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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

Jaap en Gerdien Hesselink, de voorma-
lige eigenaars van Indoor Sport Vor-
den werden zaterdag tijdens hun af-
scheid overstelpt met bloemen en ca-
deaus die hen door sporters van de

school werden aangeboden. Ook de
nieuwe eigenaars Sander Siebelink en
Arjan Demers konden niet alleen veel
sporters verwelkomen, ook zij werden
in de bloemenhulde betrokken.

De samenvoeging van beide sport-
scholen heeft de sporters vele voorde-
len opgeleverd.
In eerste instantie door de uitbreiding
van de fitnessapparatuur. Tevens is er
een nieuw cardio-theater geplaatst.
Hiermee kan men op het eigen cardio-
toestel een televisieprogramma of mu-
ziekprogramma naar keuze instellen.

Veel bloemen open dag 
Strada Sports

Voor de open dag die Strada Sports zaterdagmiddag in de sportschool aan
de Overweg hield bestond heel veel belangstelling. Zoals bekend heeft
Strada Sports met ingang van deze maand Indoor Sport Vorden overgeno-
men.

Cardio-theater bij Strada Sports

Naast de eigen gemeenteleden en ver-
tegenwoordigers van comité's van bui-
ten Vorden, bent ook u als inwoners
van Vorden, jong en oud, van harte
welkom deze unieke bijeenkomst bij
te wonen. De toegang is gratis.

De dienst wordt geleid door de eigen
predikant, ds. D. Westerneng.

Muzikale ondersteuning door dhr. J.
Buunk, orgel.

HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:
09.45 uur: Binnenkomst van de deel-
nemers
10.00 uur: Aankomst van de lopers
met de vlam in de kerkzaal
10.05 uur: Ontsteken van het vuur en
zingen van de hymne
10.10 uur: Officiële opening van de
Spelen.
10.25 uur: Openingstoespraak door de
voorzitter van het Comité Vorden "Van
toeschouwer naar deelnemer"
10.45 uur: Afleggen van de belofte van
trouwe door de deelnemers
10.50 uur: Aandacht en inzameling
voor paralympische (gehandicapte)
deelnemers
11.00 uur: Afsluiting met het Neder-
lands Volkslied
We hopen ook u en jou te mogen be-
groeten.

5 februari: olympische dienst

'Van toeschouwer naar deelnemer'
Ter gelegenheid van de opening
van de Olympische Winterspelen
in Turijn (Torino 2006) zal in de Ge-
reformeerde Kerk Vorden een bij-
zondere kerkdienst worden gehou-
den. Deze vindt plaats op zondag 5
februari om 10.00 uur in het ge-
bouw aan de Zutphenseweg 13.

In teken praktijk  Het Kleine Veld be-
gint weer een cursus mandala teke-
nen voor beginners. Het belooft heel
gezellig te worden, niet zweverig heel
ontspannen. Ook al heb nog nooit een
kleurpotlood vast gehouden je zult
versteld staan van je eigen creatieve
vermogens, die je blijkt te hebben De
nadruk ligt op ontspannend tekenen.
Door allerlei tekenoefeningen, zoals
zwieren (dansen op papier) zwalken
en krassen, spelen met lijn, kleur en
vorm  komen we terecht bij de cirkel. 
'Mandala' komt uit het Sanskriet en
betekent cirkel. Het werken binnen de
cirkel geeft rust, biedt een soort veilig-
heid in deze hectische tijd. We werken
met Lyra kleurpotloden. Behalve man-
dala tekenen worden er ook andere
cursussen gegeven elke vrijdag is er
een workshop. Bel of mail voor infor-
matie. Riandrok2003@yahoo.com, tel.
(0575) 54 29 37.

Mandala tekenen
voor beginners

IJspret op
de
Vordense
ijsbaan



Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 februari 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng, 19.00 uur
ds. C. Gros, Aalten.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 februari 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 5 februari 10.00 uur Woord/communieviering
mmv Kinderkoor

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 4 februari 17.00 uur Woord/communiedienst
volkszang.
Zondag 5 februari 10.00 uur Eucharistieviering, 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
4/5 februari  J.J. de Kruif 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 
telefoonnummer 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. 
Dierenbescherming 

Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer die-
renmishandeling, 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. 

� Wist U dat Herbalife een

30 dagen geld terug garantie

kent? Wat let u dus? Gewoon

doen! Nieske Pohlmann 0314

- 64 13 09 / 06 - 54 32 66 69

www.no-jojo.nl

� Frankrijk/Auvergne T.h.

comf. vr.st. huis, rustig gel.

2/4 p. 350,-p. wk. www.allier-

homes.com/lamartiniere.html

tel. 0033470667226.

� 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.

� 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.

� Lelijke tafelbladen wor-

den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

� Hondenschool ,,Klein

Weetink” te Velswijk begint

weer met alle trainingen op

18 februari. Inl. en/of infor-

matie Lucia Mullink 0314-62

2361. Hettie Jaaltink 0575-

551391. Ap Peters 0314-

641436. 

Zie: www.kleinweetink.nl

� Ruurlo, opnieuw beschik-

baar: zit/slaapkamer met

volledig pension op 1e etage

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

45 37 60.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Te koop gevraagd: inboe-

dels en zolderopruimingen.

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

51 98 46.

� Kranenburgs Carnaval:

24 feb. playbackshow 25

feb. groot Carnavals bal met

onthulling Prins 26 feb. kin-

dercarnaval en Kas Bendjen

en the Avalanche.

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

� 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.

� Gezin zoekt tijdelijk een

huurwoning in omgeving

Vorden (max. 15 km) Tel. 06-

13 85 51 45.

� 24-25-26 februari Kra-

nenburgs Carnaval in grote

feesttent. Terrein SV Ratti.

� Te koop wegens verhui-

zing (overcompleet) massief

essen slaapkamer 190x215

2x boxspring 90x190 / 1

motorisch verst. hoofd en

voeteneind. Compl. met 2

nachtkastjes en 4-deurs

linnenkast 200x225 met

licht koof (merk mobol)

massief. Alles z.g.a.n. vr. prijs

€ 1950,-. Leestenseweg 8a

Zutphen. Tel. 06-51107258/

523562.

� Toneeluitvoering. De to-

neelgroep Vierakker-Wich-

mond brengt op de planken

een blijspel in drie bedrijven

“Een dolle boel om de

voetbalpool”, geschreven

door Philip King vrijdag 3 en

zaterdag 4 februari in het

St. Ludgerusgebouw te Vier-

akker, aanvang 20.00 uur

zaal open 19.30 uur.

� Carnavalskleding te

huur. D S Design. Molen-

kolkweg 33. Steenderen

0575-452001.

Dagmenu’s
1 febr. t/m 7 febr.  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 1 februari
wildbouillon / wildragout met aardappelkroketten en rode
kool.

Donderdag 2 februari
eisbeen met zuurkool gekookte aardappelen, jus en mosterd
/ tiramisu met slagroom.

Vrijdag 3 februari
goulashsoep / zalmfilet met dillesaus gebakken aardappelen
en rijst.

Zaterdag 4 februari (alleen afhalen)
duits biefstuk met gebakken uien, frieten en salade / ijs met
slagroom.

Maandag 6 februari 
gesloten.

Dinsdag 7 februari
wiener schnitzel met frieten en wintersalade / ijs met slag-
room.

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

Trouwring
veranderen?

�Verkoop oude-nieuwe sieraden
�Bronzen beelden

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8 
Vorden � tel. (0575) 55 07 25

Openingstijden
wo. t/m za. 10-17 uur

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai 
6-8 stukken € 5,95

Donderdag = brooddag

3 bruin sesam
€ 4,00

Brood van de Maand

Maïsbrood € 1,95

Weekendaanbiedingen 

Cremehoorntjes 4 st.

Ouderwets knapperig hoorntje met 

hazelnootcreme € 1,99

Appelstrudel p/st. 

met vanillesaus € 0,95



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

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.

De 
Laatste

Eer
Christelijke uitvaartvereniging.

Zonder winstoogmerk.
Meldnummer bij overlijden:
06-40074721 – 06-30409716.

Wij verzorgen uitvaarten in geheel Gelderland.

Ongeacht lidmaatschap, geloofsovertuiging, of bij

welk Begrafenisfonds men is aangesloten. 

Dag en nacht bereikbaar.

Voor informatie over lidmaatschap en 
uitvaartverzekering: tel. 0548 – 517252.

31-01-2001 31-01-2006

In liefdevolle herinnering

Wim Hendriksen

Vorden: Familie Hendriksen

Verdrietig delen wij u mede, dat na een ongelijke

strijd is overleden onze lieve schoonzus

Sieglinde Erna Hendrika de Rooy
echtgenote van Zwier Smeenk

en moeder van Sanne.

’s-Gravenhage Utrecht

3-12-1942 24-1-2006

Diepenveen: Gerard en Tine Smeenk

Arnhem: Annie Smeenk

Apeldoorn: Willy en Henk Berndsen

Correspondentie-adres:

Frederik Hendrikstraat 79

3583 VH  Utrecht

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op

de afgemene begraafplaats Tolsteeg te Utrecht.

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

Boterhamworst + Leverkaas
100 gram + 100 gram € 1.89
Special

Spekstrudel 100 gram € 1.20
Lunchidee

Erwtensoep per kg € 3.50
Kookidee

Gekruide varkensfilet rollade
500 gram € 5.95
Keurslager Koopje

Stooflappen 4 stuks € 5.00

Ontbijtidee 

Ei-bieslooksalade 100 gram € 1.09
Maaltijdidee 

Lasagne 500 gram € 3.98
Kookidee

Schouderfilet rollade
500 gram € 4.49

‘’Voor lekker stoven hoeft u
zich niet uit te sloven”

Stoven: dat is gemak en toch een bijzonder gerecht op tafel. 
U heeft alleen wat tijd nodig. En een goed recept zoals 

stooflappen met peperoncini, ansjovis, oregano en tomaat. 
U vindt het in ons gratis magazine Koken met de Keurslager 

en natuurlijk op onze website.

opent een woonwinkel in Vorden!

Vanaf 23 januari vindt u ons aan de

Raadhuisstraat 5 in Vorden

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 8.30 tot 17.00 uur. 

Ons telefoonnummer is  (0575) 43 85 60.  
-----------------------------------------------------------------------

Open huis
Op vrijdag 3 februari geven wij een open huis. 

Wij nodigen u uit om van 16.00 uur tot 18.00 uur 
een kijkje te komen nemen in onze woonwinkel. 

U bent van harte welkom!

www.prowonen.nl

PBB bezorgdienst 
Burg. Langmanweg 14
7021 BK  Zelhem
Tel./fax 0314 - 625159

‘De verspreider voor de
gemeente Bronckhorst’

Zoekt bezorg(st)ers voor folders op zaterdag
in het verspreidingsgebied van deze krant.
Wij bieden een goede vergoeding.
Aanmelden: telefonisch/fax of schriftelijk.

:: 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 

4 FEB
EXCITYNG
RELOADED

AGENDATIPS
26-28 FEB

CARNAVAL
31 MAART
TRIBUTE 

ROCK NIGHT

AGENTSCHAPPEN

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

Weeversdrukkerij

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Te-

lefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steende-

ren

Telefoon (0575) 45 23 98

DRUKWERK?
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STERKAMP, een positief kamp
voor kinderen tussen de 8 en 12
jaar, die net even een steuntje in
de rug nodig hebben!
STERKAMP is een vakantiekamp waar PLE-
ZIER, SPORT&SPEL en CREATIVITEIT centraal
staan. De kampen (max. 25 deelnemers) wor-
den begeleid door acteurs, kinderpsychologen
en bewegingsdeskundigen. Zij werken met de
kinderen op een leuke manier aan zelfvertrou-
wen, de sociale weerbaarheid, assertiviteit en
sociale contacten. Naast deze algemene doelen
werken de kinderen onder begeleiding van
hun mentor aan hun persoonlijke doelen. Het
perfecte kamp dus voor kinderen die een beet-
je onzeker of afhankelijk zijn of moeite heb-
ben met het leggen van sociale contacten.
Wanneer? Meivakantie 1-5 mei, zomervakan-
tie 24-29 juli, herfstvakantie 22-27 oktober.
Deze vakanties kosten € 350,- per kind (inclu-
sief accommodatie, maaltijden, activiteiten,
bijeenkomsten met deskundigen, sociale vaar-
digheidstrainingen, terugkomdag, contactmo-
menten met ouders en/of leraren, ouderbij-
eenkomsten, diagnostische rapporten). Een fi-
nanciële tegemoetkoming is eventueel moge-
lijk.
Voor informatie, kom even langs bij WegWij-
Zer of surf naar www.Sterkamp.nl , of bel 020-
4281230.

Directe Toegang Fysiotherapie.
Wat betekent dat voor u?
Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief-
je meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuur-
lijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken
bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet
meer. 
Dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de
specialist in beweging terecht. Zodat u weer
'direct' kunt beginnen met werken aan uw
herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen
in de coördinatie van uw zorg. 
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven infor-
meren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiothera-
peut te gaan, dan voert deze eerst een zoge-
naamde screening uit. Dit betekent dat hij
eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan
het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bij-
voorbeeld doorsturen naar de huisarts. 
Wanneer u wel behandeld kan worden door
de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn
collega's, in overleg met u aan de slag. En dat
is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behan-
deld kunt worden, hoe sneller u herstelt.
Begrippen nieuwe zorgverzekering

Legitimeren in het ziekenhuis
verplicht
Per 1 januari 2006 wordt de nieuwe Zorgverze-
keringswet van kracht. Met de invoering van
deze wet moeten patiënten in alle ziekenhui-
zen, dus ook in de Gelre ziekenhuizen locatie
Het Spittaal, hun verzekeringsbewijs en een
geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart) laten zien. De identificatie-
plicht is onder meer ingesteld om persoonsge-
gevens juist te registreren en om fraude met
verzekeringspassen tegen te gaan.
Het ziekenhuis moet per 1 januari 2006 aan de
hand van het geldige legitimatiebewijs de
identiteit vaststellen van degene aan wie de
zorg wordt verleend. Het nummer dat op het

identiteitsbewijs staat, wordt in het zieken-
huis geregistreerd. Dit nummer dient als be-
wijs dat identificatie van de persoon heeft
plaatsgevonden.
Zorgverzekeraars moeten in het kader van de
nieuwe zorgverzekeringswet het sofi-nummer
van de verzekerde opnemen in hun admini-
stratie. Het patiëntenregistratiesysteem van
Gelre ziekenhuizen is gekoppeld aan de syste-
men van de zorgverzekeraars, zodat gegevens
van verzekerden door het ziekenhuis kunnen
worden gecontroleerd. Op termijn moet het
ziekenhuis het sofi-nummer vermelden op de
factuur aan de zorgverzekeraar.
Als een patiënt geen identiteitsbewijs kan la-
ten zien, mag het ziekenhuis volgens de wet
patiënten toestaan om uiterlijk binnen veer-
tien dagen aan deze verplichting te voldoen.
Uitgangspunt is dat er bij aandoeningen waar-
bij met spoed zorg vereist is, meteen zorg ver-
leend moet worden. In dergelijke gevallen
wordt er naderhand om een legitimatiebewijs
gevraagd. Kan de behandeling echter worden
opgeschort, dan gebeurt dat totdat de patiënt
een geldig legitimatiebewijs kan laten zien. Pa-
tiënten van het Spittaal kunnen overigens ook
een betalingsregeling treffen voordat de be-
handeling plaatsvindt. De wet geeft geen leef-
tijdsbeperkingen aan voor identificatieplicht.
Ook minderjarige kinderen moeten zich in
het ziekenhuis kunnen identificeren. De
meeste kinderen hebben geen identiteitsbe-
wijs, maar zijn bijgeschreven op het identi-
teitsbewijs van hun ouder(s). Dit identificatie-
bewijs dient gecontroleerd te worden. Sommi-
ge minderjarige kinderen hebben een eigen
identiteitsbewijs, zoals een paspoort.
Het BurgerServiceNummer (BSN) wordt de op-
volger van het sofinummer. Het is cijfermatig
identiek aan het sofinummer. Wanneer het
BSN het sofinummer zal vervangen, is nog
niet bekend.

Klankbordgroep Stichting
Welzijn Vorden
Eind november heeft Welzijn Vorden in het
Dorpscentrum een avond belegd, waarop de
(te formeren) klankbordgroep niet alleen ken-
nis kon nemen van de activiteiten van het af-
gelopen jaar, maar waar ze ook de nodige in-
breng kon leveren.
Dhr. Hans Jansen, voorzitter van WegWijZer,
gaf uitgebreide informatie over de oprichting
van Portaal WegWijZer en het functioneren
daarvan in het afgelopen jaar. Daarna werd er
door Mevr. Louise van Uden toelichting gege-
ven over de activiteiten van Welzijn Ouderen,
zoals o.a. personenalarmering, maaltijdvoor-
ziening, ouderenadvisering, en activiteiten.
Dhr. Wim Enzerink (voorzitter van de Stich-
ting Welzijn Vorden) ging uitvoerig in op, niet
alleen het verleden, maar ook de toekomst van
Welzijn Vorden.
Hierbij werd o.a. stilgestaan bij de Wmo (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning), de plannen
voor een Multifunctionele Accommodatie, het
project Sociale Woningbouw "Laten we Wel-
zijn", Ouderenbeleid Bronckhorst, etc.
Na ruime inbreng van vertegenwoordigers van
vele maatschappelijke geledingen, werd een
film gedraaid over de duidelijke meerwaarde
van een centraal loket voor wonen, welzijn en
zorg, en de kostenbesparing die een dergelijk
loket door zijn efficiency oplevert.
Er werd besloten dat deze evaluatiebijeen-

komst van de Stichting Welzijn Vorden met
haar maatschappelijke achterban, de KLANK-
BORDGROEP, een vervolg zal krijgen.

Ziektekosten en de belasting
De formulieren voor de belastingaangifte val-
len weer in de bus. Vergeet u vooral niet om al
uw uitgaven voor ziektekosten op te geven om
in aanmerking te komen voor de aftrek voor
buitengewone uitgaven. Bent u 65 jaar of ou-
der dan mag u een extra bedrag opgeven als
zgn. ouderdomsaftrek, is uw partner ook 65
dan geldt het dubbele bedrag (zie de toelich-
ting bij het formulier voor het juiste bedrag).
Daarnaast telt de premie voor de ziektekosten-
verzekering mee (ziekenfonds of particulier).
Verder mag u per persoon € 23,- aftrekken
voor de zgn. huisapotheek en ook alle kosten
die u hebt gemaakt voor eigen bijdragen of
voor medicijnen etc. die niet vergoed worden.
Ook de nota's voor brillen, steunkousen, hoor-
apparaten (ook de batterijen) en kosten van de
tandarts en fysiotherapeut tellen mee. Het
hangt van het totaal van de kosten en van uw
belastbaar inkomen af of u voor teruggave in
aanmerking komt.
Als u uitsluitend AOW hebt, evt. aangevuld
met een klein pensioen, en nooit een belas-
tingformulier invult, kunt u, naast een belas-
tingteruggave, in aanmerking komen voor de
zgn. tegemoetkomingsregeling buitengewone
uitgaven. U vraagt dan bij de belastingdienst
een T-biljet aan, vult dat in en geeft ook al de
bovengenoemde uitgaven op. De belasting-
dienst berekent hoeveel uw belastingterugga-
ve en tegemoetkoming bedraagt en stort deze
bedragen automatisch op uw rekening. Uiter-
aard kunt u alleen kosten opgeven die niet
door de verzekering worden gedekt. U kunt
een T-biljet aanvragen via de Belastingtele-
foon: 0800 0543. U kunt ook op de website van
de belastingdienst kijken voor meer informa-
tie: www.belastingdienst.nl. Hebt u proble-
men met het invullen van een belastingfor-
mulier en is er niemand in uw omgeving die u
daarbij kan helpen, dan kunt u contact opne-
men met Welzijn Ouderen, tel. 0575 553405,
en wij zullen proberen om hulp voor u te rege-
len. Bent u lid van een ouderenbond of vak-
bond, dan kunt u ook daar terecht.

De nieuwe zorgverzekering
Tot 1 maart kunt u nog beslissen of u van zorg-
verzekeraar wilt veranderen. Het aanbod dat u
intussen van uw verzekering hebt ontvangen
omvat in elk geval de basisverzekering. Deze is
verplicht voor iedereen en heeft ongeveer de-
zelfde voorwaarden als uw vorige ziekenfonds-
verzekering of uw standaardpakketpolis. Had
u al een aanvullende verzekering dan zal u
ook nu weer een aanvullende verzekering wor-
den aangeboden. De meeste verzekeraars heb-
ben verschillende aanvullende verzekeringen,
aangeduid met sterren of met mooie namen.
Let goed op of u wel gebruik zult maken van
datgene wat in een dergelijk pakket zit. Het is
voor ouderen meestal niet nodig om de duur-
ste aanvullende verzekering te nemen.
Enkele begrippen die veel gebruikt worden:
EEiiggeenn  rriissiiccoo: verzekerden kunnen kiezen voor
een eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500
euro. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de
premie. Wanneer u gebruik maakt van specia-
listische hulp of regelmatig medicijnen slikt,
kunt u beter geen eigen risico nemen, want

dan bent u waarschijnlijk duurder uit.
NNoo  ccllaaiimm:: dit is een bedrag van € 255 per per-
soon per jaar. Wie geen gebruik maakt van
zorg (de huisarts uitgezonderd) krijgt dit be-
drag aan het eind van het jaar terug.
ZZoorrggttooeessllaagg:: wie een jaarlijks inkomen heeft
dat lager ligt dan € 25.000 (alleenstaanden) of
€ 40.000 (echtparen of samenwonenden)
heeft recht op een zorgtoeslag. Hiervoor hebt
u al in oktober een formulier ontvangen en als
u dat heeft ingestuurd krijgt u maandelijks
een bedrag op uw rekening. Hebt u geen for-
mulier ontvangen en denkt u toch recht te
hebben op zorgtoeslag, dan kunt u contact op-
nemen met de belastingdienst.

Vakantie
Op vakantie gaan als je mobiliteit beperkt is of
wanneer je bijv. problemen hebt met de lucht-
wegen (COPD), is niet altijd eenvoudig. Op veel
plaatsen zijn de vakantiehuisjes hierop niet
berekend. Vakantiecentrum Dennenoord op
Texel vormt wat dat betreft een uitzondering.
Van alle vakantiehuisjes die er zijn, voldoen
zes vierpersoons huisjes aan de eisen die ge-
steld worden voor mensen met een functiebe-
perking en mensen met longklachten of aller-
gieën. Aan de buitenzijde is een hellingbaan
i.p.v een trap en de deuren zijn extra breed.
Douche en toilet zijn aangepast. Thuiszorg
Texel kan zorgen voor het lenen en/of huren
van een rolstoel of rollator. En uiteraard mag
er in deze huisjes niet gerookt worden en zijn
huisdieren niet toegestaan.
Wie meer wil weten kan contact opnemen
met vakantiecentrum Dennenoord op Texel,
tel. 02 22 - 31 24 23. Wilt u eerst de brochure
inzien, dan kunt u terecht bij Welzijn Oude-
ren in Vorden, tel. 0575 552433. Bij Welzijn Ou-
deren en WegWijZer zijn meer mogelijkheden
bekend van vakanties voor mensen met een
beperking.

Handig hulpmiddel voor
rollatorgebruikers
Hebt u ook altijd moeite om met uw rollator
over een drempel te komen? Of ziet u er tegen-
op om de straat over te steken omdat u niet zo
snel op het trottoir kan komen? Met een BBoobb--
UUpp is dat probleem verleden tijd. De Bob-Up is
een "voet" die voorop uw rollator wordt ge-
monteerd en die de wielen van uw rollator
helpt om over de drempel of op de stoep te ko-
men. De Bob-Up is verkrijgbaar in de Thuis-
zorgwinkel, maar is helaas niet voor elk type
rollator geschikt. Het kost € 49,00 (leden van
Kruiswerk Oost Gelderland krijgen 10% kor-
ting). De website www.bob-up.nl geeft duidelij-
ke uitleg hoe de Bob-Up werkt en hoe deze ge-
monteerd moet worden.
Hebt u geen computer, dan kunt u informatie
krijgen bij WegWijZer, Nieuwstad 32 in Vor-
den (locatie De Wehme). De consulente kan u
een filmpje tonen waarop goed te zien is hoe
dit hulpmiddel werkt.
De SStteepp--uupp is ook een handig hulpmiddel voor
rollatorgebruikers.
Een simpel hulpmiddel waarmee rollatorge-
bruikers op een gemakkelijke manier met hun
rollator de stoep op kunnen komen. Het is een
stepje dat gemakkelijk aan de binnenkant van
het achterwiel gemonteerd kan worden. Kos-
ten: € 16,50 bij de thuiszorgwinkel. www.no-
valights.tk

B a s k e t b a l

Weer winst voor Dragon*Girls 
tegen sterk Duits TV Bocholt
Zonder Wies Stortelder en de gebles-
seerde Sanne de Groot hebben afgelo-
pen zaterdag in een traditioneel span-
nende wedstrijd in sporthal De Kei in
Warnsveld tegen het Duitse TV Bo-
cholt de meisjes van Dragon*Girls de
volle winst voor zich opgeëist. Dit keer
was het Bocholt die in de eerste perio-
de de score opende en al snel een 6-0
voorsprong nam. Met ondermeer sco-
res van Suzanne Heidekamp (4 punten

in totaal) kwam Dragon*Girls weer op
gelijke hoogte, maar kon in de slotmi-
nuut toch niet voorkomen dat de
Duitse gasten de eerste periode met 2
punten voorsprong afsloten. 

