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Erwin Plekkenpol bekroont fantastisch
motorsportjaar met Nederlands kampioenschap!

Afgelopen vrijdag toen ook de Achterhoek geleidelijk aai* veranderde
in een verkeerschaos van jewelste, kon er tegen de klok van 18.00 uur
één persoon een glimlach niet onderdrukken, want door deze extreme
winterse taferelen, werd hij een dag eerder dan verwacht kampioen
van Nederland! Zijn naam Erwin Plekkenpol uit Vorden. Los van de om-
standigheden was er geen twijfel over: Erwin was degene die het meest
aanspraak mocht maken op deze nationale enduro titel in de klasse C
(Inters boven 250 CC tweetakt en boven 450 CC viertakt). Wanneer je
namelijk zes van de negen wedstrijden weet te winnen, waarvan vijf op
een rij (Vorden, Geesteren, Hellendoorn, Zelhem en Harfsen), dan ver-
dien je het gewoon.

De endurosport is en blijft een mecha-
nische sport, op onverwachte momen-
ten kan de machine de coureur in de
steek laten. Erwin Plekkenpol: ' Een
ongeluk zit in een klein hoekje, toen
vrijdagavond inderdaad bekend werd
gemaakt dat er zaterdag ( de tweede
dag van de KNMV kampioensrit) niet
meer gestart zou worden in Borculo,
was ik aan de ene kant blij maar vond
ik het toch wel jammer dat de rit niet
afgemaakt kon worden. Goed, het was
niet anders, te gevaarlijke omstandig-
heden. De coureurs hadden er alle
maal wel vrede mee', zo sprak de kers-
verse kampioen.

Voor de aanvang van deze laatste race
van het seizoen, had Erwin Plekken-
pol tien punten voorsprong op Erik
Davids uit Holten, al negen jaar de re
gerend Nederlands kampioen. De
KNMV kampioensrit wordt altijd over
twee aparte wedstrijden (beide dagen
vier ronden van elk 70 kilometer) ver-
reden. Dus kon er in Borculo in deze
ritten nog van alles gebeuren. Erwin:'
Toen ik vrijdagmorgen om precies 8.11
uur van start ging, was er nog niets
aan de hand, het regende en dat er la-
ter op de dag sprake zou zijn van extre
me weersomstandigheden, was toen
nog niets te merken. Voor mij zelf
gold, nergens aan denken, gewoon
geen risico' s nemen.

HEVIGE SNEEUWVAL
Erik Davids startte een minuut na mij,
hij hoefde mij alleen maar in de gaten
te houden. Dat deed hij goed, zo bleek
achteraf, want in de eerste ronde, was
hij op alle drie proeven sneller. Halver-
wege de eerste ronde begon het wat te

sneeuwen, het werd lastig en bovenal
glad op de weg. In de tweede ronde (
opnieuw 70 kilometer) begon het hef-
tiger te sneeuwen. Ik had toen al wel
het idee dat de wedstrijd afgelast zou
worden. Van de coureurs werd veel ge
vraagd, veel modder op het maisland,
je zag soms echt niets meer, vrijwel
geen volgpijlen meer te zien. Dus ui-
terste concentratie. In deze proeven
ging het tijdens de proeven goed, ik
was in alle proeven sneller dan Davids
en kon ik daardoor een flink stuk van
de achterstand, die ik in de eerste ron-
de had opgelopen, goedmaken.

Het was de organisatie alles aan gele
gen om te wachten met het afgelasten
tot totdat de tweede ronde was verre
den. Wordt er namelijk minder dan de
helft afgelegd, dan kent de wedstrijd
geen uitslag. Nu dus wel. Erik Davids
won en ik werd tweede. Toen de wed-
strijd vrijdag werd afgebroken hebben
we direct de motor voor de volgende
dag klaargemaakt. Mijn voorsprong op
Erik Davids bedroeg na vrijdag 7 pun-
ten. Maar je weet het, vooral onder dit
soort omstandigheden kun je zomaar
met machinepech of een valpartij uit-
vallen. Dat zou Erik natuurlijk ook
kunnen overkomen. Toen de jury uit-
eindelijk vrijdagavond besloot om de
wedstrijd voor zaterdag af te gelasten,
telde het resultaat van vrijdag. Natuur-
lijk hartstikke blij, dat begrijp je.

Dat ik Nederlands kampioen ben ge
worden, vind ik wel verdiend. Het is
een prachtige bekroning van een heel
goed jaar,' zo sprak Erwin waarbij hij
de nadruk legde op de teamprestatie,
waarmee bedoelt Benno Schuppers,

vriendin Annemieke (zij 'vlogen' van
de ene proef naar de andere om Erwin
behulpzaam te zijn) en Marcel Bulten,
zijn coach, zeg maar het gehele jaar
door zijn steun en toeverlaat. Erwin
vergat daarbij natuurlijk niet de naam
van Sjaak van Es te noemen, teamma-
nager van E.N.E en W.P.M, de ploeg
waarvoor de Vordenaar rijdt. Overi-
gens kwam Marcel Bulten die zelf uit-
komt in de klasse 40 plus, bij deze
kampioensrit niet aan de start. ' Ik
vond het voor mij zelf niet verant-
woord om te rijden. Gelukkig maar,
want nu heb ik Erwin bij kunnen
staan, nog wat aan de motor kunnen
sleutelen. Super, dat hij heeft gewon-
nen, dik verdiend, hij was het gehele
jaar door sneller', zo vatte Marcel het
kampioenschap van Erwin kort en
bondig samen.

SPORTIEF VERLIEZER
Erik Davids die dit weekend als Neder-
lands kampioen werd onttroond,
toonde zich een sportief verliezer.' Na-
tuurlijk baalde ik wel dat deze kampi-
oensrit halverwege werd afgelast. Ik
had mij er goed op voorbereid, met na-
me de vooruitzichten waren goed voor
mij. Ik ben een technisch rijder, dus
mag het voor mij best zwaar zijn. Ik
had mijn zinnen erop gezet om in elk
geval deze kampioensrit te winnen en
bovendien je weet immers nooit wat
er op de tweede dag nog allemaal kan
gebeuren. Dat neemt niet weg dat de
jury terecht heeft besloten de strijd te
staken. Erwin Plekkenpol is gewoon
de terechte kampioen.

Hij heeft het gehele jaar het meest
constant gereden. Vorig jaar had hij
pech dat hij vanwege een gebroken
pols een aantal wedstrijden moest
missen. Zelf heb ik begin dit jaar de
arm uit de kom gehad en dat gaf mij
problemen. Daar heb je als coureur al-
lemaal mee te maken. Datzelfde geldt
met machinepech, ook dat overkomt
iedereen wel eens. Dat hoort bij de
sport. Erwin was dit jaar absoluut de
beste. Hij is overigens nog niet van mij
af. Volgend jaar probeer ik mijn tiende
nationale titel te pakken hoor', zo
sprak Erik Davids lachend.

Terugkijkend op het afgelopen sei-
zoen, bewaart Erwin Plekkenpol de be
ste herinnering aan zijn ' thuisover-
winning', de Oost Gelderlandrit die in
oktober in Vorden werd gehouden. Eu-
ropees gezien deed hij ook van zich
spreken; een derde plaats in Polen en
in Duitsland, 8e in Italië en 9e in Wa-
les beketende uiteindelijk een fraaie
4e plaats in het eindklassement. Dan
was er nog de schitterende zilveren
medaille die hij in september tijdens
de internationale motorzesdaagse in
Slowakije behaalde. Ook nam Erwin
in het voorjaar en zomer deel aan het
open Nederlands kampioenschap Mo-
torcross MX3. De zevende plaats in het
eindklassement geeft een vertekent
beeld. Wegens een defect motorblok
viel Erwin in Veldhoven in beide man-
ches uit, waardoor een vrijwel zekere
podiumplaats aan zijn neus voorbij
ging.

Wanneer de kersverse Nederlandse
kampioen in januari aanstaande tij-
dens de KNMV receptie in Ede gehul-
digd zal worden, wordt hij twee keer
op het podium geroepen, want samen
met Mark Wassink uit Lochem en Mai-
co Roeterdink uit Wilp kan hij zich
ook laten kronen als beste clubteam

van Nederland. Deze coureurs vormen
samen het clubteam van de VAMC 'De
Graafschaprijders' uit Vorden.
Het bestuur van 'De Graafschaprijders'
heeft de komende weken nog een 'hè
Ie klus' op te knappen. Zij moet im-
mers tijdens de feestavond in februari
aanstaande namelijk de 'motorsport-
man van 2005 bekend maken. Wie zou
daar nu aanspraak op mogen maken?
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In week 50 (12-17 december) verschijnt het Kerstnummer.

Het wordt ingesloten in de gehele oplage van Weekblad Contact.

Advertenties en berichten voor dit extra
nummer dienen uiterlijk donderdag

l december voor 12.00 uur in ons bezit te zijn.

De Redactie van Weekblad Contact.

Kerstcollecte en Kerstattentie-actie
van en door de Raad van Kerken te Vorden:
Een gebaar van Vordense meelevendheid!
De kerstcollecte en de daaropvol-
gende kerstattentie-actie"was" een
jaarlijks terugkerend initiatief van
de Raad van Kerken alhier, maar
omdat wij vanwege de Wet op de
Privacy geen namen meer van per-
sonen kunnen krijgen die in aan-
merking komen voor een kerst-
groet, is dit jaar 2005 waarschijn-
lijk de laatste keer dat wij deze ac-
tie kunnen ondernemen.

Jammer, maar wij en onze werkgroe-
pen zien geen andere oplossing. U
hoort er nog meer van! Maar in de
week van 5 tot 10 december gaan toch
nog zo'n honderd collectanten in Vor-
den en omgeving opnieuw op pad om
gelden in te zamelen voor attenties
ten behoeve van onze ouderen, zie
ken, en rouwende medemensen.

Omdat zoals hiervoor gezegd, wij niet
zeker weten of wij de juiste en volledi-
ge gegevens hebben van de "ontvan-
gers" van onze kerstgroet, kunnen er
fouten gemaakt worden, waarvoor bij

voorbaat onze welgemeende excuses.
Mocht er onverhoopt iets misgaan, wil
dan zo goed zijn het ons te melden.

Een van de prettigste dingen die men
kan doen, is andere mensen blij maken.
Dat werkt naar twee kanten: Je doet
een ander een plezier maar je beleeft
er zelf ook plezier aan. Dat was ook
steeds het uitgangspunt van de activi-
teiten van de Raad van Kerken rond-
om Kerstmis. Het spreekt vanzelf dat
alle Vordense kerken deze actie van
harte ondersteunen. Mocht u de col-
lecte gemist hebben, dan kunt u uw
bijdrage storten op de rekening van de
Raad van Kerken nr. 3664.06.485.

De Raad van Kerken wenst u gezegen-
de kerstdagen en een voorspoedig
2006 toe.

De Kerstsamenzang vindt plaats op
zondag 18 december in de Dorpskerk;
aanvang om 19.00 uur. Dit jaar met
medewerking van R.K. koor Cantemus
Domino.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 december 10.00 uur ds. Brummelrnan uit Twello.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 december 10.00 uur de heer H. Baauw.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 dec. 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC. kerk Vorden
Zondag 4 december 10.00 uur Eucharstieviering pastor
Wassink.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 december 17.00 uur Eucharistieviering Volkszang.
Zondag 4 december 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
herenkoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandartsen:
Geen opgave.

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 J 5.00-16.30 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 l, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken.

Ambulance
Tel. 112, b.g.g. (0570)633222.

Dierenarts
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg
'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

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

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

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29

87251 DG Vorden
Tel : 0575-551224

Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmachjï
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur

ADSL„enjTetwerkomgevingen
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• i || DutchPC Electronics
anal-t- dealer tüJÖEBI Brummen-Vorden
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Heeft u iets te vieren
of een herinnering?

Wij maken voor u een speciaal

sieraad of beeld in brons.

Ook reparaties.

Atelier Henk fggersman
Burg. Galleestraat 8
Vorden 55 07 25

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

Live muziek tijdens uw

huwelijksinzegening in

kerk of gemeentehuis

www.adagiojvdstaak.com

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

?ijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels: elke regel meer € 0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• Te huur Sint en Piet
kostuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33 te Steenderen,
tel. (0575)452001.

• De Pomoloog Marcel
Tross voor aanleg en onder-
houd van boomgaarden en
tuinen, tel. (0545) 29 30 03 of
(06) 22 33 06 26.

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

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

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

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

• 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.

• Voedingsadviesburo
voor uw gezondheid, fitter
worden en gewichtscontrole.
Bel voor totale bodyanalyse
Jerna Bruggink 0575-46 32
05.

• Pure Aloë Vera produc-
ten. Wegens uitbreiding con-
sulentes gevraagd. Jannie
Nijkamp (0575) 52 13 16.

• Te huur per 1-12-2005:
Opslag/werkruimte ca. 128 m2

te Wichmond. Zeer goede
bereikbaarheid en laad en
losvermogen (0575) 44 12 43.

• Te koop goed onderhou-
den Daewoo Matiz SE
(tweede auto). Kleur rood, 5-
deurs, luxe uitvoering, motor
800 cc, 18.000 km gereden.
Bouwjaar dec. 2000. Net APK
gekeurd en winterbeurt ge-
had. Prijs € 3.900,-. Vorden,
tel. (0575) 55 21 83.

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

• Zin om een Kerstdecora-
tie te maken? Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Vanaf 5-12
zijn er diverse Kerstdecoraties
te koop. M. Frederiks, Wïen-
delsweg 1, Keijenborg, tel.
(0575) 46 34 42.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

• Kadotip: een massage-
bon van Organic Move. Info
M. Aartsen (0575) 5562 17.

• Vrijdag 9 dec. a.s. van
19.30 - 21.00 uur houden wij
een zitting in sporthal het
Jebbink voor leden die contant
willen betalen en de vergun-
ningen gelijk meenemen.

't Heerlijk avondje is gekomen!

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo'Tel. (0573)47 1653

Vlaai v/d week

Sinterklaasvlaai
6-8 stukken € 6,25

Dinsdag — brooddag

3 bruin bus € 4,OO

Weekendaanbiedingen

Speculaasstaaf
per stuk € 1,95

Brood van de maand
SPORTING EXTRA DONKER

€1,95

• Te koop: Kerstbomen.
Vers uit de grond, div. soorten.
Familie Kappert, Ruurlose-
weg 87, Kranenburg. (0575)
55 69 35 of (06) 15540958.

• Tijdens de december-
maand korting op voetre-
flex en massages. Tevens
cadeaubonnen. Tel. (0575)
55 1989.

VLOOIENMARKT
> 4/72 LOCHEM

SPH OF SffMD
9-16 U. fNTK 1,70
INL 0320-216351

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocenl p.m.

•ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Zin in een

Sinterklaasontbijt,

high tea in Spaanse stijl

of een tapasbuffet?

Kijk op
www.deksels.org

of bel:

(06)23302713

Dagmenu's
30 nov. t/m 6 dec. 2OO5
Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6.50

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7.75

Dapenu's kunt u krijgen van 16.00 uur lot 22.00 uur.

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.
Prijs voor soep € 2.25 p.p.

Prijs voor ijs mei siagroom € 1.75 p.p.

Woensdag 30 november
franse vissoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten
en salade

Donderdag 1 december
Züricher geschnetseltes met rösti aardappelen, groente /
chocolademousse met siagroom

Vrijdag 2 december
bruine bonensoep / vispot de rotonde met aardappelen en
groente

Zaterdag 3 december (alleen afhalen)
It. Cordon bleu met ham en kaas gegratineerd, frieten,
rauwkostsalade / ijs met siagroom

Maandag 5 december
gesloten

Dinsdag 6 december
wiener schnitzel met frieten en wintersalade / ijs met siagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook ö la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/°f opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Blij en gelukkig zijn we met de geboorte van onze

27 november 2005.
Twan weeg 3220 gram en is 50 cm lang.

André en Claudia
Harmsen-Van Dijk

Vloed 18
7255 WZ Hengelo (Gld.)

Teun wilde nog graag een zusje erbij
en Anne het liefst een broertje.
Na lang wachten weten ze het zeker,
we hebben er een prachtige zoon bij!

Dirk

Hij is geboren op 25 november 2005 om 22.42
uur.

De trotse ouders zijn:
Jan en Gedüle Hermsen-Bleumink

De dolblije broer en zus:
Teun en Anne

Wichmondseweg 23
7255 KX Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 53 76

J. Langenkamp
J. W. Langenkamp-Kremer

Wij houden een receptie van 14.30 tot 16.30 uur
in café-restaurant "De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Oranjelaan 4
7231 EX Warnsveld

. . . . . . . . . . .. ................. . . ,

USVERENIGING

VORDEN

UW KANS! NOG DRIE DAGEN

VOORVERKOOP

IJSBAAN-ABONNEMENTEN

AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41 a te VORDEN

ABONNEMENT

€ 10,- PER PERSOON
i.v.m. ons 40 Jarig jubileum (1965-2005) elk 40' abonnement Gratis.

>» Allrcn tijdens dt voorverkoop!!! <«

Voorverkoop abonnementen t/m 3 december 2005

nadien tijdens geopende Ijsbaan € 15,00 per persoon aan de kassa

WOENSDAG 30 NOVEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur.

VRIJDAG 02 DECEMBER 19.00 uur t/m 20.30 uur.

ZATERDAG 03 DECEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur.

TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAATSEN

Meer informatie op onze Website: www.ijsvereniging-vorden.nl

^S«««««««««®SS«^S®S«SS«^S«S®®S®S^

1955 2005

f! : * '
Op 2 december is het 50 jaar geleden dat wij in $
het huwelijk zijn getreden. Dat willen wij met onze $
kinderen en kleinkinderen vieren. $

Geheel onverwachts is overleden, op de gezegen-
de leeftijd van 96 jaar, na een liefdevolle verzorging
op 'de Wehme', onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

Hendrika Antoinetta
Bonke-Weulen Kranenbarg
gehuwd geweest met Gerrit Hendrik Jan Bonke

* 18 juni 1909 t 21 november 2005

Kinderen

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, Zorgcentrum 'de Wehme'

Correspondentieadres:
J.W. Buunk
Almenseweg 2a, 7251 H R Vorden

De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 26
november te Dieren in familiekring plaats-
gevonden.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dank-
bare herinnering aan de liefde die zij ons heeft
geschonken en met een bevrijdend gevoel dat
haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het
overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder

Ria Dieseraad-Vriezekolk

op de leeftijd van 59 jaar.

Jan Willem Dieseraad
Martijn en LJnda

27 november 2005.

Berend van Hackfortweg 60
7251 XD Vorden

Ria ligt thuis opgebaard, alwaar donderdag
1 december van 19.00 tot 21.00 uur gelegenheid
is tot afscheid nemen.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 2 december om 14.15 uur in de Usselzaal
van het crematorium te Dieren, Imboslaan 6.

Na afloop kunt u de familie condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

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

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

CITYLIDO
EVERY S A T U R D A Y

: ClTV THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN
:: PWRIO.BASSO :: TEMPIE BAR r. CLASSIC CAFÉ

3 DEC
SUPER

MARCO MAY

10 DEC
MALE vs FEMALE

17 DEC
WINSTON POST

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

:: WWW.CITYLIDO.NL::

a MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
THE RICHT TO REFUSE ENTRANCE ::

GIRO 25O2
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

"De R van rookworst zit

weer irinÉfi mmnrl "

Bij guur, Hollands novemberweer krijg je vanzelf trek
in dat andere Hollandse fenomeen: rookworst. Natuurlijk
het liefst van een ambachtelijke slager die, zoals ik, zijn

rookworsten nog zelf rookt. Nu 2 voor slechts € 4,00
want ook de V van Voordeel zit in de maand.

Keurslager Koopje

Rookworst 2 stuks

iMfeeswaren/roop/e

Filet American 100 gram €
Speciaal aanbevolen

Priklapjes 4 stuks €

l/Vee/caanö/ed/ng

Gebraden drumsticks
5 in magnetronzak €

Gebraden kippenpoten
4 in magnetronzak €

Special

Vitello ÏOnnatO 100 gram €

Vleeswarenspecial

Diverse patés 100 gram €

5£1 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

2?"
2?5

Weekblad Contact blijft

betaalbaar voor de kleine

adverteerder.

Daarom komen wij

met verschillende edities

in de gemeente Bronckhorst.

Agrarisch
medewerker
gezocht!

Urtica De Vijfsprong in Vorden zoekt ter ondersteuning van onze boer een
agrarisch medewerker voor het melken en verzorgen van 30 koeien.
We zoeken iemand met aantoonbare ervaring in dit werk voor 2 tot 4 da-
gen per week en eens per 3 weken een weekend.
De werktijden doordeweeks zijn van 17.00 tot 19.00 uur, in het weekend
van 6.30 tot 10.30 en van 16.00 tot 17.00 uur.
Dit werk is voorlopig voor een half jaar.
Voor meer informatie kunt u bellen met Willem Beekman,
tel: 06-50440644.

BALUSTRADE ZAAL :

ALPHA TWINS

DJ LU N A
ies

a/d zaal € 1O,OO
v. verkoopadressen:

Witkamp Laren,
haarsalon Figaro

Lochem

22:00 UUR - O4:OO UUR
ENTREE TILL O2:OO UUR

ZATERDAG 3 DEC,
nm



Gratis
naar

Circus
Sijm?

Spaar nu bij Super de Boer
voor gratis toegangsbewijzen.

Tien weken lang, van maandag 10 oktober

2005 t/m zaterdag 17 december 2005, kunt

u bij onderstaande vestigingen van Super de

Boer sparen voor GRATIS toegangsbewijzen

voor het grandioze Wintercircus Sijm.

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij

iedere € 12.50 aan boodschappen (exclusief

statiegeld, tabakswaren, koopzegels, diensten

en slijterij) een spaarzegel. Tevens ontvangt

u wekelijks bij 2 verschillende artikelen ook

nog eens l of meerdere spaarzegels.

Sparen gaat dus snel en makkelijk.

De spaarzegels plakt u op een spaarkaart.

Wij verzoeken u uw volle spaarkaart zo

snel mogelijk om te wisselen voor een

waardecheque, die u dan vanaf woensdag

21 december 2005 weer kunt omwisselen

voor uw definitieve GRATIS toegangsbewijs.

De circusvoorstellingen vinden plaats bij

camping Goldberg, Larenseweg l te Vorden

van zaterdag 31 december 2005 t/m zondag

8 januari 2006. De voorstellingen vinden

plaats om 12.30 uur en om 15.30 uur.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Roosvicee
Multivit en Lay's Chips.

Leffe
blond, dubbel

en tripel
six-pack KANIS

GUNNIIS

6-pack
met extra gratis
3 circuszegels

KG Koffie
2 pk. a 500 gram

voor

2 pakken
met extra gratis
3 circuszegels

De deelnemende Super de Boer
vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat 1H - Telefoon 0575-H51206

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575-H61793

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
29 november t/m zaterdag 3 december 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



Vanaf januari 2006 wordt er op het. terrein
van het verzorgingscentrum 'De Wehme' te
Vorden een verpleeghuisunit gevestigd van
Stichting Sutfene. waar psychogeriatrische
zorg verleend zal worden aan 24 cliënten.

Wij zoeken voor deze 24-uurs zorg nog een
aantal enthousiaste collega's en wel

VERZORGENDEN voor niveau l en 2

met minimaal zorgervaring tot in het bezit
zijn van het diploma helpende.
Er zijn verschillende mogelijkheden qua uren.
maar de voorkeur gaat uit naar flexibel in te
zetten medewerkers die alle diensten
beschikbaar zijn (bijvoorbeeld; oproep-
contracten, flex-contracten 4-16 uur per
week. vakantiemedewerkers, etc.).

Voor informatie kan ten alle tijden contact
worden opgenomen met
mw. R. Westerveld (zorgmanager afdeling

jobstede) telefoonnummer 0575 - 594444.
Solliciteren kan via een brief gericht aan

afd. PO&O
Leeuweriklaan 26. 7200 AC Zutphen.

December-aanbiedingen ^ t/m
Victoria (appel-abrikoos) \><m ^A

voor € 8,50

12 r/m 17 december 19 r/m 24 december 27 t/m 31 december

foren vanaf € 7,95 o.a. Luxe kerstvlaai € 11,50 Champagnevlaai tfoofl

V * >'-X

Knip uit en profiteer!

