatig op
uit. Voorheen werd ik al paniekerig bij
de gedachte terwijl ik het eigenlijk het
leukste vond wat er was. 
De Ikea? Niet mijn grootste hobby
maar het gaat. Winkelen? Heerlijk!
Het Openbaar vervoer is geen punt
meer. Autorijden vraagt nog aandacht
maar ik heb ál het vertrouwen dat dat
ook alleen maar beter zal worden.
Doordat ik de seroxat langzaamaan
heb afgebouwd is het slapen nu ook
geen probleem meer.

Ik doe het zélf en juist dat is wat ik de
grootste winst van Homeopathie vind:
zelf weer bij het gevoel kunnen dat IK
aan het roer sta en niet de angst! "

Tot de volgende keer
Frans Quirijnen, Klassiek Homeopaat 

NVKH geregistreerd - 
vergoeding door zorgverzekeraars

Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB  Warnsveld

e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
tel. (0575) 52 64 76

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

De afgelopen jaren heeft de commis-
sie ‘Vorming en Toerusting’ enkele ke-
ren met succes een musical opge-
voerd. Musicals waaraan gemiddeld
door circa honderd personen werd
deelgenomen. Zo werden onder regie
van Marianne Breitler musicals als
‘Het ondermaanse huis’ (Job I), de mu-
sical ‘Esther’ en de musical ‘Jacob’ op-
gevoerd. Na het vertrek van Marianne
Breitler uit Vorden, nam Lieneke Rul-
ler het initiatief tot de instudering van
de musical ‘Jozef‘, die in het najaar
2005 zou worden opgevoerd. 

Echter door het noodlottige ongeluk
waarbij het echtpaar Brinkhorst vorig
jaar zomer het leven verloor, werd de-
ze musical echter afgeblazen. Inmid-
dels zijn er plannen voor een wat klei-
nere musical. De keus is gevallen op
‘Met Mirjam en Mozes mee’. Lieneke
Ruller: ‘Deze musical wordt éénmaal
opgevoerd en wel op zondagavond 2
april om 19.00 uur in de Hervormde

Dorpkerk. De musical heeft betrek-
king op de uittocht vanuit Egypte. Het
maakt ons niet uit hoeveel personen
eraan meedoen. Mogen er 50, 60 of
zelfs wel honderd zijn, alles is inpas-
baar. 

Wat wij nodig hebben zijn behalve to-
neelspelers ook muzikanten en zange-
ressen. Iedereen kan meedoen, ook
kinderen vanaf tien jaar’, zo zegt Lie-
neke Ruller. Op zondagavond 12 fe-
bruari (19.00 uur) zal er in school Het
Beeckland informatie over de musical
worden gegeven en zal tevens met de
eerste repetities worden gestart. Daar-
na wordt er op 26 februari, 12 en 26
maart telkens om 19.00 uur gerepe-
teerd. 
Opgave is mogelijk bij Ron Bastiaan
Net tel. 0575- 551033 of ron.bn@tisca-
li.nl. Het ligt in de bedoeling om in
september 2006 weer met een grote
musical te beginnen, waarvan de op-
voering gepland is in april 2007.

Musical 'Met Mirjam 
en Mozes mee' in de maak!

Op donderdag 26 januari a.s. vindt in
het Stampertje (Dorpscentrum) de
Jaarvergadering 2006 van de PCOB af-
deling Vorden plaats. 
Naast de jaarverslagen van secretaris
en penningmeester zal de heer Jaap
van den Broek ons enkele historische

dia's laten zien. De bijeenkomst wordt,
bijna als gebruikelijk, afgesloten met
een aperitief en koffietafel. U kunt
zich hiervoor nog opgeven bij dhr. J.
Jeeninga, tel. 55 16 40. Ook nu geldt:
"Hoe meer zielen, hoe meer vreugde".
Komt allen!

PCOB Jaarvergadering



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

Nieuwjaarsbijeenkomst
VVD

Op 19 januari houdt de VVD afdeling
Bronckhorst haar informele nieuwjaarsbi-
jeenkomst in De Gouden Karper te Hummelo.
Bij deze gezellige bijeenkomst, die voor
iedereen toegankelijk is, zal burgemeester
Aalderink van Bronckhorst als gast aanwezig
zijn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Dorpsbelang 
Hummelo en Keppel

Ruim veertig mensen hadden gehoor gegeven
aan de oproep om de informatie-avond over
het oprichten van een dorpsbelangenverenig-
ing voor de 'oude' gemeente Hummelo en
Keppel, die op 12 januari gehouden werd, bij
te wonen. Het klaslokaal van basisschool OBS
De Bongerd zat dan ook behoorlijk vol toen
Henny Dokter, een van de organisatoren van
de bijeenkomst, de spreker van de avond, Peter
van Heek van de Vereniging Kleine Kernen,
aankondigde.
Dhr. van Heek lichtte aan de hand van een
power-pointpresentatie het belang van een
dorpsbelangenorganisatie toe en begon bij het
antwoord op de vraag: "Wat doet een dorps-
raad?" Sinds de gemeentelijke herindeling is de
afstand tussen bewoners en bestuurders letter-
lijk groter geworden. Het gevaar bestaat dat
mensen het gevoel krijgen dat beslissingen van
de gemeente 'over hun hoofd' worden genomen
zonder dat er rekening wordt gehouden met
hun belangen. Een belangenorganisatie kan als
spreekbuis dienen en kan een factor worden
waarmee rekening moet worden gehouden. 
Na de koffiepauze peilde mede-organisator Jan
Hoitink de stemming bij de aanwezigen. Moest
er een dorpsraad komen en zo ja, hoe moest die
eruit zien? Hij stelde vast dat er, hoewel er
sprake is van duidelijk diverse culturen in de
verschillende dorpen, toch ook meer dan vol-
doende overeenkomsten zijn, die het oude
Hummelo en Keppel binden. Op zijn vraag of er
belangstellenden waren om deel te nemen aan
een eerste werkgroep, die zich gaat
bezighouden met de voorbereidingen voor het
oprichten van zo'n dorpsraad, gingen er zestien
vingers de lucht in. Deze werkgroep zal bin-
nenkort bij elkaar komen om de eerste
activiteiten met elkaar te bespreken en de taken
te verdelen. Een van de eerste taken zal zijn om
bij de bevolking te peilen of er voldoende
draagvlak is voor een dorpsbelangenvereniging.

Beter in prijs en advies

Stationsstraat 7  
7021 CJ  Zelhem

Tel. 0314 - 626 171
zelhem@vakantieXperts.nl

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

Industriepark  17 Zelhem
0314-621959 / 06-23232400

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 
Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

Derksen Traanman Van Woudenberg
Accountants in Laag-Keppel

Sinds oktober 2005 heeft het pand aan de Rijksweg 69 in Laag-Keppel nieuwe bewoners. Na een
rigoureuze aanpassing van het interieur en een grondige aanpak van de buitenkant, was het
gebouw klaar voor de nieuwe bestemming: een accountantskantoor.

"Vier jaar geleden zijn we in Doetinchem be-
gonnen en we zijn dus eigenlijk een piepjong
bedrijf", vertelt Eric Derksen. Enkele maanden

geleden, op 1 oktober heeft Derksen
Traanman Van Woudenberg
Accountants, het bedrijf waarvan
hij mede-eigenaar is, zijn intrek
genomen in de statige villa aan de
Rijksweg in Laag-Keppel, die ooit de
dorpspastorie was. Het gebouw is na
een grote opknapbeurt van het
exterieur, het werd opnieuw
gevoegd en geschilderd, in oude
luister hersteld. 's Avonds wordt de
gevel verlicht. "Ja, we zijn er wel
trots op dat we in zo'n deftig en
chique pand zitten", vervolgt
Derksen, "daarmee zijn we voor het
eerst uit de anonimiteit getreden. 

Ons kantoor was eerst op de boven-
verdieping van een pand aan de
Keppelseweg in Doetinchem geves-
tigd. Dat werd te klein, er konden
maximaal dertien mensen werken.
Toen hebben we dit pand, enigszins
‘op de groei’, gehuurd. We kunnen
hier doorgroeien naar een bedrijf
met vijfentwintig man. Heel recent
hebben we ons personeelsbestand

met de vijftiende man uitgebreid, de eigenaars
meegerekend".

Derksen Traanman Van Woudenberg zijn ac-
countants en belastingadviseurs. "We zijn daar
eigenlijk op een heel ‘platte’ manier mee bezig",
licht Derksen toe, "accountancy, belastingadvies
en salarisadministratie, dat is het. In alle beschei-
denheid kan ik zeggen dat we gewoon doen waar
we goed in zijn. Altijd je afspraken nakomen is
ons devies en gewoon de mouwen opstropen en
aan het werk, is de mentaliteit. Onze mensen
komen allemaal uit deze regio, dat geeft ook een
bepaalde karakteristiek aan het bedrijf".

Hoe wordt het cliëntenbestand uitgebreid? "Als
mijn eigen werk helemaal af is en er is nog tijd
over, voer ik wel eens een gesprek met een
mogelijk nieuwe cliënt. We worden in elk geval
geen lid van allerlei clubs en verenigingen om er
zakelijke contacten aan te knopen", zegt
Derksen. "We krijgen nieuwe klanten door onze
klanten. En dit pand ondersteunt onze bedrijf-
sindentiteit natuurlijk ook. Het is mooi dat nu
het gebouw, met een ‘maatschappelijke waarde’,
geassocieerd wordt met een accountantskantoor.
We hebben die spots er niet voor niets op gezet".



Polyethermatras*
ca. 16 cm dik met aan beide zijden
een anti-allergische afdeklaag. 
80/190 van 127,- voor 99,-
80/200 van 135,- voor 109,-
90/200 van 144,- voor 119,-
90/210 van 164,- voor 129,-
140/200 van 217,- voor 179,-
160/200 van 253,- voor 199,-
180/200 van 290,- voor 229,-

Koudschuimmatras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80/200 van 199,- voor 159,-
90/200 van 219,- voor 179,-
90/210 van 259,- voor 199,-
140/200 van 329,- voor 269,-
160/200 van 379,- voor 319,-

Pocketveringmatras*
Matras met comfortzones en dub-
beldoeks stretchhoes met rits aan
3 zijden. 
Verkrijgbaar in 2 hardheden.
Dikte: 20 cm.
80/200 van 385,- voor 279,-
90/200 van 417,- voor 299,-
90/210 van 458,- voor 349,-
140/200 van 635,- voor 449,-
160/200 van 712,- voor 499,-

Pocketveringmatras de luxe*
Zeer luxe matras met 5 zones.
Afdeklagen: talalay latex + 500 gr.
wol p/m2. (dikte: 22 cm). In 3
hardheden verkrijgbaar.
80/200 van 589,- voor 449,-
90/200 van 629,- voor 479,-
90/210 van 679,- voor 529,-
140/200 van 969,- voor 749,-
160/200 van 1109,- voor 859,-

Schuimrubbermatras*
Latexmatras met comfortzones en
dubbeldoeks stretchhoes met rits
aan 3 zijden. Verkrijgbaar in 
2 hardheden. Dikte: 16 cm.
80/200 van 362,- voor 279,-
90/200 van 407,- voor 299,-
90/210 van 452,- voor 349,-
140/200 van 679,- voor 449,-
160/200 van 770,- voor 499,-

Pocketveringmatras Super de
luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. 
Afdeklagen: Talalay Latex,
paardenhaar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200 van 760,- voor 599,-
90/200 van 795,- voor 649,-
90/210 van 880,- voor 699,-
140/200 van 1125,- voor 999,-
160/200 van1384,- voor 1149,-

WINTER
opruiming
WINTER

opruiming

SENIOREN LEDIKANT

Eiken ledikant 90/200 cm.
Incl. lattenbodem en matras

nu 499,-

Auronde 1000 in vele kleuren

bedomranding 160/200 inclusief
2 dwarsgespannen spiralen en
2 matrassen.

nu 995,-

Romantisch ledikanten
180/200  van  759,- nu  599,-

Nachttafel vanaf 169,-

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR

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

Life Time Basic programma in

white wash met o.a. hoog-

slapers, stapelbedden en accessoires.

basicbed van 190,- voor 159,-

stapelbed van 505,- voor 429,-

halfhoogslaper van 285,- voor 239,-

hoogslaper + buro

van 495,- voor 429,-

Kinderkamers

S U P E R  V O O R D E L I G E  M A T R A S S E N

Op alle showroom matrassen
en showroom boxsprings van

Pullman 

nu 30% korting

Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met

onderschuifbed, versterkte spiralen.

Compleet met 2 polyethermatrassen.

Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.

80/190 van 635,- voor 549,-

80/200 of 90/200 van 695,- voor 599,-

- Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200 van 399,- nu 299,-

Groot aantal showroom-
modellen voor de 

HALVE PRIJS

Tempur Matras vanaf 745,- 

nu met 

gratis kussen

PULLMAN

met verstelbare bodems  nu 1150,-

o.a. kasten, stapelbed hoek-
opstelling, glijbaan halfhoog-

slaper en vele accessoires.

Nachtkast nu 219,-

* Matrassen zijn in vele maten leverbaar
en kunnen ook gratis in een anti-allergie
uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
50 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Showroom boxsprings

HALVE PRIJS 
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In de zomer was er een speciale actie.
Bij besteding van minimaal 500 euro
aan tegels, keukens of badkamers bij
de showroom in Hengelo kon men een
Skyworth LCD TV winnen. 
In oktober werd de ‘woonmaandactie’
gehouden. De actie ging over de gehe-
le maand. Bij aankoop van showroom-
artikelen kon men een zweefvlucht
boven de Veluwe winnen. Uit de vele
ingevulde kaarten werden de win-
naars getrokken. 

Afgelopen woensdag werden de prijs-
winnaars uitgenodigd bij BouwCenter
HCI in Hengelo. De prijzen en de daar-
bij behorende bloemen werden uitge-
reikt door Frank Niesink, verkooplei-
der showroom. 
De LCD TV van de zomeractie ging
naar de familie Tiesink uit Vorden. De
prijswinnaars van de oktoberactie, die
een zweefvlucht boven de Veluwe
wonnen, zijn: de familie Balvoort uit
Arnhem, de familie Seesing uit Keijen-
borg, de familie Goris uit Brummen
en mevrouw Barmentlo uit Gouda. De
winnaars van de zweefvluchten gaan
in april of mei de lucht in. 

BouwCenter HCI beschikt over vesti-
gingen in Hengelo Gld., Ulft en Zeve-
naar. 
Iedereen die zich met bouwen, ver-
bouwen of renoveren bezighoudt, is
bij BouwCenter HCI aan het juiste
adres. In de drie vestigingen zijn alle
materialen onder één dak verkrijg-
baar. Bouwmaterialen, afbouwmateri-
aal, ijzerwaren, hout- en plaatmateri-
aal, de nodige gereedschappen en ma-
chines, maar ook een uitgebreide col-
lectie tegels, natuursteen, sierbestra-

ting, keukens en sanitair. Kwaliteits-
producten van topmerken worden
hier tegen zeer concurrerende prijzen
aangeboden. 
Bovendien kunnen klanten bij Bouw-
Center HCI altijd rekenen op een snel-
le levering. Ervaren adviseurs nemen

de tijd voor hun klanten, buigen zich
graag over hun ontwerp en hebben al-
tijd een antwoord op technische vra-
gen. 
Zij worden constant getraind en
(bij)geschoold om steeds de juiste ser-
vice te kunnen leveren. In de indruk-
wekkende showroom in Hengelo Gld.
is alles te vinden wat met bouwen en
wonen te maken heeft.

Prijsuitreiking BouwCenter HCI
Bij BouwCenter HCI in Hengelo Gld. werden vorig jaar acties gehouden
waarbij klanten mooie prijzen konden winnen.

De prijswinnaars samen met de verkoopleiders van de showroom Dick Groot Wassink, Frank Niesink en keukenadviseur Netty Vermeulen. Op de foto ontbreekt mevrouw Barmentlo.
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Riek, de krante midden op tao-
fel, tegen Hendrik:" Kiek is efkes
hier onder. 'Nieuws & informa-
tie'. :Jullie hooft gin ingezonden
brieve mear te schrieven. Zoas
laatst wat betreft de gemeente
belasting en andere argernisse.
Het reglement van orde gif oe
spreekrecht. De politiek mot
dichter bie de burger. In de com-
missie vergaderingen kan de
burger zien gal spiejen." Hen-
drik is neet onder de indruk:"
Meen ie no echt dat ze komt in
sprekken? Dat kon  vrogger ok
al. Niks gin niejs. Ze schrieft eer-
der ne brief. Dat kump in de
krante en wordt echt geleazen.
Maakt mear indruk. Gekker
duch mien, is wat ze in Zutphen
wilt gaon doon. Het zeekenhuus
Spittaal afbrekken. Bunt ze no
gek geworden? Wie waarn d'r
nog pas. Geweldig mooi . Een
paar jaor terugge nog efkes veur
30 millioen  an vertimmerd. De
top van de Gelre zeekenhuuze
hebt no, in d'r ondoorgrondelij-
ke wiesheid, besloten um wat
niejs te bouwen. In de krante
een wollig verhaal waor een ge-
woon mense niks met kan. Wat
steet die top die zo iets bedenkt
toch wiet af van ons gewone
mensen. Ze hebt zich onderling
de laatste jaorn geweldige sala-
rissen  toegedacht , hoger dan
de ministers en no gooit ze nog

ne kear een dertig millioen, of
nog mear, in 't water umme af te
brekken en te herbouwen. Af-
brekken dat prachtige moderne
enorme gebouw? Hoe kan een
gewoon mense  waardering en
achting op brengen veur zukke
top figuurn?  Want  wie denk ie
dat dit uuteidelijk geet betalen?
Wie bunt op de T.V. en in de
krante op de heugte  ebleven
van het bos in Limburg dat ze
hebt ummezaagd en al die dik
100 beroeps warklozen  die in
drie wekke mooie boomhutten
kunt bouwen. Zol dat volk ok
wel eens nuttig wark doon? Dat
loofholt is op een meter hoogte
afgezaagd dan  kan het een jaor
later  met de jonge scheuten d'r
op, al wear een bos van 2 meter
hoog wezzen. Zol dat zelfde
volk, die 100 actie voerders, ok
bie ons veur 't zeekenhuus 't
Spittaal willen gaon liggen at ze
begint met 't afbrekken? Ik leas
ok dat ze het in Polen van hier
uut enorm lieten knallen. Proe-
ven met knal spul, dat worden
in ons land nog neet veilig ge-
nog bewaard . Dat probearn ze
wiet weg in Polen. Hebt ze gin
open plaatsen in 't Grote Veld ?
Of op 't Hengelse Zand umme zo
iets oet te probearn? De net niej
gebouwde bunkers  veur opslag
van vuurwerk no wear af brek-
ken? En vulle dikkern op nie

bouwen? En straks in December
in Duutsland lig 't spul te koop
in de supermarkt, naost de pak-
ken melk. De jonges, de liefheb-
bers, sprekt wel met mekaar af
umme efkes een knal reisjen te
maken de grenze oaver. Geluk-
kig dat ik marke dat ze in ons
Bronckhorst ten minste zuunig
op onze centen wordt. Ik zie in
de krante dat de jeugd vulle
geld kan verdienen.. met het op-
halen van gebruukte kerstbeu-
me. Ze kriegt wel 20 cent  per
boom.. um ze naor de gemeente-
werf te brengen." Riek:"Ho is ef-
fen dan weet ik een mooi ver-
haal. Gerrie vertelt mien dat
Gert op eur advies met kleinen
Gert van tien jaor, met auto en
anhanger, rond gereden is en
biej bekend volk  de dennebe-
umpkes hef helpen laden. Veur
d'n spaorpot van Gertjen..Maor
in Bronckhorst neet aflaan..
Bun ie wal wiezer? 20 cent per
boom is weinig en Gerrie wist
uut de krante dat de kindre in
Berkelland  50 cent per boom
kregen en dus kreeg Gert op-
dracht umme efkes de beump-
kes van Gertjen  in Reurle te
brengen en neet biej de zuunige
kniepers in de eigen gemeente." 