In de eerste helft van het tweede
kwart bleef het een gelijkopgaande
wedstrijd die in een hoog tempo werd
gespeeld. Door punten van Tjiska Mul-
der (6) en Nina Moekotte (8) en een
sterk debuterende Sabine Hemeltjen
kon het thuisspelende team een klei-
ne voorsprong van 4 punten nemen
en gingen de teams de rust in bij de
stand 18-14. 

In de derde periode kwam TV Bocholt
nog even terug, maar daarna, onder
leiding van de uitstekend spelende
spelverdeelster Suzy Tuhehay en
fraaie scores van Sarah Mendel (8) liep
Dragon*Girls uit tot 30-20. In een span-
nend laatste deel van de wedstrijd
konden de Duitse speelsters tot 38-33
terugkomen. Na een time-out hervond
het thuisspelende team zich en mede
door scores van José Nevenzeel (24)
liep het team weer uit tot 11 punten
verschil. De  moegestreden speelsters
zagen in de slotminuten de speelsters
van TV Bocholt nog drie maal op rij

scoren, maar Tjiska Mulder stelde de
winst tenslotte veilig: 50-44 voor Dra-
gon*Girls.

B r i d g e

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 23 januari:
Groep A: 1 Mw. A. van Burk / Mw. N.
Hendriks 65,9%; 2 Dhr. A. Molendijk /
Dhr. W. Schoo 63,4%; 3 Mw. D. Hoft-
ijzer / Dhr. G. Hoftijzer 61,7%.
Groep B: 1 Dhr.P. den Elzen / Mw. W.
Matser 58,3%; 2 Dhr. H. Enthoven /
Dhr. H. Jansen 56,3%; 3 Mw. W. Gerich-

hausen / Mw. A. den Elzen 54,7%.
Groep C: 1 Mw. P. van de Ven / Dhr. G.
Feij 61,7%; 2 Mw. L. Lassche / Mw. S. Tig-
chelaar 59,2%; 3 Mw. T. Speulman /
Dhr. P. Speulman 51,9%.

Woensdag 25 januari:
Groep A: 1/2 Mw. N. Hendriks / Mw. L.
v. Gastel 63,75%; Dhr. J. Holtslag / dhr.
H. Wagenvoorde 63,75%; 3 Mw. G. Ros-
sel / Dhr. D. Weijers 59,58%.
Groep B: 1 Mw. T. Smit / Dhr. H. Groot
Bramel 70,63%; 2 Dhr. en mw. Thalen
58,96%; 3 Dhr. en mw Koekkoek
57,51%.



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.

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

HHeett  hheellee  ddoorrpp  oonnddeerr  éééénn  ddaakk!!

HET DORPCENTRUM 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 CONFORTABEL 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.DORPCENTRUMVORDEN.NL

HHEETT  DDOORRPPCCEENNTTRRUUMM

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

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

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers

� Losse Componenten

� Onderhoud en Reparatie

� Netwerken

� Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

Soezen 

nu 3 voor

€ 3.95

Rijstevlaai
met kersen 
en slagroom

klein € 6.95

groot € 9.95

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

Granary 
Volkorentarwebrood

met geplette en 

geroosterde korrel

nu € 1.55

De Echte Bakker

Wij zoeken op 
korte termijn een

chauffeur
voor 3 dagen (24 uur)
dinsdag, woensdag en
donderdag

Wasserij
Siebelink
Industrieweg 3, 7251 JT Vorden
Telefoon (0575) 55 14 65

Voor onze bloemen en 
planten groothandel te Vorden

zoeken wij:

CHAUFFEUR/
MAGAZIJNMEDEWERKER

in bezit van alle rijbewijzen (B/C/E)

Voor onze orderafdeling
zoeken wij:

VLOTTE LEERLING
bezig met opleiding bloemen/plantenteelt

Reacties alleen schriftelijk

Oxalis Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

��Dinsdag 14 februari is het Valentijnsdag!
Verras u geliefde, en reserveer een tafeltje, we hebben 
een heel speciaal, romantisch valentijns menu. ��

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

NIEUW!! Elke vrijdagavond ONBEPERKT spare ribs 
eten voor € 10.00  p.p.  

”Eten wat de pot schaft” een wekelijks wisselend 2 
gangen menu voor slechts € 7.50 (afhalen voor € 6.00) 

Elke zondagavond warm en koud buffet € 15.00 p.p.

Op zaterdagavond 11 en 25 februari is er een  
                ”Western buffet” 
Een uitgebreid buffet met allerlei typisch Amerikaanse 
gerechten, incl. welkomstdrankje € 17.50 p.p. 

Uitsluitend op reservering! 

De Bluesnight op zaterdagavond 4 februari is  
geheel uitverkocht!! 

Februari: Amerikaanse maand!

Vervolg
Contactjes
� Te koop: Bastaard pup en

broedeieren van kippen en

krielen. Van Hussel, tel.

(0575) 52 12 37.

� 's Avonds een heerlijk
kopje koffie en toch lekker
slapen? Probeer dan nu

onze caffeïnevrije koffiepads

van Max Havelaar: nu 18

stuks voor maar 1 euro! Ook

alle rijstsoorten nu maar 

€ 1,25 per pak: 

www.wereldwinkelvorden.nl

� Huishoudelijke hulp in

Vorden gezocht voor 3 uur

per week. 0575 - 51 18 69.

(Na 20.00 uur).

� Te koop: ca. 6 kub droog

haardhout tel.: 0575 - 55 35

79 of 06 - 404 737 50.

� Te huur gevraagd: Stuk

grasland in Vorden waarop

wij dagelijks behendigheid

met onze honden mogen trai-

nen en waar onze materialen

opgeslagen kunnen worden.

Tel: 06-40478131.

� Maandag 13 februari be-

gint een cursus mandala te-

kenen voor beginners in te-

kenpraktijk Het Kleine Veld te

Vorden. Bel of mail Rian Drok

tel. 0575 - 54 29 37 e-mail 

riandrok2003@yahoo.com

Iedere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en de groenteman 
te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767



8 Jarigen, niveau 17 (12) Margot Gol-
stein 1ste prijs; 6,7 jarigen, niveau 16
(11) Kelly Gotink 5de prijs; Ilse Linden-
schot 6de prijs; 6,7 jarigen, niveau 17
(12 Naomi Ulkeman 1ste prijs Quincy
Bobbink 2de prijs; 6,7 jarigen niveau
16 (11) jongens Chander v. Daatselaar
2de prijs. Wil je graag een keer mee
doen met een gymles dan kan dat. Al-

le jongens en meisjes in de leeftijd van
4 tot 12 jaar zijn op woensdagmiddag
van harte welkom in de sporthal in
Vorden. De tijden zijn als volgt: Kleu-
ters 14.15-15.00 uur; Groep 2,3 15.00-
16.00 uur; Groep 4,5 16.00-17.00 uur;
Groep 6 17.00-18.00 uur; Groep 7,8
18.00-19.00 uur; Damesgym 19.00-
20.00 uur.

Sparta turnt 6 medailles bij elkaar

De gymwedstrijden in Steenderen hebben Sparta 6 medailles opgeleverd.
14 Meisjes en 1 jongen kwamen zaterdag 21 januari naar de sporthal om
mee te doen aan wedstrijden voor 6,7 en 8 jarigen. Ze hebben 6 medailles
mee naar huis genomen en trots gaan ze op de foto samen met gymjuf
Gerrie Kappert.

Het bezoekers aantal liep snel op rich-
ting de achthonderd diezelfde mid-
dag. ’s Avond werd de baan ook volop
bezocht. Een van de oorzaken was dat
de meeste collega ijsbanen uit de
buurt gesloten bleven. Men kwam van
verre om toch nog te kunnen schaat-
sen (schaatsliefhebbers namen hun ei-
gen camper mee om de afstand te
overbruggen). Bestuursleden waren
zaterdagavond tot in de late uren be-
zig om de baan opnieuw te prepare-
ren voor de zondagmorgen. Zondag-
morgen 10.00 uur de IJsbaan lag er

prachtig bij, koningwinter had de af-
gelopen nacht gezorgd voor een tem-
peratuur van –7 dit kwam zeker ten
goede aan de baan.
In de loop van de zondagmiddag steeg
de temperatuur maar ook het bezoe-
kers- aantal richting de duizend, top-
drukte!!!. Bij de koek en zopie vond
flinke afname plaats, dit gelde ook
voor de schaats in- en verkoop waar
Marinus Groot Jebbink (die benoemd
was tot hoofd in- en verkoop schaat-
sen) amper het daglicht heeft gezien. 
Ook de website: www.ijsvereniging-

vorden.nl werd druk bezocht en
maakte overuren om alle laatste infor-
matie door te geven aan de schaats/ijs-
liefhebber. Zondagvond was de baan
opnieuw open en werd goed bezocht. 
Al met al een geslaagd weekend maar
niet mogelijk zonder onze Sponsors,
onze dank hiervoor. Ook Super de
Boer bedankt voor de extra inspan-
ning op zondag en natuurlijk u als be-
zoeker waar wij het als vrijwilligers
van de IJsvereniging Vorden voor
doen. 
Of koningwinter de aankomende
week blijft is onduidelijk? 
Mocht dit toch zo zijn dan is de IJs-
baan in Vorden weer Open.

Het afgelopen weekeinde
Topdrukte voor IJsvereniging
Vorden

Zaterdagmorgen aanvang 10.00 uur stonden de schaatsliefhebbers zich te
verdringen voor de ingang van de IJsbaan te Vorden.

De VAMC ‘ De Graafschaprijders’ heeft
al meer dan veertig jaar in het buurt-
schap Delden een eigen crosscircuit.
Begin 1999 is in samenwerking met de
(toen nog) gemeente Vorden gestart
met het verkrijgen van een milieuver-
gunning. Tot op heden zijn al veel ge-
luidsrapportages e.d. herberekend en
herschreven. Secretaris Wouter Meme-
link: ‘Dit heeft de VAMC tot op dit mo-
ment al heel veel energie en geld ge-
kost zonder dat er nu werkelijk een
vergunning is verstrekt. Momenteel
worden er tevens vergunningen aan-
gevraagd voor het aanbrengen van een
geluidswal met de aanvullende be-
stemmingsplanwijziging. Dit jaar
moeten we met de gemeente Bronck-
horst de intentie hebben om de cross
in Vorden toekomst te bieden en ver-
wachten wij van de gemeente al haar
inzet om dit in 2006 te bewerkstelli-
gen’, aldus de VAMC secretaris.

Het afgelopen jaar heeft ‘De Graaf-
schaprijders’ een aantal zaken rond-
om het clubhuis aan de Eikenlaan ge-
realiseerd (egalisatie van het terrein,
bestrating aangelegd e.d.) Inmiddels
heeft de gemeente een vergunning
voor de tussenbouw verleend. Deze
tussenbouw en de toiletten in de
nieuwbouw zullen in de loop van dit
jaar worden gerealiseerd. Bij de Stich-
ting Vordens Sportpark is inmiddels
een subsidieaanvraag ingediend. Het
clubhuis vervult een centrale rol bin-
nen de club. Het doet namelijk ook
veel dienst als startpunt van de diver-

se toertochten, ‘De Oost Gelderlandrit’
en de wintertraining. De club, actief
op het gebied van toerritten, oriënta-
tie, cross en enduro, is met haar 433
leden de grootste vereniging in Vor-
den.

De toerafdeling van ‘De Graafschaprij-
ders’ telt momenteel 137 leden. Even-
als voorgaande jaren hebben de mo-
torrijders aan diverse toertochten en
‘treffens’ deelgenomen met onder
meer tochten naar Sauerland, het Teu-
toburgerland en een 7-daagse trip van
maar liefst 2500 kilometer via Thürin-
gerwald en een stukje Tsjechië. In sep-
tember werd nogmaals een tocht naar
Tsjechië gemaakt, dit keer naar de
stad Benesov waar de FIM Motocamp
werd gehouden. De afdeling oriënta-
tie organiseerde het afgelopen jaar 4
oriënteringsritten met een gemiddel-
de deelname van 23 equipes. 

Helaas is er binnen deze tak van sport
sprake van een dalende tendens. Dat
aspect wordt overigens bij alle vereni-
gingen in het land waargenomen. De
vergrijzing en gebrek aan jonge aan-
was is daar debet aan. Het jaar 2005
was voor de crossafdeling een uitste-
kend jaar. Alleen al op het Delden-cir-
cuitt deden 42 verschillende rijders
mee aan de onderlinge wedstrijden.
Het aantal enduro- crossleden be-
draagt momenteel 125. Het clubblad
van ‘De Graafschaprijders’ voorziet in
een grote behoefte. Voor 2006 zijn er
opnieuw vier uitgaven gepland.

VAMC 'De Graafschaprijders'
wacht op milieuvergunning



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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave 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.

FEBRUARI
1 ANBO klootschietgroep de Kleine

Steege
1 HVG Linde Mevr. Koerts met knip-

kunst
1 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
2 Klootschietgroep de Vordense pan
2 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
8 ANBO Klootschietgroep de Kleine

Steeg
8 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

8 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

9 Klootschietgroep de Vordense pan
13 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
15 ANBO klootschietgroep de Kleine

Steege
15 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
15 NBvP vrouwen van Nu middagex-

cursie Zevenaar
15 NBvP vrouwen van nu Verhalen-

verteller Theo Roes
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
22 ANBO Klootschietgroep de Kleine

Steege
22 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
22 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
23 Klootschietgroep de Vordense pan
24-25-26 Kranenburgs Carnaval
27 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
28 Chr. vrouwenbeweging Passage

Jaarvergadering

Het was voor de meeste kinderen de
eerste keer dat ze aan een gymwed-
strijd deel namen. Ondanks de zenu-

wen hebben ze goed hun best gedaan.
De leiding Renske Langwerden en Ja-
net Hesselink zijn zeer tevreden over

de behaalde resultaten. Na afloop van
de wedstrijd kreeg ieder kind een
vaantje als herinnering. 
Daarnaast kreeg Claudette Jansen nog
een medaille voor het behalen van de
3e plaats van niveau 12 bij de 8 jari-
gen.

Gymwedstrijden Steenderen

Zaterdag 21 januari vonden de gymwedstrijden voor 6, 7 en 8 jarigen
plaats in Steenderen. WIK Wichmond nam daaraan deel met 15 kinderen,
op 2 verschillende niveau's.

Bert Jan Wijs: ‘In 2001 heb ik de knoop
definitief doorgehakt. Behalve het ma-
ken en aanleggen van allerlei soorten
bestratingen, verhuur ik mijzelf ook
bijvoorbeeld als machinist. Machinist
op kranen, op shovels noem maar op.

Ook rij ik dikwijls op de vrachtwagen.
Wanneer iemand een grondwerker
nodig heeft of er moet een schuur of
i.d. worden gesloopt ook dan kunnen
ze bij mij terecht. Is er door ziekte in
een bedrijf iemand tijdelijk uitgeval-

len, kan ik voor bijvoorbeeld één of
twee weken, al naar de wens van de
klant, als vervanger worden ingezet.

Mochten er klussen zijn die ik niet in
mijn eentje kan uitvoeren, dan kan ik
bij collega’s mensen inhuren. Het
‘zelfstandig zijn zonder personeel’ be-
valt mij prima. Ik kan daardoor zeer
flexibel werken. De orderportefeuille
is tot dusver altijd goed gevuld ge-
weest en ik hoop dat dit zo blijft’, al-
dus Bert Jan Wijs, die zijn werkzaam-
heden over het algemeen in Vorden en
directe omgeving uitoefent. Voor meer
informatie zie www.bjwijs.nl

Eerste lustrum B.J. Wijs 
sierbestartingen en machinistenverhuur

Vordenaar Bert Jan Wijs werkte in de negentiger jaren geruime tijd voor
een Nederlands bouwbedrijf dat destijds veel opdrachten in voormalig
Oost Duitsland uitvoerde. In die tijd behaalde Bert Jan ook zijn vakdiplo-
ma machinist. Na opnieuw een aantal jaren als zodanig bij onze ‘overbu-
ren’ te hebben gewerkt, rijpte bij Bert Jan Wijs het plan om een eigen be-
drijf op te zetten. De aanleiding daartoe was onder meer het feit dat hij op
de zaterdagen reeds bestratingen voor particulieren uitvoerde. Geleide-
lijk aan kwamen daar zoveel opdrachten bij, dat zijn beslissing voor een
eigen zaak snel genomen was.

Van Gijssel werd verzocht dit onder-
zoek te doen omdat hij in zijn vorige
woonplaats Dalfsen als wethouder er-
varing had met een Duitse partnerge-
meente. In Vorden werden 18 organi-
saties of verenigingen met diverse acti-
viteiten benaderd voor hun eventuele
belangstelling voor uitwisseling of
contact met een organisatie in het
Duitse grensgebied. In het verleden is
in Vorden, ook toen zij nog een zelf-
standige gemeente was, nooit een
partnerschap van de grond gekomen.
Ook thans blijkt dat de belangstelling
gering is. Van de 18 organisaties of ver-
enigingen namen er 12 (67 %) de moei-
te het formulier terug te sturen. Van
deze 12 hadden 8 organisaties wel be-
langstelling voor een eventuele uitwis-
seling en 4 organisaties geen belang-

stelling. Als positief gegeven is te noe-
men dat alle vier Vordense scholen
(drie basisscholen en één school voor
VMBO) wel belangstelling hebben.
Dat betekent evenwel dat naast het on-
derwijsveld er maar vier andere orga-
nisaties zijn, die belangstelling tonen.
Volgens Van Gijssel is dit veel te weinig
om een partnerschap met een Duitse
plaats aan te gaan.
In de nieuwe gemeente Bronckhorst
mag van de kant van de gemeente
geen sturende activiteit worden ver-
wacht. Het begeleiden van het part-
nerschap moet dus door een particu-
liere stichting of vereniging worden
gedaan. De getoonde belangstelling
geeft een te smalle basis te zien voor
samenwerking over de grens. Er zou
veel te veel werk op een gering aantal
personen neerkomen.
Bovendien is Vorden voor een Duitse
plaats door de  geringe  belangstelling
ook geen interessante partner.
Misschien neemt de belangstelling
voor internationale uitwisseling over
een aantal jaren toe, maar nu is het
iets dat vrijwel niet leeft onder Vorde-
naren.

Belangstelling in Vorden voor
partnerplaats onvoldoende
Op verzoek van de Euregio, het sa-
menwerkingsverband tussen Ne-
derlandse en Duitse gemeenten ter
weerszijden van de landsgrens,
heeft Geert van Gijssel in de afgelo-
pen maanden november, decem-
ber en januari een enquête gehou-
den.

In het bestuur is de lege plek van
mevr.T.Ridderhof-Meesters ingenomen
door mevr.G.Wullink-Bovenschutte.
Nog steeds kijkt de afdeling uit naar
een vaste voorzitter. Op plaatselijk ni-
veau wordt goed samengewerkt met
de ANBO. Gezamelijk worden voorlich-
tingsmiddagen gehouden, o.a. over
het nieuwe Zorgstelsel. Nu de PCOB
een goede verzekering heeft afgeslo-
ten met verzekeraar Trias levert dit
voor het Bestuur een aantal vragen op.
De heer W.Wichers vertegenwoordigt
ons in het Seniorenoverleg van de ge-
meente Bronckhorst. De voorzitter
deelde bij de vooruitblik mede dat me-

vrouw T.Ridderhof haar taak als be-
zoekster van Lief en Leed per 1 januari
jl. heeft overgedragen aan mevr. D.
Luppen. Mevr. T. Ridderhof werd voor
deze werkzaamheden een bloemetje
aangeboden.Ook werd gewezen op de
gezamenlijke voorlichtingsbijeen-
komst van de WMO op 27 april as. 's
middags. Het financieel overzicht over
2005 van penningmeester G.Brummel-
man liet een batig saldo zien; de be-
groting voor 2006 een nadelig saldo.
Reden om de contributie voor 2006 te
verhogen. Dit werd door de ledenver-
gadering bekrachtigd. 

Hierna vertoonde ons lid de heer Jaap
van den Broek prachtige dia'over het
verleden en heden van Vorden. Dit viel
bij de aanwezigen zeer in de smaak.Be-
gonnen werd met de Oude Kerk en ve-
le kiekjes van het dorp, zoals Dorps-
straat en Zutphense weg. Volgens de
aanwezigen smaakte dit naar meer. De
heer Van den Broek kreeg een dank-
baar applaus voor het gebodene. Hier-
na werd het traditionele aperitief en
koffiemaaltijd gehouden, die zoals ge-
bruikelijk door het Dorpscentrum
weer tot in de puntjes was verzorgd. 

De aanwezigen kunnen op een ge-
slaagde Jaarvergadering terugzien.

PCOB hield druk bezochte
jaarvergadering
Donderdagmiddag hield de PCOB
afdeling Vorden haar Jaarvergade-
ring in het Stampertje. Voorzitter
Johan Bobbink kon een groot aan-
tal belangstellenden welkom he-
ten. Na het lezen van het gedicht
"Ouder worden" van Nel Benschop
ging hij voor in gebed. De heer Bob-
bink hield eerst een terugblik over
het voorbije jaar. Opmerkelijk was
de stijging van het ledenaantal van
117 tot 138 aan het eind van het
jaar. Dit als gevolg van de verschil-
lende activiteiten, zoals rijbewijs-
keuring en invulling belastingpa-
pieren.



Vo l l e y b a l

DASH D1 - BAS/WIVOC D1
Zaterdag 28 januari speelde Dash da-
mes 1, gesponsord door Woudstra ar-
chitecten en Strada Sports, een belang-
rijke wedstrijd tegen Wivoc uit Win-
terswijk. Dit team staat ook in de laag-
ste regionen van de ranglijst dus het

was belangrijk om punten te pakken.
Dash ging, gekleed in het prachtige
nieuwe tenue, vol goede moed van
start. Het begin ging gelijk op maar
door goede service van Dash en slech-
te passing aan de kant van Wivoc wist
Dash al snel uit te lopen en de set
ruim binnen te halen met 25-15. 
In de tweede set ging Dash aardig van
start, maar zakte even in waardoor

Wivoc op een voorsprong kwam.
Wietske Kuyer, de gloednieuwe aan-
winst van Dash kwam in het veld en
de draad werd weer opgepakt. De set
werd gewonnen door Dash met 25-22
De derde set was wederom spannend,
maar door goed aanvals- en verdedi-
gingswerk won Dash deze set met 25-
21.
De laatste set was belangrijk om 5
punten te kunnen pakken in deze
wedstrijd. Het ging in het begin weer
gelijk op maar Dash liep toch iets uit
en won ook deze set met 25-21
Uitslag, 4-0 voor Dash! De eerste keer
dit jaar seizoen dus de dames waren
erg blij. Komende donderdag speelt
Dash tegen Longa D4 in Lichtenvoor-
de, toeschouwers zijn zoals altijd van
harte welkom.

Dinsdag 24 januari
Uitslagen
ASV H2 - Dash H2 1-3.

Zaterdag 28 januari
GUV GREVEN BOVO JC2 - Dash JC1 2-3;
VCV MB1 - Dash MB2 4-0; Willems Ge-
mini MC1 - Dash MC1 3-1; V.IJ.V H1 -
Dash H3 1-3; Wevoc H2 - Dash H1 4-0;
V.IJV D2 - Dash D6 4-0; Revoc D1 - Dash
D3; Dash circ 1 - WSV 4-0; Dash D2 -
DES D1 4-0; Dash MB1 - Harfsen MB1 4-
0; Dash D5 - Revoc D2 1-3; Dash D1 -
BAS WIVOC D1 4-0.

Programma
Donderdag 2 februari
21.00 uur Lichtenvoorde Longa'59 D4 -
Dash D1, Hamalandhal.

Vrijdag 3 februari
21.00 uur Laren Tornado Laren D1 -
Dash D3, de Branink.