Food for all Vorden
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

Keuze snacks zijn: • Kwekkeboom rundvleeskroket • frikandel
• kroket • nasischijf • bamischijf
• kaassoufle • plaza knakworst • kipcorn
• plaza mexicano • plaza rundvleesslaatje • plaza berehap

2 persoons gezinszak patat

2 snacks naar keuze

beker saus naar keuze €3,30
3 persoons gezinszak patat

3 snacks naar keuze

beker saus naar keuze €4,95
4 persoons gezinszak patat

4 snacks naar keuze

beker saus naar keuze €6,60
5 persoons gezinszak patat

5 snacks naar keuze

beker saus naar keuze

O persoons gezinszak patat

O snacks naar keuze

beker saus naar keuze
€9,9O

De maanden december/januari geldig en niet in combinatie met andere acties of spaarkaarten en geen zegeluitgifte.

7 dagen in de week geopend tot 21.00 uur
(maandag en dinsdag tot 20.30 uur)

Grote Kerst/Hobbymarkt in Steenderen
Op zondag 11 december a.s. laten hobbyisten en verenigingen
zich van hun beste kant zien, zoals mozaïeken, quilten, vilt-
poppen, sieraden, schilderijen, 3d kaarten, stropoppetjes, ter-
racottafïguren, polystonefiguren, porselein, versierde bloem-
potten, stoelenmatten en natuurlijk groendecoraties zoals
kerstbakjes, kransen, te veel op te noemen.De Steenderense
Badmintonclub is er met een behendigheidsspel. Aan de in-
wendige mens wordt ook gedacht, zo wordt de erwtensoep
verzorgd door de Badmintonvereniging, broodjes worst etc.
door de familie Fransen.wafels die worden gebakken door
muziekvereniging Nieuw Leven, en ook glühwein en chocola-
demelk. Ook zijn er deze dag diverse activiteiten waaronder;
het jeugdorkest van muziekvereniging Nieuw Leven brengt
enkele nummers ten gehore, het koor N-joy zingt kerstliedjes
en ook dansgroep De lesselschotsers laten een paar dansjes
zien, men kan "spiekersloan", en wordt er voor de kinderen
een winterverhaal voorgelezen en kunnen ze zich laten
schminken. Bij binnenkomst krijgt iedere bezoeker een gratis
lot, en maakt zo kans een leuk prijsje te winnen die door ver-
schillende sponsoren uit Steenderen e.o. ter beschikking zijn
gesteld. De prijsuitreiking zal om ongeveer 17.00 uur zijn, on-
der de dan aanwezige bezoekers. Al met al een leuke markt
voor iedereen. De Kerst/Hobbymarkt vindt plaats in de sport-
hal "Het Hooge Wessel", Prins Bernhardlaan 3 te Steenderen
van 11.00 tot 18.00 uur. Tot ziens op zondag 11 december!

21:45 UUR - 03:00 UUR

ZATERDAG 10 DEC.

Arno t L
Burg. (lalléestraat 38 • Vorden

Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Zwarte pietentaart € 7.25

speculaasjes, roomboter amandelstaqf,
speculaasbrokkeri, speculaastaartje,

gevuld speculaas, pepemoten,
borstplaat, speculaaspoppen,

chocolade letters

Leonidas bonbons doosjes va c5-00
ƒ*= ——
Heerlijke salade voor pakjes avond

Ambachtelijk bereid:

Rundvleessalade € j*25p.p.

Russische eieren € 4.OOp P

Zalmsalade € 4*50\>$.

d'i-«ai> tot ziens bij Mirjam Mcnlcuhrock

J



Sneeuw zorgt voor
2e concert Juweel

V o l Ie y b al

Het eerste grote concert van Juweel
in de Christus Koning kerk is suc-
cesvol verlopen. Op de weergoden
na. De sneeuw zorgde ervoor dat
vele mensen de weg naar Vorden
niet konden bereiken.

Voor al deze mensen en andere be-
langstellenden zal er in het voorjaar
een 2e concert plaatsvinden op een
nader te bepalen datum en plaats. De
kaarten die grotendeels in de voorver-
koop verkocht zijn lieten zien dat er
zo'n 60 mensen niet hebben kunnen
komen. Ondanks dat was de kerk toch
voor meer dan de helft gevuld met en-
thousiaste mensen. Een enkele die
toch een grote reis durfde te maken
moesten elders slaapplaatsen zoeken.
Om even over 8 begon de a capella
groep 50cc met hun voorprogramma.
Nummers als Opa en Op de grote stil-
le heide leverden een groot applaus
op. Hierna bracht het duo Juweel een
avondvullend programma. Door mid-
del van een beeldpresentatie werden

de nummers versterkt door mooie
plaatjes. Nummers als Geen kind
meer van Karin Bloemen en Leef toch
je leven van Youp van het Hek lever-
den de nodige traantjes bij het publiek
op. Love shine a light en Fine Brown
frame hadden een totaal ander karak-
ter en er werd volop meegeswingd.

De groep Christmas Jingles die nor-
maal uit 12 personen bestaat bracht
nu met 5 personen een gastoptreden,
ook zij waren getroffen door het weer.
Gastgitarist Marcel Bugter zorgde er-
voor dat de nummers het Dorp en Fra-
gile een extra dimensie kregen. Drum-
mer Johny Addink van de band Op
Drift ondersteunde het duo bij een
groot aantal nummers.

Vele positieve reacties lieten na afloop
blijken dat het een succesvolle avond
was en dat het gezien het weer zeker
de moeite waard is om hetzelfde con-
cert in dezelfde opzet opnieuw in het
voorjaar te brengen.

DASH

Uitslagen zaterdag 26 november
Overa MB1 - Dash MBS: 4-O
Longa '59 MBl - Dash MBl: 0-4
Rohda MBl - Dash MB2: afg.
Sparta MCI - Dash MCI: 4-0
WSV D5 - Dash D5:4-0
Brevolk Dl - Dash D6: 4-0
KSV D3 - Dash D4 afg.
Marvo '76 H2 - Dash H2: 3-1
Dash eire. l - Dijkman/WSV l: 0-4
Dash eire. l - BVC'73 1: afg.
Dash D2 - Wevoc Dl: 4-0
Dash D3 - Dijkman/WSV D2: 3-2
Dash Dl - Boemerang D2: afg.

Programma donderdag l dec.
DOC STAP ORION H7 - Dash H3

Zaterdag 3 december
Avanti D3 - Dash D5
Dash MB2 - Dijkman/WSV MBl
Dash MBS - Aanti MB2
Dash D6 - KSV D4
Dash JCl - Boemerang JCl
Dash D2 - Halley D2
Dash MBl - DOC STAP ORION MBl
Dash Dl - DVO Dl

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

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 W W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

ffë uut $8*onc&Ijotêt
Riek zuchtend: "Hede mensen,
wat een hoop volk en wat een
toestand, umme dan oew klein-
kind de 'Goed Heiig Man' een
handjen te laoten geven. En dan
gelukkig is er dat muziek korps,
dat klinkt merakels en de niejen
burgemeester Henk Aalderink
den kan het mooi zeggen. Zo te
zene ne ronde gezelligen man.
En een helen zwarm zwatte Pie-
ten die maakt het compleet."
Riek tegen de dochter Ria: "Zo
straks van 8 tut 10 Dec. dan is
d'r hier biej Kasteel Vorden wat
niejs te beleaven. Alles in kerst-
verlichting, 12 stands en muziek
d'r biej. Ok in het kasteel zelf en
op 't plein kerstverkoop. Eten en
drinken in de Brasserie. Toch is
het elk jaor veur mien een pro-
bleem umme leuke dinge te ko-
pen. De kindre hebt ja al van al-
les. De winkels maakt reclame
en de actie's van de winkeliers
umme oew binnen hun deure te
kriegen bunt best wel appart."
Toch meend Riek dat de grote
zakenleu zich drukt. Die betaalt
neet met an de kosten van de
Sunterklaos actie. Die bunt te
druk an de gange umme me-
kaar af te maken. Bun iej per-
soonlijk nog betrokken biej oew
eigen winkel? Dat is minder dan
vrogger. En toch is dat jammer.

Het gif eiken winkel in elk dorp
zo zien eigen sfeer. Die grote za-
ken, die liekt krek op mekaar. Of
iej no in Bronckhorst argens bin-
nen stapt of in Ede of in Neede
het is enen pot nat. Het mooie
van de gewone winkels in oew
eigen dorp is dai nog is beken-
den tegen komt. Biej de bakker
en de slager kent ze oe nog en iej
weet dat ze d'r hard an trekt um-
me de kop boaven water te hol-
len. Zo ok straks met ne kerst-
markt ,of iej no in Vorden of in
Zelhem bunt, zonder de eigen
zakenleu dan wordt het niks.
Wat een hoop uurn d'r in gaot
zitten? En dan dat spektakel nog
pas biej de boekwinkels. Harrie
Potter, no wear achter de rugge,
maor gegarandeerd dat ze een
volgend jaor wear een niej
spookboek in mekaar knutselt.
Dat breg ja zovulle millieoenen
op. Een niejen Harrie Potter, dit
kear deel 6. Dat er toch zovulle
volk is dat umme twaalf uur,
middernach veur de deure steet
umme zo'n boek an te schaffen.
Een gewoon mense kan d'r met
de kop neet bie. En dan al die
gekkigheid oaver een simpel
musken. Met een windbuks
hebt ze d'r ene raakt. Dat is in de
ogen van wat volk een complete
misdaod. En vliegen en wespen

en muggen dan? En moezen en
ratten? Bunt dat gin leavende
diers? Die mot wiej allemaols
maor aardig vinden? Die kun iej
toch neet in huus hebben? En
dat volk wat zik zo zit op te win-
den lust die wel een gehaktbal?
Of een lekkern worst en spekjes
in de stamppot en een spekpan-
nekoeke of ne gebraoden kippe?
Wat lup d'r toch een hoop sim-
pel volk rond. Mensen diej zik al-
derbastend verveelt en zik dan
heilig en drok maakt umme
niks. Ok zuk wark as die zaal vol
domino stene, achter makaar
neer zetten. En waoeumme? Um
ze dan straks in het gelid, graag
met de T.V. d'r biej, in ene kear te
laoten umvallen. En daor bun
iej dan as volwassen mensen da-
gen lang vrijwillig mee an de
gange? Een spelletjen 'Mens er-
ger je niet' of Halma of negen
strikken, ja da's mooi met de
klein kindre. Dat moi soms ver-
spullen en dan hebt ze schik.
Maor dan toch neet dage lang
achter mekaar. Hobbie's, verza-
melen van allerhande vrumde
zaken, sport en spel, met vacan-
tie naor de vrumste streken, al-
les liekt wel belangrieker as ge
woon dagelijks wark biej ons in
het moderne Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

Collectief verzekeren
tegen ziektekosten
ANBO voor 50-plussers wil onrust wegnemen
ANBO voor 50-plussers gaat haar
160.000 leden oproepen zich aan te
melden bij het Verbond van Zorg-
verzekerden (WZ). Daardoor ont-
staat een groot inkoopcollectief
voor senioren, dat via WZ premie
kortingen bedingt bij alle zorgver-
zekeraars. Kortingen die kunnen
oplopen tot 10 procent voor de ba-
sisverzekering, ook als men de be-
staande zorgverzekering aan-
houdt. Ook voor de aanvullende
polissen kunnen ouderen op kor-
ting rekenen. ANBO hoopt hier-
mee de ontstane onrust over de ho-
gere ziektekostenpremies in 2006,
weg te kunnen nemen.

Rond 12 december bezorgt de post een
speciale krant waarin wordt uitgelegd
hoe ANBO-leden, hun familie en vrien-
den van het kortingsaanbod gebruik
kunnen maken, ook wanneer zij be-
sluiten bij hun huidige verzekeraar te
blijven. Met het verschijnen van de
krant wordt tevens een speciale tele-
foonlijn (030) 233 00 66 opengesteld.

Via dit nummer krijgen ouderen alle
ingrediënten aangereikt om met de
nieuwe zorgpolis te kunnen omgaan.
Tevens opent de bond voor 50-plussers
binnenkort de website www.zorgpo-
Iis2006.nl waaraan ook een vergelij-
kingssite gekoppeld zal zijn.

KEUZEVRIJHEID
ANBO komt op voor de individuele en
collectieve rechten en belangen van
haar leden. Directeur Liane Wubbels:
"Vijftigplussers kunnen op deze wijze
profiteren van de macht van het getal.
De kortingen gaan gelden voor elke
polis, elke zorgverzekeraar en iedere
verzekerde die zich aansluit. De kor-
tingspercentages kunnen per verzeke-
raar verschillen.

We hebben bewust niet gekozen voor
één zorgverzekeraar, want dan zouden
veel leden moeten overstappen met al-
le rompslomp van dien. Wie toch wil
overstappen, bijvoorbeeld omdat een
polis beter aansluit op specifieke wen-
sen, is natuurlijk vrij daarin.

WZ is niet commercieel. Dat is een
pluspunt. Aanmelden is kosteloos en
ook familie en vrienden van onze Ie
den kunnen ervan profiteren. Rond 12
december ontvangen al onze 160.000
leden schriftelijke informatie over de
nieuwe zorgverzekering en ons collec-
tieve kortingsaanbod".

Het WZ is een ideële stichting, die als
collectief kortingen bedingt bij de
zorgverzekeraars op de basis- en aan-
vullende polis van de nieuwe zorgver-
zekeringen. WZ bedingt ook betaling
door de zorgverzekeraar van één euro
per verzekerde voor goede doelen.
Voorzitter Harm Mannak juicht de
stap van de ANBO toe: "Juist voor hen,
die in het verleden niet of nauwelijks
van de voordelen van een collectief ge
bruik konden maken, is aansluiting
bij WZ een goede oplossing. Wij pro-
beren voor grote groepen goede voor-
waarden en kortingen te bedingen,
die je als individu niet kunt krijgen".

IN DE MAAG GESPLITST....
Onder deze titel behandelt het okto-
bernummer "Vraag en aanbod" van
Zorgbelang Gelderland (v/h de provin-
ciale patiënten- en consumentenorga-
nisatie) het volgende geval.

Mevrouw L. heeft al jaren last van haar
maag en krijgt daarvoor Losec voorge

sehreven(een maagzuurremmer). Nu
komt ze bij de apotheek en daar wil-
len ze haar een ander middel. Ome
prazol, tegen maagzuur voorschrijven.
Dit middel is volgende de aapotheker
goedkoper en zij moeten dit daarom
voorschrijven van de zorgverzekeraar.
Mevrouw L. weet echter dat zij hier
niet tegen kan, in het verleden heeft
zij dit middel al eens geprobeerd. Ze
protesteert, maar de apotheker houdt
voet bij stuk. Mevrouw L. neemt het
doosje aan, maar zit er wel mee in
haar maag

Thuisgekomen belt zij haar huisarts
op. Deze blijkt echter op vakantie te
zijn. De assistente raadt mevrouw L.
aan om toch opnieuw naar de apo-
theek te gaan en het alsnog te regelen.

De apotheker zegt echter dat me
vrouw maar naar de zorgverzekeraar
moet bellen; dit is degene die toestem-
ming moet geven. De zorgverzekeraar
geeft vervolgens aan dat de huisarts
eerst een verklaring moet tekenen.
Maar die is dus op vakantie. Mevrouw
L. ziet door -de bomen het bos niet
meer en belt met de Informatie en
Klachtenopvang (IKG) van Zorgbelang
Gelderland.

GOEDKOOPSTE VARIANTEN
Een medewerker van Zorgbelang ver-
telt dat een aantal zorgverzekeraars
sinds juli 2005 een voorkeursbeleid
voert voor bepaalde cholestrolverla-
gers en maagzuurremmers. Zij vergoe
den alleen nog de goedkoopste varian-
ten, tenzij voor een duurder middel
een medische noodzaak bestaat. Dit
moet dan duidelijk op het recept ver-
meld staan; alleen bij recepten waar
"m.n." op staat, "Medische noodzaak",
wordt het geneesmiddelenrecept ver-
strekt sat de dokter voorschrijft. An-
ders worden er goedkopere varianten
voor gezocht. Bij mevrouw L. heeft de
dokter dit niet op het recept gezet.

De zorgverzekeraar mag geen uitge
breide toelichting vragen bij de huis-
arts over waarom het medicijn me
disch noodzakelijk is. Hij mag dus ook
niet vragen om een kopie van het dos-
sier op te sturen , zoals bij mevrouw L.
gebeurde.

OPLOSSING NABIJ
De medewerker van Zorgbelang Gel-
derland neemt het voor mevrouw L.
op en belt met de huisartsenpraktijk.
De assistente is bereidwillig om in het
dossier van mevrouw L. op te zoeken
dat zij inderdaad het goedkopere mid-
del niet goed kan verdragen. Vervol-
gens zal de assistente de apotheker
hierover informeren en contact opne
men met mevrouw L.

"LAST VAN VERANDERINGEN
IN DE ZORG"
De volgende dag belt mevrouw L. te
rug om te vertellen dat alles goed gere
geld is. Ze kan weer de maagzuurrem-
mer Losec ophalen bij de apotheek.

De klacht van mevrouw L. wordt ano-
niem geregistreerd bij Zorgbelang Gel-
derland. De medewerker van Zorgbe
lang Gelderland attendeert mevrouw
L. tot slot nog op het bestaan van het
meldpunt "Last van veranderingen in
de zorg".

De afdeling Informatie en Klachtenop-
vang (IKG) van Zorgbelang Gelderland
is op alle werkdagen te bereiken van
10.00 tot 14.00 uur via telefoonnum-
mer (026) 38 42 82.

Wie heeft er nog oude Contacten?
We zijn op zoek naar Contacten van voor 1940.

Kan ons hier iemand nog aan helpen?

Gaarne Contact opnemen met Drukkerij Weevers, tel. 551010.



BAKKERIJ 'T STOE?JE
Habsburger en/of
Vikingbroodjes 10 stuks

00

100% Roomboter
amandel letter NU 450

Toscaanse broden 2 voor
+ 1 gratis

Kokosmacronen
10 stuks

50

50

Verse grill Haantjes
per kilo ZjOO

Fazantfilet per stel 4595

Wilde eendenborst-
filet per stel 5 j95

Er is ook
Hertenbief, Hazenrugfilet, enz.

Graag tot ziens!

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) - tel. (0573) 42 13 95

1 makreel
4 haringen
1 kilo Pangasiusfilet

€ 2.5O
€ 5.OO
€ 9.95

Vishandel
'Hengel'

Koopt op de
Vordense

Weekmctrkt
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

BILDTSTAR AARDAPPELEN 10 kilo

PRACHT WITLOF 1 kilo

Sappige zoete dikke CLEMENTINE'S 30 stuks

RODE GOUDREINETTEN 5 kilo

GIESER WILDEMAN 5 kilo

LIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEROORTE, JURILEUM? VRAAG MAR ONZE MOGELIJKHEDEN d r u k k e r i j Weevers

IMieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

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

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

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

zijn Ouderen Vorden.
• Kaartclub s'maandagsmiddags en

bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

NOVEMBER
30 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
30 HVG Linde, Sinterklaasavond.
30 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, de Wehme.
30 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege.

Voetbal

RATTI
Van weekend 26/27 november geen
uitslagen, alles was afgelast.

PROGRAMMA
Zaterdag: 3 december:
SKVW 3 - Ratti 4
WHCZ B3 - Ratti BI
WHCZ C3 - Ratti Cl

Zondag 4 december:
Ratti l - Diepenheim l
Ratti DA1-WWNADA1
Klein Dochteren 4 - Ratti 2
Grol 8 - Ratti 3

Spetterend muziekweekend rondom
ijsbaan in centrum Vorden

l

PCOB wandelt langs
mooie plekjes op het Loo

Bridgen

De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag 24 november j 1.
haar middagbijeenkomst in het
Stampertje. Voorzitter Jan Olthaar
kon een redelijk aantal mensen
welkom heten, waaronder een aan-
tal gasten. In het bijzonder werd
het echtpaar Niessink uit Apel-
doorn verwelkomd, die voor ons
een dia lezing zal verzorgen over
"de vier seizoenen".

De voorzitter deelde mede dat de
PCOB-leden met hun ledenpas ook ge
bruik kunnen maken van kortingen
bij een aantal winkeliers van de Vor-
dense middenstand. De landelijke
PCOB werkt aan een collectieve ziekte-
kostenverzekering voor haar leden,
met het oog op het komende nieuwe
gezondheidsstelsel. De heer Niessink
laat prachtige dia's zien van in en
rond het Paleis het Loo, met een
mooie schakering van de vier seizoe-
nen. Na het sneeuwlandschap volgen

de lenteboden, zoals sneeuwklokje,
crocus, narcis en de dartelende veu-
lens in de weide. Ook zien we mooie
plaatjes van kasteel het Loo, met de
prachtig bloeiende azalea's. In de
herfst volgen schitterende dia beelden
met verschillende paddestoelen en
overgaand in tuinen en lanen bedekt
met sneeuw. Na de pauze volgt een
diaklankbeeld met muziek, onder het
motto "Kun je zingen, zing dan mee".
Bekende liederen worden meegezon-
gen, minder bekende mee geneuried.
Het publiek volgde met grote interesse
deze prachtige beelden en beloonde
de heer Niessink met een warm ap-
plaus. De voorzitter bedankte hem
hartelijk voor het geboden program-
ma, dat smaakt naar meer. De aan-
wezigen werden gewezen op de kerst-
bijeenkomst op donderdagmiddag
22 december a.s. in het Stampertje.
De kerstmeditatie zal worden ver-
zorgd door ds. H. Westerink, iedereen
is welkom.

Kaartverkoop 3e Oud & Nieuwfeest
van start!!!
Voor de derde keer in successie
organiseert de Stevo (Stichting
Evenementen Vorden) weer een
Oud & nieuwfeest in Sporthal 't
Jebbink te Vorden.

De grote zaal en de kantine van sport-
hal 't Jebbink zullen voor deze gele
genheid dan ook weer bijzonder mooi
worden aangekleed . Nieuw dit jaar is
dat het sportcafé wordt omgetoverd
tot piratencafé met alleen maar neder-
landstalige muziek. Ook zal de Cham-
pagne bar weer aanwezig zijn om op
het nieuwjaar een toost uit te brengen.
De hoofdact van deze avond is de band
The Heinoos. Zij noemen zichzelf ook
wel feestband met ballen !!!!!! Zij spe-
len diverse hits vanaf de jaren 60 tot
heden. Maar ook bekende ouwe hol-
landse meezingers. Als je al deze mu-
ziek ook nog weer met een Heinoos
sausje combineert, krijg je een krach-
tige Rock 'n Roll Feestband die met de
nodige dosis humor de hele zaal van
jong tot oud weet te boeien.

Tevens is dit jaar ook weer DJ OLTVER
van de partij nadere introduktie is
overbodig voor deze vordense DJ.

De sporthal zal vanaf 00.45 uur ge-
opend zijn voor de feestgangers.

The Heinoos zullen om 01.00 uur als
eerste het podium beklimmen.

Om ± 03.30 uur zal Df "OLIVER" het
podium betreden en het feest tot het
einde (05.30 uur) muzikaal onder steu-
nen. De kaart voorverkoop van het 3e
Oud & Nieuwfeest start donderdag l
december a.s.
De kaarten zijn alléén in de voorver-
koop te verkrijgen bij Kantine Sporthal
't Jebbink, Tankstation Weulen Kra-
nenbarg, Fashion Corner en Slijterij
Mitra Sander Pardij s allen te Vorden,
en kosten € 10,00 let op want: VOL
= VOL (legitimatie verplicht).
Voor meer informatie kijk op:
WWW.STEVO.NU
Tot ziens, Tot Oudejaarsnacht.

Inzameling Huishoudelijk Chemisch Afval
GEBIED VORDEN
Dinsdag 13 december 2005 komt de
chemocar in gebied Vorden (voorma-
lige gemeente Vorden). Op die dag
wordt het huishoudelijk chemisch af-
val aan huis opgehaald. Als u wilt dat
de chemocar die dag bij u langs komt,
moet u zich hiervoor telefonisch vóór
8 december 2005 aanmelden bij de
AfVal-Informatie-Lijn (0575) 54 56 46
(bereikbaar van ma t/m vrij, van 9.00
t/m 12.30 uur en van 13.00 t/m 16.00
uur). Op de afvalkalender staan de
producten vermeldt die als chemisch
afval gescheiden ingeleverd moeten

worden. Lege verpakkingen van che-
mische producten, zoals lege spuit-
bussen en lege verfblikken zijn geen
chemisch afval, deze kunnen gewoon
in de grijze container.
Men kan uw chemisch afval tijdens
openingstijden ook brengen naar de
Afvalbrengpunten in Vorden, Steen-
deren en Zutphen. De adressen en
openingstijden kunt u vinden op de
afvalkalender.