De Baron van Bronckhorst

HUMMELO / TOLDIJK

Auto's van de weg
door gladheid
Zaterdagochtend (14/1) zijn twee auto-
mobilisten kort na elkaar op de Zel-
hemseweg betrokken geraakt bij een
ongeluk. Kennelijk door de gladheid
raakten zij omstreeks 10.35 uur in een
bocht in een slip en belandden in de
berm. In het eerste geval raakte de au-
to van een 37-jarige man uit Hengelo
nog een huisgasaansluiting en de
brandweer en NUON moesten er aan
te pas komen om de zaak te repareren.
Een 24-jarige man uit Keijenborg raak-
te enkele minuten later ook in een
slip. 
Bij beide aanrijdingen raakten de au-
to's zeer zwaar beschadigd. De weg is
tijdelijk afgesloten geweest tot de
strooidienst haar werk had gedaan.

Ook in Toldijk ontstond door de glad-
heid een ongeluk. Een 70-jarige auto-
mobilist uit Dinxperlo reed omstreeks
11.00 uur over de Reigersvoortseweg.
In een bocht raakte hij in een slip en
belandde via een droge sloot in de om-
heining van een weiland. Gelukkig
raakte de bestuurder niet gewond.
Zijn auto moest zwaar beschadigd af-
gesleept worden. Ook hier werd de
strooidienst ingezet.

HENGELO

Inbraak
Bij een dierenartsenpraktijk aan de
Kampstraat werd in de nacht van vrij-
dag (13/1) op zaterdag ingebroken. De
dief forceerde een raampje en vond op
zijn zoektocht naar buit een geldkist-
je. Met de inhoud ging hij er vandoor.
De benadeelde deed aangifte

P o l i t i e

Onzichtbaar zijn ze vaak, de jonge
mantelzorgers. Terwijl volgens schat-
tingen tenminste tien procent van alle
thuiswonende jongeren op één of an-
dere wijze (mede) zorg draagt voor een
langdurig ziek familielid. Gemiddeld
zitten in een klas van dertig leerlingen
drie jonge mantelzorgers. Kenmer-
kend is dat deze jongeren taken en
verantwoordelijkheden hebben die
volgens onze huidige maatstaven niet
passen bij hun leeftijd en ontwikke-
ling. Sommige verantwoordelijkhe-
den zijn te zwaar voor hen. Ze raken
overbelast of cijferen zichzelf zodanig
weg dat hun eigen ontwikkeling in ge-
vaar komt. Jongeren zullen deze over-
belasting niet gauw zelf aangeven.
Schuld- en schaamtegevoelens van ou-
ders en kinderen spelen hierbij vaak
een grote rol. Het is dus van groot be-
lang dat de omgeving dit in de gaten
houdt. De VIT Oost-Gelderland wil de-
ze jongeren daarom de helpende
hand toesteken. Inmiddels geeft zij
op diverse middelbare scholen in Zut-
phen, met behulp van speciale lespak-
ketten, de jongeren informatie over
mantelzorg en het project voor
JMZers. Een aantal van hen heeft zich
inmiddels opgegeven voor deelname

aan de diverse projectactiviteiten die
in februari zullen starten. Zo kunnen
de jongeren deel gaan nemen aan ver-
schillende workshops die uiteindelijk
gaan leiden tot het tot stand komen
van een cd. Het gaat om workshops
tekstschrijven, muziek maken, teke-
nen, schilderen voor het cd-boekje en
affiches ontwerpen. Dit alles onder
deskundige leiding. 
De cd zal gepresenteerd worden op
een grote feestavond voor alle deelne-
mers, verwanten en andere betrokke-
nen, waaraan ook Zutphense muzi-
kanten hun medewerking  verlenen.
De VIT Oost-Gelderland wil door dit
project in aanraking komen met jon-
ge mantelzorgers en samen met hen
bekijken aan welke ondersteuning zij
behoefte hebben. Is dit gewoon eens
een luisterend oor, informatie, ont-
spanningsactiviteiten, of contact met
andere jonge mantelzorgers? Het is
vooral belangrijk dat  jongeren weten
dat er ook voor hen ondersteuning be-
staat.

Alle jongeren die zich herkennen in
de beschrijving van jonge mantelzor-
gers kunnen zich nog aanmelden voor
dit Zutphense project bij de VIT Oost-
Gelderland, ook als ze gewoon meer
informatie willen over de ondersteu-
ningsmogelijkheden, tel. (0573) 43 84
00, of  emailen naar mantelzorg@vi-
toost-gelderland.nl. Deze informatie is
ook te vinden op de website www.vi-
toostgelderland.nl. Ze zijn welkom op
de eerste bijeenkomst op 28 januari
om 15.30 uur in het Pand O, Broede-
renkerkstraat 4 in Zutphen.

Zorgen voor je chronisch
zieke ouder
In Zutphen is door het Steunpunt
MantelZorg van de VIT Oost-Gelder-
land (Vrijwillige Intensieve Thuis-
zorg) een project gestart voor jon-
geren tussen de 12 en 16 jaar die
zorgen voor een langdurig ziek of
gehandicapt familielid, de zoge-
naamde jonge mantelzorgers, afge-
kort JMZers.



Na de gemeentelijke herindeling
vonden op afvalgebied enkele veran-
deringen plaats. Zo gebeurt bijvoor-
beeld de inzameling van klein che-
misch afval, grof groen en oud pa-
pier op een nieuwe manier. Waarom

dan nu nog een nieuw afvalbeleid?
Redenen hiervoor zijn:
• vanuit de voormalige gemeenten

werken we nog met verschillende
inzamelaars. Dit is niet altijd prak-
tisch. Daarom streven we per 

1 januari 2007 naar één inzame-
laar over te gaan;

• de inzameling voldoet in Bronck-
horst nog niet aan de landelijke
scheidingsdoelstellingen. Met 
name voor GFT, papier en glas zijn
er verbeteringen mogelijk;

• voor GFT en verpakkingen zijn er
wijzigingen van de wetgeving te
verwachten. In het afvalbeleid
spelen we hier op in;

• bestaande voorzieningen voor de
afvalinzameling, zoals de afval-
brengpunten en het ophalen van
grof afval en kringloopproducten,
worden tegen het licht gehouden
op het gebied van kosten, milieu
en service.

Volgende week treft u in ‘Contact’
een enquête aan over het afval-
beleid. De enquête kunt u dan ook
vinden via www.bronckhorst.nl.
Via deze enquête betrekken we uw
mening bij het opstellen van het
Afvalbeleidsplan 2006-2010. Het
gaat om uw ideeën over bestaande
of eventuele nieuwe afvalvoor-
zieningen.

Jaargang 2
Nr. 3
17 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

Praat mee over nieuw afvalbeleid

Communicatie met burgers is een van de speerpunten van beleid van de ge-
meente Bronckhorst. Op verschillende terreinen, zoals bij het opstellen van
het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, is hier aandacht voor. Ook bij het
opstellen van het nieuwe afvalbeleid vragen wij uw mening. 

Gescheiden
inzameling van
bedrijfspapier 
Vanaf 1 januari 2006 is de inzame-
ling van huishoudelijk papier ge-
wijzigd. In het gehele gebied vindt
de huis-aan-huis inzameling met
kraakperswagens plaats. Op een
beperkt aantal locaties zijn voor
één jaar nog brengcontainers 
beschikbaar. Bedrijfspapier mag
niet met het huishoudelijk papier
afgevoerd worden. De bedrijven
zijn zelf verantwoordelijk voor de
inzameling van het bedrijfspapier.
Volgens de Wet milieubeheer
moet een bedrijf oud papier aan-
bieden aan een erkende inzame-
laar. De verenigingen en scholen
zijn in die zin niet erkend. 
Inzameling via het huishoudelijk
papier betekent ook dat de burger
meebetaalt aan het bedrijfs-
papier. Binnenkort gaat de 
gemeente Bronckhorst controles
uitvoeren op het naleven van de
milieuregels voor bedrijfspapier.

Kerstboom-
inzameling
Op 11 januari jl. haalden schoolkin-
deren in de hele gemeente kerstbo-
men op. In die delen van de gemeen-
te waar al jaren op deze manier
wordt ingezameld, zijn weer veel 
bomen opgehaald. In dat deel van 
de gemeente waar deze actie dit jaar
voor het eerst plaatsvond zijn helaas
op verschillende plaatsen de bomen
blijven liggen. 
Is uw kerstboom niet opgehaald,
dan kunt u deze verkleinen en in de
groene container doen of als grof
groen naar een van de brengpunten
in de gemeente brengen.
Voor nadere informatie over de
brengpunten verwijzen wij u naar de
afvalwijzer 2006, of naar
www.bronckhorst.nl

Toeristen- en forensenbelasting 2006

Toeristenbelasting
De raad heeft met ingang van 2006
nieuwe tarieven toeristenbelasting
vastgesteld. In overleg met de re-
creatieondernemers is een tarief-
systeem ontworpen dat tegemoet
komt aan hun uitgangspunten en
wensen. Gekozen is voor een zoge-

naamd forfaitair tariefsysteem. Dit
systeem is gebaseerd op cijfers die
door de branche zijn aangeleverd
over de gemiddelde verblijfsduur en
de werkelijke gemiddelde bezetting
per soort verblijfsaccommodatie. De
recreatieondernemer krijgt hiermee
vooraf duidelijkheid over de hoogte
van de verschuldigde toeristenbe-
lasting. 

Forensenbelasting
Zowel bij de forensenbelasting als
de toeristenbelasting zijn er situ-
aties mogelijk waarbij sprake is van
samenloop van beide belastingen.
Het gaat daarbij met name om na-
tuurlijke personen die meer dan 90

dagen tegen vergoeding overnach-
ten in een gemeubileerde woning. In
de gemeente Bronckhorst gaat het
specifiek om personen die een vaste
plaats huren voor hun stacaravan. In
overleg met de branche is gekozen
om een samenloopvrijstelling op te

Tarieven 2006
aantal gemiddelde (€) tarief per (€) jaartarief per

nachten/woningen bezetting persoon/per standplaats/
overnachting slaapplaats

Toeristenbelasting

Camping
Toeristische plaats 57 2,6 0,60 88,92
Seizoenplaats 60 2,6 0,60 93,60
Vaste jaarstandplaats 68 2,4 0,60 97,92

Mini-camping
Toeristische plaats 57 2,6 0,60 88,92
Seizoenplaats 60 2,6 0,60 93,60

Hotels 100 1,25 125,00

Bed & Breakfast 70 0,75 52,50

Kampeerboerderij/Herberg/
Groepsaccommodatie 56 0,45 25,20

Recreatieparken 40000 1,00

Watertoeristenbelasting

Jachthaven
Jaarligplaats 50 2,4 0,60 72,00

nemen in de Verordening forensen-
belasting. Dit betekent dat bij vaste
huurplaatsen voor stacaravans 
alleen toeristenbelasting wordt 
geheven. De raad heeft gekozen het 
tariefsysteem van een vast bedrag
los te laten. Gekozen is voor een ta-
riefsysteem met oplopende tarieven
naar de waarde van het object, zoals
die geldt voor de onroerende-zaak-
belastingen. 
Voor nadere informatie kunt u de
verordeningen tijdens openings-
tijden inzien in het gemeentekantoor
op de afdeling Financiën en belas-
tingen of onze website bekijken
www.bronckhorst.nl.

waarde x € 1.000,- Tarief
100 of minder € 175,00
100 - < 200 € 200,00
200 - < 250 € 225,00
250 - < 300 € 250,00
300 - < 350 € 275,00
350 - < 400 € 300,00
400 of meer € 325,00



Openbare bekendmakingen 

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

Aanvragen 
Evenementen
• Zelhem, 18 en 19 maart 2006, slaapweekend gymnastiekvereniging SSS, sporthal ‘De Pol’, 

Vincent van Goghstraat 72 
• Hengelo Gld., 8 juli 2006 vanaf 20.30 tot 01.30 uur, ‘Het Hengelsfeest’, weiland aan de Oude

Varsselseweg 8
• Hengelo Gld., 12 juli t/m 16 juli 2006, kermis rond de N.H. kerk

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
• Bronkhorst, Onderstraat 10, bouwen garage/schuur
• Halle, Heisterboomsdijk 9, oprichten bedrijfsruimte
• Hengelo Gld., Berendschotstraat 5, gedeeltelijk veranderen vrijstaande woning
• Hummelo, Keppelseweg 33, realiseren aanbouw garage - schuur - bijkeuken aan achterzijde

van de woning 
• Steenderen, Koningin Julianalaan 15, geheel vernieuwen van kozijnen bovenverdieping 

voorzijde woning 
• Steenderen, Toldijkseweg 21, tijdelijk plaatsen kantine voor een periode van drie jaar voor de

chauffeurs van de rijdende melkontvangsten 
• Vorden, Kerkstraat 7, 9 en 11, aanvraag voor het gewijzigd uitvoeren van de op 25 mei 2005

verleende reguliere bouwvergunning voor het vergroten van een winkel en het renoveren van
drie appartementen hierboven, wijziging indeling van de drie appartementen en renoveren
winkel 

• Vorden, Reeoordweg 2a, tijdelijk plaatsen berging voor de duur van twee à drie jaar 
• Vorden, Rommelderdijk 2, plaatsen kas 
• Vorden, Wilhelminalaan 13, gedeeltelijk vergroten woning 
• Zelhem, De Oldenoord 25, bouwen berging 
• Zelhem, Hengeloseweg 52, bouwen serre

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Vordenseweg 80b, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan ‘Hengelo Buitengebied 1984’
• Zelhem, Ruurloseweg 30-79, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’
• Drempt, kruising N338 en N317 bij Doesburg, voor het aanleggen van een tijdelijk slibdepot,

geldend bestemmingsplan ‘Hummelo en Keppel’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 januari t/m 
1 maart 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de 
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 3 januari 2006:
• Halle, Halseweg 54/23, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend bestem-

mingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’

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

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

Verleende vergunningen en ontheffingen
Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 3 januari 2006:
• Hummelo, Dorpsstraat 30, voor het aanbrengen van isolerende dakplaten

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 12 januari 2006:
• Vorden, Rondweg 1, bouwen berging annex garage

Sloopvergunningen 
Verzonden op 9 januari 2006:
• Hummelo, Torenallee 6, slopen dak van schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 11 januari 2006:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 83, slopen ligboxenstal, komt asbesthoudend afval vrij
• Halle, Oude Maatjes 5a, gedeeltelijk slopen dak van schuur
• Hengelo Gld., Beukenlaan 37, slopen verpleeghuis, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 12 januari 2006:
• Laag-Keppel, Rijksweg 100, het gedeeltelijk slopen van een woning met praktijkruimte 

Ontheffing verbranden afvalstoffen 
Verzonden op 17 januari 2006:
• Halle, Speelmanstraat 11, voor verbranding nabij de Speelmanstraat 11
• Halle, Halsedijk 11, voor verbranding nabij de Halsedijk 11
• Hengelo Gld., Holterveldseweg 6, voor verbranding nabij de Holterveldseweg 6
• Hengelo Gld., Veermansweg 14a, voor verbranding nabij de Veermansweg
• Hummelo, Dorpsstraat 12, voor verbranding na bij de Zutphenseweg 
• Hummelo, Zelhemseweg 33, voor verbranding nabij de Zelhemseweg 33
• Zelhem, Terborgseweg 10a, voor verbranding nabij de Terborgseweg 10a
• Zelhem, Meeneweg 9, voor verbanding nabij de Meeneweg 9
• Zelhem, Velswijkweg 5a, voor verbranding nabij de Velswijkweg 4

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de verleende vergunningen en ontheffingen kunnen rechtstreeks belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij
de bekendmaking) een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de 
gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft genomen (het college van b en w), Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Bouwen en milieu. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

IJsselweg van 30 januari t/m 19 februari 2006, of zoveel korter of langer als wenselijk is, 
afgesloten voor alle verkeer

• Gemeente Bronckhorst, op 12 februari 2006 houdt VAMC ‘de Graafschaprijders’ een oriënta-
tierit. Hiervoor krijgen zij ontheffing om diverse wegen in de gemeente te gebruiken. Start en
finish is Ruurloseweg 64 in Vorden

Bestemmingsplannen
Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 december 2005 besloten een herziening van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’ voor te bereiden. Het voorbereidingsbesluit
heeft betrekking op percelen gelegen aan/nabij de Wassinkbrinkweg-hoek Kruisbergseweg in
Zelhem voor de vestiging van een groenrecyclingbedrijf.