Zaterdag 4 februari
15.45 uur Duiven Reflex D1 - Dash D2,
de Spelleward. 11.30 uur Dash 1 - Gors-
sel. 11.30 uur Dash MB2 - DVO MB1;
15.00 uur Dash H2 - BAS WIVOC H5;
15.00 uur Dash MB1 - DOC St. ORION
MB1; 17.00 ur Dash D5 - Labyellov D5;
17.00 uur Dash D4 - BAS/Wivoc D4;
17.00 uur Dash H1 - The Phantoms  H1.

De toppers Cedric Michaud en Arjan
Smit (nog onlangs Nederlands kampi-
oen op kunstijs) tekenden tot 2010. Ar-
jan Mombarg heeft nog een contract
tot en met 2007. Inmiddels heeft Erik
Hulzebosch Arjan een meerjaren ver-
bintenis aangeboden. ‘We willen Ar-
jan Mombarg graag behouden, hij is
een geweldige kerel voor de ploeg’, zo
meldde Hulzebosch in de pers. 
‘De handtekening is nog niet gezet,
dat zal één dezer dagen wel gebeuren’,
zo sprak een verheugde Arjan Mom-
barg die inmiddels al een weekje met
alle marathonschaatsers nabij de
Weissensee in Oostenrijk verblijft.

Daar in de omgeving van het plaatsje
Techendorf is de voertaal inmiddels
Nederlands. Niet alleen de marathon-
schaatsers maar ook hele horden fa-
milieleden, vrienden, fans en ‘gewo-
ne’ vakantiegangers, maken er rond
de Weissensee een gigantische happe-
ning van. Het programma dat de ma-
rathonschaatsers krijgen voorgescho-
teld (300 kilometer in twee dagen) is
niet geschikt voor ‘watjes’. Eerst het

open Nederlands kampioenschap op
natuurijs over 100 kilometer, gevolgd
door de alternatieve Elfstedentocht
over 200 kilometer.

Alleen kerels van stavast kunnen deze
monsterritten (met hoge snelheid), in
een weliswaar schitterende omgeving
op keihard ijs, maar ook ijs met heel
veel scheuren, uitrijden. ‘Neem de al-
ternatieve Elfstendentocht, er is vrij-
wel niet één schaatser of hij maakt wel
een smak op het ijs. Je moet zo goed
uitkijken en mazzel hebben dat je
overeind blijft, ‘zo vertelt Arjan Mom-
barg vanuit Oostenrijk. Ook hij heeft
enkele malen hardhandig kennis ge-
maakt met het ijs van de Weissensee.
De uitzetters van de baan op het be-
vroren meer doen er alles aan om het
parcours een ‘ Nederlands gezicht’ te
geven.

BRUGGETJE VAN BARTHLEHIEM
Zo is er inmiddels op de Weissensee
een bruggetje gebouwd, dat gelijkenis
heeft met het beroemde bruggetje van
Barthlehiem. Voor de toeschouwers

(en na afloop van de wedstrijd ook
voor de rijders) snert en niet te verge-
ten Glühwein en dat alles bij tempera-
turen van overdag min tien en s’
nachts van min twintig graden. En dat
is het donderdag 26 januari, het open
Nederlands kampioenschap over 100
kilometer. Wanneer je geboren wordt
en opgroeit gaat dat gepaard met val-
len en opstaan. Wanneer je dan groter
wordt en je bent marathonschaatser
opnieuw hetzelfde ritueel: vallen en
opstaan en weer doorgaan! Met name
de Nefitploeg kon er deze donderdag
over meepraten.

‘We ‘kachelden’ er lustig op los, we
konden het tempo goed bijhouden.
Waren er ontsnappingen, we waren er
altijd bij om de koplopers terug te ha-
len, we hadden alles goed onder con-
trole. In de slotfase met nog circa twee
kilometer te gaan en een massasprint
dreigde sloeg het noodlot voor onze
ploeg toe. We zaten nog steeds goed in
de wedstrijd. Arjan Smit, Cedric Mi-
chaud en ik reden in de kop van het
peloton bij de eerste tien’, zo kijkt Ar-
jan vanuit Oostenrijk terug. Scheuren
in het ijs, misschien iets te nonchalant
rijden en gewoon domme pech. Dat
overkwam de complete ploeg van cap-
tain Erik Hulzebosch. Eerst ging Erik
Hulzebosch zelf keihard onderuit, 500
meter verder op Cedric Michaud, ver-
volgens Arjan Smit in ‘het zicht van de
finish’ en uiteindelijk ook Arjan Mom-
barg.
Opkrabbelen, weer in het ritme ko-
men, het lukte niet meer. ‘Verschrik-
kelijk balen’, aldus de Vordenaar. Don-
derdagavond in Studio Sport een
prachtige reportage van de NOS
equipe met commentaar van Herbert
Dijkstra. Deze was zeer lovend over Ar-
jan Mombarg. Terwijl de beelden voor
zich spraken maakte hij opmerkingen
in de trant van: ‘Kijk wie anders dan
Arjan Mombarg rijdt weer het gat
dicht’ of ‘hoe kan het ook anders,
Mombarg zit er weer bij’ en ‘wat heeft
die Arjan Mombarg een beulswerk ver-
richt’. Allemaal prachtige woorden,
maar topsport is keihard (bij het
schaatsen letterlijk en figuurlijk).

Toen Arjan Mombarg zijn laatste
kunstje had geflikt (Arjan Smit in een
goede uitgangspositie manoeuvreren)
sloeg het noodlot dus toe. Dicht in de
buurt van de latere winnaar Arend Jan
Heideman ging ‘Smitje’ tegen de ijs-
vloer en was ook Arjan Mombarg al
plat gegaan. Het resultaat is bekend,
de rijder die het minst in de wedstrijd

zat, geen goede benen had, geen me-
ter kopwerk had verricht die werd
winnaar. Arend Jan Heideman was de
slimste van allemaal. En Hulzebosch
en de zijnen? Voor hen restte niets an-
ders dan het likken van de wonden.

SANITAIRE STOP OP DE
WEISSENSEE: BRRRRRR
Zaterdag tijdens de alternatieve Elfste-
dentocht (200 kilometer) zat het de
ploeg van Erik Hulzebosch opnieuw
niet mee. Cedric Michaud ontbrak.
Daar waar de andere ploegen met vier
man aan de start verschenen, moest
de Nefit ploeg het met drie man doen:
Arjan Mombarg (deze wedstrijd als
kopman vertrokken), Arjan Smit en
Erik Hulzebosch. Bovendien moest Ar-
jan Smit na 75 kilometer geblesseerd
afhaken. Arjan Mombarg: ‘Dat wreekt
zich natuurlijk, als je een mannetje
minder hebt en op gegeven moment
zelfs twee, kun je niet met alle ont-
snappingen meegaan. Zo lieten wij in
de tweede omloop (van 25 kilometer)
een groep rijders gaan. In de veronder-
stelling dat deze ontsnapping zo vroeg
in de race op niets zou uitlopen.

Misgegokt, want de verkregen voor-
sprong werd vastgehouden. Zelf was
ik al een keer flink gevallen. Op gege-
ven moment moest ik plassen. Dik pak
aan, handschoenen aan, hartstikke
koud dan heb je niet zomaar even ge-
plast, dat begrijp je wel. Ik verloor een
paar kostbare minuten, die heb ik in
mijn eentje in een lange solo van der-
tien kilometer weer goed kunnen ma-
ken. Ik kwam weer bij het peloton. De
ontsnapte kopgroep was niet meer in
te halen. Het gelukte mij nog om de
sprint van het peloton te winnen,
waardoor ik op de 19e plaats eindigde
met vijf minuten achterstand op win-
naar Bartjan van der Veen die over de
200 kilometer een tijd klokte van 5
uur 37 minuten en 12 seconden.’

De komende dagen blijft Arjan Mom-
barg aan de boorden van de Wessen-
see, dit keer in een andere rol. 
Arjan: ‘Er zijn hier heel veel Nederlan-
ders, ik ga hier namens Free Wheel
schaatsen verkopen. Waarschijnlijk rij
ik hier donderdag 2 februari nog wel
een wedstrijd om de ‘Weissensee-Cup’
over een afstand van 100 kilometer’ zo
zegt de Vordenaar die zijn vizier al
weer richting toekomst heeft gezet.’
‘Nog een aantal weken met heel veel
plezier blijven schaatsen en dan vanaf
maart de andere hobby: skeeleren,
mooi toch’!

T.V. Commentator Dijkstra: 

'Wat verricht die Arjan Mombarg beulswerk'!

Terwijl in Nederland met name de bestuurders van natuurijsbanen dage-
lijks naar de weerberichten luisterden, met gelukkig voor hen goede be-
richten zodat er ook in ons landje ‘buiten‘ geschaatst kon worden, trok-
ken de marathonschaatsers, na eerder Zweden ‘te hebben aangedaan’, vo-
rige week naar Oostenrijk. (Onze plaatsgenoot Arjan Mombarg behaalde
in Zweden een 13e plaats in een wedstrijd over 80 kilometer en een dag la-
ter een verdienstelijke 6e plaats in een wedstrijd over 100 kilometer, red).
Weer terug in Nederland besloot de directie van Nefit (het Deventer be-
drijf in verwarming ketels) het contract met de ploeg van captain Erik
Hulzebosch met nog eens vier jaren te verlengen.

FEESTAVOND 
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert zaterdag 4 februari in zaal "De
Herberg" een grote feestavond. 
Tijdens deze avond zullen de verschil-
lende clubkampioenen, nationale
kampioenen e.d. worden gehuldigd.
Ook zullen de winnaars van de 'Del-
dentrofee' en de 'Schoenakerrittentro-
fee' bekend worden gemaakt. 
Het hoogtepunt zal ongetwijfeld zijn,
de bekendmaking van de sportman/
sportvrouw en de jeugdsportman/
sportvrouw van het jaar. 
Aan deze feestavond wordt muzikaal
medegewerkt door de band  'Real Ti-
me'. De festiviteiten beginnen om
20.00 uur.

M o t o r s p o r t

BERKELDUIKERS VOORWAARTS
Afgelopen zaterdag 28 januari werd in
het zwembad van Groenlo wedstrij-
den gezwommen voor de Gelderse C-
competitie en jeugdpromotie wedstrij-
den. De zwemverenigingen uit Neede,
Borculo, Groenlo en Lochem namen
het hierbij tegen elkaar op. De zwem-
mers van de Berkelduikers uit Lochem
stoomden voorwaarts met vele per-
soonlijke records en podiumplaatsen. 
Sanne ten Have leverde hierbij een op-
merkelijke prestatie door maar liefst
3x een eerste plaats te behalen. Ook de
prestaties van de estafette ploegen is
het vernoemen meer dan waard.

1e Plaatsen waren er voor: Marlieke
Scholten (25m schoolslag), Sander
Wissink (50m schoolslag), Mark Wen-
tink (100m schoolslag en 100m vrije
slag), Sanne ten Have (50m vlinder-
slag, 100m vrije slag en 100m rugslag),
Dinand Bleumink (100m rugslag en
50m vrije slag), Luuk Nijland (50m
vrije slag), Niels Tjoonk (100m wissel-
slag) en Frederiek Groot Roessink
(50m vrije slag).
2e  Plaatsen waren er voor: Bernice Ja-
ger (25m schoolslag), Niels Tjoonk
(50m schoolslag), Elsemieke Lever
(100m schoolslag), Carmen Degenaars
(100m rugslag), Taco Braakhekke
(100m rugslag), Mark Wentink (100m
rugslag en 50m vrije slag), Marlieke
Scholten (50m vrije slag), Hidde Ottens
(100m wisselslag) en Mieke Schoolen
(50m vrije slag).
3e Pplaatsen waren er voor: Luuk Nij-
land (25m schoolslag), Richard Ebbers
(50m vlinderslag en100m vrije slag),
Elsemieke Lever (100m vrije slag), Li-
sanne Rietman (50m vrije slag) en Lot-
te Eising (100m wisselslag).

Z w e m m e n

Toch wisten de E.N.E. WPM-rijders zich
danig te weren wat resulteerde in een
tweede plaats voor Erwin Plekkenpol
in klasse C, een vijfde plaats voor Mark
Wassink in klasse B en Tom Hemmel-
der finishte in klasse B net achter
Mark Wassink op een zesde plaats.
Voor Erwin Plekkenpol begon de dag
in Bernheze niet goed. Al in het begin
kwam hij op de route even ten val en
verloor hierdoor iets het vertrouwen

waardoor hij op de proeven te voor-
zichtig werd. Erik Davids kon hiervan
profiteren en sloeg in de beginfase al
een groot gat op de rijder uit Vorden.
Gedurende de dag ging het rijden
steeds beter met Plekkenpol en liep hij
langzaam maar zeker in op Davids. 
Met nog een proef te gaan stonden de
twee rijders acht seconden van elkaar
af en was alles dus nog mogelijk. Deze
laatste proef verliep perfect voor Plek-
kenpol totdat hij tegen het einde van
deze proef ten val kwam en hij de kans
op de overwinning voor zijn neus
voorbij zag gaan. 

Plekkenpol werd dus tweede in Bern-
heze maar staat in de tussenstand om
het Open Nederlands Kampioenschap
in klasse C nog wel aan de leiding met
hetzelfde aantal punten als Erik Da-
vids.

E.N.E. WPM Team sluit enduro in Bernheze op positief af

Valpartij voor Erwin Plekkenpol

Gisteren werd in het Brabantse
Bernheze de tweede wedstrijd om
het Open Nederlands Kampioen-
schap Enduro verreden. Door de
koude omstandigheden in de week
voorafgaande aan het evenement,
was het parcours wat de rijders
moesten afleggen enorm verrader-
lijk geworden vanwege de bevroren
grond.

De organisatie was in handen van
Dick de Beus die in totaal 54 personen
voor deze kampioenschappen kon be-
groeten. Bij het klaverjassen werden er
drie bomen van 2000 punten ge-
speeld. Na twee 'potjes' had het er alle
schijn van dat Frans en Riet Kosse, ge-
zien de voorsprong die ze hadden op-
gebouwd, zij onderling zouden gaan
uitmaken wie er kampioen zou wor-
den. Echter, het laatste potje besliste
anders! Toen de wedstrijdleiding de
punten had geteld, bleek dat Dick
Groot Jebbink de meeste punten had

verzameld te weten 6379, waardoor
hij tot kampioen van Vorden werd uit-
geroepen.

Hans Kup werd met 6341 punten twee-
de. De derde plaats was met 6121 pun-
ten voor Gert Barink. Bij het jokeren,
waaraan vooral veel vrouwen deelna-
men ging de titel geheel verrassend
toch naar het andere geslacht:  Wim
Golstein. Na vier spelletjes bleek hij
vier strafpunten minder te hebben
dan de als nummer twee geëindigde
Annie Bulten. De derde plaats was
voor Hennie Kraayeveld. Dick de Beus
deelde mede dat er ook in 2007 weer
een open Vordens kampioenschap kla-
verjassen en jokeren gehouden zal
worden.

Open Vordense 
kaartkampioenschappen
Zaterdagavond vonden in "De Her-
berg" de Open Vordense kampioen-
schappen klaverjassen en jokeren
plaats.
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Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan krijgen onze gasten
in de maanden februari en maart een heerlijke fles

rode of witte wijn, om thuis van te genieten.

Tot ziens in De Tuinkamer
Jos en Ria Weel

www.hoteldetuinkamer.nl
Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo

tel. (0573) 45 21 47

Tel. 0573-454027  Fax 0573-453825
Email: info@gerardwesselink.nl

Homepage: www.gerardwesselink.nl

Ruurlo
Van Heeckerenlaan 49
Leuke geschakelde starters-

woning met garage.

Vr.prijs € 210.000,- k.k.

Ruurlo
Beatrixlaan 2

Halfvrijst. Woning met garage,
nabij scholen en centrum.

Vr.prijs € 219.000,- k.k.

Landgoed
Hesselink

Winterswijk
In het buitengebied van

Winterswijk-Kotten
gelegen perceel ter

grootte van ca.5.5 ha
voor het stichten van

een landgoed.

Vr.prijs € 535.000,- k.k.

Ruurlo
Garvelinkplein 4

Zeer royale halfvrijst. Woning
met garage aan rustig plein.

Vr.prijs € 259.000,- k.k.

Kom voor het complete aanbod gerust ons kantoor
eens binnenlopen! Of kijk op onze homepage!

Ruurlo
Haarskamp 45

Royale vrijst. luxe afgewerkte
woning met fraaie tuin.

Vr.prijs € 519.000,- k.k.

Ruurlo
Brinklaan 53 

Riant luxe landhuis met sl.k.
+ badkamer en sauna op bg:
1e verd: 3 sl.k.+ luxe badk.

Vr.prijs € 657.000,- k.k.

Ruurlo
Mais 6

Zeer grote luxe vrijst. Woning
met bad- en sl.k.r op BG;1e

verd. 4 sl.k.+ luxe badk.

Vr.prijs € 498.000,- k.k.

Wilt u uw huis ver-

kopen? Vraag ons

om een 

GRATIS WAARDE-

BEPALING! 

Ook voor taxaties

voor diverse 

doeleinden bent 

u bij ons aan het

juiste adres.

Ruurlo
Wilhelminalaan 35

Vrijst. woning met aanbouw,
geschikt atelier/kant./werkpl.

Vr.prijs € 298.000,- k.k.

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

Wij zijn gespecialiseerd
in het vervaardigen van
precisiedraaidelen waarbij
de diameters variëren van
rond 1 mm. tot rond 80 mm.

Voor de productie van deze
draaidelen maken wij gebruik
van moderne CNC-machines
en diverse enkel- en meerspil
machines.

Ons kwaliteitssysteem is
gebaseerd op procescontrole
en onze organisatie is ISO
9002-gecertificeerd.

In verband met uitbreiding van ons machinepark met o.a. CNC langdraai- en
CNC meerspilmachines zijn wij op korte termijn op zoek naar:

Je werkt in een twee-ploegendienst.

De kandidaten die wij zoeken voldoen aan het volgende profiel:
• Je kunt zelfstandig werken
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Kennis van Siemens & Fanuc besturing is een pré

HFI bv biedt:
• Een prettige werksfeer in een open en informele bedrijfscultuur
• Een afwisselende, verantwoordelijke baan in een groeiende organisatie
• Een bij de functie passend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
• Tevens zijn er binnen onze organisatie voldoende opleidingsmogelijkheden

om je verder te specialiseren in jouw vakgebied

Durf jij de uitdaging aan om deze complexe machines te bedienen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je kunt jouw cv sturen naar:
HFI bv - T.a.v. afdeling Personeel & Organisatie
Postbus 13 - 7140 AA Groenlo
E-mail: h.barten@hfibv.nl
Of bel: 0544-475000

CNC STELLERS/DRAAIERS

Poffertjes eten in de pan!!!,
een ouderwets, maar smakelijk plan. 
Ja, het is zover! Uw keuze is onze geworden. 

Op woensdag 8 en 22 februari a.s. gaan wij van start...

Zoals u van ons gewend bent het traditionele februari menu. 
Soep, pannenkoek, keuze appel/rozijn of spek/champignon en ijs € 9,50.

Ter inlevering van deze advertentie,
u tweede portie poffertjes naturel 

(uiteraard met boter en suiker)

voor de helft van de prijs....

Tot gauw, Bert en Patricia en medewerkers

Pannenkoekenhuis 
De Vordense Pan
Hengeloseweg 14
Vorden
tel. 0575-55 41 95
www.vordensepan.nl
Geopend woensdag t/m zondag
van 11.00 tot 20.00 uur    

�

�

�

�

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren 20 soorten schnitzels en vele kipgerechten 

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

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

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

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

badkamers &
tegels

ALTIJD 

BETAALBAAR

Dambroek 12 

7223 DV Baak 

telefoon 0575 - 44 10 17

www.badhuisbaak.nl
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Soepactie 
Supportersvereniging

Union
De leden van de Supportersvereniging en de
leden van de muziekvereniging Union komen
op zaterdag 11 en 18 februari a.s. bij u aan de
deur voor de jaarlijkse verkoop van de welbek-
ende en overheerlijke erwten- en tomatensoep.
Op 11 februari worden de wijken aan de
Hummelose kant van de verbindingsweg
Doetinchem - Ruurlo (via het centrum)
bezocht. Op 18 februari is de Halse kant aan de
beurt.
De leden hopen dat u de vereniging wilt onder-
steunen door één of meer bakjes soep te kopen.
Ook is het mogelijk op bovenstaande data de
soep zelf te halen bij slagerij Heinen aan de
Nijverheidsweg 9. Dit kan tussen 10.00 en 12.00
uur.

DVD-
presentatie 

‘Vrienden van
Kiek Uut Live’

Dialectformatie Kiek
Uut heeft weer eens
iets leuks in petto met
de wintereditie van ‘de
Vrienden van Kiek Uut
Live’. Om alvast in de
stemming te komen
voor ‘Vrienden van
Kiek Uut Live’ 2006 zal
Kiek Uut op zaterdag-
avond 11 februari de
zaaldeuren van café-
zaal ‘De Mallemolen’
vanaf 21.00 uur ope-
nen voor een gezellig
feest. Dan wordt o.a. de
DVD gepresenteerd
met opnames van het
festival van 2005.
Dialectformatie Kiek
Uut zal de avond
muzikaal aankleden
met een live optreden,
waarbij diverse arti-
esten van ‘Vrienden
van Kiek Uut Live’ 2005
op het podium komen
als gastmuzikant.

TUINONTWERPEN:
Tuinaanleg en onderhoud en

tuintimmerwerk op maat.

Grootse afsluiting wildseizoen

Wildbuffetten op 
woensdag 8 en 

donderdag 9 februari

Reserveren tot maandag 6 februari 
(0314) 62 13 75

Ruurloseweg 38,
Zelhem
Tel: (0314) 621375  
www.wolfersveen.nl     

Wild eten in 

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

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

All in Shape specialist in het shapen van uw lichaam
(alleen voor vrouwen)

DE vetverbrander voor
BILLEN, BUIK EN BENEN

De unieke combinatie van bewegen in een vacuüm-ruimte, zorgt voor een optimale 
vetverbranding bij billen, buik en benen.Ook dé behandelmethode tegen CELLULITIS!

All in Shape is te vinden op het
Industrieterrein van Zelhem

Nijverheidsweg 4,
7021 BX  Zelhem

Tel. 0314 - 625763,
mobiel: 06-51981150

Waardebon

111111      kkkkkkeeeeeeeeeeeerrrrrr      ggggggrrrrrraaaaaatttttt iiiiiissssss      ggggggeeeeeebbbbbbrrrrrr uuuuuu iiiiii kkkkkk       
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Vacu Step Nutrition in combinatie 
met de Vacu Step training rekent 
definitief af met het Jojo Effect!

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar



Eindelijk...

Vanaf 1 december stond het weiland
van de ijsbaan al onder water. Omdat
de baan zich naast de Oude IJssel
bevindt, hoefde er slechts een schot
verwijderd te worden om water van-
uit de Oude IJssel het weiland op te
laten stromen. 
Het beheer van de ijsbaan is vorig
jaar door Schaats- en Skeeler-
vereniging De Hessenrijders overge-
nomen van de gemeente. 
Plaatsvervangend voorzitter Albert
Zantinge van De Hessen-rijders geeft
aan dat er maar liefst 38 vrijwilligers
bij de organisatie betrokken zijn. Dit

lijkt veel, maar niet iedereen is natuurlijk
altijd beschikbaar en er zijn toch steeds
zo’n 12 mensen nodig om alles in goede
(ijs)banen te leiden. De Hessenrijders zijn
dan ook naarstig op zoek naar meer vrij-
willigers (voor adresgegevens zie
www.hessenrijders.nl).

Naast een schaatsbaan van zo’n 400 meter
voor de ‘echte’ rijders, is er een apart
gedeelte voor de minder ervaren rijders.
Uiteraard ontbreekt de ‘koek en zopie
tent’ ook niet.

De entree bedraagt € 2,50 voor volwasse-
nen en € 2,-- voor jongeren tot achttien
jaar. Ook is het mogelijk een abonnement
te nemen. Leden van Schaats- en
Skeelervereniging De Hessenrijders krij-
gen korting op de entreeprijs. En nu maar
hopen dat de vorst nog enige tijd zal aan-
houden.

De schaatsliefhebbers hebben er een paar jaar op moeten wach-
ten, maar zondag 29 januari was het dan eindelijk weer zover: er
kon geschaatst worden op de ijsbaan in Laag-Keppel. Het ijs was
6,5 cm dik en voldeed daarmee aan de voorgeschreven minimale
dikte van 6 cm. 
Dus ijzers onder, dikke truien aan en... gaan! 