Voor nadere informatie kan men zich
wenden tot Afdeling Bouwen en mi-
lieu, tel. (0575) 75 02 87.

Collecte NSGK
De collecte van de Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind heeft
in Vorden 660,31 euro opgebracht.
Alle collectanten en gevers hartelijk

VORDENSE BRIDGECLUB

Uitslagen maandagavond 21 nov.
Groep A: l) M w. J. Walter Kilian/Mw. L.
van Gastel 70,0%; 2) Dhr. D. Wijers/
Dhr. E. Thalen 56,5%; 3) Mw. A. van
Burk/Mw. N. Hendriks 55,6%.

Groep B: 1) Mw. R. den Ambtman/Mw.
R. Thalen 65,9%; 2) Dhr. H. Wullink/
Mw. A. van de Ham 61,1%; 3) Mw. W.
Gerichhausen/Mw. A. den Elzen 52,1%.
Groep C: 1) Dhr. H. Groot Bramel/Mw.
B. Groot Bramel 65,3%; 2) Mw. R.de
Bruin/Mw. G.ter Schegget 54,2%; 3)
Mw. E. Westerhof/Mw. I. Doorn 52,8%.

Woensdagmiddag 23 november:
Groep A: l) Mw. R Thalen/Dhr. E. Tha-
len 58,68%; 2) Mw. M.Koekkoek/Dhr. J.
Koekkoek 57,29%; 3) Mw. N. Hendriks/
Dhr. J. Post 56,25%.

Groep B: 1) Mw. A. Jansen Vreling/Mw.
M. van Ooijen 60,94%; 2) Mw. P. v.d.
Vlugt/Mw. R. de Bruin 60,42%; 3) Mw.
T. Smit/Dhr. H. Groot Bramel 59,38%.

Nieuwe lotgenoten-
groep Verlaat
Verdriet' van start
Nieuwe lotgenotengroep Verlaat
Verdriet' voor mensen die op jonge
leeftijd een ouder verloren door
overlijden gaat van start. Mensen
die op jonge leeftijd, voor hun 20e
levensjaar een, of zelfs beide ou-
der(s) verloren door overlijden wor-
den soms als volwassene alsnog
met dit verlies geconfronteerd.

De vroege dood van hun moeder of va-
der blijkt dan veelal niet goed ver-
werkt. Het komt nog te veel voor dat
zij in de hulpverlening op onbegrip
stuiten. 'Dat is al zo lang geleden, dat
kan het niet zijn', luidt de conclusie
van anderen snel. De behoefte aan er-
kenning en herkenning van hun ver-
driet is vaak groot.

Humanitas, afdelingen Apeldoorn, Arn-
hem/ Doesburg, Rheden, Rozendaal
en Zutphen gaan lotgenotengespreks-
groep(en) voor deze mensen organise-
ren. Deze groep(en) geven deelnemers
de gelegenheid dit verdriet alsnog te
delen, geven de erkenning dat dit een
zeer ingrijpende gebeurtenis in je
leven is geweest en de herkenning van
de gevolgen van dit vroege verlies in
de ervaring van anderen.'Een afron-
ding en een nieuw begin' noemt één
van de deelnemers van een eerdere
groep zijn ervaring.
Thema's die aan bod komen worden
in overleg met de groep gekozen. Twee
getrainde vrijwilligers begeleiden de
gespreksbijeenkomsten van een groep
die uit minimaal 6 en maximaal 8
deelnemers bestaat en ca. achtmaal
bij elkaar komt.

Mocht men belangstelling hebben of
meer informatie wensen dan kan men
contact opnemen met mevrouw Leny
Lassche, tel. 55 15 97.

dank voor uw bijdrage. Wilt u meer
weten over de NSGK of meehelpen col-
lecteren bel dan Helma Eykelkamp,
tel. (0575) 55 44 35.

Tijdens het openingsweekend van
10 en 11 december zal er tijdens de
"Kolde Karmis" en rondom de
kunstijsbaan in het centrum van
Vorden een spetterend muziek-
spektakel plaatsvinden.

Zaterdagavond zullen er in de speciaal
voor de gelegenheid geplaatste feest-
tent diverse artiesten optreden, dit
zijn over het algemeen lokale en regio-
nale muzikanten die in diverse sa-
menstellingen zullen optreden en
voor een fantastisch feest zullen gaan
zorgen. Informatie over de line-up
volgt binnenkort.

Zondag 11 december (tevens koop-
zondag in Vorden) kan men in de tent
komen Fruschoppen o.l.v. de Hinterec-
ke Musikanten. De gezamenlijke hore-
ca en de muzikanten zullen borgstaan
voor een gezellige middag in winterse
sferen. In de namiddag (na winkelslui-
ting) zal voor de sponsors en deelne-
mende ondernemers gelegenheid zijn
om onder het genot van een hapje,
een drankje en Combo Piet Piersma
zijn even bij te praten en schaatsen
kan natuurlijk ook!!

Zet alvast deze data alvast in uw agen-
da en houdt de media in de gaten voor

een overzicht van de vele activiteiten
tijdens de "kolde Karmis" te Vorden.

Voorverkoop tentfeest
Kolde Karmis gestart
Bij Kadoshop Sueters, Bistro de Roton-
de, CR de Herberg, CR Olde Lettink,
Hotel Bakker en Juwelier Siemerink
zijn vanaf heden kaarten voor het
tentfeest van de Kolde Karmis te koop.
De voorverkoopprijs is vastgesteld op
€ 7,50 en € 10,00 aan de zaal.

Het spetterende feest staat gepland op
zaterdag 10 december vanaf 20.00 uur
en waarbij een keur van artiesten zal
optreden w.o. "Beeckland Boulevard,
Makken, Stringfever, Dj Corrie. Ook
zullen er nog een aantal special guests
optreden!!

Op (koop)zondag 11 december is de
tent geopend vanaf 12.00 uur geopend
voor Fruhshoppen o.l.v.: de Hinterecke
Musikanten. Kaarten hiervoor zijn al-
len aan de kassa in de tent te koop
voor € 3,50.

In een speciaal uit te brengen "Kolde
Karmis" krant kunt u alles lezen over
het programma

Voetreflex en massages
Tijdens de decembermaand kunt u bij
Praktijk Balans profiteren van kortin-
gen op alle behandelingen. Wilt u ook
even de drukte en stress ontvluchten,
gun uzelf dan een uurtje de tijd, en
laat u even verwennen, met een exclu-
sieve sabaaydi massage, een ontspan-

nende voetreflexbehandeling. Ook mo-
gelijk zijn een rug-nek-schouder mas-
sage en/of voetmassage met gratis
voetpakking. Leuk om te geven zijn de
cadeaubonnen.
Voor een afspraak of info belt u naar
tel. 55 19 89. (zie contactjes).

Wim Kuijper Jeugdtoernooi
Tijdens een evaluatiegesprek dat
de organisatie van het Wim Kuij-
per Jeugdtoernooi dinsdagavond,
na afloop van een rondleiding door
het Aviko bedrijf in Steenderen
hield, maakte William van der Veen
(die samen met Gerard Greven als
voorzitter van de toernooicommis-
sie fungeert) bekend dat hij met
ingang van l januari 2006 met zijn
werkzaamheden zal stoppen.

'Na zes jaren is het mooi geweest, tijd
voor andere dingen', zo lichtte hij zijn
besluit toe. De toernooicommissie is
inmiddels bezig de bestuursvacature
op te vullen.
Het afgelopen toernooi, de 15e in suc-
cessie is in financieel opzicht dankzij
de inbreng van sponsoren kosten-
dekkend verlopen. In de derde week
van augustus 2006 wordt het 16e toer-
nooi gehouden.

Sinterldaastoer
Gezien de weersomstandigheden
heeft de Vordense auto- en motor-
dub 'De Graafschaprijders' moeten
besluiten de voor zondag vastge-
stelde Sinterklaastoer (toerrit over
een afstand van 130 kilometer) af te
gelasten.

De rit wordt niet opnieuw vast gesteld.
Dat betekent tevens dat de club zich
wat betreft de toerriten gaat richten
op de Motocamp die eind mei/begin
juni 2006 in Vorden gehouden zal wor-
den.

De Vogelvriend scoort goed in Ruurlo
Leden van vogelvereniging De Vo-
gelvriend hebben het afgelopen
weekend deelgenomen aan de
Kringtentoonstelling in Ruurlo.

De Kringtentoonstelling is een jaarlijk-
se wedstrijd georganiseerd door vijf
verenigingen in deze regio. Diverse le-
den uit Vorden wisten eremetaal te be-
halen. Wim Berendsen was de absolu-
te winnaar en ging met maar liefst
vier prijzen naar huis. Hij wist met
vier gelijk uitziende postuurkanaries
van het soort Gloster consort de eerste
prijs te behalen. Verder won hij een
eerste en derde prijs in de categorie
enkelingen van hetzelfde soort, waar
beide vogels 92 punten wisten te beha-
len. Ook wist hij bij de gele kleurkana-
ries nog een tweede prijs bij de enke-
lingen in de wacht te slepen met een
vogel van 91 punten. De goede presta-
ties van Berendsen betekende overi-
gens niet dat de vereniging meedeed
om het eremetaal bij de clubprijs. Vor-
den eindigde teleurstellend als vierde
en moest de verenigingen uit Apel-
doorn, Eibergen en Ruurlo voor laten

gaan. Revanche nemen zit er dit jaar
voor de leden van Vorden eigenlijk
niet meer in. De meesten hadden ge
hoopt deel te kunnen nemen aan de
Wereldtentoonstelling in Zutphen,
maar die is door de afkondiging van
regelgeving in de ons omringende lan-
den vanwege de dreiging van vogel-
pest afgelast. Het zal volgend jaar moe-
ten gebeuren als De Vogelvriend zelf
de Kringwedstrijd zal organiseren.

OVERIGE UITSLAGEN:
GJ. Schumaker Ie prijs enkel kleurka-
narie vetstof wit met 91 punten, E. Ko-
renblik Ie prijs enkel kleurkanarie
vetstof geel met 91 punten, GJA Jan-
sen Ie prijs stam kleurkanarie pig-
ment met rood 370 punten, G.J A Jan-
sen Ie prijs enkel kleurkanarie pig-
ment met rood 91 punten, K. Bink 2e
prijs stel grasparkieten met 179 pun-
ten, GJ.W Jansen Ie prijs enkel met
Agaporniden zonder oogring 91 pun-
ten, K, Bink 2e prijs stel Agaporniden
met oogring 179 punten, H. Harmsen
Ie prijs enkel met een blauwvleugel
dwergpapegaai 91 punten.



Met de Van Gogh Mobiel naar Amsterdam! RTV-er Richard Sleumer
derde in cross Raalte

Vorige week maandag reed een
echte Amerikaanse schoolbus door
de Eikenlaan in Kranenburg. Deze
zgn. Van Gogh Mobiel was die dag
speciaal beschikbaar voor de leer-
lingen van de groepen 7 en 8 van
basisschool De Kraanvogel.

Zij gingen een bezoek brengen aan het
Van Gogh Museum in Amsterdam. In
de bus staan de stoelen telkens in een
groepje van vier rond een tafel opge-
steld, zodat het bijna lijkt alsof men

gewoon in de klas zit.
Na de voorbereidende lessen op school
werden de leerlingen onderweg bege-
leid door een docente van het muse-
um. Zij vertelde over Vincent van
Gogh. Verder was er een film te zien
en moesten de leerlingen opdrachten
maken in een reisgids.
In het museum in Amsterdam leidden
twee gidsen de leerlingen naar de be-
kendste schilderijen van Vincent van
Gogh. Daarna moesten de leerlingen
zelf in het atelier proberen om een

werkstuk te maken in de stijl van Van
Gogh. Hoewel sommigen wat teleurge-
steld waren, dat daarbij geen verf kon
worden gebruikt, waren ze toch zo
geïnspireerd geraakt door de werken
van Van Gogh, dat fraaie producten
het licht zagen. Tijdens de terugreis
rondde de museumdocente het be-
zoek aan het museum af en kon nog
verder gewerkt worden in de reisgids.
Deze voor de leerlingen onvergetelijke
dag werd mogelijk gemaakt dankzij
een initiatief van de Rabobank.

Met de Vordense Ondernemers Vereniging:
DE STRAAT OP
Zo heet de eindejaarsactie van de
V.O.V. De V.O.V. heeft na l week de
eerste Hoofdprijswinnaar en Post-
codestraatprijs winnaar: A. Supar-
djo, Hoerinkhof 25,7251XM Vorden.

Op een feestelijke manier komen de
ondernemers de prijs op zaterdag 3
december a.s. om plm. 16.15 uur uit-
reiken. Maar Supardjo is niet de enige
winnaar. Ook alle adressen die de post-
code van 7251 XM hebben komen ze
persoonlijk feliciteren en de extra prijs
overhandigen.

Tevens maken ze bij de uitreiking ook
bekend wie de Extra REISCHEQUE
heeft gewonnen.

Hoe dan ook: HET IS FEEST aan de
Hoetinkhof 25 en alle adressen met
postcode 7251 XM.

ZORG DAT U ZATERDAG 3 DECEM-
BER A.S. ALLEMAL BUITEN STAAT,
WANT DAN KOMT DE V.O.V. NAAR U
TOE !!!

Hoe zit de actie in elkaar:
Bij iedere besteding van € 10,- aan
boodschappen kan de klant bij de
deelnemende winkeliers, die mee-
doen aan de eindejaarsactie, hun
naam, adres, POSTCODE en woon-
plaats op de achterkant van de kassa-
bon schrijven. Per week maakt de
klant kans op een fantastische hoofd-

prijs. Maar ook de adressen met dezelf-
de postcode als de hoofdprijswinnaar
vallen in de prijzen. Die winnen een
waardecheque en een bos bloemen,
die persoonlijk uitgereikt wordt. Er
zijn maar liefst vier trekkingen.

De winkeliers die aan de eindejaarsac-
tie meedoen zijn te herkennen aan
het gele deelname formulier die aan
de winkeldeur hangen. De adressen
waar men de kassabonnen kan inleve-
ren zijn: Bruna, Mitra Slijterij, Super
de Boer Yvonne en Wilbert Groten-
huys, Visser Mode en bij de Welkoop.

De gewonnen waardecheques zijn in
te leveren bij de volgende deelnemers:

Deelnemerslijst
Antonys Country Store
Moos en Ko
Visser Mode
Roosenstein Quality Wear
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Café Feestzaal "De Herberg"
Bakkerij Joop
Profile Bleumink
Sueters Speelgoed-Huishoud-Kadoshop
Super De Boer Grotenhuys
Casa Interieur
Hotel Restaurant Bakker
Salon Marianne
Giesen Schoenmode
Plaza Vorden "food for all"
Olde Lettink
VW Vorden
Bistro De Rotonde
Barendsen Doe Het Zelf Vorden B.V.
De Vordense Tuin

Tuunte Fashion B.V.
Bruna
Bloemendaal & Wiegerinck
Welkoop Vorden
Vordense Apotheek
Keurslagerij Vlogman
Echte Bakker Van Asselt
Yvonne, modespeciaalzaak voor de jeugd
Ami Kappers
DA ten Kate
Heersink Haarmode
Globe Reisburo Vorden
DutchPC Electronics
Etos Barendsen B.V.
Davorta Bloemen
Siemerink Opticien
Fashion Corner
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V
Martens
Rabobank Vorden

In Raalte werd de vijfde cyclo-cross-
wedstrijd voor de GOW-competitie
verreden. Hier stonden verschillen-
de renners van RTV Vierakker-
Wichmond aan de start. Richard
Sleumer behaalde bij de Elite een
mooie derde plek. Door deze derde
plaats staat hij nu 6e in de compe-
titie. Bart Besemer werd hier 12e.

Bij de Veteranen deden drie RTV-ers
mee. Rudi Peters werd hier 6e, Garjo

Kamphuis 10e en Frans de Wit 21e. In
het klassement staat Garjo Kamphuis
9e, Rudi Peters 10e en Frans de Wit
16e. Bij de Junioren werd Rens te
Stroet derde. Hij staat nu in het tus-
senklassement 9e.

Bij de dames behaalde Greta Klein
Brinke eveneens een derde plek. In het
klassement staat zij derde. De volgen-
de wedstrijd voor de GOW-competitie
wordt verreden in Doetinchem.

Paasvuur Kranenburg
open op zaterdag 3 december
Stichting CCK stelt a.s. zaterdag 3
dec. het paasvuurterrein open voor
het brengen van snoeihout.

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

is op deze dag geopend van 11.00 uur
tot 16.00 uur en er word voor het stor-
ten een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De volgende datums staan ook bin-
nenkort op www.stichtingcck.nl. l k-t
paasvuurterrein is ook op, 17 dec., c-n
7 jan. geopend.

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Hekwerk bij Kasteel Vorden
mag niet op slot
Na de ingezonden brief van verleden
week gelezen te hebben waarin brief-
schrijfster de ondankbare Vordenaren
een publieke oorvijg geeft omdat deze
de nieuwe kasteelheer van Vorden
niet dankbaar genoeg zijn omdat de
familie Rodink het kasteel voor verval
heeft behoed, voel ik mij genoodzaakt
dit begin van geschiedvervalsing te
weerspneken.

Kasteel Vorden (destijds echt een
bouwval) is in de jaren zeventig van de
vorige eeuw onder aanvoering van het
toenmalige B&W van Vorden met veel
gemeenschapsgeld gerestaureerd en
heeft vanaf dat moment een publieke
functie gekregen als gemeentehuis.

Verleden jaar heeft het laatste B&W
van Vorden m.i. dan ook een politieke
doodzonde begaan door via achterka-
mertjespolitiek dit schitterende pu-
blieke bezit te verkwanselen aan een
particulier terwijl de onderhandelin-
gen met het Geldersch Landschap/Gel-
dersche Kastelen nog niet eens echt in
gang waren gezet, daarbij totaal voor-
bijgaand aan de wens van het grootste
deel van de bevolking het kasteel als
publiek bezit aan te houden.

Briefschrijfster verkondigt dat het aan
de familie Rodink te danken is dat het
kasteel behouden blijft als cultureel
erfgoed. Dit verhaal zou stand houden
als er verleden jaar geen andere gega-
digden zouden zijn geweest. Gelder-
sche Kastelen (een van de andere gega-
digden) is echter bij uitstek het insti-
tuut dat het behoud van cultureel erf-
goed voor ogen heeft.

Briefschrijfster (klaarblijkelijk een fa-
milievriend, althans zo ademt de
geest van haar brief) geeft vervolgens
aan dat de Brasserie een aanwinst is
waar zelfs zakenlunches gehouden
kunnen worden. Gelukkig maar, de
gemiddelde Vordenaar wordt regelma-
tig uitgenodigd voor zakenlunches en
/al alleen al daarom regelmatig de/e
uitspanning frequenteren (vooral bij
de prijzen die de Brasserie voor haar
versnaperingen hanteert). Volgens mij
verkeert de briefschrijfster ook in de
veronderstelling dat de "country li-
ving fair" een Vordens volksfeest is !!.
De familie Rodink kan zoveel niet ver-
weten worden, zij zal een en ander
toch commercieel exploitabel moeten
houden en dat lukt niet van de op-
brengst van de gemiddelde Vordenaar.
Wij (Vordenaren) zullen er maar aan
moeten wennen, het Kasteel is niet
langer van ons (wij worden slechts ge
doogd). Met dank aan het laatste B&W
van Vorden!!!.

H.LJ. Moor
Nieuwstad 51

7251 AG Vorden

Krijgt Vorden een partnerstad
of partnerdorp?
Het verschijnsel partnerplaats is
niet onbekend in de Achterhoek.
Van de gemeenten die thans de
nieuwe gemeente Bronckhorst vor-
men , hadden enkele reeds een
partnerplaats in het Euregioge-
bied.

EUREGIO is de samenwerkingsorgani-
satie voor gemeenten ter weerszijden
van de grens tussen Nederland en de
Bondsrepubliek Duitsland. Steenderen
heeft contact met Legden. Hummelo
en Keppel met Heek.en Hengelo Gld.
met Neuenkirchen. Vorden heeft in
het verleden geen partnerschap aan-
gegaan. De gemeente Bronckhorst wil
in de nieuwe situatie geen voortrek-
kersrol meer spelen voor het aangaan
van nieuwe partnerschappen.

Euregio streeft nog steeds naar de ver-
beteripg van de contacten tussen Ne
derlanders en Duitsers ter weerszijden
van de grens. In Duitsland bestaat bij
veel steden en dorpen belangstelling
om contact te leggen met een Neder-
landse plaats of gemeente. Euregio
heeft daarom gevraagd te onderzoe-

ken of er belangstelling bestaat voor
een partnerschap van Vorden met een
Duitse plaats. Zo'n partnerschap kan
leiden tot een uitwisseling op het ge-
bied van ondermeer cultuur, onder-
wijs, sport en hobby. Ook het bedrijfs-
leven kan erbij worden betrokken.
De persoon die door middel van een
enquête de belangstelling zal peilen is
Geert van Gijssel die bijna een jaar in
Vorden woonachtig is. In zijn vorige
woonplaats Dalfsen in Overijssel was
Van Gijssel als wethouder nauw be-
trokken bij het partnerschap dat de
gemeente Dalfsen heeft met Hörstel
een gemeente vlakbij Rheine. Dit part-
nerschap heeft onlangs het 10-jarig
jubileum gevierd.

In Vorden worden achttien organisa-
ties/instellingen schriftelijk benaderd
met het verzoek om een reactie te ge-
ven betreffende belangstelling voor
een partnerschap. Bij voldoende be-
langstelling zal een informatieve ver-
gadering worden gehouden.
Inlichtingen kan men krijgen bij G.
van Gijssel, De Jongstraat 13, 7251 SB
Vorden, tel. (0575) 55 41 01.
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De wens van Sinterklaas

"Vandaag komt Sinterklaas op bezoek," vertelt meester Bas. Alle kinde-
ren roepen blij door elkaar heen, "Joepier "We moeten nog een hoop
doen, voordat de Sint hier is," zo zegt hij serieus. De klas is versierd met
allerlei neppakjes, sinterklaaskleurplaten en pietenslingers. Maar ver-
der is het nog een rommeltje en er is geen mooi versierde stoel.

"Mogen we uw stoel voor de Sint ver-
sieren, meester?" vragen Tim en Alex.
Het mag en de doos met slingers
wordt van de schoolzolder gehaald.
Dan gaan Tim, Alex, Isabel en Linde
aan de slag. Ook voor Zwarte Piet staat
daarna een versierde stoel klaar. De
andere kinderen ruimen alle losse
spulletjes op en de vloer wordt extra
goed geveegd. Sinterklaas kan komen!
Het blijft wat rumoerig in de klas van
meester Bas, iedereen wacht gespan-
nen af. Dan stoppen twee auto's met
gillende sirenes voor het schoolplein.
De kinderen springen op en rennen
naar de ramen. Het is de politie! Wat is
er aan de hand? "Kom maar mee naar
buiten," zegt meester Bas. Ook van de
andere klassen gaan de kinderen naar
het plein om te kijken.
Een agent stapt uit en doet het achter-
portier van de auto plechtig open. Dan
stapt Sinterklaas uit. Hij houdt zijn
mijter goed vast, bang dat het zal val-
len. Maar dat gebeurt natuurlijk niet
want de agent helpt graag een handje.