Het besluit met bijbehorende kaart ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de 
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Mededelingen van de Programmaraad Gelderland Oost 
De Programmaraad Gelderland
Oost adviseert namens de kabel-
abonnees in 42 kernen in 11 
gemeenten in de Achterhoek de 
kabelexploitant over de keuze van
een beperkt deel van de radio- en
televisiezenders volgens het bepaal-
de in de Mediawet. Een Programma-
raad is een onafhankelijk bestuurs-
orgaan. Wat zijn de bevoegdheden
van de Programmaraad?
De Programmaraad adviseert over
15 televisie- en 25 radiozenders, die
de kabelexploitant in principe in het
programma-aanbod moet opnemen.
Alleen om zwaarwegende redenen
kan de kabelexploitant hiervan 

afwijken. Van de 15 televisiezenders
zijn er 7 wettelijk bepaald en van de
25 radiozenders zijn er 9 wettelijk
bepaald.
De huidige verdeling is als volgt:
Televisie : 
• verplicht: Nederland 1, -2, -3,

VRT1, -2, TV-Gelderland en een
publieke lokale zender

• tevens geadviseerd door de 
Programmaraad voor de periode
2005-2006: ARD, Arte, Discovery
Channel, Eurosport, Jetix/Veroni-
ca, National Geographic, NDR 3 ,
en The Music Factory

• vrije keuze kabelexploitant: alle
overige zenders.

Radio: 
• verplicht: Radio 1, -2, -3, -4,

BRT1,-2, Radio 747 AM, Radio
Gelderland en een publieke lokale
zender;

• tevens geadviseerd door de 
Programmaraad voor de periode
2005-2006: BBC Radio 2, BBC
World Service, Classic FM, Con-
certzender, France Inter, NDR 2,
Noordzee FM, Radio 10 Gold, 
Radio 538, Radio Veronica, RTL
FM, Sky Radio, Yorin FM,  WDR 2,
WDR 3 en WDR 4.

• vrije keuze kabelexploitant: alle
overige zenders.

Voor alle overige televisie- en radio-
zenders geldt dus, dat de keuze
daarvan een vrije keuze van de 
kabelexploitant is: de Programma-
raad heeft daar dus geen invloed op. 

In de vergadering van 14 februari
2006 wordt een voorbereidend TV-
advies voor de periode 2006-2007
opgesteld, waarna in de vergadering
van 20 april 2006 de definitieve be-
sluitvorming hierover plaatsvindt. In
de vergadering van 5 oktober 2006
zal een voorbereidend radio-advies
voor de periode 2006-2007 worden
opgesteld, waarna in de vergadering
van 14 december 2006 de definitieve

besluitvorming hierover plaatsvindt.
Alle vergaderingen worden gehou-
den in het Gemeentecentrum ‘Ons
Huis’, Beukenlaan 30 in Hengelo
Gld. Aanvang 19.15 uur. Het adres
van het secretariaat van de Pro-
grammaraad Gelderland Oost is
Garsenshof 33, 7231 LA Warnsveld. 

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert
op woensdag 18 januari 2006 om 9.00
uur in het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. De-
ze vergadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering kunt u vinden op
onze website www.bronckhorst.nl.



Openbare bekendmakingen - vervolg 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking 
van dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de 
gemeenteraad.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplannen
• Hengelo Gld., het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo 2004 Riefelerdijk 11’ heeft

betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Riefelerdijk 11 in de
bestemming Woondoeleinden met recreatievoorzieningen

• Hummelo, het ontwerpbestemmingsplan ‘Keppelseweg 40 en Groeneweg 9-11’ heeft betrek-
king op een tweetal locaties:
- Groeneweg 9-11, waar in ruil voor de beëindiging van een agrarisch bedrijf en sloop van de

bedrijfsgebouwen een (extra) woning kan worden gebouwd
- Keppelseweg 40, in verband met de bouw van twee vrijstaande woningen ter vervanging van

de bebouwing van voorheen ‘Zandewierde’

De ontwerpbestemmingsplannen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 janu-
ari t/m 1 maart 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbestem-
mingsplannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij de gemeenteraad.

Vastgesteld bestemmingsplan
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 december 2005 het bestemmingsplan ‘Zelhem
Ruurloseweg 22’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het bouwen van een burgerwoning
met bijgebouwen op het perceel Ruurloseweg 22.

Het bestemmingsplan ligt van 19 januari t/m 1 maart 2006 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een 
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax (026) 359 94 80 of e-mail:
DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10:00 en
12:00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Onherroepelijk bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Halle en Velswijk’ is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op de kernen Halle en Velswijk en gebieden die direct grenzen aan de kernen. Het biedt een
ruimtelijk-juridisch kader, waarbij de huidige bebouwing en het huidige gebruik centraal staan.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de 
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Aangezien het plan nu 
onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 19 januari t/m 1 maart
2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Tolweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

biologische zeugenhouderij
• Vorden, Okhorstweg 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

rundvee- en varkenshouderij
• Zelhem, Meeneweg 10, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

veehouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de
vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van
ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 2 maart 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen 
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en
milieu tel. (0575) 75 02 87.

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

Beleid
Beleid toetsing bouwbesluit 
Hierbij wordt het besluit d.d. 20 december 2005 van het college van b en w om nieuw toetsings-
beleid aan het Bouwbesluit vast te stellen bekendgemaakt. Het rapport ‘Bouwen aan een beter
Bronckhorst’, dat gaat over dit nieuwe toetsingsbeleid aan het Bouwbesluit, ligt tijdens de ope-
ningstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu.
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid het rapport in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Hovenier tuinaanleg en onderhoud

Functie: In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van aanleg en

onderhoudswerkzaamheden bij zowel particulieren als bedrijven. Zelfstandigheid

van werken is hierbij een vereiste.

Voor deze functie vragen wij het volgende:

* Middelbare Tuinbouwschool richting aanleg & onderhoud, 

of een door ervaring verkregen gelijkwaardig werk- en denkniveau

* Aantoonbare werkervaring in zowel aanleg als onderhoud van tuinen

* Zelfstandigheid in werken

* Nauwkeurige en flexibele werkinstelling

* Is bereid tot het indien van toepassing verrichten van overwerk

* In bezit van rijbewijs B/E

Verder zijn wij ook op zoek naar een:

Leerling hovenier
(voor 3 à 4 dagen in de week)

Wil je nadere informatie omtrent bovenstaande functies, dan kun je telefonisch

contact opnemen met dhr. Marco Besselink.

Wij bieden een afwisselende baan, een prettige werksfeer, goede salariëring en

de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling in de vorm van opleiding.

reactie:

Herken je jezelf en wil je werken binnen een vooruitstrevend bedrijf met enthou-

siaste collega’s, richt dan je schriftelijk sollicitatie met uitgebreide curriculum

vitae binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie aan:

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen • Tel.: (0575) 44 17 33 • 

06 - 53 67 73 54 • Website: www.besselink-hovenier.nl • E-mail:

info@besselink-hovenier.nl
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In hartje centrum gelegen
3-kamerHOEKappartement
met balkon aan de achter-
zijde en gezamenlijke fi et-
senstalling. Het appartement
is voorzien van isolerende be-
glazing en aan de achterzijde
van kunststof kozijnen. De
servicekosten bedragen ca.
€ 37,- per maand.

Boliestraat 21a-02  |   Doetinchem

Op rustige locatie, in het
buurtschap Toldijk, gelegen
half vrijstaand woonhuis met
garage, eigen oprit en tuin op
het zuidwesten. De garage is
via de bijkeuken ook inpan-
dig te bereiken. De woning
beschikt over 3 slaapkamers
met mogelijkheid voor een 4e
kamer op de 2e verdieping.

Wethouder Spekkinkstraat 5 |  Toldijk

€ 224.500 k.k.

Op gunstige locatie gelegen
ruime (ca. 480 m3) helft van
dubbel woonhuis met tuin,
garage en zolderberging. De
woning is gelegen op korte
afstand van het centrum
alsmede nabij het Henge-
lose buitengebied met vele
wandel- en ontspannings-
mogelijkheden.

Julianalaan 4 |  Hengelo (gld)

€ 269.000 k.k.

Op geweldige locatie aan
een ‘hof’ gelegen heerlijke
vrijstaande villa met dub-
bele garage en ruime tuin
met zwembad. De woning is
gelegen tussen de dorpskern
en het fraaie buitengebied,
tevens nabij diverse ont-
spanningsmogelijkheden zo-
als een manage en golfclub.

De Hofkamp 14 |   Hummelo

€ 539.000 k.k.

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

Koldeweiweg 17 |   Keijenborg

€ 369.000 k.k.

Goed onderhouden helft van
dubbel woonhuis met tuin
en garage, gelegen aan een
woonstraat met parkeermoge-
lijkheden. De gehele woning
is voorzien van isolerende
beglazing. Het schilderwerk is
recent uitgevoerd. De inhoud
is ca. 385 m3, het perceelop-
pervlak bedraagt 265 m2.

Middenweg 6  |   Hengelo (gld)

€ 269.000 k.k.€ 153.000 k.k.

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

Ruurloseweg 22  |   Hengelo (gld)

€ 298.000 k.k.

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

Middenweg 30 |  Hengelo (gld)

€ 284.000 k.k.

Meer info en aanbod op WWW.PGMAKELAARDIJ.NL

P l a n t s o e n s t r a a t  8 7  |  D o e t i n c h e m  |  0 3 1 4  3 8 4 2 2 2    •     R a a d h u i s s t r a a t  9 a  |  H e n g e l o  ( G l d )  |  0 5 7 5  4 6 5 5 2 5

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

Uw makelaars: Pieter Gerrits & Chris Wullink

Goed onderhouden HOEK-
woning met ruime tuin en 
stenen berging. De woning 
beschikt over een moderne 
inbouwkeuken en complete 
badkamer. Aan de zijkant 
van de woning is voldoen-
de ruimte om een CARPORT 
en/of extra BERGING te 
realiseren.

Tarwedreef  89 |   Doetinchem

€ 203.000 k.k.

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

Gehele WINTERCOLLECTIE

30%
50%

OPRUIMING

KORTING

OP=OP

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

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

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

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

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

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

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

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

Het 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
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Voorzitter Marcel Fortuin is sinds
ruim een jaar directeur van Rimetaal
B.V. in Vorden. Hiervoor heeft hij 15
jaar in Duitsland gewerkt maar voelt
zich inmiddels meer dan thuis in
Bronckhorst en wil daarom graag
meewerken aan de oprichting van een
industriële kring voor de hele gemeen-
te Bronckhorst. 

Rimetaal B.V. Research en Innovatie in
Metaal, is een metaal-plaatwerkbedrijf
dat zich sinds 1994 bezig houdt met
het vervaardigen van innovatieve me-
taalproducten. Het bedrijf doet zelf
veel aan innovatie en ontwikkeling
van nieuwe producten, net als veel be-
drijven in Bronckhorst.
Dat er in de gemeente Bronckhorst
dus geen innovatie zou zijn, ontze-
nuwt Marcel Fortuin direct. “Het zit in
de mentaliteit van de streek om er
niet groots over te praten, maar wat er
in deze regio aan innovativiteit is, is
fenomenaal. We kunnen met recht
trots zijn op deze bedrijven binnen
Bronckhorst!” aldus Marcel Fortuin.
En dat is ook wel nodig om deze ar-
beidsplaatsen in Nederland te hou-
den. Dat ziet ook de burgemeester
Henk Aalderink. In zijn nieuwjaarstoe-
spraak benadrukte hij nog eens de
unieke ligging van Bronckhorst aan
de internationaal befaamde kennis-
centra. “Bronckhorst ligt ingeklemd
tussen de Food Valley in Wageningen,
de Health Valley in Nijmegen en de
Tech Valley in Twente. De unieke posi-
tie en de kansen die hier liggen voor
het bedrijfsleven moeten we nog beter
benutten.” En daar kan Marcel For-
tuin zich helemaal bij aansluiten.

Een aantal grotere bedrijven hebben
in augustus 2005 in een informatiebij-
eenkomst bij Nienhuis in Zelhem, ge-
discussieerd over de oprichting van
een industriële kring voor de hele ge-
meente Bronckhorst. Naar aanleiding
van deze bijeenkomst werd een enquê-

tecommissie IKB opgericht, bestaande
uit de heren Onno Rodink (MEA Poly-
mer Beton, Zelhem), Dick Luijendijk
(Nienhuis, Zelhem) Marcel de Buijzer
(VIV Vreeland, Zelhem), Johan Greving
(Polycomp Vorden), Gijs Emsbroek
(Emsbroek, Vorden) en ook Marcel For-
tuin. De commissie deed onderzoek
naar de draagkracht van een Industri-
ële Kring in de nieuwe gemeente
Bronckhorst. Deze bleek duidelijk
voorhanden en op 11 november was
de oprichting een feit. De leden van
deze enquêtecommissie vormen ook
direct het eerste bestuur. 

De belangrijkste reden om het IKB op
te richten is ontstaan uit de behoefte
van de ondernemers om ervaring en
kennis uit te wisselen. Grotere indus-
triële bedrijven hebben hun eigen pro-
blematiek en het is goed om met el-
kaar thema’s waar iedereen mee te
maken heeft onderling te bespreken.
Zo kunnen er nuttige ervaringen uit-
gewisseld worden en voor bepaalde
thema’s sprekers uitgenodigd om ken-
nis over te dragen. Maar ook is er inter-
actie met het onderwijs nodig om jon-
ge mensen voor de techniek te interes-
seren. “Met de al eerder aangesproken
innovativiteit zijn de industriële be-
drijven inmiddels heel interessante
bedrijven geworden. Het beeld dat ve-
le jonge mensen nog van de industrie
hebben is al lang achterhaald,” bena-
drukt Marcel Fortuin.

Daarnaast is er door de gemeentelijke
herindeling behoefte aan een gemeen-
schappelijk beleid, een gebundeld
klankbord bij de gemeente. De ge-
meente Bronckhorst beschrijft in het
gemeentelijk economisch beleidsplan:
‘industrie vormt drijvende kracht van
de economie’ en ‘1 arbeidsplaats in de
industrie genereert 0,9 arbeidplaatsen
elders’. Toch moet het evenwicht met
de andere sterke kant die Bronckhorst
heeft, de natuur en het recreatieve ka-

rakter in stand worden gehouden. Het
behoud van dit evenwicht vormt na-
tuurlijk een van de gespreksthema’s
tussen het IKB en de gemeente.
Dat er een draagvlak is voor het IKB,
blijkt uit het feit dat zich inmiddels
ruim 25 industriële bedrijven hebben
aangemeld uit alle kernen van de
nieuwe gemeente. Al met al vertegen-
woordigen de leden met elkaar al zo’n
40% van alle industriële arbeidsplaat-
sen in Bronckhorst!

Er zullen voor deelnemers van de IKB
diverse activiteiten worden georgani-
seerd, die zijn gericht op effectieve en
efficiënte bedrijfsvoering. Er zal inten-
sieve kennis- en ervaringsuitwisseling
plaatsvinden op managementniveau.
Verder zullen er bijeenkomsten zijn
waarbij over thema’s gesproken wordt
die aansluiten bij de problematiek en
de interesse van de leden. Hiertoe zul-
len ook gastsprekers worden uitgeno-
digd. “Maar ook het elkaar helpen bij
praktische problemen zal straks ge-
beuren. Daarover zijn de deelnemers
aan de oprichtingsvergadering het nu
al eens,” vat Marcel Fortuin de stem-
ming tijdens de oprichtingsbijeen-
komst samen.

Het IKB zal ook het regelmatige con-
tact zoeken met de gemeente. Hiertoe
zijn al eerste aanzetten gegeven. Sa-
men is er gediscussieerd over het eco-
nomisch beleid en ook over het nieu-
we Gemeentelijk Verkeer en Vervoer
Plan (GVVP) is het IKB uitgenodigd om
voorstellen in te brengen. Bij het eer-
ste gesprek tussen het bestuur en het
college bleek ook, dat de gemeente
graag de mening van het IKB over be-
paalde thema’s hoort. Er wordt nu sa-
men gekeken, hoe het IKB binnen de
bestaande overlegstructuren met de
andere belangengroeperingen een
vaste plaats krijgt.

Voor informatie over de Industriële
Kring Bronckhorst kunnen bedrijven
die in de doelgroep vallen, contact op-
nemen met de secretaris van het IKB,
de heer Onno Rodink. Het correspon-
dentieadres luidt: IKB, postbus 90,
7020 AB Zelhem (E-mail: onno.ro-
dink@nl.mea.de)

11 januari 2006

Eerste vergadering Industriële
Kring Bronckhorst

Afgelopen week werd in Hotel Bakker in Vorden de oprichtingsvergade-
ring van de Industriële Kring Bronckhorst, IKB, gehouden. Voorzitter
Marcel Fortuin, directeur van Rimetaal B.V. in Vorden is zeer enthousiast.
De vele aangemelde en gelnteresseerde bedrijven geven een extra motiva-
tie om dit initiatief tot een succes te maken. De gesprekken met de ge-
meente waren positief.

Het bestuur van de Industriële Kring Bronckhorst: (v.l.n.r.) Marcel Fortuin, Onno Rodink, Dick Luijendijk, Marcel de Buijzer en Johan Gre-
ving

De afgelopen dagen hebben de
dartliefhebbers via de televisie
kunnen genieten van de ‘Lakeside
World Professionel Darts Cham-
pionships’. Behalve deze bond is er
ook de P.D.C, welke nog onlangs
ook in Engeland een groot toer-
nooi organiseerde. 

Eén van de grote jongens uit dit cir-
cuit is Darryl Fitton. Hij komt donder-
dagavond 19 januari naar zaal De Her-
berg in Vorden voor het geven van de-
monstraties. Darryl wordt vergezeld
door ‘The Voice’ oftewel Russ Bray, een
bekend internationaal arbiter en die
bovendien zelf ook nog een aardig ‘
pijltje kan gooien’. 

Ook hij geeft enkele demonstraties.

Tijdens deze dartdemonstratieavond,
kan ook het publiek een wedstrijdje te-
gen deze darters spelen. Die kans zul-
len de leden van de Vordense dartclub
F.D.T.V. zich zeer zeker niet laten ont-
nemen. Deze club die haar onderko-
men heeft in De Herberg is aangeslo-
ten bij ‘De Stedendriehoek’. F.D.T.V
heeft in totaal drie teams van 6- 8 le-
den die op maandag- woensdag en
donderdagavond hetzij in clubver-
band, hetzij in regionaal verband com-
petitie spelen. 

De demonstraties op donderdag 19 ja-
nuari beginnen om 19.30 uur.