In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 januari hebben ‘onbeken-
den’ in het centrum van Hummelo standbeelden geplaatst van 3FM-dj
Giel Beelen en van zijn 80-jarige Hummelose Opa Guus Beelen. Deze
gebeurtenis haalde zelfs het landelijke nieuws. De Telegraaf deed er bij-
voorbeeld verslag van. De beelden staan in de Dorpsstraat bij Hotel De
Gouden Karper, tegenover de kerk en de Spar. De beelden, voorstellende
de hoofden van Opa en kleinzoon, zijn ongeveer een halve meter hoog. 
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Standbeelden Giel Beelen en 
Opa Guus in centrum Hummelo

Jaarlijkse uitvoering 
zangvereniging ‘Vriendschap’

Giel Beelen presenteert iedere werk-
dag een ochtendshow op radio 3FM.
In zijn programma ver-telt zijn
Hummelose Opa Guus over het weer
en wetenswaardigheden in en rond-
om zijn woonplaats. Karakteristiek
voor het optreden van Opa is, dat hij
zijn praatje altijd afsluit met een
(weer)spreuk. Volgens Bennie Jolink
van Normaal, die het nawoord
schreef van Opa’s boekje ‘Bij wijze
van spreuken’, zullen overigens niet
álle boeren rotsvast overtuigd zijn
van Opa’s weervoorspellende be-
gaafdheden.
Giel heeft al meerdere malen in zijn
show laten weten dat hij vond dat
zijn Opa een standbeeld verdiende.
Als zelfs de oud-dijkgraaf van

Hoofddorp vindt dat hij recht heeft
op een standbeeld van zichzelf, dan
Opa toch helemaal.
Nu is het er dan eindelijk van geko-
men. Opa was dinsdagmorgen zeer
verrast en sloot zijn aandeel in de
ochtendshow dan ook af met de zeer
toepasselijke spreuk: "Een dorp zon-
der beeld, is als voetjes zonder eelt."
De redactie heeft geprobeerd Opa te
bereiken voor een reactie, maar
vreemd genoeg lijkt niemand in
Hummelo te weten wie hij is of waar
hij woont. Ondanks het feit dat
Bennie Jolink beweert regelmatig
met Opa onder de veranda van De
Krent (De Gouden Karper red.) te zit-
ten, heeft uw correspondent hem
daar nog nooit gesignaleerd.

Op zaterdagavond 21 januari hield
de gemengde zangvereniging
Vriendschap uit Heelweg haar jaar-
lijkse zang uitvoering, gecombi-
neerd met toneel. Voor een gevulde
zaal zong het koor eerst een viertal
nummers, waarna het zangpro-
gramma werd onderbroken voor
de huldiging van de voorzitter en
de secretaris, Ben Kraan en Bertha
van de Pol-Kraan. Ze werden alle-
beide gehuldigd voor 40 jaar lid-
maatschap van de vereniging,
waarvan ze ook al meerdere jaren
actief zijn in het bestuur.

De vereniging telt meerdere leden,
die 40 jaar of langer lid zijn. Aan de
éne kant een trots bezit, want om 40

jaar lid te zijn moet de vereniging
wel gezellig zijn. Anderzijds maakt
het ook duidelijk dat ook dit koor
kampt met vergrijzing. 
De gemiddelde leeftijd is inmiddels
66 jaar. Het enthousiasme is er niet
minder om, want onder leiding van
dirigent Jan Schatorjé worden num-
mers uit musicals en evergreens
met groot plezier gezongen.
Na de huldiging werden nog enkele
nummers ten gehore gebracht,
waarna het programma na de pauze
werd gevuld door toneelgroep
Heelweg. 
Op het programma stond het blij-
spel ‘Pas op schrikdraad’ van Bernd
Gombold en vertaald door Ben te
Velde. 
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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
***

Entrecôte met kruidenboter 

of een pangafilet
*** 

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

grote spoedverkoop handgeknoopte
perzische-moderne tapijten

tot deze partij behoren o.a. zijden quoms,
isphahans, bidjars nains, tabriz, ziegler en

MARROKKAANSE BERBERS
in 3 verschillende kleuren tot 6-4 mtr.

Ook tafelkleden en ganglopers.
Alles met certificaat van echtheid.

Deze partij wordt U
aangeboden tot75% korting

van de oorspronkelijke winkelwaarde.

u kunt ook pinnen                  orienta bv 0653944431

Spoedverkoop

Hotel 'T Zwaantje
Zieuwentseweg 1 Lichtenvoorde

Vrijdag 3 Februari 11.00 tot 16.00 uur

Levering van:

- Ophoogzand

- Tuinaarde

- Mengkorrelmix 0-6

- Gebroken puin

- Grind

- (Sier-) klinkers

- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 

al uw landschapswerken  

van dienst zijn:

- Poelen graven

- Hout versnipperen

- Laanbomen snoeien

- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

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

Naast een compleet
BINNEN- EN BUITENZONWERING
PROGRAMMA

Het vertrouwde adres voor:
LAMINAAT
MARMOLEUM
VINYL
TAPIJT
GORDIJNEN

ZONWEREN EN SFEER CREËREN

Disbergen
Varsselseweg 25

7255 NN  Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 14 25

Vanwege gezondheidsredenen

TER OVERNAME
AANGEBODEN
(te koop of te huur)

kinderkleding& kadoshop
of ruimte inclusief toilet te huur
in het centrum van Vorden

Voor informatie kunt u bellen met
(06) 50 88 08 89



Het winterweer van de afgelopen
week leidde weer tot overlast bij de
afvalinzameling. Bij veel containers
was de inhoud vastgevroren, waar-
door deze niet of slechts gedeeltelijk
geleegd konden worden. Voor u erg
vervelend, omdat u met een volle
container blijft zitten. 
In een dergelijke situatie kan niet
van de afvalinzameldienst verlangd
worden dat hoe dan ook de contai-
ners geleegd worden. Hier is sprake
van overmacht.

Daarom enkele tips om er voor te
zorgen dat de inzameldienst uw 
container kan legen:
• plaats tijdens vorstperioden de

containers tot zo kort mogelijk
voor de leging op een vorstvrije
plek

• gooi geen afval in de container dat
veel water bevat

• stamp het afval niet aan
• steek eventueel het vastzittende

afval los, voordat u de container
aan de weg zet

• indien te voorzien is dat de vuilnis-
wagen uw woning niet kan berei-
ken is het handig de container aan
te bieden op een plaats waar de
vuilniswagen wel kan komen.

De gemeente Bronckhorst werkt
dagelijks aan het onderhoud van 
de wegen en de bermen. 
In vooral de buitengebieden liggen
langs veel wegen grasbetonblokken
als onderdeel van de berm. Dit zijn
blokken met een open structuur,
waar gras doorheen kan groeien. 
Zij dienen als versteviging van de
randen van het wegdek en zorgen
voor een betere afvoer van 
regenwater. 

Het blijkt dat veel automobilisten
deze grasbetonblokken als rijweg
zien en elkaar passeren zonder

vaart te verminderen. Dit levert
gevaarlijke situaties op. Dat geldt
zeker ook bij het passeren van zware
landbouwvoertuigen, die niet de
berm of grasbetonblokken kunnen
gebruiken.

Houdt u zich aan de verkeers-
voorschriften van de betreffende
wegen! Bij tegenliggers moet u op
smallere wegen vaart verminderen. 
Geef landbouwvoertuigen de
ruimte door zelf langzaam de 
grasbetonblokken of de berm te 
gebruiken. Dit voorkomt schade 
aan de berm.

Jaargang 2
Nr. 5
31 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

Grasbetonblokken zijn
geen rijweg!

Containers aanbieden in de winter

Op 26 januari vergaderde de ge-
meenteraad. Dit keer in een geheel
vernieuwde raadzaal. 

De raad nam besluiten over een
groot aantal onderwerpen. Hieron-
der hebben we er een aantal toege-
licht. 
Benoeming vier commissieleden,
zijnde niet-raadsleden
De dames R. Lubbers-Buitink en 
J. Steffens en de heren G. van der
Bend en B. van Til zijn benoemd tot
fractieassistenten van de VVD. 
Nadat zij de geheimhoudingsver-
klaring hadden getekend, werden
ze door de burgemeester van harte
welkom geheten. Als fractieassi-
stent mogen deze personen nu deel
uitmaken van de raadscommissies
Beleidsontwikkeling en Evaluatie
en controle. 

V.l.n.r. dames Lubbers en Steffens, daar-
achter: de heren van der Bend en van Til  

Keuzenotitie Zet WMop!
Op dit moment behandelt de Twee-
de Kamer dit wetsontwerp. Invoe-
ring van de wet is in ieder geval uit-
gesteld tot 1 januari 2007. De raad
had nog veel vragen over dit stuk.
Ook was er kritiek op de gevoerde
procedure, hoewel er wel waarde-
ring was over de inhoud van het
stuk. De raad nam uiteindelijk het
besluit om de keuzenotitie te actu-
aliseren waar nodig is. Op een later
tijdstip wil de raad keuzes maken
en uit (laten) werken in een notitie.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied
1993 Schiphorsterstraat 12/12a
Toldijk’
De raad gaf met vaststelling van het
bestemmingsplan toestemming om

deze burgerwoning te splitsen in twee
wooneenheden en staat hiermee een
aan-huis-gebonden beroep toe.

Planschade Roessinkweg 3 in
Zelhem
Door de aanleg van de rondweg 
vinden de eigenaren dat de plano-
logische toestand van het perceel
Roessinkweg 3 in Zelhem verslech-
terd is. Op grond van het bestem-
mingsplan ‘Westelijke rondweg’
hebben zij daarom een verzoek tot
planschade ingediend. De raad be-
sloot de eigenaren planschade toe
te kennen, vermeerderd met de
wettelijke rente.

Bestuursopdracht subsidiebeleid
De voormalige gemeenten Humme-
lo en Keppel, Hengelo, Steenderen,
Vorden en Zelhem hadden elk hun
eigen subsidieverordening, waarbij
verschillende toetsingskaders wer-
den gebruikt. Op grond van de Alge-
mene Regels Herindeling is de 
gemeente verplicht om met ingang
van 1 januari 2007 een nieuwe Sub-
sidieverordening te hebben. Op 
basis van deze nieuwe Algemene
Subsidieverordening kunnen alle
subsidieaanvragen volgens dezelf-
de regels worden beoordeeld. Na
een uitvoerige discussie gaf de raad
het college opdracht de kaders uit
te werken die van belang zijn voor
het goed functioneren van een ob-
jectieve en transparante Algemene
Subsidieverordening. 
Wel vraagt de raad ondermeer 
extra aandacht voor 

• de positie van de verenigingen en
de clubs ten opzichte van profes-
sionele clubs 

• de continuïteit van de clubs en
verenigingen

• de consequenties van het subsi-
diebeleid in relatie tot het accom-
modatiebeleid

• de relatie taakstelling 8% minde-
ring, voor vooral de professionele
organisaties, voor wat betreft de
consequenties daarvan voor het
personeelsbestand

• het eigenvermogen en de 
bestemmingsreserves

• een goede communicatie met de
betrokkenen. Gevraagd wordt om
betrokkenen tijdig en volledig te
informeren.

Wapen voor gemeente Bronckhorst
De raad heeft besloten Hare Majes-
teit de Koningin te vragen de ge-
meente een wapen te verlenen. Het
door de Hoge Raad van Adel ont-
worpen wapen is afgeleid van het
wapen van de middeleeuwse familie
van de heren en graven van Bronck-
horst. Het wapen is krachtig en
toont op een rood veld een zilveren

leeuw met gouden kroon, tong en
nagels. De gouden kroon is gedekt
met drie bladeren met twee parels. 

Aankoop aandelen Berkel Milieu
De raad had veel vragen aan de
wethouder over dit voorstel. Toch
besloot de raad om aan te sluiten bij
Berkel Milieu, omdat verwacht
wordt dat het inzamelingsvolume
voordelen oplevert. Voor de aan-
koop van aandelen is volgens de
Gemeentewet een besluit van de
gemeenteraad nodig. De dekking
van de kosten van de aandelen ad 
€ 50.000 worden ten laste gebracht
van het egalisatiefonds afval-
stoffenheffing. Eventuele dividend-
uitkeringen vloeien terug in dit
fonds. Voor 1 januari 2007 moet het
afvalbeleid klaar zijn. Berkel Milieu
kan nu de Europese aanbesteding
gaan regelen. 

Ereburgerschap
Naast het instituut van Koninklijke
Onderscheidingen, bestaat de 
behoefte om uitdrukking te kunnen
geven aan een blijk van zeer grote
waardering, genegenheid en dank-
baarheid, zowel aan ingezetenen
als aan niet-ingezetenen van de ge-
meente, die zich voor de gemeente
Bronckhorst of haar ingezetenen
bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. Hiervoor wordt een ere-
penning in zilver uitgereikt. Het
ereburgerschap wordt op voor-
dracht van het college van b en w of
door de raad verleend door middel
van het nemen van een raadsbe-
sluit.

Voor meer informatie over de in-
houd van de raadsstukken of voor
het volledige verslag van de verga-
dering kunt u contact opnemen met
de griffie van de gemeente, tel.
(0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, of raad-
pleeg de website www.bronck-
horst.nl onder gemeente/bestuurs-
informatiesysteem. De eerstvol-
gende commissievergaderingen
zijn op 8, 9 en 16 februari 2006. De
eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 23 februari 2006.

Uit de raad



Enquête afval-
beleid
Vorige week trof u op deze pagina
de enquête afvalbeleid aan. Heeft
u deze nog niet ingestuurd en wilt
u alsnog uw stem laten horen,
dan kunt u dit doen via de website
van de gemeente Bronckhorst
(nieuwsitem ‘Praat mee over
nieuw afvalbeleid’ of via de afval-
site in de kolom ‘snel naar’). Als u
niet beschikt over internet en
toch de enquête wilt invullen, kijk
dan in Contact van vorige week of
neem contact op met mevr. 
A. Goris, tel. (0575) 75 02 79.

Stuur de enquête vóór woensdag
8 februari naar: gemeente
Bronckhorst o.v.v. enquête afval-
beleid, Antwoordnummer 2519,
7255 ZX  Hengelo Gld. (geen post-
zegel nodig). Onder de inzenders
wordt een leuke prijs verloot. We
rekenen ook op úw bijdrage!

Gewasschadevergoeding drukriolering Elderink
In 2005 is de aanleg van drukriolering
in het Elderink afgerond. Nu is geble-
ken dat er geen gewasschadevergoe-
ding is uitgekeerd. Hiervoor bieden
wij u onze excuses aan. Deze gewas-
schadevergoeding wordt conform de
normen van de Gasunie uitgekeerd. 

Aanvragen schaderapport door
huurders/pachters
Wanneer u als huurder/pachter
denkt in aanmerking te komen voor
gewasschadevergoeding, dan kunt
dit aanvragen via een schaderapport.

Via onderstaand formulier kunt u het
schaderapport aanvragen bij de 
afdeling Openbare werken, Bannink-
straat 24 A, 7255 KE Hengelo Gld. 

Grondeigenaren
De grondeigenaren zijn al geïnfor-
meerd door de gemeente en hebben
de schaderapporten al toegestuurd
gekregen. 

Drie soorten vergoeding
Er zijn drie verschillende soorten
vergoedingen:

1.U bent eigenaar en gebruiker. 
U krijgt dan de vergoeding als 
eigenaar en gebruiker.

2.U bent eigenaar en verpacht de
grond aan derden. U krijgt alleen
vergoeding als eigenaar en geen
gewasschadevergoeding.

3.U hebt de grond gepacht/gehuurd
en u bent gebruiker. U krijgt 
alleen gewasschadevergoeding.
Een kopie van het huurcontract
moet u meesturen.

Wat moet u op het schaderapport
invullen
• uw naam en adres
• bank- of postgirorekening
• perceeladres

Wat vult de gemeente in
• lengte van het gegraven cunet
• sectie en nummer
• de vergoeding die u krijgt

Schaderapport indienen vóór 
1 april 2006
U kunt het schaderapport indienen
tot 1 april 2006. Verzoeken die
na die datum worden ingediend,
worden niet meer behandeld. 
Na 1 april 2006 handelen wij 
de schaderapporten af en
berekenen wij de vergoedingen. 
U krijgt de schaderapporten van 
ons retour, met daarop ingevuld de
berekende vergoeding. Wanneer 
u instemt met deze vergoeding, 
dan kunt u het schaderapport
ondertekenen en retourneren.
Na ontvangst betalen wij de
vergoedingen uit. U krijgt van
ons een kopie van het schade-
rapport.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer J. Molema,
tel. (0575) 75 02 71.

Aanvraagformulier voor gewasschadevergoeding drukriolering Elderink

Naam : .....................................................................................................................................................................

Adres, pc woonplaats : .....................................................................................................................................................................

Telefoon : .....................................................................................................................................................................

�

�

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
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Zelhem, 29 april 2006, Oranje markt, Stationsplein 
• Vorden, 23 t/m 27 augustus 2006, Castle Fair Vorden, weiland naast kasteel Vorden
• Hengelo Gld., 1 maart t/m 5 april 2006, routepijlen en tijdelijke reclameborden, S.V. Willem Tell
• Drempt, vrijdags standplaats vishandel ‘Hengel’, ’s morgens Achter-Drempt/’s middags 

Voor-Drempt
• Keijenborg, 18 februari 2006 vanaf 21:00 tot 01:00 uur, muziekfeest, dorpshuis de Horst
• Hengelo Gld., 29 en 30 april 2006, oranje Power festival, ‘De Vierjaargetijden’, Scharfdijk
• Zelhem, 11 en 18 februari 2006, venten met diepgevroren soep
• Keijenborg, 20 mei 2006, festival voor goed doel, kindertehuis Haïti, Remmelinkdijk 1
• Vorden, 20 juli 2006 van 14:00 tot 21:00 uur, braderie, Zutphenseweg, Dorpsstraat, Burg. 

Galleestraat en Marktterrein
• Vorden, 20 t/m 22 juli 2006, kermis, marktterrein Dorpsstraat t.h.v. Stationsweg, Zutphense-

weg t.h.v. Decanijeweg, Raadhuisstraat t.h.v. Het Hoge, Burg. Galleestraat t.h.v. de Molenweg
• Vorden, 12 augustus 2006, kunstmarkt, marktterrein rond de N.H. kerk, Dorpsstraat
• Hengelo Gld., 25 mei 2006, broodlevering op Hemelvaartsdag, Zelhemseweg 44
• Hengelo Gld., 29 april 2006, autocross, Schapendijk 2
• Hengelo Gld., 30 juni 2006, trekkertrek, Schapendijk 2
• Keijenborg, 2 juli 2006, rommelmarkt, Booltinkplein en gedeelte van Pastoor Thuisstraat
• Diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 15 mei t/m 12 juni 2006, tijdelijke reclame van

stichting Triathlon Hengelo
• Diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 11 juni 2006, triatlon, wegafsluiting Elderink-

weg tussen de rotonde en de Berendschotstraat, fietsroute door hele gemeente
• Hummelo, 24 en 25 februari 2006, collecte voor de kinderkerk Hummelo
• Vierakker, 20 t/m 27 augustus 2006, feestweek: 26 augustus vogelschieten 13:00 tot 17:00 uur,

27 augustus optocht 12:30 tot 15:30 uur, live muziek 22 augustus 21:00 tot 01:00 uur, 
25 augustus 21:00 tot 01:00 uur, 26 augustus 15:00 tot 01:00 uur, 27 augustus 15:00 tot 
20:00 uur, evenemententerrein Lindeselaak

• Toldijk, 6 mei 2006, familiefeest, live muziek 20:00 tot 24:00 uur, Zutphen-Emmerikseweg 13a

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

Bouwvergunningen 
• Hengelo Gld., Krommedijk 7, gedeeltelijk vergroten woning 
• Hengelo Gld., Schoolstraat 13, tijdelijk plaatsen ruimte/noodlokalen voor de duur van vijf jaar 
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen twee tanks 
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 10, vergroten woning
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 28, realiseren extra kelder
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 48, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning 
• Vorden, het Jebbink 5, gedeeltelijk vergroten basisschool
• Vorden, Kostedeweg 11, gedeeltelijk vergroten ligboxenmelkstal
• Vorden, Veldslagweg 4, bouwen schuur ter vervanging van twee bestaande schuren
• Vorden, Weidemanweg 2, gedeeltelijk veranderen woonboerderij
• Wichmond, Dorpsstraat 10, gedeeltelijk vernieuwen van de deel 
• Zelhem, Ruurloseweg 35, vernieuwen en vergroten landbouwwerktuigenberging
• Zelhem, Zevenweg 11, gedeeltelijk vergroten woning en herbouw schuur/garage 

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Handelsweg 3, voor de vestiging van een vacuumvorm-verpakkingenbedrijf, geldend

bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 februari 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. 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Rectificatie voorgenomen vrijstelling
Abusievelijk zijn in de publicatie van 20 december 2005 betreffende de vrijstellingsprocedure ten
behoeve van de aanplant van bos op de agrarische percelen liggende aan de Deldensebroekweg
de verkeerde agrarische percelen aangeduid. De juiste gegevens zijn hieronder vermeld.
• Vorden, de agrarische percelen gelegen aan de noord- en westzijde van de woning aan de 

Deldensebroekweg 13 met de kadastrale perceelsaanduidingen, gemeente Vorden, sectie N,
ged. nr. 342 en ged. nr. 343, ten behoeve van de aanplant van bos, geldend bestemmingsplan
‘Buitengebied Vorden 1982’

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 februari t/m 
15 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 19 januari 2006: 
• Zelhem, Aaltenseweg 11, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend 

bestemmingsplan ‘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 zes 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
Aanlegvergunning
Verzonden op 30 januari 2006:
• Hummelo, Landgoed Enghuizen, ten behoeve van natuurontwikkeling ter realisering van een

natuurgebied en een loofbos ten noorden van de Hessenweg, kadastraal bekend, gemeente
Hummelo, sectie B, nummers 1850, 1851 en 1852

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 23 januari 2006:
• Hengelo Gld., Iekink 22, plaatsen sanitaire unit met tochtportaal
Verzonden op 25 januari 2006:
• Steenderen, Bronkhorsterweg 17, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Wilhelminalaan 13, gedeeltelijk vergroten woning
Verzonden op 26 januari 2006:
• Zelhem, De Oldenoord 25, bouwen berging 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 25 januari 2006:
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 2, bouwen fietsenstalling
• Vorden, Industrieweg 1, wijzigen bedrijfspand, verleend met ontheffing van het Bouwbesluit

voor de vrije doorgangshoogte van de binnendeuren



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, bouwen technische ruimte, verleend met toepassing van art.
50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers 

Verzonden op 26 januari 2006:
• Zelhem, Eckhorsterstraat 7, het verbouwen van een bedrijfsruimte tot woning, het vergroten

van een woning en het verkleinen van twee bijgebouwen, verleend met vrijstelling op grond van
art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, met toepassing van art. 50, lid 4 van de 
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers en met
ontheffing van de volgende artikelen van het Bouwbesluit: 
- Art. 4.11, lid 1 wegens een kleinere vrije doorgangshoogte van het nieuwe hoofdtoegangs-

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

ruimten dan 260 cm
Wegens gewenste aansluiting op de maatvoering van de bestaande woning is ontheffing 
verleend op grond van art. 1.11, lid 1 en 2 van het Bouwbesluit:
• tot een maat van 200 cm voor de vrije doorgangshoogte van het nieuwe hoofdtoegangs

deurkozijn en
• tot een maat van 240 cm en 210 cm voor de vrije hoogte van respectievelijk slaapkamer 

nummer 1 en 2
Verzonden op 27 januari 2006:
• Steenderen, Koningin Wilhelminastraat 1, vernieuwen kap van woning 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 25 januari 2006:
• Olburgen, Olburgseweg 19, gedeeltelijk slopen fietsenstalling/buitenberging en slopen 

erfafscheiding
• Vorden, Oude Zutphenseweg 8, slopen schuur en muurtje
• Vorden, Schapenmeer 5, slopen zomerhuis
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 5, gedeeltelijk slopen voormalig gemeentehuis
Verzonden op 26 januari 2006:
• Hummelo, Rozegaarderweg 9, slopen asbesthoudende dakplaten drie schuren, asbesthouden-

de zijplaten één schuur en slopen wagenberging met asbesthoudende dakplaten

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art. 10.63 en APV hfdst. 5, afd. 5,
art. 5.5.1)
Verzonden op 31 januari 2006:
• Hengelo Gld., Bronkhorsterstraat 10, voor verbranding nabij de Bronkhorsterstraat
• Hengelo Gld., Varsselseweg 22, voor verbranding nabij de Varsselseweg 22
• Hengelo Gld., Varsselseweg 40, voor verbranding nabij de Blekweg
• Hoog-Keppel, Oude Zutphenseweg 15, voor verbranding nabij de Prinsenweg
• Hummelo, Laarstraat, voor verbranding nabij Laarstraat 9
• Laag-Keppel, Wehlsedijk, voor verbranding nabij de Wehlsedijk
• Steenderen, Emmerweg 9, voor verbranding nabij de Emmerweg
• Toldijk, Hoogstraat 19, voor verbranding nabij de Hoogstraat
• Toldijk, Schiphorsterstraat 5, voor verbranding nabij de Schiphorsterstraat 5
• Vorden, Vosterweg 1, voor verbranding nabij de Vorsterweg 1
• Zelhem, Hummeloseweg 78, voor verbranding nabij de Hummeloseweg 78

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten 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 b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. De stukken
liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en 
milieu (bouw- en sloopvergunningen, ontheffingen verbranden afvalstoffen), Openbare wer-
ken (kapvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning). 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. 