Uit de tweede politiewagen springen
een paar Zwarte Pieten en die gaan
snel naar het schoolplein. Ze strooien
er meteen flink op los. Het feest kan
beginnen. Hoofd Piet loopt met de
Sint mee, met de staf en het boek. De
grote hal van de school ziet er prach-
tig uit. Sinterklaas kijkt om zich heen
en neemt de tijd om de kinderen een
hand te geven. Dan mag hij plaatsne-
men op de prachtige grote stoel op het
podium. Daar kunnen alle kinderen
hem goed zien en horen. «*
"Welkom, welkom Sinterklaas," zin-
gen de kinderen uit volle borst. De Pie-
ten maken een vrolijk dansje rond de
grote stoel. De directeur van de school,
meester Gerjan, spreekt Sinterklaas
toe. "Welkom Sinterklaas op onze
school," zo begint hij. "Ik hoop dat u
een goede reis hebt gehad. Maar, om
maar met de deur in huis te vallen:
Waarom bent u met politiewagens ge
komen?" "Nou, meneer Gerjan, jon-
gens en meisjes, dat zit zo," vertelt Sin-
terklaas. "Ik had een klein ongevalle-

tje met de koets. Een botsing als het
ware. Nee, nee, niet ernstig hoor! Het
wiel had wat moeite met zo'n drem-
pel." Daar moeten de kinderen wel erg
om lachen. "Had u soms te hard gere
den," roept Lars door de hal.
Juf Maud weet daar wel een liedje bij.
"Hop! Hop! Hop! In draf of in galop.
Sinterklaas zal voor ons rijden. Ons
met heel veel moois verblijden!" Als
een echte meidengroep dansen Dana,
Alice en Fleur op het podium. De Sint
gaat staan om te klappen. Zo mooi
vindt hij het. "Goed gedaan, Dana,
Alice en Fleur!" Tim komt naar voren.
"Sinterklaas, had u te hard gereden?"
vraagt hij voorzichtig. "Nou nee, ik
denk van niet. Maar die drempel is ge
woon véél te hoog. Er ging een wiel
scheef en ik reed ook nog tegen een
paaltje. Ja, toen konden we niet verder
natuurlijk." "Maar hoe moet het nu
verder Sinterklaas?" "Ach, Tim, er
komt altijd wel een oplossing. Nu vie
ren we eerst maar feest met alle kinde
ren." En dat doen ze. Voordat Sint
daarna in elke klas nog even gaat kij-
ken, zingen de kinderen nog een lied-
je. "Zwarte Pietepiet, ben je daar?
Zwarte Pietepiet strooi dan maar. Zak-
ken vol suikergoed en lekkere dingen.
Hoor je dan niet hoe mooi we zin-
gen?" En strooien doen de Pieten, han-
den vol. Al snoepend gaat iedereen

naar zijn eigen lokaal terug.
De Sint gaat met zijn Pieten bij elke
klas op bezoek. Op de prachtig versier-
de stoel van meester Bas kijkt hij de
klas rond. "En Alex, hoe is het met je?"
vraagt hij. "Goed hoor Sinterklaas,"
antwoord Alex. "Zul je wel je best blij-
ven doen op dat netjes schrijven?"
Alex knikt verlegen, Sint weet ook al-
les. Hij krijgt een puzzel met wel 1000
stukjes. "Meester, mag ik wat aan de
Sint vragen?" fluistert Tim tegen
meester Bas. "Sinterklaas, Tim wil u
wat vragen!" zegt meester dan. "Zeker
over dat ongevalletje," gist Sint glimla-
chend. "Het komt echt wel goed hoor,
Tim." "Nee, Sinterklaas. Ik wil weten
of u zelf geen wens heeft. Iets dat u al
heel lang wilt doen of wilt hebben of
zo." Tim wacht het antwoord af. Sint
kijkt peinzend naar buiten. "Tsja, Tim,
een wens, ja die heb ik wel," zegt Sint,
"maar ja, ach, dat is toch helemaal
niet belangrijk?" "Maar Sinterklaas, u
mag toch wel zeggen wat de wens is,"
zegt nu ook Linde. Alle kinderen be
ginnen met elkaar te praten over de
wens van Sinterklaas. Wat zal het zijn?
Is het groot of juist heel klein? Iets om
te snoepen, of misschien een nieuw
boek. Meester Bas maakt een einde
aan het lawaai. "Als Sinterklaas het
niet wil vertellen, dan is dat zo," zegt
hij als het stil is. "Nee, meester Bas, dat
is het niet hoor, maar het is zo onbe
reikbaar, een échte wens, maar niet te
doen," wuift hij. "Maar wat is het
dan!" probeert Tim nog eens. Sinter-
klaas gaat er goed voor zitten en zelfs
de Pieten zijn muisstil. Wat is de wens
van Sinterklaas? "Ik wil heel graag zélf
eens rijden in zo'n snelle auto," zegt
de Sint, genietend van het idee, "Ik
vind een Porche zo geweldig mooi!"
"Maar goed," zegt Sint weer wuivend,
"ik ben hier om jullie wensen te ver-
vullen. Wie heeft zijn verlanglijstje
nog niet ingeleverd?" "Ik nog niet Sin-
terklaas," roept Tim plotseling. "Mag
ik even naar huis bellen, meester?
Even vragen of het nog op tafel ligt,"
mompelt Tim erachteraan. En weg is
hij, naar de kamer van meester Ger-
jan. "Ik mag even naar huis bellen van
meester Bas," zegt hij gehaast op de
toetsen tikkend. De telefoon gaat over.
"Pap, met Tim. De wens van Sinter-
klaas is om in een Porche te rijden,
zélf. Kan dat pap, kan het?" Tim luis-
tert naar zijn vader aan de andere
kant van de lijn. "Hmm, hmm. Oké!
Tot straks dan, bedankt pap!" Tim holt
weg en roept nog net "bedankt" tegen
een verbaasde meester Gerjan. Intus-
sen hebben alle kinderen van Tini's
klas een cadeau gekregen, behalve
Tim, want die was er niet. "Wat heb je

gedaan, Tim," vraagt Linde zachtjes.
"Even mijn vader gebeld, over die Por-
che, je weet wel, die witte," antwoord
Tim. "Oh en dan is nu Tim aan de
beurt," zegt Hoofd Piet, die Tim heeft
zien binnenkomen. "Kom maar even
naar voren." Tim schuifelt wat verle
gen naar voren. "Zo Tim, waar ging jij
zo gehaast naar toe?" vraagt Sint. "Bel-
len Sinterklaas, naar mijn vader. Over
uw wens, Sinterklaas." Tim kijkt de
Sint aan. "Er staat een witte Porche bij
mijn vader in de garage. Daar mag u
strak in gaan rijden." Hij houdt zijn
adem in. Wat zal Sinterklaas zeggen.
Tim zucht eens diep. De wens van Sin-
terklaas in vervulling laten gaan is wel
spannend, zeg.
Sint gaat staan en kijkt Tim recht aan.
"Heb jij dat voor mij geregeld?" vraagt
hij ongelovig. "Ja Sinterklaas. U wilt
het zo graag en het kan écht. Mijn va-
der heeft het gezegd," praat Tim nu
veel te snel. "Geweldig! Geweldig!"
roept Sinterklaas uit. "Hebben jullie
het gehoord? Mijn wens komt uit!" De
Pieten doen een vreugdedansje samen
met Dana, Alice en Fleur. Nu dansen
en springen alle kinderen uit de klas
en Sinterklaas en meester Bas doen
mee. Hoofd Piet roept Sinterklaas tot
de orde. "We moeten nog naar de klas
van juf Maud, Sinterklaas." "Oh ja,
nou dan doen we dat toch," juicht Sint
vrolijk. "Wat een feestdag, wat een
feestdag." En daar gaat hij, Tim nog
verblijdend met een dikke knipoog.

Als dan alle kinderen een cadeautje
gehad hebben en de Pieten al het
strooigoed hebben uitgedeeld, is het
tijd voor Sinterklaas om te vertrekken.
Alle kinderen gaan weer bij het hek
staan op het schoolplein en zwaaien
ze uit. Sint fluistert in het oor van de
agent die daarop naar het schoolplein
komt. "Is Tim hier?" roept hij. "Die ne
men we ook mee, meester."
Tim gaat mee in de politieauto, op
weg naar de garage van zijn vader. Die
is zeer vereerd zulk hoog bezoek in de
garage te mogen ontvangen. Sinter-
klaas toont veel belangstelling in het
bedrijf, maar ook voor de prachtige,
witte Porche. "Mag het écht," vraagt
hij nog eens. "Ja Sinterklaas, het mag
echt." Dan stapt de Sint in en start de
motor. Zichtbaar genietend van het
geluid rijdt hij zachtjes het terrein af,
klaar voor een rit. Tim steekt zijn hand
op naar de Sint en die zwaait terug.
"Tot straks," roept hij. "Tot straks."
De vader van Tim is intussen begon-
nen met de reparatie van de koets van
Sinterklaas. Dan kan de Sint straks
weer gewoon naar huis rijden. Maar
voorlopig is hij nog niet terug!

Met de opheffing van naaimachinehandel 'Borgonjen' verdwijnt weer een stukje nostalgie uit Vorden!
Nadat Martin Borgonjen in 1999 met de verkoop van zaden was gestopt,
heeft hij inmiddels ook besloten een punt achter de naaimachinehan-
del te zetten. Met andere woorden de winkel aan de Kerkstraat wordt
met ingang l januari 2006 gesloten. De naaimachines en fournituren
worden overgeheveld naar Lochem, waar Martin en zijn vrouw Magda
aan de Nieuwstad ook een winkel runnen. Naaimachines en later ook
de zaadhandel zijn in de loop der jaren een begrip geworden in Vorden.
Bernard Borgonjen, de vader van Martin en ook Vordenaar van geboor-
te, begon al in de dertiger jaren met naaimachines. In eerste instantie
werkte hij voor het Amerikaans bedrijf Singer, met onder meer vesti-
gingen ui Duitsland.

Martin Borgonjen: 'Mijn vader ging in
de vooroorlogse jaren letterlijk 'de
boer op' om naaimachines te verkopen
en te repareren. Alles op de fiets. Hard
werken en weinig verdienen. Een
kwartje voor een reparatie was al heel
veel. In de oorlogsjaren stond de han-
del bijna stil. Toen zorgde pa ervoor dat
de lagere dorpsschool en het Nuts-
gebouw verwarmd bleven. Direct na
de oorlog ging hij in Zutphen werken
bij een bedrijf dat Pfaff naaimachines
verkocht', zo zegt Martin. Het gezin
Borgonjen woonde in die jaren in de
woning naast de openbare basisschool.
Fotograaf Toon Dolphijn woonde toen
in de huidige woning en winkel van
Martin. Toon Dolphijn was een vriend
van Bernard Borgonjen. 'Eind 1959 ver-
telde Toon aan mijn vader dat hij een
dertigtal meters verderop in de Kerk-
straat een pand ging kopen. Dat pand
werd afgebroken en op de plek waar
thans het VW kantoor is gevestigd be
gon Toon Dolphijn zijn nieuwe foto-
zaak en verkocht hij zijn oude pand
aan mijn vader. De koop was binnen

vijf minuten geregeld en zo betrokken
mijn ouders, mijn broers Bennie en
Jos, mijn zus Margriet en ik naar de
Kerkstraat 13, een woonhuis annex
winkel', zo zegt Martin Borgonjen.

TUINZADEN
Voor vader Bernard een speciale deal,
want hij begon vanaf die tijd fulltime
voor zichzelf, een winkel met naaima-
chines en garens. Vader Bernard ging
daarnaast ook de mensen langs om
'Van Loenen's Tuinzaden' te verkopen.
Wanneer Bernard op pad was dan deed
zijn vrouw Anne de winkel. Intussen
was zoon Martin na zijn militaire
dienst bij zijn vader gaan werken.
Zoonlief had als hobby het kweken van
vogels. Martin:' Ik kocht de zaden voor
de vogels in Zutphen. Deze onderne-
mer adviseerde mij om in Vorden za-
den te gaan verkopen. Ik heb toen de
vakdiploma's zaden en dierhandel ge-
haald en zijn wij inderdaad hier ook
met de verkoop van zaden begonnen.
Wij waren overal goed bekend. Wan-
neer er in Vorden en in de regio vogel-

tentoonstellingen werden gehouden,
stelden wij altijd gedurende de show,
gratis de zaden voor de vogels beschik-
baar', zo zegt Martin Borgonjen die in
1970 naar Lochem vertrok om daar een
naaimachine- handel te beginnen.
Toen zijn vader in 1989 overleed nam
Martin Borgonjen de zaak in de Kerk-
straat in Vorden over. Zegt hij: 'Mijn
vrouw Magda deed de winkel in Lo-
chem en ik was vrijwel alle dagen in
Vorden te vinden. Behalve de verkoop
vanuit de winkel, repareerde ik hier
achter in de werkplaats ook defecte
naaimachines. In 1999 ben ik definitief
met de zaadhandel gestopt. We moes-
ten keuzes maken, bovendien is de
zaadhandel zeer bewerkelijk. Mijn
moeder heeft al die jaren hier in Vor-
den naast de winkel gewoond. Intussen
woont moeder in een aanleun- woning
van het verzorgingstehuis de Wehme.
Zelf ben ik inmiddels 64 jaar en dan
twee zaken, één in Vorden en één in Lo-
chem, wordt zo langzamerhand te veel
van het goede. Dus hebben we besloten
met ingang van l januari aanstaande
in Vorden met de winkel te stoppen. In
Lochem blijven we met de naaimachi-
nes (verkoop en onderhoud) en met de
verkoop van fournituren doorgaan.

NOSTALGIE
Deze winkel en woonhuis met 660 m2

achtertuin gaan in de verkoop. Voor
eventuele kopers genoeg mogelijkhe-
den of hier bijvoorbeeld een 'eigen
winkel' beginnen of alles afbreken en
op deze plek een prachtig nieuw pand
neer zetten. Nee, we willen het niet
verhuren. Mensen die geïnteresseerd

zijn kunnen mij bellen. Ik ben of in
Vorden (0575) 55 37 00 of in Lochem
(0573) 25 27 48 voor nadere informatie
bereikbaar. Wanneer ik straks de win-
keldeur in Vorden definitief achter
mij dicht trek, zal dat toch met wee
moed gepaard gaan. Mijn vader en
moeder hebben hier gewoond en ge
werkt, terwijl ik hier zelf ook 45 jaren
heb gewerkt', zo zegt Martin Borgon-
jen. Ooit zongen jongeren eind veerti-
ger begin vijftiger jaren tijdens brui-
loften en dansavonden het lied 'Ons
Vorden is bekend door zijn leerlooi-

erij, borstels van Haverkamp, matras-
sen van Raat, kuikens van Jansen die
zie je op straat en de fiets van de Em-
po die rijdt steeds in tempo en daarom
is Vorden zo fijn'! Al deze bedrijven be
staan niet meer, wat rest is een stukje
nostalgie. De naaimachinehandel van
Borgonjen zou in genoemd rijtje zeker
niet misstaan. De huisvrouwen in Vor-
den zullen de winkel achter de kerk
gaan missen, want voor een handvol
knopen, een stukje elastiek of een rits-
luiting kunnen ze nog maar een paar
weken aan de Kerkstraat 13 terecht!

Martin Borgonjen achter de naaimachine
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dolle kortingsweek bij

GOOSSENS
Spijkerbroeken Bram's Paris

è 23,95 nu 2 voor 39,95

a 28,95 nu 2 voor 47,50

Zowel dames- als herenmodellen. Diverse kleuren.

Geldig van 28 november t/m 5 december 2005
m.u.v. de aanbiedingen

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

KUUK S Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen

Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermeubelen
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12 Industrieterrein "Kamp Zuid1

Lichtenvoorde Tel.: 0544-371256

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

TEGELHANDEL
mullcf-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

ElSIICIOlU, A L L E S O N D E R É É N DAK...
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je j

lekker. Door eenvoud stralen onze badkamers rust uit. Alle elementen

zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw persoonlijke

wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie

heeft u maar één partner nodig. Wij nemen u al het werk uit handen,

van eerste schets tot oplevering!

SINGHORS é
Badkamers Sanitair Tegels

Elsinghorst Tegels & Sanitair Europark l 7102 AN Winterswijk Telefoon 0543 52 07 81 www.elsinghorst-tegels.nl

KERSTBOMEN
De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 Hengelo (Gld.) Tel: 06-53362300 of 0575-462892

E-mail heesterhof@hotmail.com website www.deheesterhof.nl

Vanaf 3 december zijn de openingstijden

ma. t/m vr. 13.00-17.00 uur za. gehele dag of op afspraak

De NORDMANN boom uit Denemarken
Abies Koreana Abies Picea Omorika
Kom uitzoeken hij wordt in overleg gratis thuisbezorgd

BORGonjcn Kerkstraat 13,

7251 BC Vorden,

tel. 0575-553700

Totale leegverkoop
Wij stoppen per 31 december 2005 in Vorden
met onze zaak.

We hebben nu geweldige aanbiedingen voor o.a.
knopen, band, boorden, manchetten, applicaties etc.

Op fournituren die niet in de aanbieding zijn krijgt u

25% korting.
Ook met de naaimachines hebben we geweldige
aanbiedingen.

Openingstijden Dinsdag 9.00 - 12.30

Woensdag 9.00 - 12.30

Donderdag 9.00 - 12.30 13.30 - 18.00

Vrijdag 9.00 - 12.30 13.30 - 21.00

Zaterdag 9.00 - 16.00

GOOSSENS
GEHELE WINTERCOLLECTIE

25% - 40% KORTING
(kinder)jassen, fleecejassen, truien, thermoblouses, etc.

Bjornson, Life Line, Kjelvik etc. etc.

Geldig van 28 november t/m 5 december 2005
m.u.v. de aanbiedingen

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

nsen „De Smid"
Bteekstraat 1, Hengelo (GM)
Telefoon (0575) 46 13 6O

FELJX TAKKENKAMP,
Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

Monuta ¥
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Zaterdag 3 december

Open dag
Monuta-Vorden

Het Jebbink 4a
7251 BL Vorden

Hierbij nodigen wij u uit om onze geheel vernieuwde aula
en rouwkamer te bezichtigen.

Tevens is er informatie over:
Rouwvervoer

Bloemen
Verzekeringen
Steenhouwer

Registratie van uw persoonlijke wensen
Kaartencollectie

Kisten
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Burgemeester Henk Aalderink:
"Probeer mensen te betrekken bij de samenleving

Open dag bij Monuta Vorden

Burgemeester Aalderink: "De gemeente Bronckhorst heeft prachtige parels. Eet is de kunst om daar een mooi snoer van te maken".

Henk Aalderink ziet zijn taak als burgemeester van Bronckhorst als
een enorme uitdaging. Hij wil van de nieuwe gemeente Bronckhorst
een sprankelende gemeente maken. "De ingrediënten zijn er wel, maar
we moeten er nu echt één geheel van maken. Tien maanden is men al
prima op weg en dan is het aardig om aan dat verdere proces leiding te
mogen geven".

Aalderink heeft er vroeger nooit aan
gedacht om burgemeester te worden.
"Ik heb de afgelopen 25 jaar een be-
drijf gehad. Tien jaar geleden kwam
de positie van wethouder vrij in Does-
burg. Ik zat toen in de gemeenteraad.
Toen is ook mijn zoon in het bedrijf ge-
komen en had ik meer tijd. Het ge-
beurde allemaal heel spontaan en on-
verwachts", zegt de kersverse burge-
meester.

"Hetzelfde gebeurde eigenlijk ook in
2001. Ik zat in Provinciale Staten. Daar
ontstond een crisis in Gelderland. Van
de een op de andere dag moest er een
gedeputeerde benoemd worden. Het
ging om economie, waar ik natuurlijk
veel affiniteit mee had. Ook dat was
zeer onverwachts".

LOT UIT DE LOTERIJ
Henk Aalderink heeft nog nooit eer-
der gesolliciteerd naar een functie als
burgemeester. Maar deze keer greep
hij de kans. Er waren veel sollicitanten
en het is toch "een lot uit de loterij".
Aalderink: "Bronckhorst vond ik toch
wel de mooiste gemeente in het hele
herindelingsproces. Ik zat vier jaar in
Arnhem. Allemaal heel leuk en heel
bijzonder. Maar de portefeuilles re-
creatie/toerisme en communicatie/
promotie die de burgemeester hier
mag uitvoeren, spraken me zodanig
aan dat ik dat best een aantal jaren
zou willen doen. Daarnaast is het een
hele mooie en grote gemeente met
ambitie".

U komt uit de veiligheidsbranche.
U bent 25 jaar directeur geweest
van een beveiligingsbedrijf. Hoe
kijkt u terug op die periode?
Aalderink: "Als een bijzondere perio-
de. Ik heb in de veiligheidsbranche
heel veel te maken gehad met mensen
die de veiligheidsdiensten als een op-
stapje konden gebruiken. We hebben
heel veel mensen opgeleid en mensen
aan werk kunnen helpen. Het hebben
van een bedrijf en om daar actiefin te
zijn, is heel aardig. Maar wat ik ook al-
tijd vond is, dat je als bedrijfsleven
niet aan de kant moet gaan staan om

te vertellen hoe het allemaal anders
zou moeten. Je zult daarin zelf ook
moeten participeren. Dat heb ik de af-
gelopen jaren zelf ook daadwerkelijk
gedaan en dat is me goed bevallen".

U probeert mensen erbij te betrek-
ken en niet langs de zijlijn te laten
staan?
Aalderink: "Ik vind datje als taak hebt
zoveel mogelijk mensen te betrekken
bij de samenleving. Er is in Bronck-
horst een groot sociale cohesie door
het enorme bloeiende verenigingsle-
ven en de grote vrijwilligersactivitei-
ten. Dat is een prachtige ambiance om
te kijken of mensen die dan net buiten
de samenleving vallen ook bij de sa-
menleving te betrekken. Dat kan soms
zijn naar nieuw werk of naar vrijwilli-
gerswerk. Maar laten we er voor zor-
gen dat iedereen erbij betrokken
wordt. Dat is nog steeds mijn mening.
Ik heb dat ook gezegd in mijn installa-
tietoespraak".

Komen uw politieke ervaringen op
lokaal- en provinciaal niveau goed
van pas als burgemeester van
Bronckhorst?
Aalderink: "Jazeker! Ik heb in de afge-
lopen vier jaar als gedeputeerde in de
provincie Gelderland met onder meer
'Europa' in de portefeuille, ontzettend
veel in Europa gekeken en veel gezien.
Ik ben veel bij de ministeries geweest.
Dit alles is een prachtige uitgangsposi-
tie. Een aantal keren heb ik Majesteit
ontmoet. Ik ben toch een bevoorrecht
mens dat ik dat allemaal mee heb mo-
gen maken".

Uw eigen woorden: Henk Aalde-
rink heeft een sociale en liberale
kamer in één hart. Waar licht nu
het accent?
Aalderink: "In mijn nieuwe positie als
burgemeester sta ik boven de partijen
en tussen de mensen. Wat ik wel van
belang vind, is de sociale cohesie waar
ik het al over heb gehad. Ook nu in de-
ze collegeperiode moeten we kijken
naar de mensen die 'zwak' zijn, om
die bij de samenleving te betrekken.
Het uitgangspunt is natuurlijk in eer-

ste instantie om te kijken of je die
mensen kunt leiden naar werk. Ik
denk dat dit voor iedereen in de samen-
leving heel prettig is. Maar als je dat
niet kunt, om welke omstandigheden
dan ook, dan moeten we die mensen
niet thuis laten zitten maar proberen
hen te betrekken bij het verenigings-
leven of andere vrijetijdsactiviteiten".

U hebt als burgemeester van Bronck-
horst de portefeuilles: handhaving,
openbare orde en veiligheid, com-
municatie/promotie en recreatie/
toerisme. Welke mogelijkheden ziet
u in Bronckhorst voor recreatie en
toerisme?
Aalderink: "Daar liggen enorme kan-
sen. Het is ook héél goed om te zien
dat de raad recreatie en toerisme tot
speerpunt nummer één heeft ver-
klaard. Vanuit mijn vorige positie heb
ik op afstand kunnen kijken hoe het is
met de ontwikkeling van de VWs en
de ontwikkeling van toerisme. Maar
ook hoe de huidige toerist zijn keuzes
maakt om ergens heen te gaan.
De gemeente Bronckhorst heeft prach-
tige parels in dit gebied. Het is een
kunst ervoor te zorgen om van die pa-
rels een mooi snoer te maken. Daar be-
doel ik mee te zeggen, dat mensen en
toeristen naar dit gebied komen om
wat aangeboden te krijgen. Dat kan
een arrangement zijn dat uit een com-
binatie bestaat van fietsen, wandelen,
overnachten en eten. We zullen dan
ook met het toeristische bedrijfsleven
in de gemeente Bronckhorst goed
moeten overleggen hoe wij die parel-
tjes nog beter kunnen benutten. Want
er zijn genoeg kansen in dit prachtige
gebied".

En de bedreigingen die er zijn?
Moeten die omgezet worden in
kansen?
Aalderink: "Ja, dat vind ik wel. Maar ik
praat niet snel over bedreigingen. Ik
ga veel meer uit van de kansen die je
hebt. Ik denk, dat het nieuwe streek-
plan uitstekende mogelijkheden biedt
voor nieuwe 'economische dragers',
ook in het buitengebied. Dat kan toe-
risme zijn, maar dat kan ook het
bedrijfsleven zijn. Één ding is wel van
belang. We moeten het buitengebied
wel kwalitatief hoogwaardig houden.
Want de kwaliteit van dit gebied is één
van de aantrekkelijkste toeristische ac-
tiviteiten. Ik denk dan ook dat we sa-
men met andere leden uit het college
daar een heel mooie invulling aan
kunnen geven".