Dartdemonstraties in 
"De Herberg" met Darryl Fitton
en Russ Bray

AANDACHT
Het is een hardnekkig misverstand dat
bellen in de auto veilig(er) zou zijn als
je het maar handsfree doet. Dat je een
hand gebruikt als je belt is maar een
klein deel van het probleem. Belangrij-
ker is dat telefoneren een groot deel
van je aandacht in beslag neemt.
Doordat je gesprekspartner niet bij je
in de auto zit kan die niet zien wan-
neer je soms eigenlijk even al je aan-
dacht bij het verkeer nodig hebt. Daar-
door voel je je ook niet 'geëxcuseerd'

om dan niet je aandacht bij het ge-
sprek te houden. Australisch onder-
zoek in 2005 wees nog weer eens uit
dat het niets uitmaakte of er hand-
sfree dan wel handheld gebeld werd!

CONTROLE
Dat alleen handheld bellen in de auto
verboden is, is louter en alleen omdat
de politie dàt kan controleren. Die kan
uiteraard niet zien of u achter het
stuur handsfree zit te bellen of een
liedje zit te zingen. Niet bellen tijdens
het rijden. De conclusie is echter dui-
delijk: bel helemaal niet tijdens het rij-
den. Zet uw voice mail aan en stop op
gezette tijden om die af te luisteren of
als u zelf wilt bellen. 
Steeds meer bedrijven verbieden hun
medewerkers al om te bellen geduren-
de het rijden.

2 tot 9 keer zoveel kans op ongeval

Handsfree telefoneren niet
veiliger
Uit onderzoek blijkt dat telefone-
ren in de auto de kans op een onge-
val van twee tot negen keer ver-
groot. Dat is vergelijkbaar met rij-
den onder invloed. De gevolgen in
ons land: minstens 40 doden en
400 ernstig gewonden per jaar.



Hun programma omvat klassieke mu-
ziek (Bach, Vivaldi, Mozart) en volks-
muziek en volksdans uit diverse delen
van Rusland.
Vele mensen in de regio hebben in het
afgelopen half jaar al kennis kunnen
maken met de bijzondere kunst die
Victor en Natalia Pribylov uit Siberië
brengen: bajanmuziek en folkloristi-
sche dans uit Rusland. Beide mensen
hebben een zeer professionele scho-
ling als achtergrond. Klassieke muziek
op bajan (knopaccordeon) is in Neder-
land niet heel erg gangbaar. In Rus-
land des te meer. Een goede reden om
eens de accordeon op deze, geheel an-
dere wijze, te leren kennen. Het is een
belevenis om deze muziek in de akoes-

tiek van een kerk te horen. 
Het programma wat zij laten zien en
horen is getiteld: "de Russische ziel in
muziek en dans".
Naast enkele klassieke werken (o.a.
Bach, Vivaldi) zullen Victor en Natalia
het publiek laten genieten van mu-
ziek en  dans uit diverse delen van
Rusland en Siberië (o.a.Wit-Rusland,
Oekralne, Moldavië). Natalia draagt
daarbij prachtige kleurige folkloristi-
sche kleding uit Rusland.
Kortom: een programma wat u beslist
niet 'Siberisch koud' zal laten.
Datum: zaterdag 21 januari. Plaats:
PKN kerk te Vorden, Dorpsstraat. Aan-
vang: 20 uur
Entree: vrijwillige bijdrage na afloop.

Optreden Siberisch duo

Op zaterdag 21 januari zal in de PKN gemeente aan de Dorpsstraat een
concert gegeven worden door het Siberische duo Victor Pribylov (bajan) en
Natalia Pribylova (dans).

Sander Meijerink uit Vorden is zater-
dag 3e geworden bij de baankampi-
oenschappen. In de categorie jongens
pupillen B reed hij zowel op de 500
meter (52,64) als op de 700 meter
(1.14,02) een persoonlijk record. 

Sander Meijerink is lid van de Lochem-
se IJsclub en Schaatstrainingsgroep en

traint wekelijks op de ijsbaan in de-
venter. Op beide afstanden bij de baan-
kampioenschappen werd hij 3e en zo-
doende behaalde hij ook in het eind-
klassement een prima 3e plaats. De
omstandigheden op de ijsbaan in De-
venter waren deze avond goed zodat
er door veel pupillen goede tijden wer-
den gereden.

Sander Meijerink 3e 
bij baankampioenschappen

Shiatsu betekent letterlijk, druk met
de vingers. In 2002, behaalde Jet
Scholtz-Hartman haar H.B.O. diploma
op de academie Qing-Bai in Amers-
foort. Na drie jaar blokken, mocht ze
zich Shiatsu-therapeute noemen. Een
therapie die verder gaat dan de mees-
te Westerse geneeskunde. Vaak wordt
in de Westerse geneeskunde alleen
naar de klacht gekeken, maar de Chi-
nese geneeskunde kijkt naar de aard
van de klacht en observeert het totale
mens. Indien geest en lichaam niet in
balans zijn, Yin en Yang, zal men niet
optimaal kunnen functioneren, waar-
door zowel lichamelijke als geestelijke
klachten kunnen ontstaan. Het li-
chaam bestaat uit verschillende meri-
dianen, die de levensenergie, Qi ge-
noemd, door het lichaam laten stro-
men. Indien deze kanalen verstopt of
geblokkeerd zijn, dit kan door allerlei
verschillende oorzaken komen, bv.
stress, verkeerde eetgewoontes, etc.,
wordt door middel van druk of acu-
punctuur in diverse kanalen, het li-
chaam gestimuleerd, zelf de blokka-
des op te heffen. De verschillende
drukpunten op het lichaam staan
voor diverse acties van de organen. Zo
gauw de levensenergie, Qi, weer zon-
der blokkades door het lichaam
stroomt, functioneer je beter als
mens. Dit geldt zowel fysiek als psy-
chisch, men heeft meer daadkracht,
doordat het zelfvertrouwen toeneemt. 
Zodoende, zal de natuurlijke energie
van de persoon, zijn eigen kwalen
kunnen bestrijden en de gezondheid
stimuleren. 

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG
Je zult als mens, minder aanspraak
gaan maken op de reguliere gezond-
heidszorg. Voor vergoeding van de
zorgverzekeraar moet de therapeut lid
zijn van een erkende beroepen vereni-
ging. Om tot de beroepen vereniging
toegelaten te worden heeft Jet na haar
drie jarige HBO opleiding, een jaar de
Westerse Geneeskunde op de Hoge
School in Arnhem afgerond. Zo kon zij
lid worden van de Zhong, staat voor
"Chinese Geneeskunde". 

Deze vereniging vertegenwoordigt
alleen volledig gediplomeerde thera-
peuten, zo kunnen zij de kwaliteit van
de geneeskunde waarborgen. Om het
lidmaatschap te kunnen behouden,
moet een therapeut vijf maal per jaar
een bijscholingscursus volgen en dit
met goed gevolg afronden. De meeste
zorgverzekeraars erkennen de Zhong
en vergoeden dan ook de behande-
ling. Onder andere Menzis en CZ. Men
weet dan ook zeker, dat het hier geen
kwakzalverij betreft, maar een goed
opgeleide geneeskundige, in de Chine-
se leer. 

Intussen, is Jet alweer twee jaar bezig.
De praktijk is twee dagen in de week
geopend. 

De behandeling duurt een uur en bij
een intake gesprek moet men reke-
ning houden met anderhalf uur. Voor
behandeling en verdere uitleg kunt u
contact opnemen met Jet Scholtz-
Hartman, tel. (0575) 55 65 00.

Shiatsu, Chinese geneeskunde, die wortelt in 2000 jaar oude traditie

Zorgverzekeraars staan achter 
Shiatsu therapie

In het oude China werd een arts niet betaald om patiënten beter te maken,
maar om mensen gezond te houden. Zodra iemand ziek werd kreeg hij de
behandelingen van de arts gratis.

SCHOOLDAMMEN
In Doetinchem werd afgelopen zater-
dag het kampioenschap van district
Oost voor de welpen van de basisscho-
len gespeeld. Hieraan werd onder an-
dere door Rozengaardsweide en St Ber-
nardus aan deel genomen. Beide
teams begonnen in de 1e ronde met
een gelijkspel en in de 2e ronde verlo-
ren ze beide. Daarna herstelden zij
zich nog wel maar kwamen toch niet
meer bij de eerste 6 voor een finale
plaats voor het Gelders kampioen-
schap. Met een 11e plek voor St Bernar-
dus: Robin, Stef, Justin, Nick en Jan-
nick en een 12e plek voor Rozengaard-
sweide: Jelle, Joanne, Marijn en Arjan
hebben zij toch een goede sportieve
prestatie neergezet om zover te ko-
men. Jelle was individueel een van de
besten van het toernooi met 7-12.
Allen kregen een vaantje als herin-
nering van dit toernooi. En volgend
seizoen mogen zij als pupillen het
weer proberen om verder te komen. 

DCH ONDERUIT IN ZEVENAAR
In de 8e ronde van de bondscompeti-
tie verloor DCH hun eerste wedstrijd
van dit seizoen van DCZ in Zevenaar
met 10-6. Alleen J.Heijink wist daar te
winnen en remises voor: G.Halfman,
H.Weijkamp, R.Hesselink en E.Hoe-
bink. Maar omdat de achtervolger,
BDV ook verloor blijft DCH koploper
in de 1e klasse van district Oost met 1
punt voor op BDV. Thuis ontving DCH
4, DIOS 4 uit Eibergen. Ook hier geen
winst voor de Hengelose boys zij ver-
loren met 3-5. Wel een verdienstelijke
winst voor H. Dijkman en een gelijk-
spel van B. Rossel.

ONDERLINGE COMPETITIE:
B. Momberg - W. Sloetjes: 0-2
S. Keta - B. Harkink: 2-0
Y. Schotanus - R. Evers: 1-1
G. Halfman - W. Eijkelkamp: 1-1
H. Weijkamp - H. Zonnenberg: 2-0
J. Vos - A. Hoebink: 1-1
J. Heijink - H. Luimes: 0-2
J. Wentink - G. Hulshof: 0-2
H. Vos - G. Kreunen: 2-0

STANDEN:
Groep A:
1. H. Weijkamp 12-19
2. H. Luimes 13-19
3. E. Hoebink 10-18

Groep B:
1. Y. Schotanus 14-18
2. G. Kreunen 15-16
3. W. Eijkelkamp 14-15

Groep C:
1. R. Evers 13-17
2. E. Brummelman 12-16
3. W. Sloetjes 10-14

D a m m e n

Bij de kleine pony's werd er goed gere-
den door Anneloes Herbold. In de klas-
se B-C bleef zij zowel in het basispar-
cours als in de barrage foutloos waar-
door zij een tweede plaats behaalde.
Samen met haar resultaten in de vori-
ge selectiewedstrijd betekende dit een
voorlopige reserveplaats voor haar. Jer-
maine Pellenberg reed zich zaterdag
weliswaar niet in de prijzen maar
kwalificeerde zich toch rechtstreeks
voor het Regiokampioenschap in de
klasse B-C doordat zij in de vorige wed-
strijden uitstekend gepresteerd had.
Dus mag zij met haar pony Tania op 4
februari naar Barchem om deel te ne-
men aan de Regiokampioenschappen
springen. Ditzelfde geldt voor haar

zus Jorieke Pellenberg met haar pony
Willem. In de klasse B-E viel zij zater-
dag na een foutloze barrage helaas net
buiten de prijzen. Maar met een 2e en
4e plaats op de vorige selecties be-
machtigde zij toch een startbewijs
voor Barchem. Zondag 15 januari
werd er ook nog een dressuurwed-
strijd verreden in Gorssel bij PC Sem-
per Fidelis. Ook hier werd goed gepres-
teerd door de amazones van PC De
Graafschap. In de klasse B-C was er een
1e prijs voor Vera Kingma met haar po-
ny Sunny Boy met 154 punten. Anne-
loes Herbold kwam ook hier aan de
start met haar pony Rick in de klasse
L2-C. Zij behaalde 164 punten en dit
was goed voor de 1e plaats. In de klas-
se B-DE was het Sebastiaan Hamer die
met de 1e prijs naar huis ging. Met
zijn pony Sunshine of Toys kreeg hij
170 punten voor zijn proef. Anke
Woerts kwam uit in de klasse M1-DE
met haar pony Tamara. Zij behaalde
164 punten en ook dit was goed voor
een 1e plaats. In de klasse M2-DE was
het Linda Berenpas die met een oranje
lint naar huis ging. Zij behaalde 160
punten met haar pony Splendour, ook
goed voor de 1e prijs dus.

Springselectiewedstrijden
De laatste van de drie springselec-
tiewedstrijden voor pony's voor
deelname aan het Indoor Regio-
kampioenschap Springen stond
zaterdag in Brummen op het pro-
gramma. Een aantal ponyruiters
had zich bij de vorige twee wedstrij-
den al goed gekwalificeerd en zij
konden nu in Brummen proberen
een startbewijs te halen voor dit
kampioenschap.

WONINGBRAND
Een oude oplader van een videocame-
ra is vrijdagavond waarschijnlijk de
oorzaak geweest van een woning-
brand aan de Brinkerhof in Vorden.
Het vuur werd omstreeks 19.50 uur
door één van de bewoners ontdekt, die
op dat moment boven was. Hij hoorde
enkele knallen en ging naar beneden
om een kijkje te nemen. Beneden ge-
komen rook hij direct een brandlucht
en bij het openen van de woonkamer-
deur zag hij de vlammen. 

Om een flashover te voorkomen sloot
hij de deur en belde 112. De gealar-
meerde brandweer had het vuur snel
onder controle. Een onderzoek wees
de oude oplader als vermoedelijke
boosdoener aan. Salvage werd inge-
schakeld voor de verdere schadeafhan-
deling.

P o l i t i e

Arjan Mombarg heeft zaterdagmid-
dag in het Zweedse Borlange een
prachtige prestatie geleverd door tij-
dens de marathon (Grand Prix Henri
Ruitenberg) over een afstand van 100
kilometer de zesde plaats voor zich op
te eisen. De Vordenaar was daarbij de
beste Nefit- rijder. Winnaar werd Lars

Hoogenboom uit Roelofarendsveen
(van de Adformatie Kras ploeg) die uit
een kopgroep van zes man was ont-
snapt. Deze kopgroep was na 60 kilo-
meter ontstaan. Peter Baars werd der-
de. Deze week rijden de marathon-
schaatsers nog wedstrijden in Amster-
dam (zaterdag 21 januari) en in Alk-

maar (zondag 22 januari). Maandag 23
januari vertrekt het schaatsgezel-
schap naar Oostenrijk waar later die
week (donderdag 26 januari) het open
Nederlands kampioenschap (100 kilo-
meter) en de alternatieve Elfsteden-
tocht (zaterdag 28 januari) op het pro-
gramma staan.

Zesde plaats voor Arjan Mombarg in Zweden
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STAJA is een dynamische en groeiende onderneming met een
internationaal afzetgebied. Zowel halffabrikaten als complete
eindprodukten vinden hun bestemming naar uiteenlopende
branches.

De STAJA-groep telt 3 werkmaatschappijen met in totaal 90 werknemers en elk met zijn eigen disciplines.

- STAJA Machinebouw, gevestigd te Zevenaar.
Ontwikkeling en produktie van Kaweco Landbouwmachines waaronder mest- en transporttanken, 
bemesters in diverse uitvoeringen, silagewagens, schuifwagens en kippers.

- STAJA Constructie, gevestigd te Hengelo Gld.
Ontwikkeling en produktie van zandzuigers en speciale voertuigen.
Staalconstructies, stalen mallen en ankerwerk cq lasplaten t.b.v. de betonindustrie en
serie-laswerkzaamheden.

- STAJA Wapening, gevestigd te Hengelo Gld.
Ontwikkeling en produktie van prefab wapening t.b.v. de betonindustrie, utiliteitsbouw, 
woningbouw en weg- en waterbouw.
Aanneming en uitvoering vlechtwerken, knippen en buigen betonstaal.

Voor STAJA Machinebouw te Zevenaar zijn wij op zoek naar:

- (Service) monteur werkplaats.
Jonge, energieke persoon voor reparatie en montage van landbouwmachines (in de binnendienst 
en/of buitendienst), kennis van hydraulische en de daarbij behorende elektrische installaties, 
minimaal MBO Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig.

- Montagemedewerkers voor eindmontage landbouwmachines
o.a. mesttanken, bemesters en silagewagens. Energieke personen met minimaal MBO 
Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig.

Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met 
dhr. Buiting, tel.nr. 0316-581610.

Voor STAJA Constructie te Hengelo Gld. zijn wij op zoek naar:

- Zelfstandig werkende constructiebankwerkers, Mig/Mag lassers in het 
bezit van lasdiploma's nivo 2 of hoger. Zelfstandig en accuraat kunnen werken van tekening. 
Opleiding VMBO, MBO of gelijkwaardig.

- Constructiebankwerker/plaatwerker.
Tot zijn taak zal behoren het bedienen van onze CNC gestuurde kantbank, profiel- 
en platenwals alsmede de platenschaar.
Ervaring met deze besturing en machines is een vereiste.
Zelfstandig en accuraat van tekening kunnen werken.
Opleiding VMBO/MBO of gelijkwaardig.

Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen
met dhr. C. te Stroet, tel.nr. 0575-461815

Voor STAJA Wapening te Hengelo Gld. zijn wij op zoek naar:

- Werkvoorbereider.
Functieomschrijving:
- maken van buigstaten/calculaties;
- opstellen productieplanningen;
- voortgangscontrole werkzaamheden;
- contacten onderhouden met klanten en leveranciers;
- implementatie/ontwikkeling Autocad applicaties.

Vereisten:
- MTS/HTS opleiding bouwkunde;
- ervaring met Autocad, Microsoft Office, ERP software;
- goede contactuele eigenschappen;     
- verantwoordelijkheidsgevoel;
- woonachtig in de regio of bereid zich daar te vestigen.

Voor informatie over bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met 
dhr. J. Roenhorst, tel.nr. 0575-461815.

Wat wij u bieden: - Interessante en full-time baan.
- Een bij de functie passend salaris.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Een prettige werksfeer in een groeiend bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in één van bovengenoemde functies en voldoet u aan de gestelde eisen, 
richt dan uw sollicitatie aan:

STAJA Management BV
T.a.v. dhr. T.G.M. Stapelbroek
Postbus 91
7255 ZH  HENGELO GLD.

Bezoekadres: STAJA Hengelo Gld.: Molenenk 4
STAJA Zevenaar: Ampèrestraat 8

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

Voor ons installatiebedrijf zijn wij op zoek naar een 

‘all-round‘ monteur
De werkzaamheden waarin wij ons profileren kan men aanduiden

als een ‘klanten-gericht’ bedrijf.
De werkzaamheden liggen daardoor op een breed vlak.