Bestemmingsplannen
Goedkeuring wijzigingsplan Landgoed Enghuizen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 januari 2006 het wijzigingsplan ‘Landgoed
Enghuizen’ goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming 
’agrarisch gebied met landschapswaarden’ van enkele percelen nabij de Hessenweg en de 
Zelhemseweg in Hummelo naar de bestemming ‘Bos- en natuurgebied’.

Het goedkeuringsbesluit en het wijzigingsplan liggen van 2 februari t/m 15 maart 2006 tijdens de
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt
daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet
in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2004; Bakermarksedijk 15’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2004; Bakermarksedijk 15’ is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op het oprichten van een praktijkruimte op het perceel Bakermarkse-
dijk 15 in Toldijk.

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 thans onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Wet geluidhinder
Inspraak verzoek vaststelling hogere grenswaarde Ruurloseweg 65b
Vorden
Van 2 februari t/m 1 maart 2006 liggen voor een ieder op het gemeentekantoor gedurende de
openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• een ontwerpverzoek met bijlage(n), gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland tot

vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder
voor de nieuwbouw van een woning aan de Ruurloseweg 65b in Vorden

Gedurende een termijn van vier weken wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen
over het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken. Ook vindt op 8 februari 2006, om 10:30 uur in het
gemeentekantoor een openbare zitting plaats, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld
opmerkingen over het ontwerpverzoek te maken. Wanneer u van de openbare zitting gebruik
wenst te maken, verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken aan de heer P. Roerdink van
de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 03 12.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ, 
Hengelo Gld.

Wet milieubeheer
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 2 februari t/m 15 maart 2006
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
• Halle, Pluimersdijk 23a, voor een oprichtingsvergunning voor een garagebedrijf met het

houden van vee

Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:30 Awb)
• Zelhem, Baaksekampweg 3, voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de

eerder verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Strekking van de besluiten:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de aanpassing van de
voorschriften opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet
strijdig met het belang van de bescherming van het milieu.

Beroep tegen een van deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over een van de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.degenen die tegen een van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in een van de besluiten ten opzichte van

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

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage en wel vóór 16 maart 2006.

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

FAMILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

AGENTSCHAPPEN

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

Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij
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Aan de rand van de wijk ge-
legen moderne en gezellige
eengezinswoning met stenen
berging en achtertuin met vrij
uitzicht. De woning is op vele
punten verbeterd, zo zijn o.a.
de keuken, badkamer en toilet
gemoderniseerd. Van de twee
typen is deze woning het gro-
tere (dieper) type.

Deilhorst 52  |   Doetinchem

€ 449.500 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 rustige straat, nabij de
Montferlandse bossen, gele-
gen helft van dubbel woon-
huis met vrijstaande stenen
garage, eigen oprit voor
meerdere auto’s en ruime
tuin met tuinhuisje. Het per-
ceeloppervlak bedraagt ca.
328 m2 en de woning kent
een inhoud van ca. 350 m3.

Dr. J. Hooglandstraat 21 |   Zeddam

€ 215.500 k.k.

Aan rustige en autoluwe
straat op fraai hoekperceel
(ca. 300 m2) gelegen uit-
gebouwd helft van dubbel
woonhuis met stenen ber-
ging en extra hoge carport.
De woning is goed onderhou-
den en gedeeltelijk voorzien
van isolerende beglazing en
rolluiken.

Troelstrarondweg 14 |   Doetinchem

€  229.000 k.k.€ 189.000 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
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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

Tegenover een speeltuin en 
nabij een parkje gelegen 
leuke half vrijstaande wo-
ning met garage, tuin en 
schuurtje. De in 1962 ge-
bouwde woning is goed on-
derhouden, doch dient op 
sommige punten te worden 
gemoderniseerd. Perceels-
grootte bedraagt 236 m2.

Korenbloemstraat 3 |   Hengelo (gld)

€  229.000 k.k.

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.

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.

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.

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!

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Zondag 19 februari

VLOOIENMARKT
Sporthal ’t Jebbink

Het Jebbink 13 te Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 20,00, 2 voor € 35,00
(4.00 x 1.20 meter)

,,REAN’’ evenementen
Tel. (0575) 52 96 58

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

Cocosmelk en Kardamom,
praktische gezondheids 

bijeenkomst, arts in gesprek
Warnsveld ma. 20 uur.

Tel ( 0575) 57 31 03

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 ••••••• 

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
� 0544 - 377008

BORCULO
� 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06 - 18976218

Landbouwmechanisatie- en konstruktiebedrijf

Fa. Wensink
We zijn een landbouwmechanisatie- en
konstruktiebedrijf wat werkzaam is in
de regio van Ruurlo en omstreken. On-
ze werkzaamheden bestaan uit handel
en reparaties in en aan traktoren, land-
bouwmachines en aanverwante zaken,
alsmede konstruktiewerken in de
ruimste zin des woords.

Voor onze afdeling landbouwmechani-
satie zijn we op zoek naar een

monteur
met de volgende eigenschappen:
• goede motivatie
• zelfstandig kunnen werken
• goed met mensen om kunnen gaan
• flexibel
• kennis van traktoren en machines
• evt. in bezit vakdiploma’s
• in bezit van rijbewijs BE

Wat wij bieden:
afwisselende werkzaamheden in een modern be-
drijf met een brede klantenkring en een passende
beloning overeenkomstig de werkzaamheden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. D.
Wensink van Fa. Wensink - Ruurlo, tel. 0573-451248

Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand
adres:

Fa. Wensink
Haarweg 3
7261 LE  Ruurlo
www.wensink-ruurlo.nl

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Pers sinaasappelen 20 voor 1.99
Stoofperen 3 kilo 1.50

Chineese kool nu 0.59 kilo
Surprise aardappelen 10 kilo 1.99

Jonagold appelen 2 kilo 0.98

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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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



De Centrale Organisatie van Voetbal-
scheidsrechters (COVS) behartigt de
belangen van scheidsrechters in de
richting van de KNVB, districten en
commissie. 

De opening van het NK Futsal voor
COVS teams werd verricht door burge-
meester Henk Aalderink van de ge-
meente Bronckhorst. De organisatie
van het goed en sportief verlopen

kampioenschap was in handen van de
Scheidsrechtersvereniging Doetin-
chem en Omstreken (SDO) die dit jaar
zeventig jaar bestaat. 

Uitslagen: 1. Hondsrug, 2. Leeuwar-
den, 3. Vlaardingen, 4. Doetinchem, 5.
IJmond, 6. Apeldoorn, 7. Weert, 8. De
Betuwe (kreeg ook de sportiviteitsbe-
ker).

Nederlands kampioenschap Futsal voor
scheidsrechters in sporthal De Veldhoek

In sporthal De Veldhoek werd zaterdag 21 januari het Nederlands kampi-
oenschap Futsal voor COVS teams gehouden. Acht teams hadden zich na
voorronden geplaatst voor het NK. Winnaar werd het scheidsrechters-
team uit Hondsrug.

Niet alleen spannende wedstrijden, maar ook veel spanning bij het publiek.

Wanneer het publiek zo te keer gaat,
stimuleert dat wel. Ik heb onderweg
best wel een paar keer kippenvel ge-
had’, zo zegt de Vordenaar. Over het
sportieve aspect van de WK is Thijs
met ‘ gemengde gevoelens’ tevreden.
Er had volgens hem meer ingezeten.
Zegt hij: ‘Bij de start is het natuurlijk
verre van ideaal wanneer je op de vier-
de rij staat. Dat betekent dat je dan al
direct aan een inhaalrace moet begin-
nen met heel veel rijders voor je. De
eerste start rij heeft daar vanzelfspre-
kend flink voordeel bij. Direct na de
start was er een tiental meters voor
mij al een flinke valpartij, waarvan ik
gelukkig kon profiteren.

Ik liet daardoor gelijk een aantal cou-
reurs achter mij. Met nog een paar
ronden te gaan dacht ik een sprong te
maken naar een groep van zes rijders
voor mij. Ik nam echter teveel risico,
gleed wat weg en daar lag ik. Toen
werd het even heel moeilijk, want vlak
achter mij reed een groep van zeven
rijders. Dat ik uiteindelijk op de der-
tiende plaats ben geëindigd, kan ik

best mee leven’, zo zegt hij. Het was al
weer voor de vierde keer dat Thijs van
Amerongen als veldrijder aan een WK
wedstrijd deelnam. In 2003 eindigde
hij bij de WK junioren in Italië op de
27e plaats.

In 2004 behaalde hij in Frankrijk,
eveneens bij de junioren een achtste
plaats. Vorig jaar reed Thijs voor het
eerst mee bij de ‘Beloften’. In het Duit-
se Wendel werd Thijs 25e en dan dit
jaar een dertiende plek tijdens de WK
in eigen land. In 2007 is Thijs een jaar
ouder, meer ervaring, een jaar sterker
en wellicht voor hem dan een plaats
bij de beste tien van de wereld! Overi-
gens kende de titelwedstrijd bij de ‘Be-
loften’ in Zeddam een uitermate span-
nend verloop. Het was een nek-aan-
nek race tussen de Tsjech Zdenek Sty-
bart, de Belg Niels Albert en de Neder-
lander Lars Boom.

Voortdurend stuivertje wisselen met
in de slotfase een sterkere en terechte
winnaar in de persoon van de Tsjech
Stybart. Lars Boom legde beslag op de

zilveren medaille. ‘Ik ben blij met deze
tweede plek. Ik had natuurlijk ge-
hoopt op goud. In de eerste ronde ben
ik extra hard van start gegaan in de
hoop de anderen stuk te rijden. Helaas
niet gelukt, in de laatste meters was
Stybart te sterk voor mij’, aldus een
toch wel blije Lars Boom. 

En Thijs van Amerongen: 'Ik ga nu
heerlijk een paar weken uitrusten,
dan weer wat trainen om in maart,
wanneer het wegseizoen begint, weer
fit aan de start te staan’.

Thijs van Amerongen genoot van
sfeer tijdens WK in Zeddam
Thijs van Amerongen heeft zaterdagmiddag tijdens de WK in Zeddam
precies gedaan waarvoor hij kwam: uiterste best doen en vooral genieten
van een wereldkampioenschap in eigen land, sterker nog in eigen omge-
ving op een parcours dat hij bijna als zijn eigen broekzak kent! Duizen-
den toeschouwers, waaronder veel leden van zijn wielerclub uit Vierak-
ker/Wichmond. En natuurlijk niet te vergeten familie, vrienden en beken-
den uit Vorden en omgeving en veel maatjes van school. Thijs: ‘Tijdens de
wedstrijd hoor je de mensen natuurlijk wel, soms zie je in een flits een be-
kende, maar verder moet je daar niet op letten. Gewoon geconcentreerd
blijven fietsen, want voordat je het weet maak je een stuurfout en kun je
zomaar vallen.

Tijdens catechisatieles, gegeven door
Hermien Bosma, hoorde Marieke dat
World Servants bouwprojecten uit-
voert in ontwikkelingslanden. Dus be-
gon het opnieuw te kriebelen. In dit
geval helpen in Jamaica, mooi toch!
Nu wil het toeval dat de Vordense do-
minee Jan Kool, tijdens een andere ca-
techisatieles probeerde ‘zieltjes’ te
winnen voor het in zijn ogen zo be-
langrijke werk van World Servants. En
juist tijdens deze les, raakte de woor-
den van dominee Kool, de 15 jarige
Maartje Bosma (de dochter van zojuist
genoemde Hermien Bosma). Dus zon-
der het van elkaar te weten, twee en-
thousiaste meiden, met als gevolg
straks samen met World Servants op
pad naar Jamaica.

Voor de duidelijkheid: ‘World Ser-
vants‘ is een christelijke organisatie
die sinds 1998 met inzet van honder-
den vrijwilligers, projecten uitvoert in
ontwikkelingslanden. In circa twee tot
drie weken tijd bouwen groepen jon-
geren en volwassenen met de plaatse-
lijke bevolking scholen, huizen en kli-
nieken. Zo heeft World Servants al tal
van projecten uitgevoerd. In het dorp
Miloso in Zambia is een trainingscen-
trum gerealiseerd, waar zowel jonge-
ren als volwassenen een beroep kun-
nen leren. In Kabreya in Ghana heeft
World Servants meegeholpen bij de
bouw van een kliniek. In Pueblo Nue-
vo, een dorp in Bolivia kon eveneens
een kliniek worden gebouwd. Klaslo-
kalen en woningen bouwen in Brazi-
lië, zomaar een aantal projecten die
World Servants tot stand heeft ge-
bracht.

Maartje en Marieke gaan komende zo-
mer met een groep van in totaal 24
jongeren en zes man leiding naar Ja-
maica om daar mee te werken aan de
bouw van een basisschool. Maartje
Bosma, Havo leerlinge aan het Isen-

doorn College in Warnsveld wil over
een paar jaar graag naar de hotel-
school in Maastricht. Zegt ze: ‘Ik kan
mij er echt op verheugen om samen
met anderen in Jamaica een school te
bouwen. Heel fijn dat je daar iets voor
de mensen kunt doen, bovendien leer
ik een ander stukje cultuur kennen’.
Marieke Hoek studeert aan het ROC in
Deventer. Zij wil graag schooljuf wor-
den. 

Over de reis naar Jamaica zegt ze: ‘Ik
ben heel erg benieuwd hoe het alle-
maal zal verlopen. We hebben beiden
geen besef hoe het er in de Derde We-
reldlanden naar toe gaat. Ik heb verno-
men dat Copper Wood, waar wij naar
toegaan, een klein arm dorpje is’, al-
dus Marieke. Wat de beide meisjes er
precies gaan doen? Maartje: ‘Helpen
stenen sjouwen, schilderen, mis-
schien helpen met het maken van
meubels. Wanneer ze met de school
aan het bouwen zijn, zullen er onge-
twijfeld heel veel kinderen uit het
dorp komen kijken. We kunnen dan
ook zomaar ingeschakeld worden om
een beetje op de kinderen te letten. In
elk geval werk genoeg!’

FINANCIËLE OFFERS
Meehelpen met een project aan World
Servants betekent ook financiële of-
fers brengen. De deelnemers aan het
project in Jamaica dienen elk 1950 eu-
ro te betalen. Van dat geld worden
bouwmaterialen en gereedschappen
gekocht. De reis wordt ook van dat be-
drag betaald. Inmiddels hebben Maar-
tje en Marieke via allerlei acties het
merendeel van het benodigde bedrag
al binnen. 

De komende maanden staan er nog al-
lerlei acties in de planning (gesponsor-
de fietstocht, een driegangen-diner in
De Voorde, waarvoor sponsors ook een
bepaald bedrag op tafel leggen). 
Marieke en Maartje zullen ‘hier en
daar’ gaan oppassen, ook staat er nog
een autowasdag op de agenda. Wat
heel grappig is, bakker Joop komt bin-
nenkort met een speciaal ‘World Ser-
vants’ brood of koek op de markt. Een
product gemaakt van een nieuwe
grondstof. Na aftrek van de echte kos-
ten, is de opbrengst bestemd voor de
beide meisjes. Een geste die door
Maartje en Marieke zeer wordt ge-
waardeerd. 

Overigens kan men de meiden ook fi-
nancieel ondersteunen door het over-
maken van een bedrag op rekening-
nummer 366411918 t.n.v. Ned. Herv.
Diaconie Vorden onder vermelding
van ‘World Servants’.

‘Hé mam, pap, ik ga naar Kenia
meehelpen aan één of ander pro-
ject’. ‘Heel erg leuk kind, dat moet
je doen’, zo antwoordde moeder
Hoek enthousiast op de plannen
van haar dochter Marieke. Dit tafe-
reeltje speelde zich in het begin
van het huidige schooljaar af in
huize Hoek. Helaas, het bezoek aan
Kenia gaat niet door. Door omstan-
digheden zijn in dat land namelijk
diverse hulpprojecten afgelast.
Voor de 16-jarige Marieke toch wel
even balen, zij had zich er heel veel
van voorgesteld, vrijwilligerswerk
te kunnen doen in een Afrikaans
land. Toch was de teleurstelling
van korte duur. Wat gebeurde er?

Maartje en Marieke al
helemaal in de ban van
schoolproject in Jamaica
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Reinier Masselink, voorzitter van de
Hengelose brandweervereniging heet-
te iedereen welkom waaronder de
partners en de oud-leden van het
korps. Hij ging onder meer in op de
veranderde structuur van het korps,
de nieuw aangestelde Hengelose post-
commandant en de nieuwe brand-
weercommandant van de gemeente
Bronckhorst. 

Brandweercommandant van de ge-
meente Bronckhorst Jeroen Wesse-
link, vond dat de ‘klant’ weinig heeft
gemerkt nu het één gemeente Bronck-
horst is. “Is er binnen de posten veel
veranderd? Ook hierop is het ant-
woord neen”, liet hij weten. Wel is er
het nodige veranderd in de organisa-
tie. Vrijwilligheid blijft de basis bin-
nen de gemeentelijke brandweer.
Door de toegenomen eisen staat de
vrijwilliger onder druk. “Gelukkig be-

schikken we over goede vrijwilligers
die zijn voorbereid op hun taken. Wes-
selink benadrukte, dat de veiligheid
van de burger ‘ons’ bestaansrecht is.
“De burger moet die veiligheid heb-
ben en dat moeten we behouden”, gaf
Wesselink de korpsleden mee. “Na-
tuurlijk doen we dat samen met de
vier posten die we hebben in Bronck-
horst. 
Jeroen Wesselink is vanaf 2005 brand-
weercommandant voor de gemeente
Bronckhorst. In zijn nieuwe functie
heeft hem vooral de sfeer en de goede
onderlinge samenwerking getroffen.
“Dankzij jullie bestaat er een stevige
brandweerpost in Hengelo”, gaf hij als
compliment. De partners van de
brandweerlieden werden niet verge-
ten in zijn dankbetuiging. “Die steun
is voor de brandweerman heel belang-
rijk”. 

Burgemeester Henk Aalderink, die
met zijn echtgenote aanwezig was,
blikte nog even terug op het goed ver-
lopen fusieproces van de vijf voormali-
ge gemeenten tot een gemeente
Bronckhorst. “We zijn nu een jaar on-
derweg en het is goed verlopen. “In de
kernen zijn veel verenigingen die heel
actief zijn en dat moet ook zo blijven.
Dat moeten we in stand houden”. Aal-
derink maakte hiermee een vergelij-
king met de brandweer. “Dit is ook
een hecht team en allemaal vrijwilli-
gers. Het zou dan ook helemaal niet
gek zijn, om bij een volgende gelegen-
heid de brandweer te nomineren voor
de vrijwilligersprijs”, liet hij weten.
Met deze opmerking werden de aan-
wezigen op een idee gebracht, gezien
het applaus van de korpsleden. Aalde-
rink had veel waardering voor de
brandweerlieden die op vrijwillige ba-
sis opleidingen hadden gevolgd. Hij
zegde toe om zich hard te maken om
voldoende middelen vrij te houden
om de opleidingen te kunnen blijven
realiseren. “Want een korps moet
goed en veilig kunnen functioneren”.
Ook Aalderink wees op het belang van
de partners van de brandweermannen
en werden daarvoor bedankt. Vervol-

gens reikte hij samen met brandweer-
commandant Wesselink de diploma’s
uit. Thea Nibbelink heeft veel achter
de schermen gedaan voor de vereni-
ging. Zij werd daarvoor bedankt en
kreeg een bos bloemen. 

Arno Fielt was 25 jaar lid van het Hen-
gelose korps en werd, samen met zijn
vrouw Annie, in het zonnetje gezet
door postcommandant Herman Dijk
van de brandweer Hengelo. Dijk ging
in op de lange staat van dienst die Fielt
heeft bij het korps. Verschillende
anekdotes werden opgehaald van de
jubilaris. Ook zijn sportieve activitei-
ten gingen niet ongemerkt voorbij.
Dijk: “Al twee keer heb je de marathon
van New York gelopen. Dat is iets wat
niet iedereen kan zeggen. Ik hoop dat
je de laatste twee officiële jaren met
plezier doorbrengt bij de brandweer”.

Afscheid werd genomen van de korps-
leden Bennie Grootbod, Emiel Brek-
veld en Harm Hoftiezer. De Hengelose
postcommandant Herman Dijk be-
dankte het drietal voor hun inzet. Sa-
men met hun echtgenotes werden ze
in de bloemetjes gezet. Bennie Groot-
bod was 28 jaar een trouwe vrijwilli-
ger. Emiel Brekveld verlaat na drie jaar
het korps in verband met verhuizing.
Harm Hoftiezer kwam in 2003 in
dienst als beroeps en vrijwilliger en is,
door een verandering in de organisa-
tie, geen vrijwilliger meer.

Herman Dijk is sinds september vorig
jaar de nieuwe postcommandant van
de Hengelose brandweer en beroeps-
medewerker bij de afdeling OOV van
de gemeente Bronckhorst. Dijk heeft

een goed ‘gevoel’ bij de post Hengelo.
“Brandweer Bronckhorst is een nieu-
we organisatie met veel nieuwe men-
sen. Ik ben ervan overtuigd dat brand-
weer Bronckhorst een organisatie
wordt waar brandweerpost Hengelo
een goede positie in heeft”. 

Diploma uitreiking januari 2006 Hen-
gelo:
Mark te Kulve: Diploma Manschap-
pen, Repressie 1e klasse certificaat.
Bjórn Grevink: Diploma Manschap-
pen, Repressie 1e klasse certificaat.
Wim Scheffer: Chauffeur zwaar certi-
ficaat, Brandweer chauffeur diploma.
Jan Bosman: Chauffeur zwaar certifi-
caat, Brandweer chauffeur diploma.
Bennie Haverkamp: Chauffeur zwaar
certificaat, Theorie chauffeur Brand-
weer, Brandweer chauffeur diploma.
Bennie Harmsen: Chauffeur zwaar
certificaat, Theorie chauffeur Brand-
weer, Brandweer chauffeur diploma.
André Hiddink: Repressie HBT certifi-
caat, Organisatie HBT certificaat,
Hoofdbrandwacht diploma. Gert We-
zeman: Repressie HBT certificaat,
Hulp verlening HBT certificaat, Orga-
nisatie HBT certificaat, Hoofdbrand-
wacht diploma. Jeroen Bloemendal:
Repressie HBT certificaat, Hulp verle-
ning HBT certificaat, Organisatie HBT
certificaat, Hoofdbrandwacht diplo-
ma. Eric Cornelissen: Chauffeur zwaar
certificaat, Theorie chauffeur Brand-
weer, Brandweer chauffeur diploma,
Repressie HBT certificaat, Hulp verle-
ning HBT certificaat, Organisatie HBT
certificaat, Hoofdbrandwacht diplo-
ma. Hans Sloot: Gevaarlijke stoffen
OBM certificaat, Verbranding en Blus-
sing OBM certificaat.

Brandweerpost Hengelo doet het goed in Bronckhorst

De vrijwillige brandweer Hengelo heeft een druk jaar achter zich. Het af-
gelopen jaar moest het korps 54 keer uitrukken om hulp te bieden bij ver-
schillende calamiteiten. Dit werd vermeld op de nieuwjaarsreceptie van
de brandweervereniging. Er werden leden gehuldigd, diploma’s uitge-
reikt en afscheid genomen van enkele korpsleden. In de toespraken werd
niet alleen teruggeblikt over het afgelopen jaar, maar ook wat de verwach-
tingen zijn voor de toekomst.

De brandweermannen Bennie Grootbod (links), Harm Hoftiezer (midden) en Emiel Brekveld namen als vrijwilliger afscheid.

Jubilaris Arno Fielt was 25 jaar bij het corps en werd gehuldigd.

Op deze avond wordt al feestend ge-
tracht om het racebudget voor het ko-
mende wegrace seizoen veilig te stel-
len. Het feest wordt georganiseerd
door stichting PRA (Perfomance Ra-
cing Achterhoek). Het doel van de
stichting is het ondersteunen van de
Achterhoekse motorcoureur Hans
Smees (zie foto ). De bands die acte de
presente zullen geven op het benefiet-
concert zijn: Dokters Swingende In-
fuustoeters,De Bikkels en de motor-
band. Laatsgenoemde is de publieks-
trekker, want deze gelegenheidsfor-
matie bestaat uit zanger Bennie Jolink
van Normaal en Gijs Jolink en Hendrik
Jan Lovink van Jovink&the Voederbie-
tels. Om te voorkomen dat ze in een
winterslaap belanden zullen ze op 18e
februari fatsoenlijk de gitaren aan-
trappen.