Op zaterdag 3 december a.s. houdt
Monuta Uitvaartzorg- en verzeke-
ringen in Vorden open dag. Tussen
13.30 uur en 16.00 uur is iedereen
van harte welkom in het uitvaart-
centrum aan Het Jebbink 4a in
Vorden. Er is gelegenheid om rond
te kijken in het uitvaartcentrum.

Een uitvaartcentrum is voor veel men-
sen een gebouw waar ze liever niet
komen. Toch is het goed om af en toe
eens bij het levenseinde stil te staan.
Monuta Uitvaartzorg en -verzekerin-
gen in Vorden geeft u graag de gele

genheid om de nieuw ingerichte aula
van het uitvaartcentrum te bekijken
en tevens kennis te maken met onze
nieuwe medewerkster Anneke Rigte
rink, zij is beheerster van het uitvaart-
centrum.

OP ZATERDAG 3 DECEMBER ZIJN
VERDER O A. AANWEZIG:
informatie over: rouwauto/volgauto's;
uitvaart adviezen; kaartencollectie;
verzekeringen; bloemen; kisten; regi-
stratie van uw wensen (scenarium);
monuta Charity Fund; Steenhouwen;
kinderboek.

Winterwandeling met hoornblazers
Zondag 11 december organiseert
wandelsportvereniging de Ploeg
een winterwandeling. Het vertrek
is vanaf sportcomplex de Veldhoek
in de Veldhoek (halverwege Zel-
hem- Ruurlo). Men kan starten tus-
sen 10.00 en 12.30 uur.

De afstanden zijn 18, 12 en 6 kilome-
ter. Halverwege elke afstand is er gele-

genheid om te rusten. De deelnemers
ontvangen bij inschrijving een route
beschrijving. Bovendien zijn de routes
aangeduid. Desgewenst wordt er na af-
loop een medaille uitgereikt. De mid-
winterhoornblazers van d'n Olden
Roop zullen op diverse plaatsen langs
de route hun tonen laten horen. Voor
meer informatie, tel. (0575) 46 30 13 of
(0314) 64 15 31.

Ook namens Bronckhorst een
boom in het Beatrix-Jubileumbos

Je hebt op tv de oproep gehoord
om voor het Beatrix-Jubileumbos
een wens te schrijven en stuurt dan
zomaar een reactie in. Dan word je
ineens gebeld dat je namens jouw
gemeente bent uitgekozen om een
boom te planten in dit bos dat ter
gelegenheid van het 25-jarig rege-
ringsjubileum van onze koningin
zal worden aangeplant. Op woens-
dag 23 november 2005 werd dit sa-
men met kinderen uit alle gemeen-
tes van Nederland in Schijndel (N-
Br.) gedaan.

Zo toog Maartje Holtslag uit Wich-
mond op deze dag vol goede moed op
pad. Het feest begon al in de bus waar,
samen met andere kinderen uit Gel-
derland, nog flink geoefend werd op
het speciale boomfeestliedje. Dit lied
zou later die dag nog vaak klinken.
In Schijndel kwamen alle kinderen uit
de verschillende gemeentes van Ne
derland bij elkaar.

Elk kind werd voorzien van een mooi
speciaal oranje boomplant-T-shirt.
Toen kon, na wat toespraken, het ech-
te werk beginnen. Het startsein werd
gegeven door tweedekamervoorzitter
Weisglass. Het was een prachtig ge
zicht om 500 kinderen in oranje T-
shirts de boom voor hun eigen ge
meente te zien planten. Trots hing
Maartje dan ook haar wens boven in
de geplante populierenboom. "Ik
wens dat de koningin even mooi mag
bloeien als deze boom".

Na de gedane arbeid volgde er nog een
buitenoptreden van de groep Djumbo.
Enthousiast werd er door de kinderen
meegezongen en gedanst, en zo waren
de koude voeten snel vergeten.

Na deze geweldige ervaring ging het
in de bus weer huiswaarts, maar niet
zonder emailadressen uitgewisseld te
hebben met nieuwe vriendinnetjes.
Een dag om nooit te vergeten.



gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
een publicatie van de gemeente Bronckhor

Jaargang 1
Nr. 41
29 november 2005

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 Pubtiekszaken,
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr 8.30 -12.30 uur

Ben 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)750250.

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (0575)750250
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
geopend op 25 november jl.
Huiselijk geweld is niet normaal! Je kunt er wat aan doen!

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

Op 25 november jl. is het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASGH)
geopend. Dit is een initiatief van 19 gemeenten in Gelderland, waaronder
Bronckhorst. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld
in onze samenleving. Om dat probleem aan te pakken, trekken de gemeen-
ten samen op om de hulpverlening te verbeteren. Eén van die verbeterpun-
ten is de opening van een speciaal Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld.
Iedereen die iets te maken heeft met huiselijk geweld kan daar altijd en
anoniem terecht voor advies, informatie en hulp: slachtoffers, maar ook
getuigen, mensen die een vermoeden hebben van huiselijk geweld en
daders. Doel van het steunpunt is om mensen eerder in actie te laten ko-
men, het geweld bespreekbaar te maken en natuurlijk om het te stoppen.

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

is dat eerder geweest. Slechts
twaalf procent van de slachtoffers
doet aangifte. Kortom, het is een
groot maatschappelijk probleem.

Geen privézaak meer
Lange tijd is deze vorm van geweld
gezien als een privé-kwestie. Er kon
pas iets aan gedaan worden als het
slachtoffer aangifte deed bij de poli-
tie. In 2002 is dat veranderd. Toen
heeft het kabinet de nota 'Privé ge-
weld - publieke zaak' aangenomen,
die het stoppen van huiselijk geweld

Wie wordt de 'Vrijwilliger van het jaar1 ?
Verkiezing tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst

Zonder vrijwilligers geen activiteiten?

Geef uw 'vrijwilliger van het jaar' op!
De gemeente heeft grote waarde-
ring voor alle vrijwilligers die zich op
verschillende manieren inzetten
voor onze samenleving. Zij zijn van
onschatbare waarde voor onze ge-
meenschap. Met de verkiezing 'Vrij-
willigervan het jaar' willen burge-
meester en wethouders hen in het
zonnetje zetten. We hebben uw hulp
daarbij nodig. Daarom roepen wij

bewoners, verenigingen en instan-
ties op om één of meerdere vrijwilli-
gers aan te melden die in aanmer-
king komen voor deze titel. Dit kan
ook een groep zijn.

Commissie
Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
mevr. A. Steenblik van de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling vor-
men de commissie die op basis van
uw inzendingen drie genomineerden
selecteert. Wie de winnaar, en dus
de 'Vrijwilliger van het jaar 2005'
wordt, maakt de commissie bekend
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op 5 januari 2006 om
20.00 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24, 7251 BB Vorden. Als de
eretitel naar een vrijwilligersgroep
gaat dan ontvangt deze een
geldbedrag van € 500. De andere
twee genomineerden krijgen een

tot doel heeft. De negentien
gemeenten willen hieraan bijdragen
door aandacht te besteden aan het
probleem bijvoorbeeld via dit artikel
en de opening van het ASGH, wat
een nieuwe manier is om gemakke-
lijker hulp te zoeken.

Lage drempel
Met het advies- en steunpunt hopen
de gemeenten de drempel te verla-
gen om hulp te zoeken bij huiselijk
geweld. Het ASHG is bedoeld om
hulp dichterbij te brengen en is een
vraagbaak voor iedereen: het ad-
vies- en steunpunt geeft informatie
en advies, verwijst door en werkt
samen met alle hulpinstellingen.
Iedereen kan er altijd anoniem
terecht. Op die manier hopen de
initiatiefnemers ook de aangiftebe-
reidheid te bevorderen. Huiselijk
geweld is immers strafbaar.

Hoe kunt u het steunpunt berei-
ken?
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk
Geweld is bereikbaar via
tel. (0900) 66 000 66(10 ct/min)
en e-mail:
info@huiselijkgeweldgelderland.nl.
Er is geen bezoekadres.
Meer informatie kunt u ook vinden
op de websites www.bronckhorst.nl
en www.huiselijkgeweld.nl (klik in
de landkaart op Gelderland).

Naast Bronckhorst steunen de
gemeenten Aalten, Arnhem,
Berkelland, Bronckhorst, Doesburg,
Doetinchem, Duiven, Groenlo,
Lingewaard, Montferland, Oude
IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum,
Rheden. Rijnwaarden, Rozendaal.
Westervoort, Winterswijk en
Zevenaar het ASGH.

oorkonde en€ 50.

Criteria bij de verkiezing
De gemeente heeft als uitgangspunt
bij deze verkiezing dat het vrijwilli-
gerswerk van belang is voor grote
groepen in onze gemeente of voor de
hele gemeenschap. In aanmerking
komen vrijwilligers die actief zijn in
georganiseerd verband, bijvoorbeeld
bij stichtingen, verenigingen, maar
ook bij professionele organisaties.
Ook inwoners van andere gemeen-
ten die in onze gemeente vrijwilli-
gerswerk doen, maken kans op de
titel. De commissie let bij de selectie
van de genomineerden op onder
meer de specifieke werkzaamheden
die de vrijwilliger verricht, het
belang van de activiteiten en het
aantal keren dat iemand is aan-
gemeld.

vervolg zie verderop

Inwoners bedankt!

Nu ik een week aan het werk ben als
burgemeester is het goed om even
terug te kijken op de installatie en
wat er aan voor af ging!
Ik ben bijzonder getroffen door de
vele belangstelling in de vorm van
e-mails, brieven en sms'jes etc. die
ik mocht ontvangen. De inhoud en
warmte van de diverse berichten
heeft mij bevestigd in het gevoel dat
ik echt welkom ben in deze prachti-
ge gemeente. Ook de wijze waarop
mijn vrouw en ik zijn ontvangen
tijdens de installatievergadering en
de aansluitende receptie heeft ons
opnieuw doen beseffen hoe groot de
sociale cohesie is en wat een enorm
verenigingsleven de gemeente
Bronckhorst rijk is. Mede namens
mijn vrouw dank ik u allen hartelijk
voor uw belangstelling wij hopen u
spoedig, tijdens de kennismakings-
bezoeken, in de gemeente te mogen
ontmoeten

Burgemeester

RAL vergadert op
15 december
Recreatieschap Achterhoek-
Liemers vergadert op 15 december
a.s. van 9.30 tot 12.30 uur in het
gemeentehuis Rijnwaarden, Markt 5
in Lobith. De vergadering is open-
baar. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Presentaties 'Gebiedsgebonden

perspectief' en 'Toeristisch Activi-
teiten Programma'

• Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers: terugmelding stand van
zaken procedure

• Uitvoeringsprogramma Achter-
hoek en Liemers: overzicht uitvoe-
ring 2002-2005, stand van zaken
uitvoering 2005-2006 en stand van
zaken voorbereidingen uitvoe-
ringsprogramma 2007-2013.

De agenda, het verslag en de agen-
dapunten kunt u ook vinden op
www.gelderland.nl onder recon-
structie Achterhoek en Liemers.

Website
Heeft u al eens een kijkje genomen
op www.bronckhorst.nl9

Bijvoorbeeld om meer te weten
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de gehan-
dicaptenparkeerkaart?
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Raad geeft mening over begrotings-
plannen ben w

Algemene beschouwingen

De in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen geven deze
week in een notendop hun mening over de gemeentebegroting 2006 en de
plannen die het college hierin voorstelt. Over dit onderwerp heeft u vorige
week op deze gemeentepagina ook al uitgebreid kunnen lezen. Tijdens de
raadsvergadering op 15 december 2005 wordt de begroting behandeld.
Deze vergadering is om 16.00 uur (let op: gewijzigd tijdstip) in de raadzaal
in het gemeentehuis van Bronckhorst. U bent van harte welkom deze
bijeenkomst bij te wonen. Hieronder in willekeurige volgorde:

Ten opzichte van de begroting 2005
zien we een groei naar de gewenste
programmabegroting die in 2007
operationeel moet zijn. Tegelijker-
tijd constateren we dat we er nog
lang niet zijn. De begroting 2007
moet nog een substantiële stap in
de goede richting rnaken. Deze
uitdaging moeten we aangaan.
Bestuurlijk is de gemeente Bronck-
horst nu op volle sterkte en ambte-
lijk zit de organisatie in de lift. In de
voorliggende begroting 2006 wordt
naast een fors aantal bezuinigings-
voorstellen ook lastenverhogingen
voorgesteld. In de afgelopen jaren
hebben de voormalige gemeenten
goede dingen gedaan aan de uitga-
venkant, zoals herinrichting van de
verschillende kernen. Aan de ande-
re kant, de inkomsten, is zeer
terughoudend omgesprongen met
de mogelijkheid van lastenverho-
gingen. De OZB is slechts trendma-
tig aangepast. Hierdoor is er een
achterstand ontstaan aan de inkom-
stenkant. Bovendien is de rijksbij-
drage voor Bronckhorst fors ge-
daald in vergelijking met de uitke-
ring van de voormalige vijf gemeen-
ten. Door bezuinigingen en lasten-
verhogingen nu op een aantal pos-
ten, kunnen we op korte termijn het
huishoudboekje van de gemeente
weer gezond maken. Ook op de ei-
gen organisatie is fors bezuinigd.
Veel wordt er gevraagd van de orga-
nisatie, met name om de efficiëntie
te vergroten en tevens de nodige
prestaties te leveren om goede re-
sultaten voor de burgers te behalen.
Het CDA is van oordeel dat er spra-
ke is van een goede en evenwichtige
balans tussen de omvang van de
bezuinigingen en de omvang van de
lastenverhogingen. Een aantal van
de genoemde ombuigingen moet in
het voorjaar van 2006 daadwerkelijk
ingevuld worden. Het CDA zal bij de
beoordeling van die ombuigingen
haarverkiezingsprogramma en het
raadsprogramma als uitgangspunt
nemen, waarbij het CDA de sociaal
zwakkeren wil ontzien.

Het CDA gaat ervan uit dat door de
maatregelen die nu opgenomen zijn
in de begroting een aantal speer-
punten kan worden gerealiseerd.
• Zo wil het CDA bestaande vereni-

gingen en accommodaties zoveel
mogelijk behouden. De inzet zal
gericht zijn om voorzieningen en
de bijbehorende gemeentelijke
subsidies op een aanvaardbaar
niveau te houden. Het CDA wil
begin april 2006 de Perspectief-
nota 2007 beschikbaar hebben
om overleg met betrokkenen te

kunnen voeren en aldus met een
goed afgewogen oordeel in mei
besluiten te kunnen nemen. De
discussie over deze zaken dient in
de raad plaats te vinden en niet
door het oplaten van ballonnetjes
elders. Dit leidt tot onnodige
onrust.

• Het CDA streeft naar een woning-
bouwprogramma dat voorziet in
de mogelijkheden voor jong en
oud in het dorp (kern waar op dit
moment een zelfstandig bestem-
mingsplan voor is) waar men is
geboren en getogen en/of waar
men een sociale binding mee
heeft.

• In de voorliggende begroting
wordt hier geen aandacht aan
besteed. In de verschillende
dorpen zijn initiatieven, maar die
komen niet verder, omdat beleid
nog niet is vastgesteld. Het CDA
dringt er bij het college op aan om
voortvarend aan de slag te gaan
met dit onderwerp en vooruit-
lopend op vast te stellen beleid
bestuurlijke actie te ondernemen
om op korte termijn aan de vraag
te kunnen voldoen.

• Voor plattelandsvernieuwing is
nieuw beleid vastgesteld. Dit
moet ertoe leiden dat veel meer
externe subsidies voor de
gemeente Bronckhorst worden
binnen gehaald.

• Het ontwikkelen van recreatie
en toerisme, ouderenbeleid en
kernenbeleid is terecht onder de
voorstellen voor nieuw beleid
opgenomen. Monumenten en
oudheidkunde worden daar ook
genoemd, hetgeen een aanzet
geeft tot behoud en ontwikkeling
van de cultuurhistorische en
archeologische waarden.

Toeristisch overstap punt in Zelhem

• Het CDA gaat akkoord met het op-
nemen van onderdelen van nieuw
beleid in de begroting, zonder dat
daarvoor kaders zijn vastgesteld.
Het CDA verwacht uitdrukkelijk
wel dat voor het aangaan van
verplichtingen de voorstellen in
de raad ter goedkeuring worden
voorgelegd. Hetzelfde geldt voor
de politieke ombuigingen.

• Bij het onderhoud van groen in de
wijken kan volgens het CDA de
buurt ingezet worden als daar

voor die buurt een belang tegen-
overstaat. Het CDA vraagt het
college hier de mogelijkheden te
inventariseren om zo de gevolgen
van de hier genoemde bezuinigin-
gen te kunnen ondervangen.
Onderzoek naar mogelijke bezui-
nigingen op jeugdhonk Hengelo
Gld. acht het CDA niet meer aan
de orde, omdat het vooroverleg
met de jeugd al geleid heeft tot
afspraken over realisatie. Besluit-
vorming vond al plaats in de
gemeenteraad van de voormalige
gemeente Hengelo Gld.
Hetzelfde geldt voor het beleid
met betrekking tot bijzondere
bijstand en recreatiewoningen.
Beleid hiervoor is inmiddels door
de raad van Bronckhorst vastge-
steld.
In de meerjarenraming wordt
uitgegaan van meer dan trend-
matige verhoging van de OZB.
Het CDA zal deze verhoging per
begrotingsjaar beoordelen in
relatie tot de bezuinigingen en
gewenste uitgaven voor nieuw
beleid.
Vrijwilligers zijn voor onze
samenleving wat olie is voor een
motor, 'onmisbaar'. Het CDA
vraagt daarom het college voort-
durende aandacht en stimulerend
beleid voor deze grote groep in de
gemeente Bronckhorst.

De CDA-fractie van links naar rechts:
Voor: Herman Gosselink, Anouk Hartog,
Jannie Rexwinkel, Anny Stapelbroek en
Dirk-Jan Huntelaar. Achter: Arno
Spekschoor, Albert van der Velde, Anton
Huirne, Henk Onstenk en Paul Seesing

De VVD schrijft deze beschouwingen
met slechts één doelstelling: "Wat
goed is voor de inwoners van
Bronckhorst is goed voor de ge-
meente Bronckhorst". Iedereen,
dus alle inwoners, agrariërs en on-
dernemers willen nu ervaren wat de
voordelen van de gemeentelijke
herindeling zijn. De WD heeft de
begroting beoordeeld op aspecten
die de inwoners direct financieel
raken, met name de effecten voor
de ondernemers en de extra beper-
kingen c.q. mogelijkheden voor
agrariërs. De gepresenteerde
begroting is eenzijdig en voldoet
niet aan de criteria die de WD stelt.
Het college dient te streven naar
meer interne efficiëntie, een verla-
ging van de interne kosten en een
vermindering van de personeelsuit-
gaven. Het college vraagt de raad
een extra blanco cheque af te geven
van € 100.000,- voor extra uitbeste-
dingen van ambtelijke taken. Een
onevenredig zware lastenverzwa-
ring voor de inwoners door o.a.
OZB-verhogingen van ruim 45% van
het eigenarendeel en andere las-
tenverhogende effecten, is voor de
VVD onaanvaardbaar. Op termijn
moet er juist sprake zijn van een
verlaging van de lasten voor inwo-
ners; dat is het uitgangspunt, dat in
alle discussies rond de gemeentelij-
ke herindeling werd onderschre-
ven! Het zou de wethouder van
Financiën sieren te erkennen, dat
hij niet in staat is nu het tij te keren

en dat moet het gehele college zich
aantrekken.

Begroting
Een te laat uitgebrachte begroting
met een gigantisch tekort, is een
slechte voortzetting van het beleid
van dit college. Het getuigt van
slecht financieel beheer. Om de
tekorten te beperken stelt het colle-
ge als compensatie voor het eigena-
rengedeelte van de OZB met ruim
45% te verhogen. Het doel van de
regering is de koopkracht verbete-
ren, dit wordt dus door dit college
volledig onderuit gehaald.

Ruimtelijke en economische
ontwikkeling:
Plattelandsvernieuwing: de WD is
van mening dat het opstellen van
een nieuwe structuurvisie voor het
platteland achterwege kan blijven.
Recreatie en toerisme: het college
wil plannen opstellen (masterplan
infrastructuur), die in de ogen van
de WD overbodig zijn, daar het
Recreatieschap Achterhoek en
Liemers en het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme bewezen hebben op
dit terrein met uitstekende voor-
stellen te kunnen komen, waarvan
er zelfs al diverse zijn ontwikkeld
(ruiterpaden, skeelerroutes,
kinderfietsroutes etc). De door het
college voorgestelde vervanging
van de huidige bewegwijzering-
systemen vindt de WD bij de huidige
financiële situatie van de gemeente
op dit moment ongepast.

Afvalverwerking
De WD is van mening, dat invoering
van het geavanceerd gescheiden
ophalen van huisvuil: 'Diftar' ge-
naamd en het realiseren van een
centraal afvalbrengpunt, leiden tot
onnodige kosten en onaanvaardba-
re investeringen. Totale investering
ca. € 2.400.000.-! Noch de burger,
noch het milieu is hier bij gebaat.
De praktijk leert, dat Diftar leidt tot
een forse lastenverzwaring voor de
individuele burger en een grote be-
lasting van het milieu onder andere
door toename van zwerfvuil.

Nieuwbouw gemeentehuis
Het huidige tijdelijke gemeentekan-
toor is voor de ambtenaren een
perfecte werklocatie gebleken;
nieuwbouw zal hierin weinig veran-
deren. Zonder het logo 'onbetrouw-
bare' overheid opgeplakt te krijgen,
stellen wij toch de vraag om door
onderhandelingen na te gaan of de
huidige locatie geen semi-perma-
nente locatie kan worden.

Verkeer en vervoer
Verkeersremmende maatregelen
zijn zinloos, als er niet strenger
gecontroleerd wordt op de naleving
van de verkeersregels van de weg-
gebruikers zoals automobilisten,
maar ook brommers en fietsers.

Kleine kernenbeleid
Uitgangspunt moet zijn dat door de
herindeling de efficiëntie toeneemt
en er financiële ruimte ontstaat,
met als doel de leefbaarheid in de
kernen op peil te houden. Is dit niet
het geval, dan kan de gemeentelijke
herindeling als mislukt worden
beschouwd.

Sport
Sport staat bij de VVD in hoog aan-
zien. De gemeente Bronckhorst
moet een duidelijk voorwaarden-
scheppend beleid ten aanzien van
sport en sportvoorzieningen voor-
staan. Het te voeren beleid moet
afgestemd zijn op de wensen van de
inwoners. Als klankbordgroep kan
gedacht worden aan een 'sportraad'
die medebepalend is in de bestem-
ming van het beschikbare budget.
De mate van zelfwerkzaamheid

moet tot uitdrukking komen in de
hoogte van de subsidie.

Cultuur en recreatie
De WD wil, dat niet commercieel
gerichte traditionele gebruiken,
zoals carbid schieten of andere
oudejaarsgebruiken, kleine rom-
melmarkten, kermisgebruiken,
kunstmarkten, toegestaan worden
door afgifte van een collectieve
vergunning. Wet- en regelgeving
mogen niet frustrerend werken.

Kinderopvang
Peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven zullen volop aandacht
krijgen van de VVD, het zijn even-
eens pijlers onder een goed eman-
cipatiebeleid. Peuterspeelzalen
vallen onder voorschoolse opvang
en dragen bij aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het
kind. Het is van essentieel belang,
dat kwaliteitseisen van leidsters
in stand gehouden worden, hierop
mag niet worden bezuinigd.

Ouderenbeleid
De WD ondersteunt de gedachte
om een Stichting Welzijn Ouctecen
voor de gemeente Bronckhorst te
vormen en hiervoor een eenmalige
ondersteuning te verlenen. Het
realiseren van één coördinatie/aan-
spreekpunt tussen doelgroep, orga-
nisatie en vrijwilligers is daarbij een
randvoorwaarde. Onder het motto:
'Oud is niet out' staan wij een zo
lang mogelijke zelfstandigheid voor
ogen. Een extra punt van aandacht
moet uitgaan naar de vrijwilligers;
een goed vrijwilligersbeleid is
immers onontbeerlijk om zaken
goed van de grond te krijgen

Samenvattend:
De WD-fractie onderschrijft met
kanttekeningen het beleid van het
college, maar heeft een afwijkende
mening over het financiële beleid en
noemt dit zelfs 'heilloos'. Indien de
wethouder van Financiën geen
opening biedt kan de WD-fractie
niet anders dan zich tegen het fi-
nanciële beleid keren. In het laatste
geval zal onze fractie een tegen-
voorstel in de vorm van een amen-
dement aanbieden.