U zult naast uw vakopleiding 
van elektra/loodgieter moeten beschikken 

over een ruime ervaring.

Installatiebedrijf Wim Bosman
Enkweg 28, 7251 EW Vorden

Gaarne zijn wij bereid u nadere details te verstrekken.
Telefoon (0575) 55 26 27

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten 
voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke 

en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

• Schone montage in één dag.

• Zonder hakken en breken.

• De meubels kunnen blijven staan.

• Voor elke interieurstijl.

• Brandveilig (TNO-gekeurd).

• Uit één geheel op maat gemaakt.

• Verlichting naar wens.

• Geluidsdempend.

• Warmteisolerend.

• Onderhoudsvriendelijk.

• Circa 100 kleuren en structuren.

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)  
bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

PLAMECO 
plafonds

PLAFONDSHOW
In onze showroom aan de Kruisbergseweg 10 Hengelo (Gld).

Een nieuw plafond in 1 dag!
Geschikt voor elke ruimte.

Uitnodiging Open Huis

“Eindelijk een plafond zonder scheuren!”

“Zonder breekwerk 

van m’n schrootjes af!”

“De metamorfose zoals

ik me had voorgesteld!”

Vrijdag 20 jan. van 10.00-18.00 • Zaterdag 21 jan. van 10.00-16.00

Zondag 22 jan. van 11.00-16.00 
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Tuin
ontwerp – aanleg – onderhoud

(sier)bestrating

snoei hagen en singels
snoei & levering (hoogstam)fruitbomen

levering vasteplanten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

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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Reeds tijdens de fusie van De Graaf-
schap Dierenartsen in 1999 is de bouw
van een centrale dierenkliniek het uit-
gangspunt geweest. In eerste instantie
was het oog gevallen op het perceel
hoek Deldenseweg/Vordenseweg. 

Ruim twee jaar zijn er voor dit perceel
onderhandelingen gevoerd, tekenin-
gen gemaakt en de benodigde vergun-
ningen aangevraagd. Op het laatste
moment heeft een nieuwe milieuwet-
geving roet in het eten gegooid.

Kort daarna zijn er gesprekken ge-
voerd en vrij snel hierna zijn ze in con-
tact gekomen met de eigenaar van het
pand aan de Hengeloseweg/Schimmel-
dijk (voormalige werkplaats van aan-
nemersbedrijf Groot Roessink). Geluk-
kig zijn voor deze lokatie alle procedu-
res, mede dankzij de medewerking

van gemeente en provincie, goed door-
lopen. Dat betekent dat de nieuw-
bouw nog dit jaar kan beginnen. Als
de weersomstandigheden het toela-
ten, start de sloop van het oude pand
van aannemer Groot Roessink nog de-
ze maand. Het is de bedoeling om de
nieuwe centrale dierenkliniek in okto-
ber officieel te openen.  

De centrale kliniek in Vorden biedt De
Graafschap Dierenartsen  straks veel
nieuwe mogelijkheden. "In het nieu-
we pand willen we meer diensten aan
onze cliënten kunnen bieden en nog
meer servicegericht gaan werken",
zegt mevrouw B. Semmekrot, praktijk-
manager. "In het nieuwe pand is er
veel ruimte voor specialistische behan-
delingen. Zo hebben we straks meer-
dere onderzoeks- en operatiekamers
en beschikken we over de meest ge-

avanceerde apparatuur voor onder-
meer anesthesie, röntgenfoto's, echo's
en bloedonderzoek. 

De dienstverlening komt hiermee op
een nog hoger niveau dan nu al het ge-
val is. Natuurlijk kunnen al onze cliën-
ten met de reguliere zorgvragen en be-
handelingen er straks ook terecht",
vult mevrouw Semmekrot aan.

De Graafschap Dierenartsen blijft
haar dienstverlening in de Hengelo,
Ruurlo, Steenderen en Zutphen hand-
haven. De komst van de centrale die-
renkliniek in Vorden is geen reden om
andere locaties te sluiten. 

Cliënten kunnen dus ook in de toe-
komst in deze dorpen  terecht bij onze
bestaande locaties voor de normale
spreekuren en voor het afhalen van
medicijnen, voer en overige middelen,
alsmede spreekuren en afspraken
voor Gezelschapsdieren houden wij lo-
caties in Hengelo, Ruurlo, Steenderen
en Zutphen (Leesten en Centrum).

De Graafschap Dierenartsen 
start nieuwbouw dierenkliniek

Het nieuwe jaar is voor De Graafschap Dierenartsen goed begonnen.
De dierenartsenpraktijk heeft Op 4 januari 2006 heeft men definitieve
toestemming gekregen voor de nieuwbouw van een centrale dierenkliniek
aan de Hengeloseweg/Schimmeldijk te Vorden.

Schets nieuwbouw

Homeopathie is in opmars - althans,
bij de consument. De medische weten-
schap blijft zich fel keren tegen deze
‘alternatieve’ geneeskunde. Homeopa-
thie: een andere visie op genezen,
waarin niet de strijd tegen ziekte,
maar het zelfhelende vermogen van
de mens centraal staat.

Valerie Ohanian was eind jaren zeven-
tig student journalistiek in Minnesota
in de Verenigde Staten, toen ze geheel
uit het niets werd overvallen door een
intense vermoeidheid. Plotseling kon
ze niet langer dan vijftien minuten
achtereen actief blijven zonder zich
totaal uitgeput te voelen en had ze
grote moeite om zich te concentreren.
Ohanian raadpleegde verschillende
artsen. Een van hen vermoedde dat ze
gewoon depressief was en verwees
haar naar een psycholoog. De psycho-
loog zei dat er zonder twijfel iets mis
was met haar fysieke toestand.

Geen van de middelen die Ohanians
artsen voorschreven, hielpen tegen
haar vermoeidheid en pijnlijke, gezwol-
len klieren. Ze sleepte zich twee jaar
lang door de mysterieuze kwaal heen,
niet in staat om te werken. ‘Ik had geen
idee of ik er ooit nog vanaf zou komen,’
vertelt ze. ‘Ik was van harte bereid om
eens iets anders te proberen.’

Een manueel therapeut die haar met
acupunctuur behandelde, bracht eni-
ge verlichting, maar Ohanian had al-
tijd na een paar dagen weer een terug-
val. ‘De therapeut zei tegen me: “Het
enige dat jou kan helpen is homeopa-
thie, denk ik.” Ik had er wel eens iets
over gelezen, en nam contact op met
de enige persoon die in die dagen een
homeopathische praktijk had in Min-
nesota,’ vertelt Ohanian. ‘Ik heb mer-
curius vivus genomen, het middel dat
die man me gaf en merkte vervolgens
de eerste paar dagen helemaal niets.
Toen realiseerde ik me op een bepaald
moment dat ik al drie uur lang van al-
les liep te doen en de hele dag over-
eind kon blijven. Binnen een maand
had ik mijn oude energie weer terug.’
Dit verhaal is niet alleen een verhaal
uit America, overal ter wereld , ook in
Warnsveld zijn homeopathische the-
rapeuten en homeopathisch werkza-
me artsen.

Jutta Pfeiffer 
Arts homeopathie
Bonendaal 52, 7231 GH Warnsveld
(0575) 57 31 03
j.pfeiffer@zonnet.nl

Homeopathie is in opmars 
(althans overal ter wereld)

Ik ben in mijn leven en praktijk
veel verhalen tegen gekomen. Ze
werpen  een levend licht op de
werkzaamheid van homeopathie.
Dit wil ik u graag onder de aan-
dacht brengen. Het aardige aan
deze verhalen is dat we door ze te
lezen en te ervaren een breder fun-
dament kunnen verwerven in het
leren omgaan met gezondheid en
ziekte in een tijd waar mensen
juist zo behoefde hebben na speci-
alisten die na hun verhaal luiste-
ren en dan ook nog hulp , blijvende
hulp kunnen bieden

Op dinsdag 24 januari is Hengelo aan
de beurt. Iedereen is vanaf 20.00 uur
welkom in zaal Langeler. 
De actuele gemeentepolitiek komt
dan aan bod, aan de hand van de agen-
da van de komende raadsvergadering. 
Onderwerpen voor deze bijeenkomst

zijn het afvalstoffenbeleid en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. 
Daarnaast kan elke aanwezige punten
naar voren brengen. D66 heeft ge-
merkt dat er onder de mensen veel
leeft op het gebied van politieke zaken
in de gemeente. 

De fractie wil hierover graag met in-
woners van Bronckhorst van gedach-
ten wisselen. Politiek is er voor de
mensen, dat is het uitgangspunt.

D66 op locatie
De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare fractie-
vergaderingen op wisselende loca-
ties in Bronckhorst.

Thoma Makelaars en TBB Makelaars
werken al sinds 1999 samen in de be-
drijfsmakelaardij onder de naam 'A1
Bedrijfsmakelaars' en waren ook in
Deventer gezamenlijk actief. Sinds 1
januari 2006 hebben zij deze samen-
werking uitgebreid naar de woning-
makelaardij. 

MEER TOEGEVOEGDE WAARDE
VOOR KOPERS EN VERKOPERS 
Belangrijkste reden van de samen-
werking is het samenvoegen van de ex-
pertise, netwerken en werkgebieden

waardoor de makelaars kopers en ver-
kopers in een grote regio nog krachtiger
van dienst kunnen zijn en nog meer
toegevoegde waarde kunnen bieden.  

NIEUWE NAAM
Door de krachtenbundeling krijgt TBB
Makelaars in Apeldoorn de naam 'Tho-
ma TBB Makelaars'. De andere vesti-
gingen van Thoma Makelaars behou-
den de naam 'Thoma Makelaars'. De
bedrijfsmakelaardij gaat in het gehele
werkgebied opereren onder de naam
'Thoma-TBB A1 Bedrijfsmakelaars'. 

RUIM 40 JAAR ACTIEF IN DE
MAKELAARDIJ
Thoma Makelaars en TBB Makelaars
zijn toonaangevende, gerenommeer-
de makelaarsorganisaties en al ruim
40 jaar actief in de makelaardij. Tho-
ma Makelaars met acht vestigingen in
de Achterhoek en een gedeelte van de
Stedendriehoek. In totaal werken er
50 mensen. 

TBB Makelaars (Tiemens Berger & Ber-
kouwer) is al ruim 40 jaar actief met
haar vestiging in Apeldoorn, waar 15
mensen werken. 

TBB Makelaars en Thoma Makelaars
zijn aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging voor Makelaars o.g. en vast-
goeddeskundigen (NVM) en bedienen
zowel de zakelijke markt als de wo-
ningmarkt.

Thoma Makelaars en TBB Makelaars 
bundelen hun krachten
Thoma Makelaars met vestigingen in Brummen, Deventer, Doetinchem,
Eerbeek, Gorssel, Lochem, Rijssen en Ruurlo en TBB Makelaars in Apel-
doorn hebben sinds 1 januari 2006 hun krachten gebundeld. Door de sa-
menwerking zijn de makelaars nog sterker verankerd in een grote regio
Achterhoek - Stedendriehoek - Salland -Twente, waardoor zij kopers en
verkopers van woningen en bedrijfsonroerend goed nog krachtiger van
dienst kunnen zijn.

Op zondag 22 januari a.s. is er een
kerkdienst in de goede herder kapel in
de veldhoek. Ds. A. Blanken uit Henge-
lo zal de dienst leiden. Centraal staat
het thema "geroepen om op te staan". 

De dienst begint om 10.15 uur. Na af-
loop kunt u blijven napraten onder
het genot van een kopje koffie of thee.
Tot ziens in de kapel.

Jeugddienst 
Veldhoek

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 la-
gen van de Benen, Buik, Dijen en Bil-
len. (De probleemgebieden bij vrou-
wen waar vet wordt opgeslagen). De ef-
fecten van de therapie zijn een soepe-
lere en strakkere huid en een afname
van de omvang van de probleemgebie-
den.
"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.

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.
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Vooraf aan de openingshandeling
heette Remge Vink van AeroFitt ieder-
een welkom. Vink ging in op de ver-
bouwing en bedankte diverse perso-
nen waaronder de ‘bouwers’ en in het
bijzonder de medewerkers van het
sportcentrum voor hun inzet. 
Ton van Walstijn van MediCare ging in
hoe de samenwerking met AeroFitt is

ontstaan en sprak zich lovend uit over
het sportcentrum dat veel investeert
in sporten en bewegen. Verder vertel-
de Van Walstijn over de functie en de
mogelijkheden die MediCare te bie-
den heeft. 

Burgemeester Aalderink wees op het
belang van het sportief bewegen voor
iedereen en zeker voor de gezondheid.
“Mensen krijgen steeds meer vrije tijd
en daar neemt recreatie en bewegen
een belangrijke plaats in”.
Aalderink liet weten dat de gemeente
veel waarde hecht aan toerisme, re-
creatie en bewegen. “In de gemeente
Bronckhorst is toerisme een parel
waar we veel mee kunnen. AeroFitt is
goed bezig met beweging en dat gaat
goed samen met toerisme”, gaf de bur-
gemeester als compliment aan het
sportcentrum. 

Vervolgens ging de menigte naar bin-
nen waar allerlei demonstraties wer-
den gegeven. In de nieuwe mega grote
groepslessenzaal was het enorm druk.
Ook voor de andere lessen en demon-
straties was veel belangstelling. De
medewerkers van AeroFitt gaven uit-
leg en men kon zelf ook meedoen en

gebruik maken van fitnesstoestellen.
De opendag werd druk bezocht. De he-
le dag liep het door. Er was live mu-
ziek en de bezoekers werden getrak-
teerd op een hapje en een drankje. 

De uitbreiding van MediCare is ont-
staan uit een initiatief van fysiothera-
piepraktijk Jentha en sportcentrum
AeroFitt. Bij MediCare zijn veel moge-
lijkheden voor medische fitness onder
begeleiding van een fysiotherapeut.
Vaak gebeurt dit op medische indica-
tie. MediCare, dat is ondergebracht bij
sportcentrum AeroFitt, beschikt over
een speciaal ingerichte ruimte. Het is
voorzien van de modernste technie-
ken en apparatuur op het gebied van
medische fitnesstraining. MediCare
legt zich ook toe op bedrijfsfysiothera-
pie, relntegratie, revalidatie na bij-
voorbeeld een operatie of gewoon ‘het
weer op krachten komen’ na een bles-
sure. 

Voor informatie over activiteiten, les-
sen en tijden van sportcentrum Aero-
Fitt en MediCare, kunt u contact opne-
men met: Remge Vink (AeroFitt), Lise-
lotte Schell en Ton van Walstijn (Medi-
Care). Telefoon: 0575-465001.

Enorme belangstelling heropening
sportcentrum AeroFitt

Onder grote belangstelling is op zondag 8 januari sportcentrum AeroFitt
heropend. Gelijktijdig werd ook de nieuwe ruimte MediCare, het centrum
voor pro-actieve zorg en medische training officieel geopend. Burgemees-
ter Henk Aalderink verrichtte samen met zijn echtgenote de heropening.
Dat deden ze door een doek te verwijderen dat hing om het naambord:
sportcentrum AeroFitt-MediCare. Het burgemeestersechtpaar trok aan
het touw… Iedereen keek naar boven maar het doek viel niet! Snel ging
een medewerker van AeroFitt het dak op om het laatste deel van het doek
alsnog te verwijderen.

Tijdens de heropening van sportcen-
trum AeroFitt, heeft Irma van Veen uit
Drempt het gratis abonnement ge-

wonnen. De winnaars van de ‘Vul in
en Win actie’ van de maand december
is Marlies van Aartsen uit Vorden.

Prijswinnaars AeroFitt
Aan het toernooi doen 84 teams mee.
Deze zijn verdeeld in 56 heren of ge-
mengde teams en 28 damesteams.
Zo’n vijftig vrijwilligers zijn betrokken
bij het toernooi. 

Er zijn spannende wedstrijden te zien
in het multifunctioneel centrum De
Kamp. 
De teams worden enthousiast aange-
moedigd door het vele publiek. 

Inmiddels zijn er ruim driehonderd
wedstrijden gespeeld. 
De voorrondes in de herenklasse zit-
ten erop. In de 1e klasse heren zijn er
twee winnaarpoules. Aaltenseweg,
Keyenburgse Boys en Singelkamp zit-
ten bij elkaar in een poule en De Heur-
ne, AeroFitt en The Underdog zitten in
de andere poule. Zondag 22 januari
worden de kruisfinales gespeeld.

ReboGroep-DVO stratenvolleybal-
toernooi loopt naar het einde

Het ReboGroep-DVO stratenvolleybaltoernooi verloopt goed. Zowel spor-
tief als organisatorisch gaat het naar wens. Vorig jaar eind november is
het toernooi begonnen. Zaterdag 28 januari worden de finales gespeeld
met aansluitend de prijsuitreiking.

Ruim driehonderd wedstrijden zijn er al gespeeld



Waterschap start restauratie 
schutsluis Laag-Keppel 

Kerst definitief voorbij

Hoogwaterkering
De afsluitbare schutsluis maakt
onderdeel uit van de hoogwaterke-
ring. Ze geeft vanuit de Oude IJssel

toegang tot de Oude Loop, waar nog
acht woonboten liggen afgemeerd.
De draaibrug ontsluit de nabij gele-
gen woning, jachthaven en camping.

De restauratie van het geheel is
opgenomen in de uitvoering van de
Ecologische Verbindingszone Oude
IJssel. De omgeving van de schuts-
luis wordt opgenomen in een wan-
delroute voor de historische kern
van Laag-Keppel. 
Leerlingbouwplaats
Het project wordt als leerlingbouw-
plaats voor de restauratiebouw uit-
gevoerd. Hierdoor blijven in de toe-
komst ook vakmensen beschikbaar
en wordt een bijdrage geleverd aan
de werkgelegenheid voor jongeren
in de bouw. Bouwbedrijf Hoffman
uit Beltrum-Zutphen voert de
restauratiewerkzaamheden uit. Het
werk zal in juli 2006 zijn voltooid.

In de afgelopen jaren werden de
afgetuigde kerstbomen in Laag- en
Hoog-Keppel, Drempt en Hummelo
aan huis afgehaald. Dit jaar konden

ze door de jeugd op woensdag 11
januari worden ingeleverd bij de
Hessenhal in Hoog-Keppel. Zij ont-
vingen hiervoor € 0,20 per kerst-

boom. De ingeleverde
bomen werden ter plekke
in de versnipperaar ver-
malen tot snippers.
Er werden helaas niet
veel bomen ingeleverd.
Wellicht had het slechte
weer van die dag ermee te
maken, maar ook het feit
dat de kinderen, die niet
uit Hoog-Keppel kwamen,
wel erg ver met hun kerst-
bomen moesten sjouwen.
En om zo'n uitvallende

boom bij pa of ma in de
auto te krijgen, kregen ze
waarschijnlijk bij hun
ouders  niet  voor elkaar.
Meer inzamelpunten en
een grotere bekendheid
geven aan de inzameling
zouden van het initiatief
volgend jaar wellicht een
groter succes kunnen
maken. 