Hans Smees is momenteel Achter-
hoeks beste motorracer, na een 2e
plaats in 2004 behaalde Hans in 2005
met vele overwinningen waaronder
zijn thuis wedstrijd op de Varsselring
in Hengelo (Gld) de Nederlandse titel
in de 250-cc klasse.Smees kreeg afgelo-

pen seizoen ook een 'wildcard' bij Ne-
derlands grootste motorsport evene-
ment de DutchTT van Assen.Hans ein-
digde hier als 23e. Zijn goede presta-
ties hebben ertoe geleid dat hij met de
Aprillia van het Jaap Kingma Racing
team zijn vleugels zal uitslaan en aan
het Europees Kampioenschap 250-cc
wil gaan deelnemen. Een overstap die
meer geld kost, aangezien er meer en
verder weggelegen races op het pro-
gramma staan.Met het doel het beha-
len van vele overwinningen en een
eventuele Europese titel in de 250-cc.
Daarnaast wil hij aan de start komen
van enkele Grand-Prix en het prolon-
geren van de Nederlandse titel. De in-
komsten van dit benefietconcert zul-
len door stichting Perfomance Racing
Achterhoek worden aangewend om
Hans Smees te begeleiden naar de in-
ternationale wegracetop.

Kaarten in de voorverkoop zijn ver-
krijgbaar bij:cafe Mentink te Ruurlo,
cafe De Tol te Zelhem,garage Wassink
te Hengelo en bij Ragnhild Mode te
Lichtenvoorde. Voor meer informatie
zie:www.perfomanceracing.nl

Benefietconcert voor motorcoureur Hans Smees
Op zaterdagavond 18 februari a.s. zal in Ruurlo bij cafe/restaurant Men-
tink na een succesvolle vorige editie voor de 2e maal een bijzonder feest
plaatsvinden.
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“We waren met een stel jongens bij el-
kaar. In die tijd was er niet veel te bele-
ven. We kwamen over muziek aan het
praten en zijn toen met ons allen lid
geworden”, weet Oldenhave de begin
periode te herinneren. In de afgelopen
63 jaar heeft hij hele generaties jonge
muzikanten zien opgroeien. Zelf heeft
hij nooit les gehad. Henk leerde noten
lezen van ervaren oudere muzikanten
en van dirigenten. 
Inmiddels heeft hij twee dochters die
al meer dan 25 jaar lid zijn. Een ande-
re dochter is ook lid geweest, maar
door verhuizing is zij gestopt bij Con-
cordia. 

Henks eerste instrument was een alt-
hoorn waar hij enkele jaren op heeft
gespeeld. Hij stapte over op de trom-
pet. Daar heeft de Hengeloër zo’n veer-
tig jaar ‘opgetoeterd’. “Precies het aan-
tal jaren weet ik niet meer. Maar het
zal er wel zo’n beetje om lopen”. De
trompet werd ingewisseld voor de ba-
riton (een groot koperen blaasinstru-
ment met lage toon), waar hij nu ook
nog op blaast. Hij vindt de bariton een
leuk instrument, “maar als je jong
bent blaas je liever op een trompet”,
bekent hij. “We hadden genoeg trom-
pettisten, maar baritons waren
schaars bezet. Dan ga je elkaar aanvul-
len”, geeft hij als reden aan van de
overgang. Samen met Henk Groot
Wassink zaten ze altijd bij elkaar in
het orkest. Eerst met de trompet en la-
ter met de bariton om de registers op
peil te krijgen. 
Hij heeft er al 63 jaar opzitten. Henk is
een doorzetter? “Ach, ik zit er tussenin
en dan ga je door. Ik heb goede muzi-
kanten naast me zitten die ook bari-
ton spelen. Daar heb ik goede steun
aan”. 
Oldenhave is in zijn lange loopbaan
verschillende keren gehuldigd. Voor
hem hoefde dat allemaal niet zo. “Ik
zit daar ook helemaal niet op te wach-
ten. Het hoort erbij”, zegt de krasse
muzikant bescheiden. 

Henk bezoekt trouw de repetities. Hij
laat niet vaak de oefenavond voorbij-
gaan. Met vakanties of ziekte is hij wel

eens verhinderd, maar dat komt niet
vaak voor. Donderdagavond is zijn vas-
te muziekavond. “Daar komt niemand
aan. Na het oefenen is het ook altijd
gezellig”, weet Henk. “Het is een gezel-
lige club met leuke contacten”.
Hij heeft in al die jaren veel dirigen-
ten, oefenruimtes en verhuizingen
meegemaakt. Het nieuwe en eigen
clubgebouw op de Hietmaat vindt hij
één van de hoogtepunten van Concor-
dia. “Het nieuwe gebouw is ideaal”,
zegt hij enthousiast. “Wat een verschil
met vroeger. Toen zaten we in een
zaaltje boven een café of in een ande-
re ruimte”. Inmiddels staat het clubge-
bouw aan de Zelhemse weg alweer vijf
jaar. Oldenhave heeft daar zelf ook
een steentje aan bij gedragen. “Het ge-
beurde allemaal in de vrije tijd zoals ’s
avonds en in de weekenden. Ik ben
geen bouwvakker, maar we deden het
voorbereidende werk. Wij waren met
een ‘stelletje’ die overdag de boel
klaarzette voor de bouwvakkers. Dan
konden ze direct aan de slag. Want
dán moest het gebeuren”, lacht Henk.
“Maar het is allemaal prima verlo-
pen”. 

Henk heeft veel concoursen meege-
maakt. Om het muzikale peil te be-
houden ging de vereniging om de
twee jaar naar het concours. “Dat was
altijd spannend. Tegenwoordig ben je
verplicht om één keer in de vijf jaar
deel te nemen aan een concours, an-
ders degradeer je uit de klasse”. De er-
varen muzikant vindt het voordeel
van een concours, dat het stimuleert
om te gaan studeren. “Het geeft toch
een prikkel om het instrument nog
een extra keer voor de mond te zet-
ten”.

Zonder muziek geen optocht. Olden-
have heeft dan ook heel wat kilome-
ters in de benen. Koninginnefeest, sin-
terklaasintocht en kermissen waren
festiviteiten waar muziekvereniging
Concordia bij aanwezig was. Henks
voorkeur waren optochten in zijn ei-
gen woonplaats Hengelo. “Vooral de
kermisoptocht is altijd heel gezellig”.
Op straat loopt hij nu niet meer mee.

Blazen en tegelijk lopen werd steeds
moeilijker. 

Dat het musiceren nu anders is dan
vroeger, ziet hij niet als een probleem.
“Ach”, zegt hij nadenkend: “Het is een
andere tijd. Je groeit er gewoon in
mee. Het gaat allemaal vanzelf. Som-
mige muziek van nu vind ik wel leuk.
Maar er zijn ook stukken bij waarvan
ik denk: laat die maar in de kast lig-
gen. Maar ook hier moet je toch een
middenweg zoeken. Want de jeugd is
heel belangrijk en zeker voor Concor-
dia. Wij doen heel veel voor de jeugd.
Daardoor zijn er ook veel jeugdigen bij
Concordia. 
Bestuurlijk was hij ook actief voor de
vereniging. In totaal was hij ongeveer
25 jaar bestuurslid waarvan tien jaar
penningmeester en tien jaar voorzit-
ter.

De opening van het nieuwe clubge-
bouw ziet Henk als een historische
dag voor de vereniging. Maar ook an-
dere hoogtepunten zijn hem bijgeble-
ven. Zoals de promotie naar de vaan-
delafdeling, de hoogste afdeling van
de KNF met later zelfs nog een wim-
pel. Dat was in de jaren zestig onder
leiding van dirigent D.H.C. Helmink.
“Op het ogenblik halen we dit niveau
niet meer”. De organisatie van het fe-
deratief muziekconcours bij de Bleij-
ke, met ’s avonds een openluchtspel,
vond Henk eveneens een hoogtepunt.
“Dat was ook ongeveer begin jaren
zestig. Het was geweldig mooi weer en
een daverend succes”. Goede herinne-
ringen bewaard hij ook aan de uitwis-
seling met een Oostenrijkse muziek-
vereniging in de jaren tachtig. “Ver-
schillende leden hebben nog steeds
contact met elkaar”. 

Henk Oldenhave is begonnen bij Con-
cordia als jongste lid. Nu is hij de oud-
ste. “Ik voel me er prima bij”. Van stop-
pen wil hij niets weten. “Ik ga door zo-
lang het goed gaat met mijn gezond-
heid”. Zijn vrouw Hermien vult aan:
“Dat zit wel goed. Als hij maar blijft
blazen”. 
Samen doen ze veel aan beweging. Ze
wandelen en zwemmen samen en
Henk mag verder graag biljarten en
kaarten. Tuinieren is ook een grote
hobby van hem. 
“We komen tijd tekort”, zeggen bei-
den.

"Toen de jongste, nu de oudste"

Henk Oldenhave 'toetert' gewoon
door

Henkie was 15 jaar. Het was in de oorlogsjaren dat hij met een groep van
vijf jongens bij de muziek ging. Van dat groepje is hij de enige die nog lid
is. “Ik was toen de jongste en nu ben ik het oudste lid”. Henk Oldenhave
(78) uit Hengelo is al 63 jaar lid van de Koninklijke Harmonie Concordia.
Enkele weken geleden werd de muzikant gehuldigd door de plaatselijke
muziekvereniging.

Henk Oldenhave blaast al 63 jaar zijn partijtje mee bij Concordia.

Bij de Welkoopwinkels kunnen kinde-
ren meedoen aan een kleurplaatwed-
strijd. Daarmee kunnen ze een ver-
jaardagfeestje in SnowWorld winnen
of kans maken op een van de honderd
troostprijzen. 
Wat moet je doen! Ben je tussen de 6
en 12 jaar oud en wil je graag skiën?
Haal dan de kleurplaat op in één van

de winkels van Welkoop en kleur die
zo mooi mogelijk in. Lever de kleur-
plaat uiterlijk zaterdag 11 februari
2006 weer in bij de kassa van de win-
kel. Je ontvangt dan direct een klein
presentje voor het meedoen. 

Prijswinnaars krijgen uiterlijk 15 april
2006 bericht.

Kleurplaatwedstrijd bij
Welkoop

Bedenk dat het hart ook een spier is!
Een (tijdelijk) positief effect is dat het
gewicht omlaag gaat, want spieren
zijn zwaar en door verlies van spier-
weefsel verliest u gewicht. Ook gaat u
vaak minder wegen doordat u toch
vocht verliest. De voeding van tegen-
woordig bevat al lang niet meer wat
het zou moeten bevatten, en wanneer
u minder gaat eten, krijgt u nog min-
der voedingsstoffen binnen. Een tijdje
minder eten lukt vaak nog wel, maar
op een gegeven moment gaat u toch
weer 'gewoon' eten. Echter, doordat
het lichaam nu trager verbrandt, niet
meer zoveel nodig heeft, is het gedeel-
te voeding wat eerder 'gewoon' was,
nu wel extra, en wordt opgeslagen in
de vorm van VET. Daardoor krijgen
mensen na herhaaldelijk hongeren (of
minder eten) steeds minder spieren,
tragere verbranding en steeds meer
VET!

Om dit steeds terugkerende patroon
(jo-jo effect) te doorbreken, is het be-
langrijk om een beter inzicht te krij-
gen in uw eigen leefstijl. Binnen de or-
ganisatie van Profit World Wide heb-
ben voedingsdeskundigen Bianca te

Veldhuis uit Hengelo (G) en Jans Bake-
ring uit Ruurlo de eerste cursus wel-
zijnscoach gevolgd. Zij hebben daar-
naast al ruime ervaring met Herbalife
producten. Hun belangrijkste taak als
welzijnscoach is mensen bewust te
maken van hun lichaam, voeding en
welzijn. Voeding en leefstijl hebben
een enorme invloed op het welzijn en
de fitheid van mensen. 

Niet alleen overgewichtproblemen
zijn voeding gerelateerd, maar ook ge-
zondheidsklachten als hoofdpijn, wei-
nig weerstand en energie, en zouden
dus voorkomen kunnen worden. Door
middel van eenvoudige vragen over
eetgewoonten en leefstijl wordt een
inzicht gegeven in uw persoonlijke ge-
zondheid op het gebied van voeding-
en leefstijl. Daarnaast wordt uw vet-
percentage gemeten, de vetvrije massa
berekend, het ideale gewicht en advies
gegeven over voeding. Hier komt uit-
eindelijk een advies op maat uit. Zeg
vandaag nog 'Ja' om uw gezondheid te
bewaren. Bel voor een afspraak voor
een gratis en vrijblijvende voedings-
en lichaamsanalyse. (zie advertentie)

Afslanken met behulp van
uw personal welzijnscoach

Wanneer u wilt afslanken door minder te gaan eten of hongeren, dan ge-
beurt het volgende: uw lichaam gaat zuiniger om met brandstof, dus u
gaat naar een trager verbrandingsniveau. Toch heeft het lichaam brand-
stof nodig, en daarom worden de eiwitten in de spieren aangesproken (ei-
wit is makkelijker te verbranden dan vet). Dat is dan ook de reden dat u
zich slap en futloos voelt en slappe spieren krijgt.

NIEUWE REGELS BEVEILIGING
KINDEREN IN AUTO'S GAAN 1
MAART IN

Vanaf 1 maart 2006 -de bedoeling was
eerst 1 januari- gelden er nieuwe re-
gels voor de beveiliging van kinderen
in auto's door autogordels en kinder-
zitjes.

Kinderen van 0 tot 3 jaar verplicht
in zitje
Ook kinderen van nul tot drie jaar, die
vroeger 'los' in de auto mochten zit-
ten, moeten nu in een goedgekeurd
kinderzitje beveiligd zijn. (Let u bij de
keuze van een zitje meer op het ge-
wicht van uw kind dan op zijn leef-
tijd!)

Kinderen kleiner dan 1,35 meter
Kinderen kleiner dan 1,35 meter moe-
ten in de auto zowel voor- als achterin
altijd een goedgekeurd zitje gebrui-
ken of een zittingverhoger in combi-
natie met een autogordel. 

Inzittenden groter dan 1,35 meter
Kinderen en volwassenen die groter
zijn dan 1,35 meter moeten voor- en
achterin een autogordel dragen. 

Kinderzitje? Niet bij airbags!
Airbags die bij een botsing worden 'op-
geblazen' kunnen levensgevaarlijk
zijn voor kinderen in een kinderzitje
op de betreffende zitplaats. Daarom
mag op plaatsen met een airbag geen
kinderzitje worden geplaatst, tenzij
die airbag kan worden uitgeschakeld.
Dat moet u dan niet vergeten!

Geen gordel meer achter de rug
langs
Vroeger mocht in bepaalde gevallen
het deel van de gordel dat over de
schouder en schuin over de borst
loopt achter de rug om worden geleid.
Dat mag in de nieuwe regeling niet
meer. Wel mogen (goedgekeurde) gor-
delgeleiders worden gebruikt om de
gordel op de juiste schouderhoogte te
brengen.

Ook jonge kinderen niet
meer los in auto
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Het  in het buitengebied van Ruurlo
gelegen kleinschalige hotelbedrijf (10
kamers), dat sinds de aanbouw van de
serre De Tuinkamer wordt genoemd,
heeft in de 10 jaar een goede naam op-
gebouwd. 

Zo staat het hotel in diverse hotelgid-
sen vermeld met titels als "De Mooiste
Hotels van Nederland", "Heerlijk Loge-
ren in Nederland en Vlaanderen" en
"Bijzondere Hotels in Nederland en
Vlaanderen". De Tuinkamer, die aan-
gesloten is bij het samenwerkingsver-
band "Holland Hotels", is samen met 2
andere hotels genomineerd voor "Hol-
land Hotel van het Jaar 2006". De no-

minatie is het resultaat van gastenen-
quêtes en een inspectie van het hotel
door de ANWB. In maart wordt be-
kend welk hotel als beste zal eindigen.

Het restaurant van De Tuinkamer
wordt sinds vorig jaar in de Michelin
gids vermeld met een Bib Gourmand,
een teken dat staat voor een uitste-
kend verzorgde maaltijd tegen een
schappelijke prijs. Tevens wordt het
vermeld in andere gidsen, zoals de
Restaurantgids van Ton de Zeeuw (De
Telegraaf) en de Gault Millau (een
soortgelijke gids als de bekende Mi-
chelin gids).

Om het 10-jarig bestaan te vieren krij-
gen de gasten in de maanden februari
en maart een presentje; een lekkere
fles rode of witte wijn om thuis van te
genieten. Zie ook de advertentie.

10-jarig bestaan Restaurant-Hotel
De Tuinkamer te Ruurlo 
En nominatie voor Beste Holland Hotel 2006

In die 10 jaar hebben ze het pension omgetoverd tot een luxe restaurant
met mogelijkheid tot overnachten.

10 jaar geleden namen Jos en Ria Weel Pension "De Herberg" over van de familie Lamme

Bijna tweehonderd bezoekers kregen
een afwisselend programma voorge-
schoteld. Humoristische teksten en
liedjes en indringende beschouwin-
gen met kritische invalshoeken wissel-

den elkaar af. Dan weer had hij het
over zijn jeugd, meer dan veertig jaar
geleden met veel herkenbare situaties
voor de ouderen onder de bezoekers.
Even later heeft Keuper een tekst uit

het heden over het meertalige onder-
wijs. “In Dinxper hebbe wí-j dat al jao-
ren: het Nederlands en het dialect”.
Zijn stem, mimiek en zijn manier van
bewegen versterken zijn optreden als
troubadour en Achterhoekse volks-
zanger. 
De aanwezigen hebben volop genoten.

Publiek geniet van Achterhoekse
volkszanger en troubadour 
Hans Keuper

Met het liedje ‘Suja, suja, kindje’, draaiend aan een ouderwets klein mu-
ziekspeeltje, opende Hans Keuper het concert in de Remigiuskerk op zon-
dag 22 januari. Het was een aangrijpende start van een boeiend concert.

Hans Keuper, de Achterhoekse volkszanger en troubadour spölt liedjes op zijn trekharmonica.

Jong geleerd, oud gedaan. Platteland
Jongeren Bathmen (PJB) zijn twintig
jaar geleden gestart met een toneel-
groep. Deze ‘jongeren’ zijn inmiddels
ervaren toneelspelers die een flink re-
pertoire hebben opgebouwd. Tijd voor

vernieuwing en verdieping, vindt de
PJB en ze hebben voor een andere stijl
gekozen, waarbij ze dicht op of tussen
het publiek spelen.

Hun try-out is in Steenderen, speciaal
voor de Vrouwen van Nu afdeling
Steenderen. PJB heeft voor deze avond
twee eenakters ingestudeerd.

Omdat het een try-out is, is de toegang
gratis. Kom naar ‘het theater’ in Steen-
deren en neem vriendinnen, tantes,
buurvrouwen enzovoorts mee.

NBvP Vrouwen van Nu afdeling Steenderen

Kom naar het theater!
Op maandag 6 februari 2006 pre-
senteert de NBvP Vrouwen van Nu
afdeling Steenderen een ‘Try-out
toneel’ in zaal Het Anker in Steen-
deren. Alle vrouwen uit de gemeen-
te Bronckhorst zijn van harte wel-
kom. De aanvang is 20.00 uur.

De Nrs 1 & 2 van Oost Nederland zijn
rechtstreeks geplaatst de nrs 3 zijn re-
serve. Antoinette Hennink 16 jaar uit
Ruurlo werd met overmacht 1e in de
klasse -63 kg , zij werd afgelopen jaar
3e op het N.K. en was nu op de dis-
trictskampioenschappen veel te sterk
voor de overige deelneemsters. Nienke
Kotlhof 14 jaar uit Groenlo werd ver-
rassend 1e in de klasse tot 52 kg. Elise
Tjoink 14 jaar uit Diepenheim werd 2e
tot 48 kg. Bernice ter Schegget 13 jaar
werd in deze klasse 3e en is dus reser-
ve op het N.K. Anne Evers 13 jaar uit
Borculo werd derde en is dus reserve
in de klasse -57 kg. Rik Koppelman 16
jaar uit Rietmolen plaatste zich met
een mooie 2e plaats bij de heren -20
jaar in de klasse tot 70 kg. De jonge
ploeg van judoschool Leo Buitink mag
zaterdag 4 februari 2006 in Nijmegen

aan de bak op het N.K. judo - 20 jaar.
Op het regionale judotoernooi in De-
nekamp wisten een flink aantal judo-
ka's in de prijzen te vallen. Van Buitink
Eibergen wisten de volgende judoka's
een 1e prijs te halen: Roeland Nales Fa-
bian Schuurmans Timon Schuurmans
Mike van de Esschert Laurence Beu-
sink Wout Duenk Van Buitink Lochem
heeft Leon de Korte een 1e plaats be-
haald. Van Buitink Hengelo gld wisten
Rutger Roeling, Luc van Hal en Dami-
an Krijgh een 1e plaats te bemachti-
gen. Bij Buitink Groenlo werden Ben
te Marveld, Sanne Kolthof , Nienke
Kolthof , Kwala Ess-Bai , Stefanie Bleu-
mink en Rik Lurvink allen 1e. Van Bui-
tink Markelo kwam Stijn Jager met
een 1e plaats terug en van Buitink
Ruurlo wist Myrthe Roesthuis knap 1e
te worden.

Op het Internationale judotoernooi in
Groesbeek vielen Luc van Hal en Jean-
ne van Hal uit Hengelo gld beide in de
prijzen. Ze werden beide knap 2e op
dit Internationale judotoernooi. Zij
waren de enige afgevaardigen van ju-
doschool Leo Buitink die hieraan mee-
deden.

4 Judoka's Leo Buitink geplaatst
voor N.K. -20 jaar Nijmegen

Zaterdag 28 januari 2006 in sport-
hal de Haverkamp in Markelo wer-
den de selectie wedstrijden voor
het N.K. judo -20 jaar gespeeld
Hiervoor hebben vier judoka's zich
geplaatst die zaterdag 4 februari in
Nijmegen mogen spelen op het
N.K.

P.K.V.
Uitslagen Kleindierenexpo Utrecht
Konijnen:
Franse Hangoor: R. Bruinsma 1xZG,
1xG, Bram Bruinsma 1xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 2xF,

2xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
1xF, 2xZG
Hollander: T. Janssen 3xZG, 2xG, K.
Hietbrink 2xF, 2xZG
Rus: E.J. Huurnink 2xG

D i e r e n s p o r t

Zondag 5 februari wordt voor de
28e keer een middag gehouden
voor trekharmonicaspelers in
Sport- en Cultuurcentrum Oosseld
te Doetinchem. De zalen zijn open
van 13.00 tot 17.30 uur. In de cultu-
rele zaal kunnen de gevorderde
harmonicaspelers terecht. De Oos-

tenrijkse Steierspelers spelen in de
vergaderzaal. 
Beginners voor de nieuwe cursus,
die medio april begint, kunnen
zich opgeven bij Jos Gores. 
Voor meer informatie: www.har-
monica-oost.nl

Trekharmonicamiddag
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Er is een schaatscircuitje uitgezet om
de terrasparasollen. De bochten van
de 15-meter baan worden afgezet door
strobalen. Vanuit de verwarmde hooi-
berg-skybox kan het publiek de wed-
strijd volgen. Gezellige muzikale om-
lijsting maakt de sfeer compleet.
Het Terrasijsbaantje ijs gratis toegan-
kelijk voor gasten van Pannekoekboer-
derij De Heikamp. "Het ijs was van goe-
de kwaliteit", aldus ijsmeester en koks-
maat Bart Geverink, die al menig uur-

tje heeft doorgebracht met het prepa-
ren van de piste. "De eerste trainings-
tijden bewijzen dat we hier een snel ijs
kunnen hebben". 
"Als het blijft vriezen lijkt het ons leuk
om volgende week op deze unieke Ter-
rasschaatsbaan ook een uniek kampi-
oenschap voor kinderen te organise-
ren, het 1e Nederlandse Kampioen-
schap Terrasschaatsen voor 4, 5 en 6
jarigen" zegt eigenaar Bert van Zijt-
veld.

4, 5 en 6-jarigen kunnen zich zaterdag
4 februari ter plekke inschrijven vanaf
12:00 uur. Aanvang wedstrijd 14:00
uur. Deelname is gratis.
Er kan vanaf 11 uur ´s ochtends ge-
traind worden. Iedere deelnemer is
verzekerd van een leuke prijs! Zolang
het vriest zal de mini-kinder ijsbaan
bij De Heikamp open zijn, de toegang
gratis.

De Heikamp verwacht een gezellige
drukte de komende dagen en zal zor-
gen voor voldoende (pannen)koek en
sopie.