Zie voor de volledige beschouwin-
gen www.vvdbronchorst.nl

De VVD-fractie van links naar rechts:
Voor: Marja Hartman en Dorien Mulderije.
Achter: Piet Noordijk, Gerrit te Velthuis,
Evert Blaauw en Sjoerd Roorda
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Eenjaar geleden hadden we net de
verkiezingen achter de rug. Het
eerste jaar van Bronckhorst over-
ziende, constateren we veel inzet en
betrokkenheid bij het college, de
medewerkers en de raad om van de
vijf gemeenten één samenhangend
geheel te maken. Voor iedereen was
het een nieuw begin. Dat vereist in
de aanloopperiode heroriëntatie,
afstemming, inwerken en het ont-
wikkelen van een visie om zicht
krijgen op mogelijkheden en per-
spectieven voor de toekomst van de
nieuwe gemeente.
Bij een nieuwe start hoort enthou-
siasme en de ambitie om te vernieu-
wen. Een afgewogen keuze
van mogelijkheden is noodzakelijk
omdat de financiële middelen nu
eenmaal beperkt zijn. Het zou mooi
zijn als het beleid van de vijf voor-
malige gemeenten in volle omvang
tot uitvoering gebracht zou kunnen
worden. Helaas staan de financiën
van Bronckhorst dat niet toe. De
begroting voor 2006 bouwt voort op
het hier en daar royale beleid van de
voormalige gemeenten. Daarnaast
is er aandacht voor nieuw beleid, al
dan niet in samenhang met bezuini-
gingen.

Bronckhorst kampt met een finan-
cieel tekort en moet daar een oplos-
sing voor vinden. Omdat een
gemeente niet veel mogelijkheden
heeft om zelf inkomsten te verwer-
ven, ligt de oplossing vooral in het
beperken van uitgaven. De grootte
van de nieuwe gemeente kan op
termijn tot besparingen gaan leiden.
Het is een uitdaging om zoveel mo-
gelijk te realiseren met de beperkte

^beschikbare middelen.

D66 vindt een verhoging van 45%
voor het eigenarendeel van de on-
roerendezaakbelasting niet accep-
tabel. Het kan niet zo zijn dat een
bepaalde groep burgers opdraait
voor een groot deel van het tekort
van onze gemeente. Alle inwoners
krijgen in 2006 ook te maken met
andere kostenstijgingen die hun
koopkracht beïnvloeden. Dat was
een belangrijke aanleiding voor het
kabinet om het OZB-gebruikersdeel
af te schaffen. De voorgestelde ver-
hoging van de OZB is niet uit te leg-
gen aan de inwoners. D66 verwacht
van het college, in plaats van de
voorgestelde OZB-verhoging, een
lijst met voorstellen waar de raad in
2006 zijn keuze uit kan maken. Dat
is dan het vertrekpunt voor een sta-
biele en sluitende meerjarenbegro-
ting2007.

D66 vindt dat onderzocht moet
worden of Europese fondsen moge-
lijkheden bieden om projecten in de
gemeente te realiseren. Om daar-
voor in aanmerking te komen moet
de gemeente bereid zijn in voorko-
mende gevallen een steentje bij te
dragen.

Bronckhorst een eenheid in regels
en voorzieningen die gelden voor al-
le inwoners en organisaties. Dat wil
niet zeggen dat de uitvoering in
sterke mate gecentraliseerd moet
plaatsvinden. Veel activiteiten moe-
ten juist in de kernen blijven, zij het
onder een grotere paraplu dan
voorheen.

Veel nieuw beleid staat nog in de
steigers. D66 heeft waardering voor
het werk van de werkgroep die
mogelijkheden voor ombuigingen
en bezuinigingen onderzoekt. We
hopen daar in 2006 een oordeel over
te kunnen geven. Het heeft D66 ver-
heugd dat het college bij de voorbe-
reiding van beleid samenwerkt met
de betrokkenen, bijvoorbeeld bij het
ouderenbeleid en het jongerenbe-
leid.
Over de begroting 2006 als geheel is
D66 niet tevreden. Omdat we bij alle
betrokkenen veel inzet zien om ver-
der te werken aan een verbetering
van de financiële positie van
Bronckhorst, durven we de ver-
wachting uit te spreken dat toekom-
stige begrotingen de toets van de
kritiek wél kunnen doorstaan.

Het tot één geheel smeden van
beleid en regelgeving uit de voor-
malige gemeenten is noodzakelijk
om de gemeente goed te kunnen
besturen. Daardoor ontstaat in

De D66-fractie
Anneke Hacquebard

@ PARTIJ VAN DE ARBEID
•

De eerste echte Bronckhorst begro-
ting laat nog geen positief beeld
zien. Samen moeten we ervoor zor-
gen dat Bronckhorst financieel een
gezonde gemeente wordt. Er zal
fors gesneden moeten worden in de
uitgaven. Dit is in 2005 al in gang ge-
zet. Alleen met minder uitgaven ko-
men we er niet, we willen ook een
gemeente houden waar het goed
wonen, werken en recreëren is voor
alle inwoners. Mensen met lagere
inkomens moeten ook mee kunnen
doen aan het maatschappelijk le-
ven. Het is daarom belangrijk dat
de financiële regelingen, tot stand
gekomen op initiatief van de PvdA,
blijven bestaan.

Het platteland beleeft moeilijke
tijden, de werkgelegenheid neemt
af en ook hier komt stille armoede
voor. Met goede plannen voor plat-
telandsontwikkeling houden we het
hier leefbaar, daarnaast is behoud
van ons mooie landschap ook van
belang.

Voor de PvdA is het belangrijk dat de
totale gemeentelijke lasten voor de
burgers in 2006 niet hoger uitvallen
dan in 2005. De hogere kosten voor
afval en riolering waren al voor de
herindeling bekend. Voor ons is het
belangrijk dat huurders per saldo
een lastenverlichting krijgen. Dat
het OZB-deel voor gebruikers van
overheidswege wegvalt, maakt de
nodige verhoging van het eige-
naarsgedeelte van deze belasting
toch niet rechtstreeks voelbaar in
de portemonnee.

Is de financiële positie van onze
gemeente duidelijk? Nee. De ko-
mendejaren zal er duidelijkheid
moeten komen over subsidiebeleid,
het gemeentelijk verkeer en vervoer
plan, het rioleringsplan, het wegen-
onderhoud en het onderhoud van
openbaar groen. De opsomming is
onvolledig, daaruit kan eenieder

concluderen dat er nog veel onze-
kerheden zijn.

Regelgeving moet niet doorslaan.
Het organiseren van straatfeesten
en dergelijke moet niet onmogelijk
worden gemaakt door overdreven
regelzucht. Het lijkt ons goed de ge-
harmoniseerde APV eens door te
lichten en overbodige regels af te
schaffen.

Industrieterrein in Hengelo Gld.

Industriegrond is voldoende aanwe-
zig in Bronckhorst. De PvdA ver-
wacht van het college dat het in
2006 minimaal een derde van de
beschikbare kavels uitgeeft.

Voor goed onderwijs is het nodig te
kunnen beschikken over gebouwen
die voldoen aan de eisen van het
moderne onderwijs.

De keuze van het college voor deel-
name aan één basisbibliotheek lijkt
ons een juiste. Wij denken dat het
mogelijk is om de laagdrempelige
toegang en een goede service te
behouden. De beoogde efficiency-
voordelen zijn uit financieel oogpunt
nodig.

Sportaccommodaties zijn belang-
rijk. Ook hier zal kritisch gekeken
moeten worden naar mogelijke
voordelen door samenwerking en
verhoging van efficiency. Samen-
werking tussen verenigingen en
instellingen zou beloond moeten
worden. Dit aspect dient bij de vast-
stelling van het subsidiebeleid aan
de orde te komen.

De voorbereidingen op het invoeren
van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning zijn gestart. Bij de
beleidsnota zullen wij de menselijke
maat voorop stellen. Maatwerk van
het bestuur voor de mensen is een
belangrijk uitgangspunt maar voor
ons geldt ook dat investeren in
mensen vóór gaat op investeren in
dingen. Dat is waar de PvdA
Bronckhorst voor stond, daar is na
de verkiezingen van 17 november
2004 niets aan veranderd.

De komende jaren moet actief aan
de realisering van inbreidingsloca-
ties gewerkt worden. Met extra
aandacht voor de vestigingsmoge-
lijkheden voor jongeren/starters
dient zowel in de categorie sociale
huur als in de goedkope koopcate-
gorie gebouwd te worden.

De lastendruk voor eigenaren van
woningen en niet woningen is uit
balans. Bronckhorst is voor de niet
woningen de goedkoopste gemeen-
te in Gelderland. Dat klinkt mooi,
maar wij zien toch graag een wat
evenwichtigerverdeling van de
lasten. Dat houdt in dat de lasten
voor bedrijven in 2007 zullen toene-
men. We stellen voor dat het college
bij de begroting 2007 voorstellen in
die richting uitwerkt.

De PvdA-fractie van links naar rechts
Voor: Joop Rutten, Ria Baakman en Jan
Beverdam. Achter: Peter Hoogland, Henk
Boogaard, Antoon Peppelman en Johanna
Bergervoet

GROENLINKS

Dit jaar is er hard gewerkt. Hard
gewerkt door het college, door de
raad en niet in de laatste plaats
door de ambtelijke organisatie. Veel
van het werk had te maken met de
fusie. Voor de inwoners van Bronck-
horst was dit werk tot nu toe niet al-
tijd zichtbaar. De komende jaren
verandert dit: het college gaat het
collegeprogramma uitvoeren. Dit
gebeurt voortvarend: kosten nog
moeite worden gespaard. Bronck-
horst wordt de snelste gemeente
van de Achterhoek! Een beetje op-
schieten kan geen kwaad. Je moet
dan wel weten waar je naar toe wilt
en of je er het geld voor hebt.
GroenLinks vindt dat over deze twee
vragen nog wat beter moet worden
nagedacht.

Eerst even over het geld. De ge-
meente Bronckhorst lijkt op een
huishouden met een flink huis
waarvan de hypotheek voor de helft
is afgelost. Dat is de goede bood-
schap. Er wordt echter van het huis-
houdgeld meer uitgegeven dan er
binnenkomt. Dat is de minder goede
boodschap. Verstandige maatrege-
len zijn in de eerste plaats minder
uitgeven, in de tweede plaats meer
binnenkrijgen en pas in de derde
plaats de hypotheek verhogen, dat
wil zeggen extra geld lenen.

In de organisatie is in 2005 al 1,3
miljoen euro bezuinigd. Dit is niet
ten koste gegaan van de inwoners.
De komende jaren wordt nog
500.000 euro minder aan de organi-
satie uitgegeven. GroenLinks vindt
dit een compliment waard.

Het college stelt voor de inkomsten
te verhogen. Een aantal tarieven
worden kostendekkend gemaakt,
bijvoorbeeld het rioolrecht. 'De ver-
vuiler betaalt' vinden wij een goed
uitgangspunt. Het zou nog beter zijn
wanneer het tarief wordt gekoppeld
aan de hoeveelheid drinkwater dat
per huishouden wordt verbruikt.
Tuinsproeien en autowassen mag
best iets extra gaan kosten; zuinig
gebruik mag worden beloond. Per
1 januari wordt het gebruikersdeel
van de OZB afgeschaft. Dit betekent
dat iedereen die in een buurhuis
woont geen OZB meer betaalt. Ook
de eigenaar van een woning betaalt
minder. Het college stelt voor een
deel van deze meevaller voor eige-
naren te gebruiken om het eige-
naarsdeelvan de OZB ter verhogen.
GroenLinks is hier een groot voor-
stander van. Op deze manierwordt
het voortrekken van woningeige-
naars boven huurders (aftrek van
hypotheekrente] een beetje recht-
getrokken. Het OZB-tarief in
Bronckhorst is ook na de voorge-
stelde verhoging nog altijd erg laag.
GroenLinks zal voorstellen het ta-
rief in één keer tot het zogenaamde
'rekentarief' (€ 2,43 per € 2.500.-)
te verhogen.

In de derde plaats wil het college
meer geld lenen voor nieuw beleid.

Straat in Steenderen

Hierover is GroenLinks minder te
spreken. Het is immers pas in de
loop van 2006 duidelijk hoeveel geld
er nodig is voor bijvoorbeeld onder-
houd van wegen, gebouwen (waar-
onder scholen) en groen. Belangrij-
ker is dat het nog onvoldoende
duidelijk is waar we naar toe willen.
Er is nog geen gebiedsvisie IJssel-
oever, nog geen nota toerisme, nog
geen nota afvalbeleid. Het is dan
ook niet verantwoord nu al geld voor
deze onderwerpen uit te trekken:
eerst moet de gemeenteraad over
de inhoud beslissen. Ook moet met
de raad nog besproken worden wel-
ke rol marktpartijen mogen spelen,
bijvoorbeeld bij toerisme. Voor veel
'geldschieters' geldt: geld maakt
meer kapot dan je lief is.

Nog kort enkele punten waaraan
• GroenLinks aandacht wil schen-

ken.
• Bezuinigingen mogen niet ten

koste gaan van de minima
• Het toestaan van meer activiteiten

in agrarische gebieden met hoge
landschappelijke waarde draagt
niet bij aan het ontstaan van meer
samenhang in de ecologische
structuur

• Minder vluchtelingen betekent
niet dat de gemeente achterover
kan gaan leunen: de gemeente
moet zelf actief betrokken blijven
bij het vluchtelingenwerk binnen
de grenzen van onze gemeente
als onderdeel van het sociale- en
welzijnsbeleid

• Behoudt het goede; behoudt de
grutto

De GroenLinks-fractie
Max Noordhoek

U kunt de begroting inzien tijdens
de openingstijden van de gemeente
bij de recepties van het gemeente-
huis en -kantoor.

Spreekrecht

Als burger kunt u na de opening van
de raadsvergadering de gemeente-
raad toespreken over een onder-
werp dat niet op de agenda staat
(max. 5 minuten). Het spreekrecht
is nadrukkelijk niet bedoeld voor
vragen, klachten en bezwaren. Ook
onderwerpen met een privé-belang
en onderwerpen waarover tijdens
de huidige raadsperiode een besluit
is genomen, zijn uitgesloten van dit
inspreekrecht. Het gaat dus met na-
me om het naar voren brengen van
nieuwe onderwerpen, die tot de be-
voegdheid van het gemeentebe-
stuur horen. U kunt zich hiervoor bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering aanmelden
bij de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken.
Aanmelden kan via
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.



Vervolg - vrijwilliger van het jaar
Individueel vrijwilligerswerk (zoals
mantelzorgers) komt niet in aan-
merking, maar de overkoepelende
organisaties (die zich bijvoorbeeld
inzetten voor mantelzorgers) wel.
Verder komt vrijwilligerswerk op het
gebied van politiek en religie niet in
aanmerking. Personen die in het
verleden een koninklijke onder-
scheiding of het ereburgerschap
hebben ontvangen kunnen ook niet
meedingen naar de titel.

Aanmelden
Kent u een vrijwilliger of groep van
vrijwilligers die de bijzondere titel
van 'Vrijwilliger van het jaar'ver-
dient? Laat deze persoon of groep
uw waardering blijken door het on-
derstaande formulier in te vullen en

voor 16 december op te sturen (geen
postzegel nodig). Geef duidelijk aan
waarom u vindt dat deze persoon (of
groep) de titel verdient. Wij zien uw
reactie graag tegemoet.

Aanmeldingformulieren zijn verder
verkrijgbaar bij de balie van het
gemeentekantoor en het gemeente-
huis. U kunt het aanmeldingsformu-
lier ook op de website vinden en uit-
printen. Vindt u het makkelijker om
een email te sturen, zorg dan dat
alle gegevens en uw motivatie erin
vermeld staan. Het emailadres is
a.steenblik@bronckhorst.nl

Voor vragen over de verkiezing kunt
u contact opnemen met mevr. Ans
Steenblik,teL:{0575)75Ö494

Huldiging van Kampioenen
Het is natuurlijk een hele prestatie
als een persoon of club op sportief
of cultureel gebied kampioen wordt.
De gemeente laat de kampioenen
nog een keer in de schijnwerpers
staan. Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie op 5 januari worden de kampioe-
nen dan ook op gepaste wijze gehul-
digd.
We doen een beroep op u om te
zorgen dat we geen enkele kam-
pioen uit onze gemeente overslaan.
Wilt u in de bon op deze pagina
aangeven wie volgens u als kam-
pioen gehuldigd moet worden?

De gemeente hanteert daarbij de
volgende criteria:
• de persoon of club heeft een

eerste prijs behaald tijdens een
nationaal kampioenschap

• de persoon of club heeft een
eerste, tweede of derde prijs
behaald tijdens een Europees of
wereldkampioenschap of tijdens
de Olympische Spelen

• de prestatie moet door de per-
soon of club zelf verricht zijn; de
eigenaar van bijvoorbeeld een
rashond of bijzondere vogel komt
niet in aanmerking

U kunt de bon tot 16 decembera.s.
naar de gemeente sturen (geen
postzegel nodig). U kunt het aan-
meldingsformulier ook op de websi-
te vinden en uitprinten. Vindt u het
makkelijker om een email te sturen,
zorg dan dat alle gegevens en uw
motivatie erin vermeld staan.
Het emailadres is
a.steenblik@bronckhorst.nl.

.Sn
j AANMELDING

j Q VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2005

i
j Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:

j Naam (persoon of groep):

i
j Adres:
j Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):

j
i

l

G KAMPIOEN 2005

Naam kampioen (persoon of organisatie)
Adres: .

Kampioenstitel*
In welke tak van sport/cultuur is hij of zij kampioen?*
* zie artikel op deze pagina wat betreft de criteria

Afzender:

Naam:
Adres:
Telefoonnummer: .

Indien van toepassing
Naam organisatie: . .
Adres: .

Dit aanmeldingsformulier vóór 16 december a.s. opsturen naar de
gemeente Bronckhorst, t.a.v. mevr. A. Steenblik, Antwoordnummer 2519, -^L
7255 ZX Hengelo Gld.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hengelo Gld./
Vorden op internet
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Het ontwerpbestemmingsplan 'Bui-
tengebied Hengelo Gld./Vorden' ligt
van 21 november 2005 t/m 1 januari
2006 ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Het
gemeentekantoor is geopend op ma
t/m do van 08.30 tot 15.00 uur en op
vr van 08.30 tot 12.30 uur. Als u ver-
zekerd wilt zijn van iemand die u een

.Uit de raad
Donderdag 24 november zat burge-
meester Henk Aalderink voor het
eerst de raadsvergadering voor.
De eerste inspreker sprak namens
de gezamenlijke kerken en putte uit
een 'volle zak van de heilige Klaas'
een aantal stichtelijke cadeaus, die
hij met toepasselijke goede wensen
begeleidde.
Van de raadsagenda kon een aantal
hamerstukken snel worden afge-
daan. Belangstellenden, die juist
hiervoor kwamen, hoefden dus niet
de hele avond te wachten.
Over de belangrijkste onderwerpen
kon u hier al eerder lezen bij de
commissieagenda. Nu werden ze
formeel in de raad besproken en
klonken de besluiten.

Brand- en inbraakbeveiliging
basis- en voortgezet onderwijs in
Bronckhorst
Als economisch eigenaar is de
gemeente verantwoordelijk voor
schaden door brand, vandalisme en
diefstal in scholen. Om risico's te
beperken wil de gemeente brand-
en inbraakbeveiliging installeren in
14 scholen in de gemeente. Dit was
nuzo'n hamerstuk.

Inrichting N 330 (Zelhem-Hengelo
Gld.)
De provincie wil, in combinatie met
groot onderhoud, de verkeersvei-
ligheid op de N 330 (Hummelose-
weg-Zelhemseweg) verbeteren.
Het stuk Velswijk - Hummelo vormt
een oost-west verbinding binnen
Bronckhorst waarop, naast de ver-
keersveiligheid, de bereikbaarheid
van de kernen en het achterland
evenals een goede doorstroming
van belang zijn. Hoewel het college
de snelheid op een groter wegvak

toelichting op de het bestemmings-
plan kan geven, dan kunt u het beste
vooraf een afspraak maken.
U kunt hiervoor bellen met de heren
Jol ink(0575)750369of
Ditzel(0575)750370.

U kunt het bestemmingsplan ook
raadplegen via internet
www.bronckhorst.nl; infobalie/

plannen en projecten / bestem-
mingsplan buitengebied Bronck-
horst.

Veelheid van stukken
Omdat het bestemmingsplan uit een
veelheid van stukken bestaat, is er
voor gekozen niet alles op internet
te plaatsen, maar ons te beperken
tot de belangrijkste plankaarten, de
voorschriften en de toelichting.Plan-
kaart 1A omvat het westelijk deel
van het grondgebied van de voorma-
lige gemeente Vorden, plankaart 1B
het oostelijk deel. Plankaart 1C om-
vat het grondgebied van de voorma-
lige gemeente Hengelo Gld. Plan-
kaart 1D is de bijbehorende legenda.
Aan de hand van deze plankaarten
kunt u zien welke bestemming er
vooreen bepaald perceel/gebied
geldt. In het pakket voorschriften is
per bestemming aangegeven wat
is toegestaan. In de voorschriften
wordt soms verwezen naar bijlagen/
lijsten. Deze kunt u ook via internet
raadplegen. Door het bestemmings-
plan op internet te plaatsen, is het
plan gemakkelijker te raadplegen.
Plaatsing op internet komt echter
niet in de plaats van de officiële
terinzagelegging in het gemeente-
kantoor.

Gemeenteraad met nieuwe voorzitter

tot 60 km wilde terugbrengen, werd
dit na een amendement beperkt tot
600 meter. Het gaat om het stuk
tussen km-paal 2,3 en km-paal2,9,
ondersteund met een minimum
aan fysieke verkeersremmende
maatregelen bij de aansluitingen
van Hessenweg, Horstweg en
Keijenborgseweg.

Plattelandsvernieuwing
De raad stemde in met een organi-
satiestructuur om plattelandsver-
nieuwing in Bronckhorst op te zet-
ten en stelde hiervoor een krediet
beschikbaar. Het gaat om een jaar
of drie. waarin allerlei projecten
vorm moeten krijgen. In totaal ging
het hier om een bedrag van
€354.000.

Krediet voor beleid permanente
bewoning
Er moet een krediet komen om een

beleid voor Bronckhorst op te stel-
len met betrekking tot bewoning
van recreatie woonverblijven en
hiervoor een inventarisatie van de
huidige situatie te kunnen doen.
Legalisering is niet aan de orde.
maar er wordt nu gekeken naar wat
voor een enkeling een menswaar-
dige en juridisch juiste oplossing
kan zijn.

Bestuurlijk startdocument
2005/2006
Dit startdocument, dat alle
gemeenten in de Achterhoek moe-
ten vaststellen, is bedoeld om een
betere aansluiting te realiseren
tussen het veiligheidsbeleid van de
gemeente en de speerpunten van
de politie. De raad vindt het overi-
gens prettig om ook voor het eigen
functioneren hier regelmatig van
op de hoogte te blijven.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen

Evenementen
• Hengelo Gld., 11 december 2005 vanaf 11.00 tot 17.00 uur, wintermarkt, parkeerplaatsen ten

noord-oosten van Welkoop Bergsma V.O.F., Spalstraat 37
• Hengelo Gld.. 18 december 2005 vanaf 12.00 tot 18.00 uur. kerstmarkt - Play Inn,

evenemententerrein de Hietmaat. Zelhemseweg
• Vorden, 31 december 2005 vanaf 09.00 tot 18.00 uur, carbid schieten. Deldensebroekweg/-

Spiekerweg
• Vorden. 31 december 2005 vanaf 13.00 tot 20.00 uur. carbid schieten. Het Hoge 61.



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, 25 en 28 mei, 4 en 5 juni, 16,17, 23 en 24 juli en 22 oktober 2005, tijdelijke
verkeersmaatregelen i.v.m. openstelling van de tuinen van Landgoed de Wiersse, afsluiting
van de Wiersserallee

Heeft u bedenkingen tegen de mogelijke verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt
u dit binnen 2 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 Openba-
re orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Bouwvergunningen
• Halle, Abbinkstraat 11, geheel vernieuwen houten schuur
• Hengelo Gld., Berendschotstraat 3, gedeeltelijk vergroten woonkamer
• Hengelo Gld.. Ouweleen 15, bouwen carport
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, oprichten trainingsplek voor paarden en stallen met

hooiopslag
• Hengelo Gld., Zelledijk 1, geheel vernieuwen clubgebouw
• Keijenborg, Teubenweg 6, gedeeltelijk vergroten woning
• Keijenborg, Uilenesterstraat4. bouwen carport/berging/garage
• Laag-Keppel, Rijksweg 71, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Biesterveld 9, gedeeltelijk vergroten garage
• Vorden, Ruurloseweg ongenummerd, bouwen woning
• Zelhem, Het Lindestuk 2, bouwen dakkapel op woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 41, het bouwen van een bijgebouw. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van art. 4, lid 2 en art. 5, lid 5.8., sub e van het geldende bestemmingsplan 'Vorden
centrum en oost 1994'. De vrijstelling maakt een nokhoogte van 5,36 m mogelijk (10% vrijstel-
ling ten opzichte van max. nokhoogte van 5 m), en een situering op minder dan 5 m uit de
zijdelingse perceelsgrens

Het bouwplan ligt van 1 t/m 28 december 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in
de gelegenheid de stukken in te zien. dan kunt u een afspraak maken met een van de medewer-
kers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 10, voor het veranderen en vergroten van een woning.