Ook in een aantal andere kernen in
de gemeente Bronckhorst konden de
kerstbomen door de plaatselijke
jeugd worden ingeleverd.

De voormalige schutsluis met draaibrug maakte deel uit van het sluis-
en stuwencomplex dat in 1890 is gebouwd in de voormalige loop van de
Oude IJssel, nabij de historische kern van Laag-Keppel. De functie van de
sluis en de stuw is in 1953 komen te vervallen toen de sluis bij Doesburg
en het gekanaliseerde gedeelte van de Oude IJssel om Laag-Keppel in
gebruik werd genomen. Deze (te bewaren) herinnering aan de scheep-
vaart op de rivier in het begin van de vorige eeuw, is onlangs door de
gemeente Bronckhorst aangewezen als gemeentelijk monument. De
restauratie van dit waterstaatkundig zeldzame complex wordt medege-
financierd door de provincie Gelderland, de gemeente Bronckhorst en
de Euregio. De totale kosten bedragen € 410.000,--.

Na een succesvol verlopen jaar is 4Xtreme weer aan een nieuw seizoen
met als hoogtepunt het Wereldkampioenschap in augustus te Zweden.
Maaike Hornstra, Jelle van der Velde beide uit Jellum (Fr), Peter Rutjes
(Loil) en Alwin Radstake (Zelhem) hebben samen met Jan Klumper
(Halle), als vaste verzorger, hun vizier volledig gericht op Zweden om
daar zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen.
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Dubbelconcert in Dremptse kerk

Westerse Magie als 
wetenschap van het gewijde

Adventureraceteam 4Xtreme 
op weg naar WK

Na de succesvolle serie concerten in
het afgelopen jaar, heeft de stich-
ting ‘Toonbeeld Drempt’ voor 2006
opnieuw een serie concerten georga-
niseerd, een programma met in
totaal elf uitvoeringen, beginnend
op zondag 22 januari met een dub-
belconcert van ‘Cappella’ Apeldoorn
en ‘Il Concerto Barocco’.
Het concert van het koor Cappella
Apeldoorn stond eind november op
het programma, maar kon toen van-
wege de slechte weersomstandighe-
den niet doorgaan. Direct al ont-
stond toen het idee om in januari zo
mogelijk een ‘dubbelconcert’ te
organiseren. Dat is gelukt en zo kan
Toonbeeld Drempt op zondag 22
januari de luisteraars maar liefst
twee ensembles met een eigensoor-
tig programma bieden, voor de prijs
van één.
Cappella Apeldoorn brengt onder
leiding van Dik de Weger van Jan
Pietersz. Sweelinck het vijfstemmig
‘Te Deum Laudamus’ en van
Heinrich Schütz het dubbelkorige
‘Deutsches Magnificat’ ten gehore.
Deze werken worden op het kistor-
gel begeleid door Henk van
Zonneveld. Beide stukken geven een
schitterend beeld van vóór-barokke
religieuze (koor)muziek. 
Dirigent De Weger is een leerling
van Jos van Veldhoven, de grote man
achter het huidige koor en orkest
van de Nederlandse Bach

Vereniging.
Het tweede ensemble dat deze mid-
dag optreedt, ‘Il Concerto Barocco’,
brengt onder leiding van Andrew
Read het programma ‘Songs of Love
and Sorrow’, Italiaanse muziek
waarin de instrumentale muziek
meer centraal staat. Door het
gebruik van zeer verschillende
muziekinstrumenten ontstaat een
scala aan klankstructuren. Naast
een sopraan zijn de instrumenten
viool, flauto dolce, violone en theor-
be te horen.
Il Concerto Baroccco bestaat uit pro-
fessionele musici, gespecialiseerd in
muziek uit de barokperiode. Zij
bespelen instrumenten die in de 17e
en 18e  eeuw zijn gebouwd of histo-
risch getrouwe replica’s. De werken,
die over ‘Lief en Leed’ gaan, zijn
geschreven door Monteverdi,
Carissimi, Frescobaldi en Cazzatti.
Dit eerste ‘dubbelconcert’ van
Toonbeeld biedt u tevens de gele-
genheid om donateur te worden,
wat voor elk concert een korting van
€ 2,-- oplevert. Zondag a.s. bedraagt
de normale toegangsprijs € 12,--,
inclusief consumptie. 
De Protestantse kerk van Drempt
staat aan de Rijksweg Doesburg-
Doetinchem. Achter het gebouw is
ruime parkeergelegenheid. 
Het concert begint om 15.30 uur. De
kerk is vanaf 15.00 geopend.

Kerk en Radio
Aan het interkerkelijke programma
‘de Muzikale Ontmoeting’ bij Radio
Ideaal zal op maandag 23 januari
worden meegewerkt door ds. Wim
de Jong uit Halle. Hij zal een over-
denking houden. De week erop,
maandag 30 januari, zal mevr. I.
Hoekstra uit Zelhem een overden-
king houden.
Het programma ‘de Muzikale
Ontmoeting’ wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Van 20.00 tot

20.30 uur kunnen muzikale ver-
zoekjes voor het programma wor-
den aangevraagd via tel. 0314-
624002.

Oud- en nieuwviering
Vorden 

met een staartje
De oud en nieuw viering is in
Vorden toch niet helemaal vlekke-
loos verlopen. In de Raadhuisstraat

en Dorpsstraat werden enkele ver-
nielingen verricht en ook werd er
een brandje gesticht. Verder hebben
jongeren enkele prullenbakken
opgeblazen. De politie is met een
onderzoek bezig. In het centrum
bleven ook een kinderfiets en een
step achter. Het gaat om een oran-
je/groene kinderfiets en een alumi-
nium step. Ouders, die fiets c.q. step
met bovengenoemde omschrijving
missen, kunnen met de politie bel-
len via tel. 0900–8844. Ook getuigen
van de vernielingen worden ver-
zocht dit nummer te bellen.

Ina Custers-van Bergen heeft een
cursus in westerse magie ontwik-
keld, gebaseerd op de Kabbalistische
Levensboom. Ze zal daarover zondag
22 januari een  lezing houden in het
kader van de balanslezingen, geor-
ganiseerd door de NPB Zelhem. De
bijeenkomst is in het NPB-gebouw,
Piersonstraat 4, Zelhem naast de
Rabobank aan de Hummeloseweg.
Vanaf 10.00 uur is de zaal open en
om 10.30 uur begint de lezing. De
toegangsprijs bedraagt € 5,--. Nadere
informatie kunt u verkrijgen via tel.
0314-622755
De brand in 415 na Chr. in de biblio-
theek van Alexandrië markeert het
einde van het mysterie-wezen zoals

dat in de oudheid vorm had in tem-
pels.
Gnostische manieren om met
Godkracht te werken konden niet
meer in scholen worden onderwe-
zen. De priesters der mysteriën kon-
den slechts hun kennis 'van mond
tot oor' onderwijzen. Het westerse
yogasysteem - de magie - werd tij-
dens de inquisitie met grote risico's
voor de beoefenaren toch doorgege-
ven en bracht in alle tijden grote
namen voort. Magie werd beoefend
in de hoogste kringen. Eind 19e
eeuw ontstond een nieuwe genera-
tie magische scholen. Ina Custers-
van Bergen vertelt erover.

Het hoogtepunt in 2005 was de 6e
positie, die het team wist te berei-
ken in een sterk internationaal
bezette wedstrijd te Schotland.
Dankzij dit goede resultaat is het
team verzekerd van deelname aan
het WK en kan het zich meten met
de wereldtop. De wedstrijd in het
noorden van Zweden (en deels in
Noorwegen) is een non-stop adven-
turerace over ± 800 km gedurende 7-
8 dagen. Enkele onderdelen tijdens
deze wedstrijd zullen zijn hiking,
mountainbiken, skeeleren, kaya-
king, e.d.
In die 800 km moeten hoogtes tot
1900 meter bedwongen worden met
een totaal van ±19.000 hoogteme-
ters, cijfers die er niet om liegen en
waarvoor flink getraind zal moeten

worden. De ploeg is dan ook weer
serieus gestart met de trainingen en
omdat alle leden een survival
achtergrond hebben, was de survi-
val van Beltrum het startschot om
er weer stevig tegen aan te gaan,
met een verdienstelijke 2e plaats.
Naast al deze sportieve activiteiten
wordt er achter de schermen hard
gewerkt om het WK ook financieel
te realiseren en er wordt hard ge-
zocht naar sponsoring. Zo rijdt het
gehele team vanaf januari met de
nieuwste band van Schwalbe, speci-
aal ontwikkeld voor dit soort wed-
strijden en geheel voor het team ter
beschikking gesteld. Natuurlijk
blijft  sponsering door bedrijven en
particulieren belangrijk voor het
team. Zonder deze steunen kunnen
zij zich niet ontwikkelen om de stij-
gende lijn die is ingezet, te kunnen
volhouden. 
Hebt u belangstelling in het spon-
sorbeleid of wilt u nadere informa-
tie over 4Xtreme dan kunt u op de
website www.4xtreme.nl de acti-
viteiten en resultaten volgen. 
U kunt ook contact opnemen met
Alwin Radstake, alcin@hetnet.nl of
tel. 06-10770592.
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Met een dieplader van de Koninklijke
Luchtmacht werd het Duitse luchtaf-
weerkanon, van het type 88 millime-
ter, uit Enschede overgebracht naar
het Gelderse Hengelo. Het kanon werd
van een dieplader getakeld. Na veel
draaien en meten stond het op de goe-

de plek. 
Het Duitse kanon Flieger Abwehr Ka-
none (Flak) 88 millimeter, heeft in de
Tweede Wereldoorlog in Lonneker bij
Enschede gestaan. De toen Duitse een-
heid beschikte over zes van deze af-
weergeschutkanonnen en was onder

meer belast om de Vliegbasis Twenthe
te verdedigen. 
Na de bevrijding werd in opdracht van
de Britse autoriteiten het kanon over-
gebracht naar Vliegbasis Twenthe. Tot
aan de overplaatsing naar het Achter-
hoeks Museum 1940-1945, heeft het
daar altijd gestaan. 

Collectiebeheerder Jean Kreunen van
het Achterhoeks Museum 1940-1945 is
trots met de uitbreiding. “Ik ben hier
heel blij mee. Dit kanon heeft ook
weer een eigen verhaal en past goed
bij het museum”.

Achterhoeks Museum 1940-1945
heeft een Duits luchtafweerkanon

Het was een hele klus om het zware Duitse luchtafweerkanon Flak op de
juiste plek te krijgen. Afgelopen dinsdag werd het kanon uit de Tweede
Wereldoorlog van Vliegbasis Twenthe overgebracht naar het Achterhoeks
Museum 1940-1945 aan de Marktstraat in Hengelo Gld. Daar kreeg het een
plaats vóór het museum. Het oorlogsstuk heeft een gewicht van bijna ze-
ven ton. Het kanon is een geschenk van de Stichting Vrienden van het
Luchtvaartmuseum Twenthe. Dit museum sloot in 1997 de deuren.

Deelnemende verenigingen zijn: De
Sperwer, D.I.O. Keijenborg, Overa Al-
men, Achillis Hengelo, R.G.V. Ruurlo,
S.Z.G. Zutphen, Valto Eefde, W.S.V.
Warnsveld, D.O.S. Barchem, W.I.K.
Wichmond, Sparta Vorden, Gymver-
eniging Veldhoek en de organiserende

verenigingen D.O.G. Baak en S.G.V.
Steenderen.

De eerste wedstrijd is van 9.00 tot
10.30 uur en de tweede van 11.15 tot
12.45 uur. De derde wedstrijd is in de
middag en begint om 13.30 tot 15.45
uur. 

Het is vaak de eerst wedstrijd voor de-
ze jonge deelnemers dus erg span-
nend. 
De ouders, grootouders en andere be-
langstellenden kunnen naar deze
prestaties komen kijken.

21 januari 2006

Gymwedstrijden in het
Hooge Wessel te Steenderen
D.O.G. Baak en S.G.V. Steenderen or-
ganiseren samen alweer voor de
17e keer deze gymwedstrijden in
sporthal Het Hooge Wessel in
Steenderen. De wedstrijden wor-
den in drieën verdeeld, met in to-
taal 264 deelnemers, waarvan 35
jongens en de rest meisjes.

Op zondag 15 januari werd onder
mooie weeromstandigheden het club-
kampioenschap veldrijden verreden.
Het parcours lag er mooi, maar hard
bevroren bij. Hierdoor vonden er wel
veel valpartijen plaats. Dit clubkampi-
oenschap werd samen met de ETP Zut-
phen en De Zwaluwen Deventer verre-
den. Bij de RTV stonden 16 renners
aan het vertrek, waaronder verschil-
lende toppers zoals Jan Weevers en
Frank Schotman. Beide renners reden
vanuit het vertrek weg bij de rest en
het was al snel duidelijk dat de kampi-

oen een van deze twee zou worden.
Echter ging Frank Schotman een paar
ronden voor het einde hard onderuit.
Voor Jan Weevers lag nu de weg open
naar het kampioenschap. Schotman
werd nog wel netjes tweede, voor de
jonge Richard Sleumer, die derde
werd.
Thijs van Amerongen reed in Frank-
rijk een wereldbekerwedstrijd. Hier
behaalde hij een zeer mooie 15e plek
en werd de tweede Nederlander in de
uitslag. De belg Kevin Pauwels ging
met de overwinning aan de haal.

Jan Weevers clubkampioen
veldrijden RTV

Daarom organiseert de Dierenbe-
scherming Zutphen, in samenwer-
king met dierenartsen uit de gemeen-
te Brummen, Bronckhorst, Lochem en
Zutphen, ook dit jaar een sterili-
satie/castratie actie voor katten van
particulieren. Woont u in de genoem-

de gemeenten dan kunt u de gehele
maand februari tegen een aantrekke-
lijk tarief uw kat laten steriliseren of
castreren.  In de actieperiode krijgt u
bij de meeste dierenartsen ¤ 5,00 kor-
ting op de operatie, de Dierenbescher-
ming Zutphen doet daar nog eens ¤
10,00 bij. Hierdoor kan de korting dus
oplopen tot  € 15,00! 
Voor meer informatie of vragen kan
contact opgenomen worden met Diny
te Velthuis, tel. 0575-556668.

Kortingsactie castratie/
sterilisatie katten van start!
Ieder voorjaar stromen de asiels
weer vol met katten en ongewenste
kittens. Ook het zwerfkattenpro-
bleem in deze regio groeit.

VERRADERLIJKER DAN ALCOHOL
Bij ongeveer 10% van de verkeersonge-
vallen speelt medicijngebruik een rol.
Steeds meer mensen gebruiken ge-
neesmiddelen. Reden te over om te
controleren of dat kwaad kan in het
verkeer. Mensen die alcohol of drugs
gebruiken en gaan rijden kunnen wé-
ten dat ze een gevaar voor zichzelf en
anderen vormen. Bij medicijnen is dat
lang niet altijd het geval. Vooral kal-
merende en slaapmiddelen maar ook
antidepressiva, pijnstillers, spierver-
slappende middelen, middelen tegen
allergie en middelen tegen de hoest
kunnen leiden tot onhandigheid, suf-
heid, minder controle over je spieren,
onverschilligheid en verslechterde
waarneming, zonder dat je het merkt.
Slaapmiddelen kunnen lang (ook de
volgende dag!) werkzaam blijven. 

WAT TE DOEN
op geneesmiddelen staat soms een ge-
le sticker met de tekst 'dit geneesmid-
del vermindert het reactievermogen'

maar wat zegt dat nu? vraag uw arts
of apotheker of u veilig kunt rijden. zo
niet, vraag dan of er vervangende me-
dicijnen bestaan waarmee dat wèl
kan. Rij niet als u zich niet goed (bij-
voorbeeld zweverig) voelt, zelfs al
heeft uw dokter gezegd dat u met dat
medicijn wel kunt rijden. lees de bij-
sluiter van de medicijnen; let er daar-
bij ook op hoe lang eventuele gevaar-

lijke effecten aanhouden. op de sticker
staat ook: 'pas op met alcohol'. daar
had beter kunnen staan: 'nooit rijden
met een combinatie van alcohol,
drugs en/of medicijnen!'
Een folder over medicijnen en verkeer
kan worden gedownload op de websi-
te van De Grift, Gelders Centrum Voor
Verslavingszorg: www.degrift.nl . (Vul
bij 'Zoeken' in: 'verkeer')

Vooral kalmerende middelen en slaapmiddelen

Medicijngebruik in het verkeer:  
onbekend en verraderlijk probleem

Er zullen die avond op uitnodiging
van Jan Roekevisch uit Ruurlo de vol-
gende bands optreden: ALPHA, RE-
FLEX, CLIMAX en TRIPLE-X. Men wordt
ontvangen met een kopje koffie. In de

loop van de avond krijgt men ook een
drankje en een hapje aangeboden. In-
dien men belangstelling heeft voor de-
ze avond wordt het op prijs gesteld dat
u zich van tevoren aanmeldt via tele-
foon 0573-451629 of door een e-mail
bericht te sturen naar janroeke-
visch@bvipm.nl. Dit in verband met
de indeling van de avond. Aanvang
19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Maandagavond 23 januari presen-
teren zich een aantal muziekbands
van BVipM Entertainment Groep
in zalencentrum "Het Witte Paard"
in Zelhem.