Schaatsen bij De Hooiberg

Het terras voor de Hooiberg bij Pannekoekboerderij De Heikamp in Ruur-
lo is de afgelopen week omgetoverd tot een ware kinderschaatsarena.

Landschapsbeheer Gelderland organi-
seert jaarlijks diverse cursussen in na-
tuur- en landschapsbeheer voor vrij-
willigers, agrariërs en particulieren.
De cursus ‘hoogstamfruitbomen’
werd gegeven door de heren Jan Hui-
dink en Bernard Witteveen, beide van

Landschapsbeheer Gelderland. Doel is
een en ander te leren over het onder-
houd van oude hoogstamfruitbomen
en het vormsnoeien bij jonge exempla-
ren.

De cursisten, vrijwilligers van Land-

schapsbeheer Gelderland, Het Steen-
ders Landschap en andere belangstel-
lenden, konden de theoretische leer-
stof in de praktijk brengen op diverse
locaties rond het stadje Bronkhorst en
in en rond het dorp Steenderen.

Informatie over de cursussen van de
Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land op de internetsite: 
www.landschapsbeheergelderland.nl.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Veel animo voor cursus 
hoogstamfruitbomen

De Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseerde in de gemeente
Bronckhorst in januari 2006 een ‘cursus hoogstamfruitbomen’. Twee
theorieavonden gingen vooraf aan een praktijkdag. Rond de dertig cursis-
ten volgden deze cursus.

In diverse boomgaarden in Bronkhorst en Steenderen werd het in theorie geleerde over snoeien in de praktijk gebracht, onder toeziend oog
van Bernard Witteveen en Jan Huidink.

Een probeersessie kost namelijk nor-
maal ¤ 10, maar in de actiemaand fe-
bruari 2006 wordt deze voor ¤ 5,- aan-
geboden. Een afsprakenkaart voor 10
keer 50 minuten is daarna voor het
normale tarief verkrijgbaar. Een klant,
die een nieuwe klant meebrengt, mag
een keer gratis.
De werkwijze van de Bodyformer is ge-
baseerd op spierstimulatie en bind-
weefselversteviging, waardoor omlig-
gend vetweefsel wordt afgebroken en
afvalstoffen worden verwijderd.
Het apparaat blijkt hiermee een effec-
tieve afslankmethode, want toegepast
op de buik, billen en bovenbenen is
het verdwijnen van enkele centime-
ters al snel zichtbaar. Omdat het li-
chaam door deze stimulatie meer
'werk' gaat verrichten wordt geadvi-
seerd om veel water te drinken, min-
stens twee liter.

De Bodyformer is ideaal om na een
zwangerschap weer in vorm te komen.
En mensen die het afvallen als doel
hebben gesteld, kunnen in combina-
tie met het gebruik van de Bodyfor-
mer een maaltijd plus of een dergelijk
afslankprogramma volgen. Daarnaast
versnelt beter, bewust en met mate
gaan eten en langzaam het persoonlij-
ke eetpatroon veranderen, in combi-
natie met het gebruik van de Bodyfor-
mer het proces. Na drie weken zijn de
resultaten al duidelijk waarneembaar.

Het apparaat werkt simpel maar effec-
tief. De gewenste spieren spannen aan
door de impulsen, die via 24 contact
kussentjes, pads genoemd, worden
verzonden.

Een behandeling duurt vijftig minu-
ten en daarbij geldt een ‘opwarmings-
fase’, een ‘trainingsfase’ en een ‘afkoe-
lingsfase’, wat van groot belang is voor
de spieren. Het apparaat beschikt over
veel programma’s en het is mogelijk
om de sterkte van de spiercontractie
tijdens het programma individueel
aan te passen.

Een programma is in het begin inten-
sief: drie keer in de week gedurende
twee weken. De derde week wordt, af-
hankelijk van de resultaten twee of
drie keer het programma doorlopen.
Na nog een week twee keer, kan verder
worden volstaan met een keer per
week.
“Een keer in de week is voldoende om
het bij te houden,” aldus Elly Beuseker
van De Vijzel. “Ik reken toch wel een
uur per behandeling, omdat het aan-
leggen van de pads ook even tijd in be-
slag neemt. Deze moeten zorgvuldig
worden geplaatst, anders voelt het
niet goed.” 
De Bodyformer staat, naast de zonne-
bank, in een apart ingerichte ruimte,
met een televisie en diverse tijdschrif-
ten. Tijdens het strakker worden van
de spieren, goede vetverbranding en
betere doorbloeding van de huid, is
het gelijktijdig ontspannen van het
hele lichaam erg prettig.

“En de zomer komt er ook weer aan,”
zegt Elly, die daarom juist in deze pe-
riode de Bodyformer wat meer onder
de aandacht wil brengen. De Vijzel
Drogisterij, Dorpsstraat 7, 7221 BM
Steenderen, tel. (0575)451296.

Nieuw bij de Vijzel Drogisterij Steenderen

Bodyformer M+
Sinds enige tijd is bij De Vijzel Drogisterij in STeenderen neen nieuw ap-
paraat beschikbaar: de Bodyformer. Hiermee kan men op een relaxte ma-
nier slanker en fitter worden zonder zware training en moeilijke dieten.
Om kennis te maken met deze apparatuur is in de maand februari een
acite: proberen voor de helft van de prijs.

Elly Beuseker van De Vijzel Drogisterij in Steenderen laat de Bodyformer M+ zien.



Er was een comité opgericht die zich
inspande om de molen de Olde Kaste
te behouden. In de jaren 1929 en 1930
werd het meeste benodigde geld inge-
zameld. Nu moest de familie Wissink
nog overgehaald worden, maar dat
liep uiterst moeizaam. De onderhan-
delingen sleepten zich voort tot 1931.
De Zutphense Courant van 28 mei:
“(..) Toen de overdracht plaats zou heb-
ben vond mevr. Wissink verschillende
bepalingen in het huurcontract on-
aannemelijk, waardoor men niet tot
overeenstemming kwam. Van beide
zijden bleef men tamelijk onverschil-
lig. Thans is er weer hoop. Op ‘t eind
dezer week komt de voorzitter van de
Hollandsche Molen hier om te trach-
ten door van weerskanten wat toe te
geven, de zaak tot een goed einde te
brengen.” Ook de komst van het defti-
ge heerschap mocht niet baten, Grada
Wissink was er niet van onder de in-
druk, ze gaf geen duimbreed toe.

Op 23 juni 1931 meldde de Zut-
phense Courant het einde:
“De onderhandelingen betreffende de
overname van de bekenden stan-
daardmolen de Olde Kaste door de ver-
eeniging De Hollandsche Molen kun-
nen thans definitief als geëindigd
worden beschouwd. Het is helaas niet
gegaan, zooals de velen, die de actie
voor behoud ervan zoowel geldelijk
als anderszins steunde, hadden ge-
hoopt en verwacht. Het oude bouw-
werk herinnerend aan het verleden,
heeft er den langsten tijd gestaan: zijn
lot is thans voorgoed beslist: 
het wordt gesloopt!

Het plaatselijk comité heeft geen
moeite ontzien, om dien ouden mo-
len voor afbraak te behoeden. Het wist
een voldoende bedrag bijeen te krij-
gen voor aankoop en restauratie. De
Hollandsche Molen zou hem daarna
in eigendom krijgen en tegen een ma-
tigen prijs weder in huur geven aan de
tegenwoordige eigenares. Omtrent
overname, verder gebruik, onder-
houd, verzekering etc. was men tot
overeenstemming gekomen. Kortom
de zaak scheen in kannen en kruiken.
Alleen de jaarlijks op te brengen huur
vond de eigenares te hoog. De Hol-
landsche Molen bleef echter bij haar
eenmaal bedongen prijs met het ge-
volg dat beide partijen elkaar niet wis-
ten te naderen over een verschil van
een belachelijk, klein bedrag aan
huur.
Het comité overweegt thans plannen
om met goedvinden van de gevers, het
reeds ontvangen geld te bestemmen
voor een evt. met afbraak bedreigde
molen van hetzelfde type in de naaste
omgeving.”
Een dag later was er raadsvergadering
in Hengelo. De molen was geen agen-
dapunt, er werd geen vraag over ge-
steld... Blijkbaar was het voor de ge-
meenteraad niet erg belangrijk.

De Hollandsche Molen maakte in haar
jaarverslag wel melding van de mis-
lukte poging tot behoud: “Wij zijn
nog niet zoo ver, dat geen enkele mo-
len meer verdwijnt en ditmaal moe-
ten wij als verloren signaleeren de Ol-
de Kaste te Hengelo (G.), alle moeite en
medewerking ten spijt. De minimale
medewerking der eigenaresse veroor-
zaakte het fiasco.”
Opvallend is in elk verslag de lof van
de vereniging over het actiecomité,
met name freule Martini die de ziel
was van het comité. In het laatste ver-
slag druipt het slijm uit de tekst: “Dit
doet niets af aan de groote verdien-
sten, welke wijlen Jonkvr. E.P.A.E. Mar-
tini voor dit geval heeft gehad, want
zij was de ziel van de plaatselijke actie
tot behoud. Haar naam zal als een on-
zer hulpvaardigste vrienden in de ge-
schiedenis der Vereeniging blijven
voortleven.”

Toch was het nog niet helemaal ge-
daan. Van de gemeente werd niets ver-
nomen, maar de VVV deed nog wel
een poging om alsnog de molen te
redden. Mevrouw Wissink wilde de
molen al laten slopen, maar de VVV
wist uitstel te verkrijgen. Opnieuw

was er hoop. Maar nog tijdens deze on-
derhandelingen liet weduwe Wissink
plotseling haar zwager komen om de
molen te slopen, zo blijkt uit het arti-
kel uit de Zutphense Courant van 5 de-
cember 1933:
“Hengelo 4 dec. Eindelijk – en nu ook
voorgoed – is ‘t afgeloopen met de Ol-
de Kaste, waarover in de laatste paar
jaren zooveel is geschreven en gespro-
ken. Het oude bouwwerk, dateerend
van 1659, ligt bijna aan de grond. Zon-
der dat we eenig vermoeden hadden,
is deze morgen met de afbraak begon-
nen. Men zal zich herinneren, dat een-
ige weken geleden de eigenares ook
het plan had hem te sloopen, nadat de
onderhandelingen met De Holland-
sche Molen op niets waren uitgeloo-
pen. Op ‘t laatste moment wist toen ‘t
bestuur der Ver. voor Vreemdelingen-
verkeer te verkrijgen, teneinde op-
nieuw en i.s.m. het plaatselijk comité
tot behoud van de molen onderhande-
lingen aan te knoopen. Zoo stonden
de zaken voor ong. 6 weken. En hoe
langer deze onderhandelingen duur-
den, des te grooter werd de vrees bij
den belangstellenden, dat ook thans
geen resultaat zou worden bereikt.
Die vrees is gebleken gegrond te zijn,
toen ons heden namens de eigenares
als Sint-Nicolaas-surprise de verrassen-
de mededeeling werd gedaan dat de
genadeslag reeds was toegebracht aan
dit troetelkind van zooveele folkloris-
ten in den Achterhoek, die allen teza-
men niet bij machte bleken het voor
ondergang te behoeden.”
De sloop was om half vijf ‘s ochtends
begonnen en uitgevoerd door zwager
H. Elizen uit Twello, getrouwd met
een van de dochters van Wissink. In al-
le vroegte, ‘s ochtends om half 5, alsof
er geen getuigen mochten zijn. Hout
van de molen is later nog gebruikt in
de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk op het Pas-
plein in Doetinchem.

Gemeenteambtenaar Morsink die
veelvuldig in de archieven dook en on-
derzoek deed, dacht heel anders over
haar en haar vriend de burgemeester.
Hij uitte in 1949 felle kritiek op de
sloop van de historische molen. Zijns
inziens was dit niet nodig geweest en
vooral te wijten aan de verkeerde sa-
menstelling van het comité:
“Het comité heeft wel pogingen ge-
daan, doch deze zijn enerzijds door
ontactisch optreden van het comité,
anderzijds door te geringe medewer-
king van de eigenaresse en de bevol-
king mislukt. Het comité was niet
juist samengesteld. Op de eerste
plaats had men rekening moeten hou-
den met het feit, dat de eigenaresse
katholiek was en de molen in een ab-
soluut katholieke omgeving stond.
Niet één der comitéleden was katho-
liek! Men moet in een dergelijk geval
rekening houden met de gevoelighe-
den van de bevolking.

Op de tweede plaats was de voorzitter
(burgemeester Reynst) iemand, die
daarvoor absoluut ongeschikt was.
Werk ervoor doen lag niet op zijn weg!
Daarenboven moest de bevolking hem
ook niet! Met de “gewone man” om-
gaan lag hem in het geheel niet. Zijn
uitlatingen waren in dit opzicht meer
dan eens beneden peil. Allen wat
“adel” was telde mee. Ook jonkvrou-
we Martini was niet de geziene per-
soon. Hierdoor werd de zaak niet be-
ter. Beiden waren ongehuwd en zeer
dik met elkander bevriend!
Bij de onderhandelingen is jonkvrou-
we Martini zeer ontactisch opgetre-
den, door – toen er nog geen sprake
van was dat de molen van eigenaresse
zou veranderen – een aanmatigende
houding aan te nemen, alsof zij reeds
het beheer had over de molen. Dit
heeft de eigenaresse in hoge mate ge-
hinderd. Zij heeft mevr. Martini dan
ook de deur gewezen.
De overige bestuursleden uit Hengelo
Gld (E. Vleeming en J. Weide) waren
brave mensen, doch durfden om ver-
schillende redenen niet tegen deze
twee op te treden.
De comitéleden buiten Hengelo (Klok-
man, Langeler, Gimberg, Den Tex)
hebben ieder voor zich wel de nodige

moeite gedaan, doch waren niet in
staat de zaak te redden.
Wie het initiatief voor de samenstel-
ling van het comité heeft genomen is
niet bekend, maar waarschijnlijk
heeft burgemeester Reynst hier een
groot aandeel in gehad. Men had na-
tuurlijk op de allereerste plaats moe-
ten aanwijzen pastoor Th.J.J. Thuis
van de Keijenborg. Hij was een groot
liefhebber van oudheden en zijn in-
vloed was van dien aard, dat de opzet
zeer zeker zou zijn geslaagd. Doch hij
werd gepasseerd.
Ook de eigenaresse was niet de per-
soon – en zeer zeker niet haar zoon –
waarmede in het onderhavige geval,
vruchtbaar kon worden gewerkt. Het
optreden van jonkvrouwe Martini had
hen uitermate boos gemaakt. Van hun
kant bezien terecht! Jammer echter,
dat hierdoor een dergelijk historisch
gebouw verloren is gegaan. Ook ten
opzichte van de financiën kon men
niet tot overeenstemming komen.
Mijns inziens waren deze bezwaren
echter wel uit de weg te ruimen ge-
weest.
Persoonlijk heb ik de meeste leden zo
goed gekend dat ik ervan overtuigd
ben, dat er wat te bereiken was ge-
weest. De genoemde twee leden vorm-
den de grootste hinderpaal en zijn de
oorzaak geweest dat de bevolking in
haar geheel er buiten is gehouden.
Het heeft echter zo niet mogen zijn.
Hengelo Gld heeft daarmede een der
mooiste en oudste bouwwerken ver-
loren.”

G. Morsink, 7 October 1949

Er was sprake van een combinatie van
nadelige factoren: geen goede samen-
stelling van het comité, slechte ver-
houding en communicatie tussen co-
mité en familie Wissink. Geld was het
probleem niet, bevestigt Hannie Nieu-
wenhuis, kleindochter van de weduwe.

Hannie over het verdwijnen van de
molen:
“De molen was sterk vervallen na
opa’s dood in 1924. De familie Wis-
sink wilde niet meewerken aan be-
houd van de molen, omdat ze dan ook
de grond kwijt waren, dat moesten ze
er maar bij schenken. Opoe Wissink
was een “strabante, een baasfrom-
mes”. Ze moest de molen doen met de
zoon Herman. Het was geen kwestie
van geld, want ze hadden zelf genoeg
geld. Na haar overlijden heeft ze nog
schenkingen gedaan in Keijenborg.
Ook in de familie is nog wel geld aan-
geboden, maar dat was het punt niet.
In Buurse Zand (bij Usselo) stond een
zelfde soort molen, gekocht door Van
Heek. Deze is wel bewaard gebleven.
De Olde Kaste-molen was ouder.”

Nog een factor mag toegevoegd wor-
den: de instantie om molens in stand
te houden wilde alleen maar bemid-
delen en winst maken, maar wilde
zelf niet veel investeren. Uit de laatste
passage van het jaarverslag blijkt zelfs
dat het in hun voordeel was dat de
molen gesloopt werd. Met de burge-
meester en de jonkvrouwe hadden ze
geregeld dat ze wel het ingezamelde
geld kregen!:

“Bij de terugbetaling der ingekomen
gelden, waartoe moest worden over-
gegaan en waarvan de leiding berust-
te bij den Burgemeester Jhr. Mr. A.
Reynst, had deze de vriendelijkheid
den schenkers de keus te laten tus-
schen verschillende bestemmingen
voor hun giften. Het deed ons genoe-
gen te ondervinden, dat van menigen
schenker de liefde voor den windmo-
len zich verder uitstrekte dan tot de
Olde Kaste, zoodat een deel der giften
in de kas der vereeniging vloeide. Den
Burgemeester betuigen wij onze er-
kentelijkheid voor zijn medewerking.”

De vereniging, die overigens ook veel
molens van sloop wist te redden,
komt hierdoor in een ander daglicht
te staan. Zij hadden immers liever
geld in de kas, dan al het ingezamelde
geld te gebruiken voor de koop en ex-
ploitatie van een molen, waarvan de
toekomst onzeker was en de relatie
met de molenaar slecht was. Had hier
ook de gemeente niet een rol in kun-
nen spelen? De kritiek van Morsink op
de burgemeester lijkt terecht. Hier
was immers toch een groot belang ge-
moeid, een uniek stukje erfgoed werd
hierdoor verkwanseld.

FAMILIE WISSINK
De Olde Kaste was lange tijd in bezit
van de familie Wissink, een oud Ach-
terhoeks geslacht. Bertie en Hannie
Nieuwenhuis-Boerhof vertelden meer
over de geschiedenis van de familie.

In de stamboom zien we deze lijn:
– Jan Wissink 1759-1833.
– Gerhardus J. Wissink 1793-1849,

landbouwer – molenaar.
– Hermanus Wissink 1831-1906, mo-

lenaar – bakker. In 1860 begon Her-
man met de bakkerij. Aanvankelijk
was het een landbouwbedrijf met
maalderij.

– Gerardus Josephus W. Wissink 1868-
1924. Hij trouwde met Gerarda M.M.
Wissink-Stapelbroek 1867-1941, de
‘weduwe Wissink’ in bovengenoemd
verhaal.

Dit waren de grootouders van de hui-
dige bewoners. Zij kregen 8 kinderen,
waarvan 7 meisjes. Alleen de jongste
was een zoon:
1. Johanna (Anna) 1894-1965 x H.

Schennink, Keijenborg.
2. Maria (Marie) 1895-1968) (“Ma Besse-

link”) x Herman Besselink, Hengelo.
3. Harmina (Mina) 1897-1978 x H. Eli-

zen, Twello.
4. Elisabeth (Lies) 1898-1960, Hengelo.
5. Henrica (Riek) 1900-1993 x Boerhof,

Wijhe (dochter Hannie x Bertie
Nieuwenhuis).

6. Theodora (Daatje), 1903-1972.
7. Gerharda (Gonda), 1905-1999.
8. Herman, 1909-1987 x H.B. Smeenk.

Zeven dochters, dat was natuurlijk
heel bijzonder. Toch bleven er een
paar ongehuwd. Daatje en Gonda ble-
ven op de Olde Kaste wonen.
Gerda Wissink, dochter van Herman,
schreef in 1982 in een herinnerings-
boek:
“Als klein meisje van 4 jaar was ik
altijd bij mijn tantes op de Olde Kaste.

Er was toen oorlog en bij luchtalarm
ging alles naar de schuilkelder. Voor-
op tante Lies met het familiealbum,
tante Gonda met de bonnen en de
schaar, achteraan tante Daatje met ...
de centen!”

Op 26 februari 1909, de geboortedag
van Herman Wissink, werd een krui-
denierswinkel geopend. Na de sloop
van de molen in 1933 bleven de bakke-
rij en de kruidenierswinkel bestaan.
Het landbouwbedrijf verdween in
1937 toen Herman Wissink een eigen
boerderij bouwde vlakbij de bakkerij/
winkel/huis (Olde Kaste 6). Een van
zijn 10 kinderen woont daar nog.

Hannie Nieuwenhuis: “Mina en Marie
stonden eerst in de winkel. Anna gaf
naailes, ze liep mank na een val. Na-
dat Mina en Marie getrouwd waren
kwam vooral Daatje in de winkel,
Gonda sprong bij. Alle klanten kregen
een zakje snoep bij de boodschappen.
Daar ging van alles in, ook bonbons.
Daarom kwamen klanten overal van-
daan. Tante Daatje was een heel soci-
aal mens.
Kruideniers onder elkaar hielpen el-
kaar in die tijd. Als iemand tekort had,
leende hij bij de ander. In de winkel
was van alles te koop: hoeden, dames-
korsetten, snoep, fietslampjes, veters,
klompen, eieren, touw, alle levens-
middelen. Ook het brood uit de bakke-
rij was te koop in de winkel. Dat wa-
ren nog broden van 16 ons. ‘s Zondags-
morgens kwam men uit de kerk op de
koffie. Dan zaten mannen met zijn
drieën op een lange bank. Zo konden
ze zien wie er binnen kwam.
Hein Ehringfeld was de bakker. Hij
was een vrijgezel, die meer dan 27 jaar
bij de familie Wissink in huis woonde.
Voor hem was er twee maal een Wim
Jansen als bakker.
De zaak is op tijd gestopt, voordat de
grote supermarkten kwamen. In 1975
is alles gesloopt op het witte gebouw
na. Dit was oorspronkelijk het stoom-
gemaal van de korenmolen. Een mo-
lensteen ligt voor de kerk van Keijen-
borg, een ander ligt hier op de zolder.
Toen is het huidige huis gebouwd.
Gonda kwam bij ons in huis, tot haar
dood in 1999.”
Hentje Voskamp vertelde dat ook Arie
Middelkoop bakker was bij de familie
Wissink.

Gonda Wissink achter de toonbank

In april 1975 werden winkel, bakkerij
en het oude huis gesloopt. De vuren
van de oven van de bakkerij waren al
vijf jaar daarvoor gedoofd. De naam
Olde Kaste leefde voort in de naam
van de weg, die vroeger langs de mo-
len liep, inmiddels doodlopend. Ook
de naam van het verenigingsblad van
de oudheidkundige vereniging kreeg
de naam de Olde Kaste. Maar dat de
molen zelf niet gered kon worden, on-
danks het instellen van een comité,
mag een zwarte bladzijde in de histo-
rie van Hengelo genoemd worden.
W.J.M. Hermans (met dank aan Han-
nie en Bertie Nieuwenhuis).

Old Hengel
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Het oude huis en bakkerij. Daar tussenin de ingang van de winkel



Band Bill Wyman schittert tijdens 
Bluesnight Westendorp

Expositie Yoshina Davelaar in etalage
‘Achter het Raam’ 

De Bluespurist was wellicht niet he-
lemaal tevreden, want Bill’s Rhythm
Kings speelden niet alleen blues,
maar ook soul (met zanger Eddie
Boyd en zijn bekende telefoonnum-
mer en ook zangeres Beverly Skeete),
gospel (Andy Fair-weather Lowe
sleepte de zaal mee in zijn weer-galo-
ze ‘We shall overcome’) en jazz (een

genre waarin vooral gitarist Albert
Lee excelleerde) en alles in een vorm,
waardoor het publiek steeds enthou-
siaster werd. Bill Wyman vervult in
de band de rol van bassist en speelt
in die rol onopvallend meesterlijk,
want elke toon uit zijn shortscale
bas komt precies op de juiste plek.
De muzikale vonk van de Rhythm
Kings sloeg over op het publiek en
ketste zeker ook weer terug naar de
band, die daardoor langer dan twee
uur achtereen bleef spelen,
waardoor Bill Wyman zich na
afloop, na een ‘We want more’
moest verontschuldigen voor hun
enthousiasme en aankondigde nog
slechts één nummer als toegift te
mogen spelen.
Na dit geweld mocht Roscoe Chenier
in de kleine uurtjes (hij begon pas na
2.30 uur te spelen) proberen de zaal

naar een volgend kookpunt te bren-
gen. Helaas haakten velen (en ook de
schrijver van dit stuk) na een aantal
nummers af. Deze Chenier kon niet
brengen wat je van een man met
zo’n beroemde achternaam mag ver-
wachten. Daarbij deed het waar-
schijnlijk ook geen goed, dat hij
werd begeleid door een, op zich niet
slecht spelende, gelegenheidsband
en er voor aanvang van elk nummer
moest worden afgesproken in welk
akkoord er begonnen moest worden.
In omgekeerde volgorde met Bill
Wyman (klein iel mannetje trou-
wens, nauwelijks 1.60 lang en zeker
niet zwaarder dan 60 kg) was het
optreden van Roscoe wellicht beter
‘gevallen’ en dit was aanvankelijk
ook de planning van de organisatie,
maar Bill Wyman wilde liever als
tweede band in verband met zijn
strakke tour-schema.