Het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden
centrum en oost 1994'

• Zelhem, Ruurloseweg 23a. voor het geheel plaatsen van een omheining rond een zwembad.
Het bejtreft een vrijstelling-van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitenge-
bied herziening 1998-2'

De ontwerpbesluiten liggen van 1 december 2005 t/m 11 januari 2006 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde
openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak
maken tel. (0575)750288.

Artikel 17 Van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 25, voor het tijdelijk vestigen van een autoplaatbedrijf, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Lamstraat (ong. ten oosten van Lamstraat 14 en ten westen van de Meerbrinkweg),

vestiging van een nieuwe melkveehouderij met bedrijfswoning op een nieuw te creëren
agrarisch bouwperceel, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'

Deze ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 1 december 2005
t/m 11 januari 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) 750 250.

Artikel 19, lid 1 WRO (groenrecyclingbedrijf)
• Zelhem, Wassinkbrinkweg - hoek Kruisbergseweg. voor het oprichten van een groen-

recyclingbedrijf door Groenrecycling Wassink BV geldend bestemmingsplan 'Buitengebied,
herz. 2-1988, Zelhem'

Dit verzoek om vrijstelling ligt met de bijbehorende stukken van 5 december 2005 t/m 1 januari
2006 tijdens de openingstijden 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)750370.

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

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 21 november 2005:
• Vorden. Het Hoge 11, bouwen vrijstaande overkapping
Verzonden op 23 november 2005:
• Hengelo Gld., Waarleskamp 24, gedeeltelijk vergroten woning
• Rha. Rhabergseweg 26. gedeeltelijk veranderen buitengevel woning
• Zelhem, De Savornin Lohmanstraat 9, vergroten garage/berging
• Zelhem, Jan Steenstraat 52, gedeeltelijk vernieuwen en vergroten woning
Verzonden op 24 november 2005:
• Olburgen, Roggeland 7, geheel vernieuwen en vergroten dakkapel op woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 21 november 2005:
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 2, bouwen woning, verleend met toepassing van art. 50, lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 2, vergroten opslagloods, verleend met toepassing van art. 50. lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 22, verbouwen/uitbreiden woning
• Keijenborg, Uilenesterstraat 20. gedeeltelijk vergroten opslagruimte/garage, verleend met

toepassing van art. 50. lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructie-
plan Achterhoek en Liemers

Verzonden op 23 november 2005:
• Baak. Dambroek 18. gedeeltelijk veranderen bedrijfsruimte
Verzonden op 24 november 2005:
• Steenderen. Bronkhorsterweg 40. bouwen loods (opslag/berging/garage)
• Steenderen. Kastanjelaan ongenummerd, bouwen 4 woningen, verleend met vrijstelling op

grond van art. 15 en art. 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, De Horsterkamp 8, veranderen kasteel en aanbrengen brugbalustrade, verleend met

vrijstelling op grond van art. 19. lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing
van art. 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achter-
hoek en Liemers

• Vorden. Schimmeldijk 1, oprichten dierenartsenpraktijk, verleend met vrijstelling op grond van
art. 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 21 november 2005:
• Vorden, perceel hoek Zutphenseweg met Decanijeweg. bouwen appartementengebouw,

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

Sloopvergunningen
Verzonden op 21 november 2005:
• Hengelo Gld.. Banninkstraat 24, geheel slopen woning
• Vorden, Wildenborchseweg 18, geheel slopen schuur
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 22. verwijderen asbesthoudend dakbeschot van woning
• Toldijk, Wethouder Massinkstraat 7 t/m 27. gedeeltelijke sloop bergingen

Kapvergunningen
Verzonden op 23 november 2005:
• Hengelo Gld., Sterreweg 14 voor het vellen van 10 esdoorns en 1 berk. Deze vergunning wordt

ingetrokken
• Hengelo Gld., Sterreweg 14 voor het vellen van 8 esdoorns, 2 prunus, 1 berk, 1 conifeer en 2

haagbeuken. Herplantplicht
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 21 voor het vellen van 1 esdoorn en 2 zuileiken. Herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 29 november 2005:
• Baak, Langendijk 4, voor verbranding nabij de Langendijk
• Steenderen, Kon. Julianalaan 41, voor verbranding nabij de Zutphen-Emmerikseweg in Toldijk

Mogelijkheden voor bezwaar

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

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

Verleende Vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
verzonden op 17 november 2005:
• Toldijk, Hoogstraat 30, voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 1993'

Mogelijkheden voor beroep

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

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

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2004; Beekstraat 12
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2004; Beekstraat 12' in Toldijk en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 1 t/m 28 december 2005 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling. 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.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het plan beoogt de planologische basis te leggen voor de opdeling van een voormalige agrari-
sche bedrijfswoning en een daarmee in verbinding staand agrarisch bedrijfsgebouw in drie
woningen.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied 2002 Covikseweg 3/3a
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2002 Covikseweg 3/3a' is onherroepelijk geworden.

Het plan heeft betrekking op het legaliseren en uitbreiden van het aan de Covikseweg 3/3a in
Steenderen gevestigde loonwerkbedrijf Masselink BV in een loon-, sloop- en grondverzetbedrijf.

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 ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Aangezien het plan nu onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

Wet Milieubeheer
Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 1 december 2005 t/m
11 januari 2006 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van art. 8.41 Wet
milieubeheer ter inzage
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 9, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet

milieubeheer waarop het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is.
De ingediende melding heeft betrekking op een kantoorpand waarin gedurende een aantal
uren mensen verblijven.

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften betreffende
het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 1 december 2005 t/m
11 januari 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage
• Halle, Pluimersdijk 23a, een oprichtingsvergunning voor een garagebedrijf met het houden

van dieren

Strekking van het ontwerpbesluit
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de ver-
gunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 12 januari 2006. Indien u dat wenst worden uw persoon-
lijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu tel. (0575) 75 02 87.

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

Verordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 27 oktober 2005 vastgesteld:
• de Verordening toeristenbelasting
• de Verordening forensenbelasting

De verordeningen liggen vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Financiën en belastin-
gen in het gemeentekantoor en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordeningen
treden in werking op 7 december 2005.

Sneeuw in november 2005

"Bij de supermarkt in Steenderen was het in de ochtend nog onschuldig wit, maar gedurende de dag werd de situatie slechter."

De eerste sneeuw is gevallen! Afgelo-
pen vrijdagochtend begon het al
vroeg te sneeuwen in Steenderen en
wijde omgeving. Rond de klok van
half tien zag alles er nog onschuldig
wit uit, maar gedurende de dag
werd duidelijk dat de situatie rond
het weer steeds nijpender werd.

Honderden kilometers file, bussen en
treinen die niet meer reden, gestran-
de reizigers, stroomstoringen. Het

woon-werkverkeer in heel Nederland
had bijzonder veel overlast van de
sneeuw, door gladde wegen en spo-
ren, omvallende bomen en takken.

De kinderen hadden plezier van de
sneeuw en maakten sneeuwpoppen,
gingen sleeën en hielden sneeuwbal-
gevechten, in elk geval 's ochtends.
Omdat 's middags veel diepe plassen
ijskoud water langs de straten ont-
stonden, was het speelplezier al snel

verdwenen. Zaterdagnacht viel nog
eens een pak sneeuw, dit keer wel
overlast en files, maar niet meer zoals
vrijdag. Het gehele weekend konden
de kinderen in de sneeuw spelen.

Op zondag werden de weersvoorspel-
lingen voor de maandag bekend ge
maakt. Plaatselijk gladde wegen door
temperaturen tot -5°C, maar geen
grote sneeuwoverlast in Twente en de
Achterhoek, volgens de KNMI.

Lezers schrijven ..
Buiten verantwoording vu» de redactie

Burgers Bronckhorst
krijgen sigaar uit eigen doos
In Het Contact van afgelopen week

horst met ons inwoners voor heeft. En
dan met name wat betreft de Gemeen-
telijke Belastingen voor het komende
jaar.

Als je dat zo voor jezelf eens even ach-
terop de sigarendoos uitrekent, denk
je: nou, da's niet gek. Tenminste als je

vernam ik, wat de gemeente Bronck- de totale aanslag uitrekent, en dat

afzet tegen de aanslag van het afge-
lopen jaar. In ons geval komt het neer
op een verlaging van bijna 6'/2%-

In eerste instantie ben je geneigd de
champagnefles te ontkurken en er
eens lekker voor te gaan zitten. Een
gezonde achterdocht hield mij echter
tegen. Toch maar eens even een paar

rekensommetjes maken. En als je dat
gedaan hebt, sta je gelijk weer met
beide benen op de grond. Wat blijkt:
• Onroerend zaakbelasting eigenaars-

gedeelte stijgt met 47%;
• Afvalstoffenheffing stijgt met 4,2%;
• Rioolrecht stijgt met 15,2%.

Ongetwijfeld zal de gemeente direct
opmerken, dat tegenover de verho-
ging van de OZB eigenaarsgedeelte,
een vermindering staat aangezien het
gebruikersgedeelte vervalt. En daar zit
hem nou juist de kneep. De landelijke
overheid heeft besloten het gebruiker-
deel te laten vervallen. Maar zij heeft
ook besloten de gemeenten daarvoor
te compenseren. Het gaat dus niet
aan, om het begrotingstekort van 5
miljoen euro te verhalen op die bur-
gers die een eigen woning hebben, en
dus maar als melkkoe door diezelfde
gemeente worden gezien.

Bovendien is dit niet in de geest van
wat de landelijke overheid bedoeld
heeft, nl. een lastenverlaging voor AL-
LE burgers. M.i. meet de gemeente
Bronckhorst hier dus met twee ma-
ten, en is er sprake van rechtsongelijk-
heid.

Maar als je nog even verder doorre-
kent, en kijkt naar de bedragen van
voor de gemeentelijke herindeling
(dus van de oude Gemeente Vorden)
dan val je helemaal om van verbazing:
• OZB stijgt met 61%;
• Afvalstoffenheffing stijgt met 26%;
• Rioolrecht stijgt met 130%.

Me dunkt dit zijn percentages die ab-
soluut onacceptabel zijn. Ik kan mij
ook niet voorstellen dat er bestuur-
ders en/of politici zijn die deze percen-
tages kunnen rechtvaardigen. Ik kan
mij nog wel de reactie van een voor-
malig bestuurder van de Gemeente
Vorden herinneren, die afgelopen jaar
de verhoging van het rioolrecht met
100% probeerde te rechtvaardigen.

In het kort kwam het er op neer, dat
de Vordense burger niet moest zeu-
ren, want we hadden in de voorgaan-
de jaren immers een verlaging van
diezelfde rechten gehad! Alsof we
daar in het verleden niet genoeg aan
betaald hadden! En de gemeente Vor-
den hoefde ook niet meer zoveel te
heffen, aangezien wij onze rioolzaak-

jes netjes geregeld en op orde hadden.
Het blijft tenslotte toch een baatbelas-
ting, nietwaar? Het zijn dit soort" ach-
terafredeneringen" waar de burger zo
moe van wordt!

Ook nu zullen er wel weer bestuur-
ders te vinden zijn, die de exorbitante
verhogingen weten te rechtvaardigen.
Indertijd konden wij de plaatselijke
politici niet ter verantwoording roe
pen aangezien het besluit de riool-
rechten te verhogen in de allerlaatste
raadsvergadering van de Gemeente
Vorden werd genomen. Maar ik heb
nu mijn hoop gevestigd op het gezon-
de verstand van de huidige politici
die ons vertegenwoordigen in de ge-
meenteraad. Ik hoop, dat velen met
mij dezelfde mening zijn toegedaan,
en er bij raadsleden op aandringen
hun gezonde verstand te gebruiken in
deze zaak.

Mocht "de politiek" niet thuis geven,
dan wordt duidelijk wat zovelen in
Nederland al langere tijd roepen:
De politiek heeft geen binding meer
met de burger/kiezer. Het zou wat mij
betreft het failliet van de plaatselijke
politiek zijn.

Wat dus op het eerste gezicht een ver-
laging lijkt, blijkt uiteindelijk als je
het wat beter bekijkt een aantal verho-
gingen te zijn. (de gemeente vergoe
lijkt dit door te spreken van belasting-
druk) De gemeente vergelijkt appels
met peren! Het gaat niet aan een ver-
gelijking te maken met de belasting-
druk van afgelopen jaar met die van
het komende jaar, aangezien het ge-
bruikersgedeelte OZB komt te ver-
vallen!

Ik ben benieuwd wie de sigaar uitein-
delijk gaat betalen. Ik ben in elk geval
niet van plan de genoemde verhogin-
gen zonder slag of stoot te gaan beta-
len, en heb mij voorgenomen in elk
geval bezwaar aan te tekenen tegen de
komende aanslag.

Ik roep de burgers van onze gemeente
op mijn voorbeeld te volgen, indien
genoemde verhogingen inderdaad
door de politiek bekrachtigd worden.

Wim Sanders
Hetjebbink W

Vorden



DECEMBERMAAND AKTIEMAANOÜ

Tot eind januari '06 bij reservering van een tafel
op zaterdag avond, Een fles wijn cadeau!!

Van dinsdag 20 t/m zaterdag 31 december
ONBEPERKT spareribs, schnitzels en karbona-
des eten, incl. friet en rauwkost voor

€ / .5Q p.p. (kerstdagen uitgezonderd)

De hele maand december bij aankoop van een

snack een portie friet voor €0.50!!

Elke week een nieuw 2 gangen menu voor € 7.50,
dit menu kan ook afgehaald worden voor € 6,00

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

Spuiterij
x x Vos Vorden
voor:

uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg n'
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

F A 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.

d rukke r i j Weevers

Heel veel lekkers
voor een heerlijk

avondje:

Speculaas,
amandelstaven,
marsepein, etc

Speculaas- of

pernotenvlaai

90
klein €

De enigi
ZWANENHALZEN
l§ens origineel recept

VAN ASSELT
De Echte Bakker

Sinterklaas-
taart

± 10 personen f'7;r~)J

NU VOOR

959
De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

CEKTIFICAATHOUDEIt

ISO «001

; Nieuwstad 30
W 7251 AH Vorden
fc Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
fe E-mail: info@weevers.nl
*^ Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL. (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)45 1286

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMF^ TEL. 06-48 794 212

PARTNERS IN
JEUGDVOETBAL

l Zaterdag 3 december
• organiseert

Super de Boer Grotenhuis
op het terrein van de voetbalvereniging Vorden een "Superkicks

Voetbalmiddag" voor alle jeugdige voetballief hebers.

Op deze middag kun je terecht voor:

• Dikke Bertha schieten (kijken hoe hard je kunt schieten)

• Penaltybord schieten

• Voetbalclinic met twee topvoetballers uit de

Nederlandse Zaalvoetbalcompetitie

• Ook kun je dubbele "Superkickskaarten" ruilen, dus breng ze mee.

Op een apart veldje kun je de trucs van de 'Superkickskaarten oefenen en

perfectioneren samen met de twee Topvoetballers.

Er zijn deze middag ook enkele prijzen te winnen.

De middag begint om 14.00 en duurt tot 16.15 uur.

Super
deBoer

Jullie zijn van harte welkom namens:

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18» Vorden «Telefoon (O575) 55 27 13

Veel voetbal plezier

DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!

Albo
Berkvens
Skantrae

STREEK
HOUT EN BOUWMATERIALEN

Aalsvoort16, 7241 MA Lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338
www. streekbouwmaterialen.nl

GEEN LUCHT. GEEN LEVEN.
STEUN HET ASTMA FONDS. GIRO 55055 <S

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Weevers

Per 1 december 2005 gaan Rabobank Berkeüand en Rabobank Graafschap-West verder als:

Rabobank Achterhoek-Noord
Met kantoren te Borculo, Hengelo, Lochem, Ruurlo, Steenderen en Vorden.

Vanaf 9 december 2005 hebben wij een nieuw telefoonnummer:

0575 - 558 558
Openingstijden kantoren:

Maandag 10.00-17.00 uur

Dinsdag 09.00-17.00 uur

Woensdag 09.00 -17.00 uur

Donderdag 09.00 -17.00 uur

Vrijdag 09.00 -18.00 uur

(Kantoor Steenderen is gesloten van 12.30 tot 13.15 uur)

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.



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

dolle kortingsweek bij

GOOSSENS
ALU Rotan stoelen è 50,00

NU 4 voor 1 25,—

Geldig van 28 november t/m 5 december 2005
m. u. v. de aanbiedingen

Steenderenseweg 11» Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Home cinema uit slechts twee
zichtbare luidsprekers en een
uit het zicht te plaatsen basmodule

Het BOSE* 3-2-1 Special Edition
DVD home entertainment-systeem

DE B A R B I E R
[d ;i m c s c n h e r e n k a p s a l o n J

Kerkstraat 7 - 72SS CB Hengelo ((M)

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste
hairstyliste
voor plm. 32 uur per week.

Heb je interesse, bel dan naar

(0575) 46 15 00 of 44 51 33

vragen naar Annemieke Hendriksen.

Tonny Juprtërts
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

De sensatie van home cinema

De belevenis van een
"live" muziekuitvoering

Verkoopprijs € 995,-
exd. vvf-Uf'l i jk v«>r

De geautoriseerde Bose dealer
Product gereed voor demonstratie

Direct uit voorraad leverbaar

Kwaliteitsadvies

Installatie service

A f ter sa les service

expert (S) Eliesen Electro
Nieuwstad 45 - 7201 NL Zutphen - Tel. 0575 - 54 32 02

Better sound through research» Overtuig uzelf.
Vraag nu om een demonstratie.

Vrouwe van Reurle
Makelaardij & Taxatiebureau

7261 J H RU U KI .O
7:0573-451989
K: 0573-45^00

W: www.vtouwevanreurie.nl
H: infci@vixHiwevanreurle.nl

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

Voegbedrijf
GEBR.LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08

BORCULO
w (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

MASSAGEPRAKTIJK

YBRON
Henri Dunantlaan 12

Ruurlo
tel: 0573-454030

Stressbegeleiding

Pijnverlichting

Ontspanning

Als je lichaam meer wil
...of niet meer wil

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

TE KOOP

•l

Julianalaan 13, Vorden

Volledig gerenoveerde (2001), goed
onderhouden jaren 30 woning met diepe
tuin. Bouwjaar 1937 en opp: 270 m2.
Voorzien van cv, erker, schouw, kelder,
3 sik. badkamer met bad en dakkapel.
Vraagprijs € 219.500,- k.k

Bel voor een bezichtiging of info:
0575-55 05 25 of 06- 44 06 80 57

De beste kwaliteit tegels, tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 -18.00 uur.

vr: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00- 16.00 uur.

KLL'iAJ.VI
DenSliem

Eibertjen
Rnttbed*

O-
Dfn SI,

2~n l ^fV«'

Lkhtenvoorde
Doetinchem

Eibergs«w»g

s i n t e r k l a a s a a n b i e d i n g

w i n t e r j a c k s

3O-5O%

PAU MAIL JEANS
i l M f t i t * * C t * S ï

thei

Zutphenseweg 8 • Vorden •
CORNER Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 21 • Zelhem •
0 ke Telefoon (0314) 62 37 06
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Oe Sint is weer in het land,

en hij gaat met grote snelheid naar Aad's Woodshop want,

die geeft kortingen van 25 procent

op het gehele assortiment.

En de Sint kan er goed mee leven,

dat hij voor dat prachtige speelgoed minder hoeft te geven.

geldt niet voor de eigen producten van

Aad's Woodshop. Actie duurt tot en met

zaterdag 03 december 2005.

Nog steeds:
Het adres voor houten speelgoed!!

Hummeloseweg 46b / 7021 KH Zelhem

TeL/fax 0314-62 4870
www.aadswoodshop.nl

N O O T E N B O O M u v
E L E K T R O T E C H N I S C H BEDRIJF

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

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

HYPOTHEEK
LA D V l E S C E N T R U M

ijntjes

www.hansrijntjes.nl
KOOPHUff

m a k e l a a r s
REGIO>j|^BANK

00
Praat je over tijd, gemak en toekomst,

kijk dan op www.rutcch.nl

Nu met speciale aanbiedinsen in
skelters, traptrekkers, speelgoed-

miniaturen, gereedschappen, werkschoeisel,
waterpompen en generatoren.

In een omtrek van 1 5 kilometer van Zelhem
worden de soederen GRATIS bij u thuisbezorgd.

Kijk tijdens de introductiemaanden voor de
speciale acties en de prijsvraag op

www.rutech.nl

DO CO

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

0314-623185

Winterschilder
Ijskoude kortingen op het binnenschilderwerk

Voor woningen ouder clan 15 jaar wordt het

btw-tarief van 6% gerekend op de uren.

Schilderwerk Timmerwerk Metselwerk
Keukens Badkamers Serres
Dakramen Dakkapellen Sierpleister

Contract-
verlenging
Zelostrainer

Trainer Anthonie Nieu-
wenhuis blijft ook vol-
gend seizoen trainer
bij Z.S.V. Zelos.
Hij is nu bezig met zijn
eerste seizoen bij Zelos.
Na goed overleg tussen
bestuur en trainer,
waarbij ook de spelers-
groep betrokken is
geweest, is besloten dat
hij ook het seizoen
2006/2007 trainer van
Zelos blijft. Het bestu-
ur van Zelos is zeer
tevreden over werk-
wijze van de trainer en
de trainer zelf ziet in
de huidige jonge spel-
ersgroep voldoende
mogelijkheden voor de
toekomst.

De redaktie
wenst
iedereen een
gezellige
sinterklaastüd

ZELHEM

HANS MEMLINGSTRAAT 12

Deze ruime, uitgebouwde HELFT V/E DUBBEL WOONHUIS
met veel extra's waaronder een grote kelder, is zeer gunstig
gelegen nabij het centrum en voorzieningen.
Beg. gr.: Entree/hal, Z-vormige woonkamer, nieuwe keuken
v.v. apparatuur, bijkeuken, garage en toegang tot kelder.
1" Verd.: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer.
2" Verd.: Vaste trap naar 5° slaapkamer en bergzolder.
Bouwjr. 1978; Inh. ± 480 m3; Opp. 243 m*.
VRAAGPRIJS € 269.000,= K.K.

Meer informatie: Rabomakelaars, kantoor Doetinchem,
Keppelseweg 25, Telefoon 0314 - 33 56 77
of doetinchem@rabomakelaars.nl

am, Doetinchem, 's-Heerenberg, (j)
seveld-Ulft, Winterswijk en Zutphen LM

DE HOGE VOORT
AUTOWASCENTRUM

TA N K S TA T / O N

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en
de diverse acties belt u 0314-620471.

organisatiebureau

'TRASINKvoF

Wij organiseren:
*tuinfeesten
*themafeesten
* bedrijfsfeesten
^buurtfeesten

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

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

www.het-rasink.nl

ram n n
SMAIE VOOR IE FEfSTMGEN

Kerststerrenactie 'Nijntje'
Op zaterdag 10 december houdt peuterspeelzaal
'Nijntje' haar jaarlijkse kerststerrenactie. De ver-
koop vindt huis aan huis plaats in Halle en in het
buitengebied van Halle.
U kunt de kerststerren ook telefonisch bestellen bij
S. Keurentjes, tel. 0314-631922. Ze worden dan op
zaterdag 13 december bij u aan huis bezorgd.
U kunt de kerststerren ook op zaterdagochtend 10
december tussen 9.00 en 13.00 uur kopen aan de
peuterspeelzaal, Roggestraat 44 te Halle.

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek.

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries
is een traditierijke onderneming met
125 jaar ervaring in de bouw.