Bands treden op in Zelhem

Stijlen die we nog nooit in de Rocksta-
ke gehad hebben, maar die zeker de
moeite waard zijn om eens te ontdek-
ken. De Gronings/Friese band Zwart
op Wit heeft sinds maart 2002 een vas-
te bezetting en is aan het uitgroeien
tot een hiphopfunkrock act van for-
maat. De huidige bezetting is tot
stand gekomen met de komst van de
Nederlands- en Friestalige rapper Re-
mon de Jong. Een ex lid van Acht Mil-
li-meter uit Heerenveen en de Onder-
honden, een project van de Amster-
damse rapgroep Osdorp Posse. Zijn
hoogtepunt was om het voorprogram-
ma van de Beastie Boys in Ahoy te ver-
zorgen. Tevens werd de bezetting ver-
volmaakt met de komst van gitarist
Rinze de Leeuw. Een ex lid van de me-
tal band Artvist, met o.a. optredens op
Waldrock en een tour in het voorpro-
gramma van the Gathering. Daar-
naast bestaat de band uit Aljan
Schuurmans op bass, Joop Visser op
drums en Joan de Jong op trompet en
als backing vocalist. Brede muzikale
interesses zijn de voedingsbron voor
de band,van snerpende rock riffs naar
hartkloppende trip hop tot een slepen
desummertime jazz. Zwart op Wit
heeft in korte tijd een indrukwekken-
de cv opgebouwd met o.a. een live tele-
visie optreden op Omrop Fryslan tv,
winnaar van de Groningse STE award
2003 en airplay op diverse radio stati-
ons, waaronder 3FM, Giel Beelen, RTN,

Omroep Fryslan Radio, Oog Radio en
Mercurius. In 2004 is de band 2e ge-
worden bij de Kleine Prijs van Sneek
en geselecteerd voor Freesonica, een
bandondersteunend project van Fries-
land Pop. Naar aanleiding van dit pro-
ject is er een promo cd gemaakt en is
er een tour door het noorden opgezet.
Ook is er in eigen beheer een videoclip
gemaakt van het nummer Sprong,
welke uitgezonden is door enkele loca-
le omroepen. Frontman Remon is we-
kelijks live te zien op de Friese tv met
Friestalige raps in het programma Fak-
tor Freed. In het recente verleden zijn
er nummers opgenomen bij Milan Ci-
ric, de ex-geluidstechnicus van Motor-
head, in de Sing Sing studio te Metsla-
wier. Ook zijn er nummers opgeno-
men bij Phill Mills, muzikale partner
van Tom Holkenborg-Junkie XL, in de
Cryptic Recordings studio te Leeuwar-
den. Door de optredens op het Freeze
festival, Eurosonic en het voorpro-
gramma van Green Lizzard blijft de
vraag naar Zwart op Wit materiaal
groeien en wordt de band steeds vaker
gevraagd door de grotere podia en fes-
tivals. Daarnaast is Zwart op Wit begin
2005 geselecteerd voor de stemlijst
voor Lowlands 2005, welke is samenge-
steld door de recensenten van het Na-
tionaal Pop Instituut. Begin februari
2005 staat Zwart op Wit als nummer 2
in die lijst. Op dit moment werkt
Zwart op Wit aan een tour door geheel
Nederland, is de merchandising een
feit en er worden voorbereidingen ge-
troffen voor een debuutalbum. Ge-
noeg om de band de komende tijd in
de gaten te houden!

Zwart op wit in de Rockstake
Deze zaterdag staat er eens heel
iets anders in de Rockstake te Heel-
weg, Varsseveld, te weten funk / hi-
phop.



De tweede week Dakkar rally ging
maandag 9 januari met de langste
etappe van start. Een rit van Nouak-
chott naar Kiffa over maar liefst 874 ki-
lometer en een proef van 599 kilome-
ter. Ten Harkel en Vaanholt gingen als
27ste van start, omdat er een omge-
keerde startvolgorde werd aangehou-
den. De tocht voerde over los zand,
duinen, losse kiezels, gravel en stenen. 
“Bob ten Harkel rijdt een geweldige
Dakar,” was het commentaar van Al-
lard Kalff op RTL7. Ten Harkel kwam
als 19e binnen en kwam hierdoor in
het algemene klassement op de 17e
plek. “Het was een lange dag met saaie
stukken. Veel duinen kunnen we goed
hebben. De Bowler doet het prima,
maar de rijder moeten we niet onder-
schatten,” aldus Herman Vaanholt.
Het werd een dag met een zwart rand-
je. Motorrijder Andy Caldecott kwam
ten val en overleefde het ongeluk niet.
Andy Caldecott was een goede vriend
van het team van Herman Vaanholt,
die in het debuutjaar 2003 zijn spul-
len vervoerde van bivak naar bivak.

Dinsdag 10 januari werden de moto-
ren geneutraliseerd in verband met de

dood van de motorrijder. “Dakar is
geen gewone race, maar een evene-
ment met risico’s. Er wordt altijd door-
gereden,” aldus de organisatie van de
Dakar rally. Er werd gereden van Kiffa
naar Kayes over 333 kilometer met een
proef over 283 kilometer. Over de dui-
nen en het grind kon met een hoge ge-
middelde snelheid worden gereden,
maar het was uitkijken voor de vele
koeien op de route. Ten Harkel en
Vaanholt kwamen als 29ste binnen,
waarmee ze zakten naar plek 19 alge-
meen.

Op woensdag 11 januari werd gereden
van Kayes naar de hoofdstad van Mali,
Bamako. Een tocht over 705 kilometer.
Weinig duinen maar meer begroeiing,
bochtige weggetjes, valkuilen en tallo-
ze dorpjes waar heel veel publiek
stond langs de weg. Dit jaar wordt
voor de Dakar-actie met KidsRights
sponsorgeld verzameld voor een pro-
ject in Mali. Er worden leermiddelen
gekocht voor 700 kinderen op acht
scholen langs de route. Bob ten Harkel
finishte als 2de Nederlander op de
36ste positie en bleef hiermee op de
19e plaats in het algemeen klasse-

ment.

Het eerste deel van de marathonetap-
pe werd donderdag 12 januari gere-
den. Dat betekende dat er geen assis-
tentieteams in het bivak zouden zijn
aan het einde van de dag, maar alleen
rijders. Zelf sleutelen dus. Van Bamako
naar Labé was een etappe door Guinee
van 872 kilometer met bergpassen,
water en héle smalle paden. Het was
een spannende race bij de auto’s. Bow-
ler 422 schoof na deze dag te zijn bin-
nen gekomen als 40ste, op naar een
18de plaats in het algemeen klasse-
ment. 
Bob ten Harkel stelde zijn superteam
voor aan Dakar-kijkend Nederland, be-
staand uit supernavigators, super-
monteurs en superchauffeurs: Her-
man, René, Peter, André, Erwin, Coen,
Harold en Bert-Jan.

Vrijdag de 13e januari werd het twee-
de deel van de marathonetappe gere-
den van Labé naar Tambacounda over
567 kilometer. Herman Vaanholt ver-
telt vooraf: “Er is vandaag geen assis-
tentie. Dat is hartstikke zwaar, zelf
sleutelen, dat kan ik niet. Er zijn smal-
le paden, dus het is moeilijk in te ha-
len. Er is veel stof.” Bob ten Harkel en
Herman Vaanholt hadden deze dag te
weinig zand en te veel stenen gereden,
ze liepen een kapotte velg op. “Hotse
knotse blijven rijden is de remedie,”

vertelde Bob ten Harkel. Op de vraag
wat Ten Harkel liever doet: bouwen of
rijden, antwoordde hij dat het allebei
leuk is. “Bij het bouwen van een auto
volg je je eigen gedachtegang, maar
rijden is super.” De Bowler Wildcat is
doorontwikkeld voor marathonwed-
strijden als de Dakar rally en er zijn
geen zaken veranderd. “Nee,” aldus
Bob ten Harkel, “al zijn er wel dingen
die ik veranderd zou willen zien. Maar
petje af voor de auto. En als ze zeggen
‘we doen het nog een keer’ dan zeg ik
‘Ja!’,” aldus Bob ten Harkel.
En wat doen de deelnemers als eerste
als ze weer thuis zijn? Allard Kalff in-
ventariseerde onder andere de volgen-
de antwoorden: Tja, wat is dat nu voor
een vraag?; Douchen; TV kijken; Sla-
pen; Een lekker bad; Kussen met mijn
vriendin; Een lekker nummertje met
mijn vrouw; Knuffelen met de kinde-
ren.

Bob ten Harkel en Herman Vaanholt
kwamen binnen op de 27ste plaats en
19e algemeen. Over Koen Wauters wa-
ren ze niet zo te spreken. Die liet zich
graag helpen maar ging er daarna
vandoor. Niet zo sportief, was de con-
clusie.
Ook deze dag kreeg een zwart randje.
Er werd tevoren via tekeningen en der-
gelijke aan de bevolking duidelijk ge-
maakt om niet over te steken. Een
kind van 5 jaar stak plotseling toch de
straat over en hij verongelukte dode-
lijk.

Zaterdag 14 januari werd gereden van
Tambacounda naar Dakar over 634 ki-
lometer. Het eindpunt is al in zicht. De
route voert tussen het kamelengras
door en over stenen. Maar, zoals men
zegt: “Dakar is pas gedaan als je bij het
roze meer bent!” Er waren veel proble-
men met het routeboek en daar waren
de coureurs niet blij mee. Toch eindig-
de het team van Bob ten Harkel op een
mooie 24ste plaats, die een 18e positie
betekende in het eindklassement.
Deze zaterdag werd Thierry Sabine
herdacht, die 20 jaar geleden met de
helikopter verongelukte in Mali. Hij
was de initiator van de Parijs-Dakar
rally in 1978.

En weer was er een dode te betreuren.
Een 12jarige jongen overlijdt na een
verkeersongeval met een Nederlandse
assistentievrachtwagen. Dat beteken-
de dat de rit van deze zaterdag de laat-
ste echte wedstrijdetappe werd, omdat
de 15de rallydag werd geneutrali-
seerd.

Zondag 15 januari: Dakar – Dakar, een
rondje om het Lac Rose over 110 kilo-
meter. Deze rit werd in colonne gere-
den, vanwege de dodelijke ongevallen
van de laatste twee dagen. Toch was er
nog een klein probleempje voor team
422. De racehelmen waren meege-
gaan, maar niet met Bob ten Harkel en
Herman Vaanholt. Zij konden de, iets
te grote, helmen van Olav Mol en Jack
Plooij lenen, maar gelukkig kwam het
super assistentieteam één minuut
voor de start hun eigen helmen bren-
gen.

“Het is reëel te hopen bij de eerste 20
te kunnen eindigen,” legde Bob ten
Harkel uit voordat hij naar Lissabon
vloog. En dat is gelukt. “We wisten
niet wat we van de auto konden ver-
wachten. En Herman heeft goed gena-
vigeerd,” vertelde een inmiddels glad-
geschoren Ten Harkel aan het einde
van de rally. Herman Vaanholt voegde
nog toe: “We hebben zonder teveel
problemen gereden, geen lekke band.
Wel jammer dat er weinig duinen wa-
ren!” Aan de organisatie vertellen dus.
“Die luisteren wel naar Nederlanders,”
aldus Vaanholt.

Er kwamen 67 auto’s aan de finish.
Ten Harkel en Vaanholt eindigden als
18e, ze waren de beste amateurs én de
beste Nederlanders. Tijdens de slotce-
remonie in Dakar stonden zij met het
hele team en de Bowler op het podium
en ontvingen dé Dakar medaille.

De familie van Bob ten Harkel is trots!
Jacqueline op haar man, Lars en Kir-
sten op hun vader. Dinsdag 17 januari
komt Team Dakarsport op Schiphol
aan met de vlucht uit Casablanca.

Dakar rally 2006

Bob ten Harkel beste Nederlander!

De tweede week van de Dakar rally 2006 klom het Bowler team van Bob ten
Harkel en Herman Vaanholt steeds verder in het klassement. Na de rust-
dag werd hard gereden, maar het materiaal werd, op een velg na, heel ge-
houden. Het team eindigde deze rally op de 1e plaats in het amateur-klas-
sement, en als de beste Nederlanders. In het algemeen klassement eindig-
den ze op de 18e plaats!

“Het is reëel te hopen bij de eerste 20 te kunnen eindigen,” legde Bob ten Harkel uit voordat hij naar Lissabon vloog. En dat is gelukt: een
prachtige 18e plaats in het eindklassement.

Bot ten Harkel en Herman Vaanholt reden zonder teveel problemen, maar ze vonden het
wel jammer dat er winig duinen waren!
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Ongevallen op de N330

Bondscoach Rik Hoogendoorn trapt 
cabaretjaar ‘de Brink’ af

Afgelopen zaterdag was
het dus opnieuw raak.
Rond 11.00 uur raakten in
de buurt van café De Tol
twee auto's, onafhankelijk
van elkaar, door gladheid
van de weg. De één kwam
uit de richting Hummelo
en de ander uit de rich-
ting Keijenborg. 
Mede dankzij het dragen
van autogordels en het
gebruik van kinderzitjes
kwamen de inzittenden
met de schrik vrij. 

Eén auto kwam op de zij-
kant in de berm terecht,
terwijl de andere bovenop
een afrasteringpaal bleef
steken. 

Hierbij werd een gasmeter ontzet,
maar na meting bleek dat er geen
gas vrijkwam. 

De weg was ter plekke zo glad dat
brandweermannen, die stonden te
wachten op het afvoeren van de
auto's, van de gelegenheid gebruik
maakten om een stukje te glijden op
de 'ijsbaan' op het wegdek.

De weg was gedurende enkele uren
afgesloten voor het verkeer.

Theater de Brink in Zelhem
begint het cabaretjaar op vrij-
dag 27 januari met een voor-
stelling van Rik Hoogendoorn.
‘De Bondscoach’ is het tweede
soloprogramma van de veel-
zijdige artiest, die jarenlang
cabaretsucces oogstte met het
theaterduo ‘Echte Mannen’.
Als acteur brak hij door met
rollen in Sesamstraat en Kees
& Co.
In zijn nieuwste cabaretvoor-

stelling is Hoogendoorn de
bondscoach van de nationale
meisjes-zwemploeg. Die coach
is niet te benijden, want hij is
verliefd op een van zijn zwem-
talenten. Maar dan verneemt
de trainer uit de krant dat hij
zijn pupil zou hebben mis-
bruikt. Wat is er in de zwem-
hokjes gebeurd? De bonds-
coach dreigt door het verzon-
nen schandaal kopje onder te
gaan.
‘De Bondscoach’ is een hilari-
sche en soms schrijnende
voorstelling over ambitie,

media-macht en liefde voor de
sport en voor natte meiden.
Met passie en precisie speelt
Rick Hoogendoorn een anti-
held in een aangrijpend sport-
drama.
Rick Hoogendoorn is een
acteur en cabaretier die kan
bogen op een theatercarrière
van 25 jaar. Hij acteerde en
regisseerde televisieseries
voor kinderen en volwasse-
nen, speelde toneelvoorstel-
lingen en schreef een jeugdro-
man. Met ‘De Bondscoach’
grijpt hij op eigenzinnige
wijze terug op het theatrale
cabaret van Echte Mannen.
De voorstelling begint om
20.00 uur. De zaal is om 19.30
uur open. 

Inlichtingen en reserveringen
lopen via ‘de Brink’, tel. 0314-
622140. 

Nadere informatie vindt u
ook op de website www.cen-
trumdebrink.nl.

De Zelhemseweg (N330) staat al jaren bekend als gevaarlijk en staat zelfs
op de tweede plaats op de lijst van wegen in Gelderland waar de meeste
ongevallen plaatsvinden. Het ge-deelte van de weg tussen Hummelo en
de rotonde bij Velswijk komt in aanmerking voor een grote onder-
houdsbeurt, die binnenkort zal worden uitgevoerd. Wegbeheerder pro-
vin-cie Gelderland wil hierbij ook maatregelen nemen om de snelheid
op bepaalde weggedeelten terug te brengen van tachtig naar zestig kilo-
meter per uur, al dan niet met verkeersremmers. 

Tegenstanders van deze maatregelen zullen aan de hand van onder-
staande ongevalbeschrijvingen aanvoeren, dat lang niet alle ongevallen
voorkomen kunnen worden door de snelheidsbeperking, omdat de oor-
zaak ergens anders gezocht moet worden.

De Gelderse Sport Federatie organiseerde op 7 januari voor de eerste
keer de Gelderse Sportdag 45+. Dit evenement vond plaats op sportcen-
trum Papendal. Er waren meer dan 130 enthousiaste 45-plussers op het
evenement afgekomen om mee te doen aan diverse sporten. De
Sportdag 45+ was voor de deelnemers een mooie gelegenheid om nieu-
we spor-ten te leren kennen, medesporters te ontmoeten, lekker te
bewegen en plezier te beleven. 
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1e Gelderse 
Sportdag 45+
een sportief succes!

De sportieve dag begon met een ope-
ningswoord van Harry de Vries,
directeur van de Gelderse Sport
Federatie. Daarna werden de spie-
ren van de deelnemers opgewarmd
bij de gezamenlijke warming-up op
muziek. De rest van de dag stond in
het teken van diverse workshops en
toernooi-vormen. De sporten die
werden aangeboden, waren aikido,
boerengolf, dynamic tennis, flexvol-
leybal, nordic walking, tai chi en
ultimate frisbee. Naast de sportieve
activiteiten konden de deelnemers

informatie van diverse organisaties
op de informatiemarkt bekijken en
tot rust komen bij de stoelmasseurs.
De sportpas 45+ is al een vaste sport-
activiteit in een groot aantal
gemeenten in Gelderland, wilt u
meer informatie over de mogelijk-
heden bij u in de buurt? Neem dan
contact met de Gelderse Sport
Federatie, Hilde van der Velde, tel.
026–3540395. 
Nadere informatie over het project
is ook te vinden op 
www.gelderland-sport.nl

Het schijnt een valkuil te zijn waar iedereen vroeg of laat in valt: op een
bepaalde leeftijd ben je ervan overtuigd dat het in je eigen jeugd alle-
maal niet zo bar was als tegenwoordig. Je herinnert je dat de kinderen
(jijzelf dus) beter waren opgevoed, dat de criminaliteit beheersbaar was,
dat het veiliger was op straat, kortom dat het leven vroeger beter was.
Natuurlijk is de maatschappij in bepaalde opzichten verandert. Het
'ieder-voor-zich'-denken in de huidige samenleving scheept ons op met
een individuelere wereld waarin waarden en normen meer op de ‘ik’
geprojecteerd worden. 
Ook de kleine dorpen ontkomen niet aan deze tendens. Kon je de fiets
vroeger met een gerust hart ergens neerzetten zonder 'm op slot te
doen, tegenwoordig is het raadzaam om 'm in het kleinste gehucht ste-
vig te verankeren wil je voorkomen dat ‘ie gestolen wordt. Ook tuin-
meubelen kun je niet meer veilig buiten laten staan en er zijn zelfs
gevallen bekend van de diefstal van planten uit de tuin.