Van 1 februari t/m 15 maart expo-
seert de Haarlemse fotografe
Yoshina Davelaar enkele van haar
foto’s in ‘Achter het Raam’, etalage

voor beeldende kunst in Laag-
Keppel.

Yoshina fotografeert in het dagelijks

leven in opdracht, maar maakt daar-
naast ook vrij werk. Vaak probeert
Yoshina de kijker enigszins te mis-
leiden met haar foto’s, bijvoorbeeld
door het fotograferen van een klein
deel van een groter geheel. Hierdoor
ontstaat een op zichzelf staand
beeld dat de kijker prikkelt om nog-
maals vanuit een ander gezichts-
punt te kijken.

Kijk voor meer informatie op
www.yoshina.nl.

‘Achter het Raam’, door de eigena-
ren ook wel aangeduid als de
‘kleinste tentoonstellingsruimte van
Gelderland’, biedt de mogelijkheid
aan beeldend kunstenaars hun werk
te presenteren in de etalage van het
voormalig postkantoor aan de
Dorpsstraat 9a in Laag-Keppel. 

En als u dan toch in de Dorpsstraat
bent, brengt u dan ook eens een
bezoek aan de ongeveer 150 jaar
oude watermolen. De molen is geo-
pend als de vlag buiten hangt.

De verwachtingen waren hooggespannen, want je kunt dan wel jaren-
lang bassist geweest zijn bij de Rolling Stones, maar dat wil nog niet zeg-
gen dat een volgende band waaraan die naam verbonden is, eveneens
over legendarische kwaliteiten kan beschikken. In zaal ‘de Vos’ was er
alles aan gedaan om het optreden tot een succes te maken. Zo was het
podium verhuisd en vergroot en was er een grotere geluidsinstallatie
gehuurd om de 10-mans formatie goed tot z’n recht te laten komen. Maar
de band maakte het meer dan waar en wederom zijn organisatoren Gert
Lovink en Mario Tenk er in geslaagd om van de Bluesnight een succes te
maken. Voorafgaande aan de Bluesnight was overdag Radio Gelderland
te gast in café ‘de Vos’ om in het kader van de promotie van kleine ker-
nen Westendorp de gelegenheid te bieden zich cultureel en maatschap-
pelijk te presenteren aan het luisterende Gelderse publiek..

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

Jaarvergadering Hengelsport-
vereniging Hummelo en Keppel

TTiijjddeennss  ddee  jjaaaarrvveerrggaaddeerriinngg,,  ddiiee  ddee
hheennggeellssppoorrttvveerreenniiggiinngg  HHuummmmeelloo
eenn  KKeeppppeell  oopp  1177  jjaannuuaarrii  iinn  rreessttaauu--
rraanntt  ’’tt  HHaarrtt  vvaann  HHuummmmeelloo  hhiieelldd,,  ggaaff
vvoooorrzziitttteerr  ddhhrr..  BBeennnniiee  vvaann  TTiill  uuiittlleegg
oovveerr  hheett  ssaammeennggaaaann  vvaann  ddee  NNVVVVSS  eenn
ddee  OOVVBB..  OOnnddeerr  ddee  nniieeuuwwee  nnaaaamm
SSppoorrttvviisssseerriijj  NNeeddeerrllaanndd  zzaall  eerr  iinn
22000077  eeeenn  ssppoorrttvviissvveerrgguunnnniinngg  kkoo--
mmeenn,,  mmaaaarr  bblliijjfftt  hheett  vveerrgguunnnniinngg--
sstteellsseell  ddiitt  jjaaaarr  nnoogg  oonnggeewwiijjzziiggdd..
VVeerrvvoollggeennss  ddeeeedd  ddhhrr..  TThheeoo  WWiilllleemmss
vveerrssllaagg  vvaann  ddee  jjeeuuggddaaccttiivviitteeiitteenn  vvaann
hheett  aaff--ggeellooppeenn  jjaaaarr..

Bij de bestuursverkiezingen werden
Bennie van Til en de commissaris-
sen Hans Jansen, Rudie ten Oever en
Henk Luikink bij acclamatie herko-
zen. Carl Visser trad en zal worden
opgevolgd door Michiel Donder-win-
kel.
In de vergadering werd besloten dat
karpervissers in de Dode Arm van de
Oude IJssel verplicht zijn om een
onthaakmat te gebruiken.
Naast de contributie werd ook het

wedstrijdschema vastgesteld met
voorjaarswedstrijden op 12 maart
en 9 april, zomerwedstrijden op 21
mei, 30 mei, 20 juni, 4 juli, 23 juli,
17 september en 8 oktober, najaars-
wedstrijden op 15 en 29 oktober en
de wedstrijd met Hengelsport Reus
op 20 augustus. Verder zal op 24
juni gestreden worden om het kam-
pioenschap van Bronckhorst met
deelnemers van alle hengelsportver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst. Tot slot zal de vereniging op 2
september op uitnodiging van de
vereniging uit Heek (Dld) daar gaan
deelnemen aan een wedstrijd.
Leden van de vereniging gaan op 6
juni en 15 augustus het viswater
met z’n oevers schoonmaken. De
leden worden dan om 19.00 uur bij
de ophaalbrug in Laag Keppel ver-
wacht.
Na afloop van het bestuurlijke deel
werd de bijeenkomst afgesloten met
het vertonen van een tweetal films
over viswater en vissen.

Cursus 
'Fibromyalgie, hoe verder.....'

Sensire organiseert in Doetinchem
de cursus 'Fibromyalgie, hoe ver-
der.....' voor patiënten met fibromy-
algie, waarbij de diagnose door een
arts is bevestigd. 
De cursus is tevens bedoeld voor
partners of een andere direct be-
trokkene omdat fibromyalgie ook
gevolgen heeft voor de naaste
omgeving van de patiënt. 
Voorafgaand aan de cursus vindt er
een gratis informatiebijeenkomst
plaats waar u kennis kunt maken
met de docent. 
Verder krijgt u informatie over
doel en opzet van de cursus.

Wat is Fibromyalgie?
Fibromyalgie is een chronisch pijn-
syndroom. Chronische pijn is ern-
stig en ingrijpend in het dagelijkse
leven. Veel fibromyalgiepatiënten
hebben last van angst en onzeker-
heid. Soms is er een lange weg ge-
gaan, voordat de diagnose fibromy-
algie werd vastgesteld. Veel patiën-
ten zijn daardoor gaan twijfelen aan
zichzelf en denken dat ze zeuren.
Door deze problemen voelt men
zich soms alleen staan. Door kennis
over uw lichaam en ziekte te verza-
melen, krijgt u meer inzicht in uw
situatie. Door de pijn leert u uw

grenzen kennen en uw levensstijl
aan te passen.
Centraal in deze cursus staat het
leren omgaan met veranderingen
die door fibromyalgie zijn ontstaan.
De cursus bestaat uit negen weke-
lijkse bijeenkomsten van twee uur.
Drie maanden na afloop volgt een
terugkomstbijeenkomst.
Op woensdag 1 maart  is er van 9.30
tot 11.30  uur een gratis informatie-
bijeenkomst in het kantoor van
Kruiswerk Oost-Gelderland, Edison-
straat 103, Doetinchem.
Bij voldoende belangstelling zijn de
data voor de cursus de woensdag-
ochtenden 15, 22, 29 maart, 5, 12,
19, 26 april, 10 en 17 mei en een
terugkombijeenkomst op 13 septem-
ber. 
De bijeenkomsten worden gehou-
den in het kantoor van Kruiswerk
Oost-Gelderland in Doetinchem van
9.30 tot 11.30  uur. De totale kosten
voor deze cursus van 10 bijeenkom-
sten bedragen  7 euro per persoon.

Aanmelden voor zowel de informa-
tiebijeenkomst als de cursus kan via
het tel. 0900-9864 (lokaal tarief). Via
dit nummer kunt u ook nadere
informatie krijgen over de cursus.

TUINBEURS
DOETINCHEM

16-17-18-19 FEBRUARI

Stand hal 1 plaats 83. 

U KOMT TOCH OOK?
In onze ‘kwekerij stand’ kunt u genieten van 

groente- en tuinkruiden. Ook bijzondere tuinzaden 
en aardbeien-bomen zijn aanwezig.
Gemberplanten zijn er in 3 kleuren. 

Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten!

Tuincentrum

Rijksweg 14, 6996 AC  Drempt, telefoon 0313 - 473033
fax 0313 - 473343, E-mail: Bloemendaal22@zonnet.nl
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Een ziekenhuus tussen Vorden
en Hengel. Aan de Hengelose-
weg/Schimmeldiek in Vorden
geet dat gebeurn. De tekening
in de krante gif een goeien in-
druk en de toestemming is er al.
Dit jaor gaot ze al beginnen. Iej
kunt terechte veur specialis-
tische behandelingen. D'r bunt
onderzoeks en operatie kamers
en de meest geavanceerde ap-
paratuur voor ondermeer anes-
thesie, rontgenfoto's, echo's en
bloedonderzoek. Vorden is goed
bereikbaar per auto en hef een
eigen treinstation en bushalte.
Trein en bus wacht op mekaar.
Er is ruumte zat veur een 100
parkeer plaatsen. 
Zollen ze dan toch dat zeeken-
huus in Zutphen gaon afbrek-
ken? De Baron kreeg veurige
wekke n'n kwaoien breef in de
bus. De Baron van Bronckhorst
had zich better motten laoten
informearn, dan had hij neet zo
oet zien nek hoeven lullen. Dat
stuk in de krante dat ging oaver
dat enorme gebouw in Zutphen,
dat Spittaal zeekenhuus, dat
wordt in rap tempo onbruukba-
or!!! Ja daor hef de Baron slecht
van geslaopen. 

In het persbericht kon de Baron
dat neet leazen, waorum dat

pracht gebouw met alles d'r op
en d'r an in rap tempo onbruuk-
baor is? Ok neet dat elke nieje
T.L. lampe 100 euro mot kosten.
Een schroef in de muur maken
met duur advies van asbest des-
kundigen en 'maanmannetjes'?
Dus  dan mot de Baron geleuven
dat de top van de Gelre Zieken-
huuzen in feite te beklagen
bunt? Zij kunt er ok niks an
doon, ze mot luustern naor een
ambtenaar in den Haag. In de
slachtoffer rol? Net as de ge-
meenten met de 'schone grond
verklaring' en al d'n onzin daor
um hen. Die heft ok de hande
ten hemel en wiest naor het
deurgeslagen miilieu beleid van
die zelfde ambtenaar in d'n
Haag. Dat zeekenhuus, inder-
tied, nog veur 30 miljoen an ver-
timmert, dat gooit dan maor te-
gen de grond. Afbrekken kost ok
een millieoentjen of wat en dan
nieuwouw met vulle man uurn
en materiaal. Denk dan neet an
al de  trammelant er umme hen
veurdat het veur mekare is. De
Baron zal wel uut zien nek lul-
len maor van die grote bazen
van de Gelre ziekenhuuze zol de
Baron op zien minst, veur dat ze
gaot afbrekken, een wat bettere
P.R. verwachten. Zodat Hendrik
en Gert de pette veur hun afzet

en kunt begriepen waorumme
het zo mot en neet anders. Het
is wel gemeenschapsgeld dat
argens van betaald mot worden.
Nog efkes terugge naor dat nieje
zeekenhuus tussen Vorden en
Hengel, dat is echt waor, maor
vergist oew no neet het wordt
neet dadelijk wat veur oew ei-
gen gebrokken butte of een dot-
ter behandeling veur d'n eigen
rikketik maor allereerst veur
Bello en Mia en de kanariepiet.
En natuurlijk zeker veur de
meest geliefde hinnekende ka-
meraod op vier bene, het paerd.
Ondertussen bunt d'r zowat net
zovulle pearde as melkbeeste.
De varkens en de melkbeeste de
kalver en de legkippen die zult
er wel neet vulle komn logeren
in dat zeekenhuus. Alhoewel..
de diers wordt tegenswaordig
ongevear as mensen behandeld.
Wanneer ze het groots anpakt
dan kunt ze misschien ne com-
binatie maken en in Vorden
veur mens en dier, twee vliegen
slaon in enen klap. Een mensen
en  dieren zeekenhuus. 
In het buutengebied is ruumte
zat. Voorlopig een pracht gebouw
zo op de tekening een 'dieren-
kliniek' de trots van de Graaf-
schap Dierenartsen.

De Baron van Bronckhorst

Eind 2004 hebben de gezamenlijke
motorclubs uit Vorden, Hengelo en
Zelhem op voortreffelijke wijze de
KNMV kampioensrit georgani-
seerd. Elke motorclub had daarbij
een eigen inbreng. Het evenement
had als centraal middelpunt de
molen in Varssel. Voor de KNMV
een reden om de clubs te vragen of
zij in 2008 een Endurowedstrijd,
meetellend voor het Europees
kampioenschap, willen organise-
ren. Daarop is positief gereageerd.
De KNMV heeft derhalve de datum
voor 2008 bij de EUM aangevraagd.

Voor de Vordense motorclub ‘De
Graafschaprijders’ wordt ook 2006 op
organisatorisch gebied een heel be-
langrijk jaar. Vanaf 31 mei tot en met
2 juni wordt nabij kasteel Vorden de
FIM Motocamp georganiseerd. De or-
ganisatie verwacht daarbij tussen de
350 en 500 toerrijders die vanuit ge-
heel Europa naar Vorden zullen afrei-

zen om hier een aantal gezellige da-
gen door te brengen. De vergunnin-
gen, accommodatie en de benodigde
voorzieningen zijn inmiddels gere-
geld.

De FIM Motocamp wordt woensdag 31
mei om 20.00 uur officieel geopend
met aansluitend een muziek- en show-
programma. 

Daarvoor is diezelfde dag om 17.00
uur een bijeenkomst gepland voor de
nationale afgevaardigden. Voor don-
derdag 1 juni staan er onder meer di-
verse excursies op het programma.
Vrijdag 2 juni staat er een parade van
de deelnemers door de gehele ge-
meente Bronckhorst op de agenda.
Diezelfde avond vindt er 0m 20.00 uur
de prijsuitreiking plaats met aanslui-
tend tot slot van deze 25e uitgave van
de FIM Motocamp, een muziek- en
showprogramma in de grote feesttent
bij kasteel Vorden.

Motorclubs Vorden, Hengelo, Zelhem gaan 

E.K. Enduro organiseren

De Hamove uit Hengelo organiseert
op zondag 5 februari winterwandel-
tochten. De start is bij de Hamove-mo-
len aan de Varsselseweg (richting Veld-
hoek) in Hengelo Gld. De afstanden
zijn: 6, 12 en 18 kilometer. Men kan

starten tussen 10.00 en 14.00 uur.
Wandelaars die de 25 kilometer willen
lopen moeten voor 11.00 uur starten.
Het inschrijfgeld is inclusief een kop
koffie. Voor meer informatie, telefoon:
0575-461592.

Hamove winterwandeltocht

The Facials speelden de kroegen van
de Achterhoek al plat, The Bloody
Honkies gaan door waar The Facials
ophielden. In één dag werd een sterke
demo afgerond, waarover de Fret
schreef: "dat het podiumdieren zijn
die de zweetspetters van het plafond
laten lopen, druipt van de plaat af".
The Facials gingen daarna weer terug
naar de plek waar ze thuis horen, na-
melijk op het podium. Dit resulteert
deze zaterdag in een optreden in de
Rockstake, en misschien daarna nog
wel in veel meer. 

Concubine is de tweede band van de
avond en verzorgt het hoofdprogram-
ma. In 2001 speelde de band op Pink-
pop, sinds toen is flink aan het geluid
van de band geschaafd. Het resultaat
kwam eind vorig jaar met een demo
van vier nummers, die later dit jaar
zal worden opgevolgd door een volle-
dige cd.  Ondertussen worden de op-
tredens aan elkaar geregen. Stevige
crossovermetal van het betere soort
wordt er gespeeld. Vanavond te zien in
de Rockstake, om de Achterhoek te
veroveren!

Concubine en the Bloody
Honkies in de Rockstake

Aanstaande zaterdag in de Rockstake de combinatie van landelijke en re-
gionale bekendheid met Concubine, die in 2001 op Pinkpop aan mochten
treden en The Bloody Honkies, die voortkomen uit the Facials. Beide spe-
len stevige rock en mogen door de echte rocker zeker niet gemist worden.

Ja mensen het is weer bijna zover, in
het st. Ludgerusgebouw word weer
druk geoefend, getimmerd en geschil-
derd. Dit alles heeft te maken met de
jaarlijkse uitvoering van de toneel-
groep Vierakker-Wichmond op vrijdag
3 en zaterdag 4 februari. Dit jaar is ge-
kozen voor een blijspel geschreven
door Philip King met de titel: 
"Een dolle boel om de voetbalpool".

In het stuk speelt de vrouw van de do-
minee stiekem met haar dienstmeisje
in de voetbaltoto. Haar man mag dit
absoluut niet weten. Als ze een zeer

grote geld prijs dreigt te winnen, komt
ze ernstig in de problemen. Maar do-
minee Hummel, een dominee uit een
naburig dorp, speelt ook in de voetbal-
pool. Hij komt door omstandigheden
de zondag dienst leiden en neemt zijn
totoformulier mee. De voortdurend
wisselende formulieren zorgen voor
veel grappige en onverwachte verwik-
kelingen. En juffrouw Kelder, een ver-
pleegster van het rode kruis heeft
weer heel andere
bedoelingen………..Wilt u weten hoe
dit af gaat lopen kom dan kijken in
het st. Ludgerusgebouw te Vierakker.

Toneelgroep Vierakker-Wichmond

De route werd door de jongeren zelf
uitgestippeld. Met de kaart van de ge-
meente Bronckhorst erbij, werd deze
opgetekend en het aantal kilometers
berekend. Onderweg werden ook een
paar activiteiten ontplooid. Tijdens de
pauze werd een World Servants alfa-
bet verzonnen en onderweg werd een

woordspel gedaan. 

Er waren tien deelnemers die deze
tocht meefietsten, waarvan negen jon-
geren van World Servants en een va-
der. Daarnaast werd door vrijwilligers
van de World Servants de catering ver-
zorgd. De ijzige kou van zaterdagmor-

gen zorgde ervoor dat deze fietstocht
een zware opgave werd. “Ik had erg
koude voeten,” aldus een deelneem-
ster, “maar verder werd je warm van
het fietsen.” Anderen hadden, on-
danks handschoenen, koude handen. 

Maar de fietstocht leverde weer spon-
sorgeld op en dat wordt dit jaar ge-
bruikt om voor de plaatselijke bevol-
king te bouwen in dorpen van Zam-
bia, Egypte en Ghana. Ze deden al veel
ervaring op in de Dominicaanse Repu-
bliek en India.

World Servants groep Steenderen

Superkoude sponsorfietstocht

De sponsorfietstocht van de World Servants groep Steenderen startte de-
ze 28ste januari 2006 om 09.00 uur in Bronkhorst. Het was zeer koud maar
de deelnemers gingen goed gekleed en gemutst op weg. Rond het middag-
uur waren ze in Doetinchem en het eindpunt, Bronkhorst, werd om 18.00
uur bereikt. De tocht van 70 kilometer was voltooid!

De jongeren van World Servants groep Steenderen gingen goed gekleed en gemutst op weg om de 70 kilometer rond de gemeente Bronck-
horst te fietsen.
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

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

VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

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



Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/220 van 17,95 voor 11,95

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

180/200 van 26,95 voor 18,95

Cinderella basic katoenen 
hoeslakens

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

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/220 van 15,95 voor 11,95

140/200 van 21,50 voor 13,95

160/200 van 22,95 voor 16,95

180/200 van 27,95 voor 18,95

180/220 van 29,50 voor 21,95

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

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

90/220 van 21,95 voor 17,95

140/200 van 27,95 voor 22,95

160/200 van 27,95 voor 22,95

180/200 van 34,95 voor 26,95

200/200 van 34,95 voor 26,95

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

2 persoons van 49,50 voor 34,95

litsjumeaux van 59,50 voor 44,95

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

Molton hoeslakens
100% katoen 

80/200 van 23,95 voor 18,95

90/200 van 24,95 voor 19,95

90/210 van 26,95 voor 20,95

140/200 van 31,95 voor 24,95

160/200 van 34,95 voor 26,95

180/200 van 38,95 voor 28,95

Moltonslopen nu 2 voor 13,50

Ook andere maten hoesmoltons leverbaar!

WINTER
opruiming

HOESLAKENS &LAKENS

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

D E K B E D S E T S

D E K B E D D E N

Badjassen
Benetton velours badjas div. kleuren
met shawlkraag of capuchon

van 65,-       nu 39,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keukensets 
keukendoek  + theedoek
(Elias, DDDDD + Jorzolino) 

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

1,80 per stuk nu 4 voor 4,95

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

K U S S E N S

K E U K E N

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

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

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

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

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

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

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

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

WINTER
opruiming

2 de G R A T I S

Vandijck
Ranger Badgoed

in diverse kleuren

30% KORTING

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol

vulling en een katoenen tijk.

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

Wollen 4-seizoenendekbed met 

100% scheerwol en een katoenen tijk.

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

Zeer fraai wollen 4-seizoenendekbed met 

met een vulling van 100% scheerwol en

een 100% katoenen tijk.

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

Vandijck Royal 
Effen en gestreepte baddoeken

in vele kleurstellingen.

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

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

Seahorse + Lin-o-lux
Effen gekleurde baddoeken. 

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

Vandijck badmat 
(Lussenmat) 100%katoen. 

60/60 Toiletmat nu 9,95

60/60 Bidetmat nu 11,95

55/90 Badmat nu 14,95

Honderden dekbedsets 
met kortingen tot 70%

TAFELGOED
tot 80% korting

TAFELGOED
tot 80% korting

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

Badmatten
Synthetische badmatten 

bidetmatten en toiletmatten

HALVE PRIJS

Spreien 
HALVE PRIJS

Strandlakens
HALVE PRIJS

B A D G O E D



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

05/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 februari 2006

Ribkarbonade 
Kilo
ELDERS 7.69

5.49

50%
KORTING

PLUS Filet Americain
Diverse smaken

        Bakje 150-180 gram

Sisi
No Bubbles 
Tray 24 blikjes à 15 cl.
ELDERS 8.40

5.00
Tray
24 blikjes

PLUS
Slagroomsoesjes 
Blister 12 stuks
NORMAAL 2.49

1.99

Grote
bloemkool 
Per stuk

1.49

PLUS
Patat frites
Zak 1000 gram
NORMAAL 0.89

0.59

Kaapse
Chenin 
blanc of 
rooiwijn* 
Uit Zuid-Afrika
3 flessen à 75 cl.
ELDERS 13.47-14.07 * Wij verkopen alleen alcohol aan 

personen van 16 jaar en ouder.

10.00
3 flessen 
naar keuze

WAAR LAAT JE 288 VOETBALPLAATJES?

IN HET UNIEKE VERZAMELALBUM!

2.50
voor maar

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

,

www.compusystem.nl
Internet / Office PC
AMD Sempron 2800, 256 MB DDR, DVD Speler, 6 x USB 2.0, 80 GB Harde schijf € 459,-

TopPC
AMD Sempron 3000, 256 MB DDR, DVD Speler, 5.1 Sound, 160 GB Sata HDD € 499,-

Multimedia PC
AMD Sempron 3000, 512 MB DDR, DVD Brander, 5.1 Sound, 250 GB Sata HDD € 569,-

TopPC Pro
AMD ATHLON 64 3000+, MSI K8T Neo2-F Moederbord, 512 MB DDR, 7.1 Sound, ATI Radeon

128 MB VGA, 250 GB Sata HDD, NEC ND 4550 DVD Brander € 699,-

Actie:

17 Inch TFT monitor, zwart, zilver of beige, v.a. € 199,-

19 Inch TFT monitor, zwart, zilver of beige, v.a. € 259,-

Meerprijzen: 
Windows XP Home € 80,- • Logitech Cordless Desktop € 19,- • NEC ND 4550 

DVD Brander € 49,- • Logitech 2.1 Speakers € 25,- • HP 3940 Printer € 65,-

Kijk op www.compusystem.nl voor meer opties

Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken en (her)installaties kunt u bij ons terecht 

Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van úw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

oogstrelend . . .

Weeversdrukkerij

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