De jeugd van tegenwoordig

Katrien Beijer, wijkagente voor
Hummelo, Keppel en Drempt krijgt
regelmatig de vraag voorgelegd of er
in haar werkgebied ook sprake is
van een toename van vernielingen
en kleine criminaliteit, daarbij ver-
wijzend naar het aantal fietsdief-
stallen van de afgelopen tijd, de
recente vernieling van een brieven-
bus, verbrande auto's in de
Dorpsstraat van Laag-Keppel, het
bekogelen van een huis met eieren
en bierflessen. Zijn dat incidenten?
Of is het gedaan met de relatieve
rust in de kleine kernen waarvan
iedereen zo genoot? Is het echt zo
slecht gesteld met de jeugd van
tegenwoordig?
Katrien Beijer: "Nee, er is geen spra-
ke van een jeugdprobleem in deze
regio. Je ziet door de jaren heen een
soort golfbeweging. Een generatie
komt op de leeftijd van veertien,
vijftien jaar en er zitten altijd wel
een paar baldadige jongens bij. Af
en toe zijn er echte raddraaiers en
als die deel uitmaken van de groep,
trekken die de meelopers mee en
dan wil het wel eens doorslaan van
kattenkwaad naar kleine crimina-

liteit. Dan moet de politie natuur-
lijk ingrijpen. Maar dat is tegen-
woordig echt niet erger dan vroeger.
Overigens hadden die uitgebrande
auto's in de Dorpsstraat niets met
Keppelse jeugd te maken, dat kwam
uit een heel andere hoek". 
Als je vroeger appels ging jatten,
dan kon je nog wel eens een pak
rammel van een boze boer krijgen.
Tegenwoordig wordt er bij dat soort
vergrijpen al snel gedacht dat de
politie het maar moet oplossen en
zou de boer nu nog een pak rammel
geven, zowaar hij kreeg een proces
verbaal aan z’n broek voor mishan-
deling. 
"Ik ben natuurlijk geen kinderop-
pas", betoogt Katrien Beijer. "Ouders
moeten nog steeds hun kinderen
zelf opvoeden. En een beetje meer
sociale controle en gemeenschaps-
gevoel zou de mentaliteit wellicht
veranderen. Als je er met mensen
over praat, denkt iedereen er bijna
hetzelfde over, dus misschien kun je
er samen iets tegen ondernemen,
maar nogmaals in onze regio is er
nauwelijks sprake van een pro-
bleem".
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De heer M. Arseenian is bedrijfsarts in
opleiding bij bedrijfsartsenopleiding
SGBO, aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen en werkzaam bij Arbo Unie
b.v. in Doetinchem. Hij presenteerde
de resultaten van zijn onderzoek op
donderdag 12 januari 2006. 

De koelvesten zijn gemaakt van zoge-
naamd Phase Change Material, een
product van CTA – Safety en Rescue
Products. Het temperatuur beheer-
singsysteem bestaat uit elementen
van Phase Change Material (PCM), wel-
ke elementen de lichaamswarmte ab-
sorberen. Deze absorptie gaat door tot-
dat de PCM’s week worden als gel.
Daarna wordt het materiaal vloeibaar.
Het vest voert de koelende werking uit
bij elke temperatuur en hoeft niet in
bijvoorbeeld een koelkast te worden
afgekoeld. Circa 2 uren na een actie,
worden elementen automatisch gela-
den bij een temperatuur van 22°C,
door het vest gedurende een uur plat
neer te leggen. Bij lagere temperatuur
zal dit proces sneller gaan. Als het ma-
teriaal van elementen zijn vaste vorm
heeft aangenomen, kan het vest zijn
koelende werking hervatten en weer
gedragen worden tijdens de uitruk.

Onderzocht werd welk effect het PCM
in het koelvest had op de lichaams-
kerntemperatuur en het welbevinden
van de brandweerman tijdens extre-
me hittebelasting bij lichamelijke acti-
viteit. Duidelijk moest worden of dit
koelvest de lichaamskerntemperatuur
minder deed oplopen, waarmee het
vest voor de brandweer een belangrijk
beschermend hulpmiddel zou kun-
nen zijn tijdens hittebelasting. 

Op 22 en 29 maart 2005 werden op het
oefencentrum bij Achterkamp Be-
drijfsopleidingen in Baak praktijkon-
derzoeken gehouden met betrekking
tot de afstudeeropdracht van de heer
M. Arseenian, inzake het onderwerp:
“Koelvest en hittebelasting bij een
brandweerman; Verstrekt het koelvest
een comfortabel microklimaat?” 
Uit de regio Achterhoek werkten 31
brandweermannen mee. Zij voerden
2x10 minuten fysieke activiteiten uit
in een extreem warme oefenruimte
(220-230°C). Zij droegen hierbij hun re-
guliere beschermende kleding met
persluchtapparatuur. De eerste 10 mi-
nuten werd geen koelvest onder de be-
schermende kleding gedragen, de

tweede 10 minuten wel. Tussen de 2
sessies van 10 minuten werd een her-
steltijd van 90 minuten ingelast. 
De lichaamskerntemperatuur werd
continue, met een interval van 30 se-
conden, gemeten met een draadloos
monitoring systeem, de CT2000 recor-
der, een product van HQ Inc. Palmetta
USA, vanaf het begin van de test tot 2
minuten erna. Meetpunten waren de
minuten 0, 10 en 12. Er werden geen
significante verschillen in lichaams-
kerntemperatuur gevonden tussen
met en zonder gebruik van het koel-
vest op tijdstip 10 en 2 minuten na-
dien. 
Onze vraag was natuurlijk hoeveel de
lichaamstemperatuur van de brand-
weermannen dan is gestegen. Deze
temperatuurstijging was gemiddeld
0,6˚C na 10 minuten. Het is gebleken
dat de lichaamstemperatuur zelfs nog
een poosje bleef stijgen na de proef.
De deelnemers konden door middel
van vragenlijsten na afloop van de
test, hun mening geven over het koel-
vest en het gebruik ervan. 90,32 % gaf
aan tijdens de test een (licht) koudege-
voel te hebben bemerkt; 90,31 % een
(licht) comfortabel gevoel; 64 % had
het gevoel langer onder hittebelasting
in de oefenruimte te kunnen blijven;
alle deelnemers vonden het vest qua
gewicht niet zwaar tijdens activitei-
ten; 87,09 % ondervond geen beper-
king van de bewegingsvrijheid; 32,25
% wil het vest graag in de toekomst ge-
bruiken; slechts 16,12 % wil het vest
niet gebruiken.

Conclusie: het PCM-koelvest, gedragen

door brandweerlieden tijdens extre-
me hitte- en fysieke belasting door het
huidige programma voor hittegewen-
ningsoefeningen bij Achterkamp Be-
drijfsopleidingen in Baak, vermindert
het stijgen van de lichaamskerntem-
peratuur niet, maar wordt subjectief
als prettig ervaren tijdens het dragen
ervan onder de gebruikelijke bescher-
mende kleding.

Aanbevolen werden testen onder hit-
tebelasting die langer dan 10 minuten
duren en met meetpunten van de li-
chaamstemperatuur langer dan 2 mi-
nuten na de herstelfase. Dit verder on-
derzoek zal uitwijzen of dit PCM-koel-
vest als een hittebeschermend hulp-
middel door brandweerlieden kan
worden gebruikt ter verbetering van
het lichamelijke inspanningsvermo-
gen en ter voorkoming van gezond-
heidsklachten door blootstelling aan
extreme hitte. 

Naast bovenvermelde conclusies is de
hartslag van de deelnemers gemeten
tijdens het onderzoek. De heer Ar-
seenian wilde voor de zekerheid ook
de wisselingen in hartslag registreren
en heeft daarbij grote verschillen ge-
meten. De hartslag van de deelnemers
was veel lager bij het gebruik van het
koelvest. Dit betekent dat ze het wer-
ken in de hitte beter kunnen verdra-
gen dan zonder koelvest. Omdat dit
niet het onderzoeksdoel was hebben
we geen cijfers. We kunnen zelf con-
cluderen dat ook dit aanbeveling ver-
dient om verder onderzoek naar te
verrichten.

Onderzoek naar hittebelasting bij een brandweerman

Koelvest gepresenteerd bij Achterkamp
bedrijfsopleidingen
Onderzoek naar hittebelasting bij brandweerlieden met behulp van een
koelvest werd uitgevoerd door bedrijfsarts in opleiding de heer M. Ar-
seenian in samenwerking met CTA Safety en Rescue Products en

Achterkamp Bedrijfsopleidingen in Baak. Uitleg en resultaten werden ge-
presenteerd aan de aanwezige genodigden, waaronder de brandweer-
mannen uit de regio Achterhoek die aan het onderzoek deelnamen.

Bedrijfsarts de heer M. Arseenian toonde het koelvest en met behulp van een presentatie liet hij de resultaten zien van zijn onderzoek naar
hittebelasting bij brandweerlieden.

Een brandweerman voert fysieke activiteiten uit in een extreem warme oefenruimte (220-
230°C), met onder de reguliere beschermende kleding met persluchtapparatuur het koel-
vest.

Radar wil het aanbod van dagbeste-
ding bij ondernemers in het buitenge-
bied meer variëren en werkt daarbij
samen met LTO Noord Projecten en
LTO Noord Advies. Daarbij wordt na-
drukkelijk gekeken naar initiatieven
die het bestaande aanbod verder ver-
breden. Dierhouderij, tuinbouw,
plantaardig of aanverwant: We zoe-
ken ondernemers die actief zijn in het
groene buitengebied en op hun be-
drijf praktische, afwisselende werk-
zaamheden en activiteiten kunnen
aanbieden. Gerard Roerdink, manager
dagbesteding, is enthousiast over deze
ontwikkeling: "Werken op een boerde-
rij, in de buitenlucht, is heel positief
voor onze deelnemers. Ze krijgen
meer zelfvertrouwen, worden actief
en voelen zich thuis in de vaak klein-
schalige werkomgeving." Ook onder-
nemers die soms al 7 jaar samenwer-
ken met Radar, ervaren de samenwer-
king als positief: "Peter en Mark ko-
men nu 2 dagen in de week bij ons. Ze
hebben hun vaste plek en horen er
echt bij. Fantastisch dat we met ons
bedrijf ook op deze manier een verbin-
ding met de samenleving hebben. En
ook de zakelijke afspraken zijn met
Radar goed geregeld!"

ONDERSTEUNING
Zorgondernemer word je niet zomaar.
Ondernemers moeten wel wat in hun
mars hebben. Natuurlijk moeten ze

'wat met mensen hebben': plezier heb-
ben in samen werken en samen delen.
Praktisch, nuchter, met passie voor
hun werk én ruimte voor begeleiding
en ondersteuning van deelnemers.
Ook het bedrijf en de bedrijfsvoering
moet aansluiten bij wensen en moge-
lijkheden van de zorgvrager. Veilig-
heid en kwaliteit staan daarbij voorop.
Een speciaal oriëntatietraject biedt
een gedegen voorbereiding voor een
succesvolle samenwerking. En ook na
de start biedt Radar, als professionele
organisatie, gerichte ondersteuning.
Dit zowel bij individuele begeleiding
als bij inhoudelijke ontwikkeling en
scholing.

INFORMATIEAVOND
Op dinsdagavond 7 februari 2006 orga-
niseert Radar samen met LTO Noord
Projecten en LTO Noord Advies een in-
formatiebijeenkomst over deze unieke
vorm van zorg in het buitengebied.
Een ondernemer met een aantal jaren
praktijkervaring vertelt over zijn erva-
ringen. Specialisten van beide organi-
saties informeren u over de kansen en
mogelijkheden. Kortom, een mooie
kans om op een laagdrempelige ma-
nier te horen wat ondernemers in het
buitengebied en Radar voor elkaar
kunnen betekenen!

De informatieavond wordt gehouden
op dinsdagavond 7 februari 2006 in
Restaurant De Luifel, Dorpsstraat 11 te
Ruurlo. Vanaf 19.30 uur wordt u ont-
vangen met koffie en thee. Om 20.00
uur start het programma. U bent van
harte welkom! U kunt zich aanmelden
voor deze bijeenkomst bij het secreta-
riaat van LTO Noord Projecten, Wendy
Hofstede, ( (0570) 662810 of whofste-
de@ltonoordprojecten.nl

Radar zoekt
zorgondernemers in
het buitengebied
Radar helpt in Oost-Gelderland
mensen met psychische proble-
men verder met de actieve invul-
ling van hun leven. Daarbij wordt,
onder andere, samengewerkt met
ruim 20 boeren die op hun bedrijf
Radar-deelnemers een passende en
zinvolle dagbesteding bieden.
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AUTO PALACE: DE CHEVROLET-DEALER VAN DE ACHTERHOEK!

(*) Uw financiering is op basis van een huurkoop en wordt verstrekt door Alpha Credit Nederland b.v. Uw kredietaanvraag 

wordt getoetst en geregistreerd bij het BKR in Tiel. Het genoemde termijnbedrag en de effectieve jaarrente zijn onder 

voorbehoud van rentewijzigingen. Vraag naar de voorwaarden en de bijbehorende brochure bij uw dealer en/of verkopers.

Kredietbedrag

€ 9.653,00

Maandtermijn

€ 99,15

Aanbetaling/Inruil

€ 4.137,00

Effectieve Jaarrente

5,7%

Looptijd

24 maanden

Kredietvergoeding

€ 1.000,60

Slottermijn

€ 8.274,00

Bruto Kredietbedrag

€ 10.653,60

2.000,-
EXTRA INRUILWAARDE BOVEN KOERSLIJST OPLOPEND TOT:

LET OP!
EXTRA 

VOORDEEL

VOORTAAN KUNT U IN ONDERHOUD MET UW DAEWOO OF CHEVROLET 
OOK TERECHT BIJ AUTO BLEEKSTEIN EN AUTO PALACE WINTERSWIJK
Auto Bleekstein, James Wattstraat 20, 6902 PR  Zevenaar, Tel. (0316) 33 19 41 - Auto Palace Winterswijk, Waliënsestraat 4, 7103 XB  Winterswijk, Tel. (0543) 51 38 46

ALL INCLUSIVE
€ 99,- P.M.
2 JAAR LANG*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

- stuurbekrachtiging - metallic lak 

- navigatie - afl evering compleet 

- elektrisch bedienbare ramen 

- centrale deurvergrendeling 

- airco - 3 jaar onderhoud 

- 3 jaar garantie

30x
STUKS INGEKOCHT.

PROFITEER VAN ONS 

INKOOPVOORDEEL!  

DIT KAN ALLEEN BIJ AUTO PALACE 

DE AUTO-STUNTER!

DE GOEDKOOPSTE
AUTO VAN NEDERLAND!

MATIZ AKTIEPRIJS

6.995,-
EXCL. BIJ AUTO PALACE

STUNT:
U RIJDT AL EEN NIEUWE 

CHEVROLET MATIZ VOOR 

€2,- PER DAG!*

Auto Palace
Plakhorstweg 1-3, 7008 AS  Doetinchem, Tel. (0314) 34 16 00



WERELDACTIE

   03/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 januari 2006.

www.plussupermarkt.nl

SPAAR ALLE EREDIVISIE VOETBALPLAATJES

NU GRATIS BIJ 10 EURO AAN BOODSCHAPPEN

7.98 

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes.
Kilo 
ELDERS 11.69

1.79 

PLUS
Koffie 
Roodmerk 
of cafeïnevrij.
Pak 500 gram 
NORMAAL 2.15-2.69

Révérend
Brie 60+
Vers van het mes.
100 gram 
ELDERS 1.14

0.79 

0.99
Pitloze 
witte druiven
Bak 500 gram  

PLUS
Salades
Kip-saté, kip- kerrie of ei- bieslook.
3 bakjes à 150 gram 
NORMAAL 3.57-5.07

2.50 
3 bakjes 
naar keuze

Lay’s
Chips
Diverse soorten.
3 zakken à 200 gram 
ELDERS 2.04

1.79 
3 zakken 
naar keuze

0.99 

PLUS
Korenlanders 
luxe stokbrood
Wit, donker of zonne.
Vers uit eigen oven.
Per stuk ca. 400 gram
NORMAAL 1.39

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

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

Bolussen 
6 stuks

nu € 2.95

Zwitserse

roomvlaai

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

Waldkorn 

nu € 1.80

Kras een jas bij

waldkorn. 

Vraag naar de 

voorwaarden 

in de winkel

De Echte Bakker

HHeett  hheellee  ddoorrpp  oonnddeerr  éééénn  ddaakk!!

HET DORPSCENTRUM IN VORDEN BIEDT ONDERDAK
AAN ZANGERS, MUSICI, TONEELSPELERS, VERGADER-
TIJGERS, BRIDGERS, CURSISTEN, KNUTSELAARS EN

CLUBJES VAN ,,VAN ALLES EN NOG WAT”.

WIJ BIEDEN ZE ALLEMAAL ONDERDAK 
TEGEN COMFORTABEL LAGE TARIEVEN.

ZOEK DE GEZELLIGHEID EN DOE MEE!

MEER WETEN: BEL ONZE BEHEERDER, 
DE HEER J. BOS OP 0575- 55 27 22

OF BEKIJK ONZE WEBSITE
WWW.DORPSCENTRUMVORDEN.NL

HHEETT  DDOORRPPSSCCEENNTTRRUUMM

OPROEP

De Konijnenbult
Over dat hotel van Kasteel Vorden, 

over de eigenaren en de bewoners

Dit is de titel van een boek van ca. 500 bladzijden dat eind

2006 zal verschijnen. Voor de inhoud, die de levens-

geschiedenis van de kasteelbewoners, de hotelexploitan-

ten en het dorpsleven beschrijft, zijn ca. 60 interviews met

oudere Vordenaren gehouden. Het boek zal tevens een

groot aantal foto's (ca. 400) en afbeeldingen bevatten uit

particuliere en andere verzamelingen.

De schrijver wil graag met oudere Vordenaren in contact

komen om nog meer gegevens over het voormalige hotel

en de bewoners te verkrijgen. Onder andere gaat het om

de volgende personen die er gewoond hebben :

Zuster Hendriks (1925-1931)

Hanna en Lisa Burghard (1931-1939)

Ep Wijers (1939-1941)

Geert Bouwman (1941-1945)

Slotemaker, Vellekoop, Da Silva Curiël 

en Van Emmerik

Indien u gegevens of foto's heeft en daarover van

gedachten wilt wisselen, kunt u mij contact opnemen voor

afspraken daarover. 

Gerrit Emsbroek
0575 - 55 27 38
g.emsbroek@planet.nl 

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

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 

grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

Weeversdrukkerij