Kennis van generaties heeft ons
een grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken.
Kunde en kennis over oude en nieuwe
technieken in nieuwbouw, verbouw,

renovatie en onderhoud sluiten
soepel aan bij de specifieke wensen
van de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw Woonboerderij Zelhem Restauratie NH-kerk Hummelo

Timmer- en aannemersbedrijf

DE VRIES
Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248 - www.devrieshummelo.nl



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

Peuterspeelzalen in Bronckhorst
tekenen een intentieverldaring

Gemeenten moeten samen op zoek
naar plekken om te wonen en te werken
Regio's aan de slag met uitvoering Streekplan
Gedeputeerde Staten (GS) sturen de
zes Gelderse regio's een brief met
de vraag de zoekzones voor wonen
en werken aan te geven. De provin-
cie wil uiterlijk l juli 2006 van de
regio's weten op welke plekken vol-
gens de regio tot 2015 woningen en
bedrijven gebouwd mogen worden.
De provincie legt deze voorstellen
uiterlijk l november 2006 definitief
vast in zogenaamde streekplan-
uitwerkingen.

UITVOERING STREEKPLAN
De titel van het in juni 2005 vastgestel-
de Streekplan "Kansen voor de regio's"
geeft aan dat bij de uitvoering van het
Streekplan voor de regio's (samenwer-
kende gemeenten) een belangrijke rol
is weggelegd. Een eerste stap is nu ge-
zet met de uitwerking van de "zoekzo-
nes voor stedelijke functies" (wonin-
gen en bedrijven in stedelijke gebie-
den) en de "zoekzones voor landschap-
pelijke verstedelijking" (woningen in
het landelijk gebied).

SNELLER BOUWEN
Wanneer de uitwerking van de zoek-
zones eind 2006 in streekplanuitwer-
kingen formeel is vastgelegd, moet de
beoordeling en behandeling van be-
stemmingsplannen door de provincie
sneller gaan. Waarschijnlijk is het in
een aantal gevallen zelfs mogelijk dat
voor de bouwvan woningen of de aan-

leg van bedrijventerreinen geen be-
stemmingsplan meer nodig is, maar
dat het via een zogenaamd vrijstel-
lingsbesluit volgens artikel 19 van de
Wet Ruimtelijke Ordening kan. Dit zal
ongetwijfeld leiden tot het versneld
realiseren van bijv., woningbouwpro-
jecten. Verder past deze manier van
werken in de filosofie van het Streek-
plan om verantwoordelijkheden zo
veel mogelijk decentraal te beleggen:
"Decentraal wat kan, centraal wat
moet".

VOORWAARDEN
Bij het vaststellen van de zoekzones
moeten de regio's wel rekening hou-
den met een aantal voorwaarden. Het
gaat om een aantal beleidsuitgangs-
punten uit o.a het Streekplan en het
provinciale Kwalitatieve Woonbeleid.
Zo zal in de toekomst 30% van de wo-
ningen op inbreidingslocaties en 70%
op uitbreidingslocaties plaats moeten
vinden.

Verder moet het aantal inwoners in de
3 stedelijke netwerken (KAN, Steden-
driehoek en WERVgebied) en in de 3
regionale centra (Tiel, Harderwijk en
Doetinchem) minimaal gelijk blijven.
Dit om het voorzieningenniveau in de-
ze steden in stand te kunnen houden.
De provincie biedt de regio's, indien
dat gewenst wordt, ondersteuning aan
bij het uitwerken van de zoekzones.

Afgevaardigden van acht peuterspeelzalen ondertekenden de intentieverklaring. Links wethouder Dik Nas

Een aantal nog zelfstandige peuterspeelzalen binnen de gemeente
Bronckhorst is bezig met een traject tot schaalvergroting. De gemeen-
te Bronckhorst ondersteunt dit project. Het proces wordt begeleid door
Smartgroup uit Vught. Maandag 21 november werd in het gemeente-
huis een mtentieverldaring getekend door de peuterspeelzalen.

Wethouder Dik Nas ging in op het tra-
ject tot schaalvergroting. Vooral de
'omgevingsfactoren' zoals de finan-
ciën, leiding en dergelijke geven pro-
blemen. "Vandaar ook de intentiever-
klaring om die omgevingsfactoren op
te lossen. Samenwerking, samengaan
en fusie is allemaal heel actueel", al-
dus Nas.

Beleidsmedewerkster Rianne Lense
link van de gemeente Bronckhorst
vond dat met het tekenen van een in-
tentieverklaring een belangrijke stap
is gezet. "We krijgen nu een druk jaar
om alles verder uit te werken". Ze deed
een oproep aan de aanwezigen om zit-
ting te nemen in de selectiecommis-
sie. Deze commissie gaat op zoek naar
bestuursleden voor de nieuw op te
richten stichting.

Willem Wijnen van Smartgroup bege-
leid het proces voor de gemeente
Bronckhorst. Hij legt uit dat met het
tekenen van een intentieverklaring de
peuterspeelzalen bereidheid tonen
om met elkaar het hele jaar 2006 te
doorlopen. Het gaat dan om dingen
die op dit moment nog van belang
zijn om tot elkaar te komen. Het jaar
2006 is met name bedoeld als over-
bruggingsjaar en waar ook het nieuwe
bestuur een rol in moet gaan krijgen.
"De juridische fusie van de peuter-
speelzalen moet uiterlijk per l januari
2007 ingaan. In de intentieverklaring
staat ook, wanneer het sneller kan, we
het niet moeten nalaten. Er komt een

overkoepelende stichting met één be-
stuur die alle belangen behartigd van
alle acht peuterspeelzalen", zegt advi-
seur en coördinator Wijnen. Niet alle
peuterspeelzalen in Bronckhorst doen
mee. Volgens Wijnen zou het heel
goed kunnen zijn, dat gedurende dit
jaar of het jaar daarop de anderen aan-
sluiten. Het is altijd wel de intentie ge
weest van de gemeente om de peuter-
speelzalen op één lijn te krijgen. Wij-
nen verwacht dat in de komende tijd
de anderen alsnog zullen aansluiten.

In de intentie verklaring staat ook
waarom de samenvoeging gewenst is.
Wijnen: "Het is in belang van beiden.
De gemeen te heeft er belang bij dat ze
kunnen praten met één partij om zo-
doende beter de belangen van peuter-
speelzalen te kunnen behartigen. De
besturen worstelen de laatste tijd nog-
al met hun bestuurlijke verantwoorde
lijkheid. De regelgeving neemt allerlei
vormen aan", gaat hij verder. "De be
stuurlijke verantwoordelijkheid heeft
door de jaren heen een verzwaring ge
kregen. Sommige besturen zijn er ooit
ingestapt om iets bij te dragen aan het
werk van de peuterspeelzalen. Door
die verzwaring hebben ze nu een rol
die ze liever niet willen". Voordat
schaalvergroting enigszins vorm ging
krijgen, is er een rondgang geweest bij
de peuterspeelzalen. Er zijn interviews
en inventarisaties gehouden. "Er is
niets zo ongelijk als - ongelijken - gelijk
behandelen. Maar je merkt gewoon
dat peuterspeelzalen geen wereldcon-

cerns zijn. Het gaat om mensen die
met hart en ziel verbonden zijn aan de
peuterspeelzalen. Dit soort verande
ringen snijden vaak diep in emoties.
Sommigen hebben dan ook gewoon
de tijd nodig om die stap te maken",
verduidelijkt adviseur Wijnen.

Het jaar 2006 is een overgangsjaar. Per
l januari 2007 of eventueel eerder
moet het afgerond zijn en is er één
overkoepelende stichting. De gemeen-
te Bronckhorst heeft Willem Wijnen
gevraagd als hoofd voor de selectie
commissie. "Alle besturen van de hui-
dige peuterspeelzalen weten dat ze
van harte uitgenodigd zijn om samen
met mij een goede selectiecommissie
te vormen". Voor een sollicitatie kan
men zich rechtsreeks wenden tot Wil-
lem Wijnen, Smartgroup. Tel. (073)
657 10 10 of mobiel: (06) 51 22 90 20.

Boerendance in de Radstake
Met première Menthol Theo, Sinterklaas en plattelandscultuur

Back to the roots ofwel Terug noar
de wortels van de plattelandsdisco.
Voor de Radstake is dit vanzelfspre-
kend het gemoedelijke Achter-
hoekse landleven. De boerenbrui-
loften en feesten na hard werken
op het land vormden de basis voor
De Radstake anno 2005.

Afkomst verloochen je niet en daarom
staat de dancing zaterdag 3 december
a.s. in het teken van de BOEREN-
DANCE. Een eigentijdse mix van Ach-
terhoekse folklore, humor, dans en
onzin in de moderne discotheek. In de
Graanschuur gaat de première van
een nieuw Achterhoeks fenomeen
plaatsvinden: Menthol Theo's Road-

show! In een gemoedelijk plattelands-
decor vermaakt deze boerenzoon en
deejay zijn publiek met de beste mu-
ziek van 3 decennia op zwart vinyl.
Een flink aantal vrienden neemt hij
mee. Daaronder The Village People,
Stevie Wonder, Sinterklaas en vrouwe
lijk schoon op hoog niveau. Meezin-
gen is een voorwaarde voor deze uit
het mooie Keijenborg afkomstige Ra-
telband .Verrass i ngen gegarandeerd!

Demonstraties van het Oude Ambacht,
boerendans en danceboerinnekes
prikkelen het oog van de bezoekers op
andere locaties in de dancing. Het Ie
ven op het platteland is mooi en altijd
swingend....

Sneeuwstorm zorgt voor enorme chaos

Socü
Vanwege het slechte weer had de
groep Akcie de grote bingo van de vrij-
dagavond verschoven na de zondag-
middag dit bleek een groot succes ge
zien de opkomst. De opbrengst komt
weer geheel ten goede aan verschillen-
de aktiviteiten voor de jeugd. Een
woord van dank gaat uit na alle spon-
soren van deze middag. Ook kwam in
het nieuws dat het contract met trai-
ner Jan Steffens wordt verlengd met
twee jaar. Van zowel het bestuur als
van de heer Steffens en de spelers
groep was het alleen maar tevreden-

heid wat de toon voerde en leek het
ook gezien het beleid de komende ja-
ren niks in de weg te staan voor om
nog twee jaar zeker te zijn van de kwa-
liteiten van de in Zutphen wonende
trainer. Zondag speeld als de weergo-
den het toelaten Socü thuis tegen de
uit Lengel afkomstige WL weer een
directe concurent dus zaak de punten
thuis te houden.

PROGRAMMA 3/4 DECEMBER
Sp Eefde BI - SBC BI; SBC Cl - Gazelle N
C2; Gorssel Cl - SBC C2; SHE 2 - Socü 2;
Be Quick Z 6 - Socü 3; Socü 4 - Loenen-
markt 7; Socü 5 - Brummen 4

Deze jongen kan nog héél lang blijven scheppen!

Een zware sneeuwstorm zorgde af-
gelopen vrijdag voor enorme cha-
os.Met name in de Achterhoek en
op de Veluwe raakte het openbare
leven volledig ontregeld.

Er waren kilometers lange files. Veel
aanrijdingen en glijpartijen deden

zich voor in de Achterhoek. Sneeuw-
schuivers probeerden de wegen be
gaanbaar te maken en de Wegen-
wacht maakte extra overuren.

Ook het treinverkeer kreeg te maken
met ongemakken. Het KNMI verwacht
ook de komende dagen sneeuwbuien.

Naast alle ellende in het verkeer valt
er ook nog wat te genieten. Vooral kin-
deren zien het pak sneeuw als een uit-
daging om er lekker mee te spelen.

Zoals in Hengelo (gemeente Bronck-
horst) waar een jongen aan het schep-
pen is in de sneeuw (zie foto).
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Sneeuwschade
aan uw boom?
Bel ACACIA BOOMZORG
voor opknappen, opruimen,
kappen en advies. (0573) 44 25 70

E.R. Mak Schoneveldsdijk 26 Barchem

;,
r' Pedicure praktijk^

Gerry Wisselink S

Kado tip: ii
, Kadobon voor pedicuren j

en/of

packing/ parafinebad/ '

massage

f Voor informatie ',

t en/of afspraak (

i tel.(0575)467338 t
i Sarinkdijk 4, Varssel Hengelo (

\\

Maak de komende feestdagen uw huis

extra gezellig met zelfgemaakte natuur-

lijke groendecoraties in Kerstsfeer.

Kom ideeën opdoen tijdens de open

dagen van bloembinderij

Vrijdag 2 december 10.00-17.00 uur.

Zaterdag 3 december 10.00-17.00 uur.

Zondag 4 december 10.00-17.00 uur.

Locatie: De Elzentuin (Medler)

Ruurloseweg 116, Vorden.

Graag tot ziens.

Gerda Kamperman-ten Arve
Telefoon (0575) 55 68 04

P.s. Er zijn kraampjes met
doe het zelf art. kado's en
kerstdecoraties

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities in

de gemeente Bronckhorst

We gaan voor kwaliteit H!
Aanbiedingen deze week

Witlof nu vanaf 0.39 500 gram
Goudreinette of Elstar appelen of

Doyenne peren nu 3 kilo 1.50
Premiere aardappelen 10 kilo 1.99

Boerenkool zo vers van 't land
Uien 5 kilo 0.99

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

Carritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 1361

WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

OOK VOOR STRAATWERK
MASSI NK B.V.

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

We beschikkt iteebreid machiru
park en diverse transportmogelijkheden. Voor

het grondwerk hebben we ondermeer diverse

soorten kranen, hydraulische graafmachines,
bobcats, tril- en rijplaten en een mobiele puin-

breker, onze transportmiddelen bestaan onder
andere uit vrachtauto's, diepiaders, trailers,
container- en zandwagens.

Voor meer informatie kunt u contact met ons

opnemen (0575-451502) of kunt u terecht op
onze website (www.m.-meiinkbv.niV

JUIASSE LINK
Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,

E-mail: robmasselink@masselinkbv.nl, Web: www.masselinkbv.nl

C O R D A I D , N E D E R L A N D S E

in Pakistan,

India en

Afghanistan.

Laten we weer

helpen!

www.giro800800.nl

Giro 800 800
SHO Den Haag

Voorheen l
iin Polman
interieurs J

i n t e r i e u r

HARTELIJK BEDANKT!
voor de overweldigende belangstelling en de

vriendelijke attenties die wij van u hebben ontvangen

tijdens de opening van onze nieuwe showroom!

Om deze plezierige en feestelijke sfeer voort te zetten in

de komende periode passen wij onze openingstijden aan:

Gewijzigde openingstijden
vanaf 29 november tot 23 december:

Van dinsdag tot en met vrijdag zijn wij geopend

van 10.00 tot 22.00 uur

G E B O O R T E
K A A R T E N

d r u k k e r i j Weevers

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

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax(0314) 65 06 43

insen „De Smid"
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld), Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98
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START:
DINSDAG 29 NOVEMBER TIJD: 9.00 UUR

GIGANTISCHE
KINDERSCHOENEN OPRUIMING
10 T/M 50 % KORTING

KOM PROFITEREN
BIJ:

S C H O E N E N EN S P O R T

Stationstraat 1 Zelhem

Sneeuwperikelen
In deze regio heeft de hevige sneeuwval in
het afgelopen weekeinde voor overlast
gezorgd. Op diverse plaatsen ontstonden
kleine botsingen met materiële schade. Er
hebben zich geen grote incidenten of

ongevallen met letsel voorgedaan. Her en
der zorgen afgebroken takken voor opont-
houd of schade aan auto's.
In de Achterhoek kwamen in totaal 12
meldingen bij de politie binnen om

ongevallen met materiële schade te
melden. In veel van deze gevallen bleek dat
de betrokkenen de zaak onderling konden
oplossen en hoefde de politie er niet naar
toe.

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
SECLRITY

Ons oog, uw veiligheid

• Horeca
• Hostesses
• Evenementen
• Barpersoneel
• Verkeersregelaars
• Beveiling met honden

Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

Kunst/kerstexpositie in Kapel van Bronkhorst
9, 10 en 11 december verzorgen Annie
Elissen en Wil van den Hoek een kunst/ker-
stexpositie in de Kapel van Bronkhorst De
expositie is op die dagen van 11.00 tot 17.00
uur geopend
Als u op zoek bent naar een leuk en betaal-
baar kunst-kerst-kado dan is een bezoekje
aan deze expositie zeker de moeite waard.
Wil maakt in een zeer eigen en consequent

doorgevoerde stijl haar keramische
beelden. Met een originele vormgeving en
glazuur, herken je die direct als een echte
Wil v.d. Hoek.
Dit geldt ook voor de schilderijen van
Annie. Haar 'koeien en kippen' worden
ook gelijk herkend. Tevens worden haar
'mensfiguren' in gemengde technieken
zeer gewaardeerd.

De kapel zal heel subtiel in kerstsfeer zijn,
zodat zowel de kapel als de ten-
toongestelde kunstwerken, goed tot hun
recht komen.
Wilt u van te voren al kennismaken met
het werk van de kunstenaressen, kijk dan
op de website van de dames, respectievelijk
www.wilvandenhoek.nl en
www.annie.elissen.com.

Sinterklaas en Pieten op Keppelse bodem
't Was waterkoud en de mist wilde niet echt optrekken, maar de elementen werden
zaterdag 19 november dapper getrotseerd. Op de brug over de Oude IJssel in Laag-
Keppel stonden om 14.30 uur vele kinderen te wachten op de komst van Sinterklaas. De
gelovigen wisten het zeker en veel twijfelaars kregen toch het geloof weer even terug:

Sinterklaas kwam eraan! Drie pieten in
een motorboot^ kwamé£ eerst eens
kijken of de aankomst goed georganiseerd
was en de spanning steeg in de kinder-
harten. Eindelijk naderde er van-uit de
richting Hoog-Keppel een stipje op de rivi-
er. De Goedheilig man naderde. Met een
bij zijn leeftijd passend tempo werd de
tocht volbracht en zette de Sint voet aan
Keppelse wal. Een plaatsvervangende
rilling beving menigeen bij het zien van

Sint's blote bleke armen. Het ontging de
kleintjes niet: "Sinterklaas heeft geen
hemd aan!"Vooraf gegaan door de fanfare
begaf de Sint zich samen met wethouder
dhr. Nas in een rijtuig naar Kasteel Keppel,
dat gastvrij haar poorten had geopend
voor de bijzondere gebeurtenis. De Zwarte
Pieten dartelden om de koets, ondertussen
druk pepernoten uitdelend aan de
kinderen. Omdat de microfoon het in
eerste instantie niet deed, ging een belang-

rijk deel van de toespraak die de Sint tot de
menigte richtte, verloren in het vrolijke
tumult, maar dat deed geen afbreuk aan
de feestvreugde. Ook wethouder Nas sprak
de inmiddels wat verkleumde aanwezigen
toe, waarna er gelegenheid was Sint de
thuis en op school gemaakte tekeningen te
overhandigen.
Tevreden keerden ouders met hun kroost
huiswaarts; de speculaaspop die de klein-
tjes werd meegegeven kon nog net bij alle
pepernoten die er die middag verorberd
waren. Vol verwachting zullen er zaterdag-
avond heel wat schoentjes gezet zijn in de
rotsvaste overtuiging: Sint is in de buurt!

Kerststukjes maken bij
'de Stek'

Biozorgkwekerij 'de Stek' nodigt u uit
om deel te nemen aan creatieve work-
shopdagen. In een gezellige kerstsfeer
worden op zaterdag 3 december een tweet-
al workshops 'kerststukjes maken' gegeven. Er is
volop materiaal aanwezig voor het maken van kerst-
bakjes, kerstkransen en wellicht ontwikkelt u,
onder het genot van een kopje koffie, zelf wel een
nieuwe decoratie voor de kerstsfeer. U kunt kiezen
voor de ochtendworkshop van 10.00 tot 12.00 uur of
de middagworkshop van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt
eventueel ook een afspraak maken voor een ander
moment.
Vanaf 6 december kunt u ook kerstversieringen
bestellen bij 'de Stek'. U vindt 'de Stek' aan de
Wittebrinkweg 8, Zelhem (zijweg van de verbin-
dingsweg Velswijk - Doetinchem).

Project op muziekschool
'componeren met

de computer'
Gebruik je oren en laatje horen - componeren met
de computer is de slogan van een project van de
Stichting Kunst en Cultuur Gelderland in samen-
werking met de Gelderse Muziekscholen, met als
doel muziekschoolleerlingen op het gehoor een
stuk te laten componeren voor het ensemble en/of
band waarin ze zelf spelen met behulp van de com-
puter.
Woensdag 30 november is componist Dolf de
Kinkelder te gast op de Regionale Muziekschool
Doetinchem. Hij heeft op verzoek van de SKCG en in
opdracht van het fonds voor de Scheppende
Toonkunst twee 'componeerspellen' gemaakt, te
weten Lego Fluiten / Klarinetten voor muzikanten
van een klassiek-ensemble en Lego Pop voor
muzikanten van een Popband. Beide 'spellen'
maken gebruik van een groot aantal motieven (728
resp. 485), waarmee naar hartelust kan worden
geschoven, geknipt en geplakt in het computerpro-
gramma Logic.
De muzikanten die met dit project mee kunnen
doen zijn hier speciaal voor gevraagd. Zo doen
enkele leden van de volwassen popgroep 'Tognog'
mee en een aantal leden van een jongeren popband.
Een aantal volwassen leden van een klarinetensem-
ble gaan ook aan de slag met het componeerproject,
samen met een aantal jonge dwarsfluitleerlingen,
die actief musiceren in het dwarsfluit ensemble.
De deelnemers werken in tweetallen of alleen
achter een computer en moeten als aspirant-com-
ponist een aantal componeerbeslissingen nemen.
Voor welke bezetting kies je? Wie doet wanneer
mee? Wordt het 'druk' of 'leeg' op bepaalde
plekken? Hoog of laag? Gelijktijdig of complemen-
tair? En Wat komt wanneer terug?
Het is de bedoeling dat de deelnemers gaan beden-
ken wat anderen in hun ensemble of band gaan spe-
len. De muzikant wordt zichzelf bewust van hoe een
stuk in elkaar zit, hij/zij kent het auditief al voor de
eerste repetitie en zal daar dan ook de leiding kun-
nen nemen. Indien alles naar wens verloopt worden
er tijdens dit project 8 stukken gecomponeerd.
Dolf de Kinkelder neemt 's avonds de computers
(laptops) weer mee en zorgt ervoor dat de 'compo-
nisten' enige tijd later de gecomponeerde muziek-
stukken als bladmuziek geprint en wel voor de di-
verse instrumenten terug krijgen. Vervolgens gaat
men met de verschillende bands en ensembles de
gecomponeerde stukken instuderen. De 8 gecom-
poneerde stukken worden later in het jaar een keer
op een speciale avond uitgevoerd.
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Mantelzorgers nemen niet snel tijd voor zichzelf'
Ter gelegenheid van de Dag van de
Mantelzorg waren zo'n zestig man-
telzorgers uit de gemeente Bronck-
horst aanwezig in zaal Langeler in
Hengelo. Hier kregen de mantel-
zorgers een feestelijk lunch aange-
boden om even tijd voor zichzelf te
nemen.

De landelijke Dag van de Mantelzorg
had als thema 'Mantelzorg op de agen-
da', oftewel: aandacht voor de mantel-
zorger. In samenwerking met de vrij-
willige thuiszorgorganisaties en de
Stichtingen Welzijn in de gemeente
Bronckhorst, organiseerde de VIT
Oost-Gelderland (Vrijwilliger Intensie-
ve Thuiszorg) daarom voor hen een
feestelijke lunch.

WIE IS MANTELZORGER?
Wanneer een familielid chronisch
ziek wordt, of een kind of partner
krijgt een handicap, dan heeft dit gro-
te invloed op het hele gezin. Zij krij-
gen plotsklaps de zorg voor een hulp-
behoevend gezinslid en worden daar-
door mantelzorger. Ze kunnen niet zo
eenvoudig meer de deur uit, want er
moet goede opvang zijn voor degene
die ze thuis achterlaten. Gewoon even
tijd voor zichzelf nemen doet de man-
telzorger daarom niet zo snel. De sa-
menwerkende organisaties wilden
met deze lunch hun waardering to-
nen voor deze mantelzorgers. Daarom
werden zij uitgenodigd om even tijd
voor zichzelf te nemen.

De samenwerkende organisaties zijn:
Vrijwillige Thuiszorg, Nederlandse
Patiëntenvereniging Doetinchem, Be-
zoek en Oppas Service voor Ouderen
Hengelo, Bezoek en Oppas Service
Steenderen, Oppas en Thuishulp voor
Gehandicapten, Stichting Noodhulp
Zelhem, de Stichtingen Welzijn in de
gemeente Bronckhorst en de VTT Oost-
Gelderland.

De mantelzorgers werden welkom ge
heten door Karin Hogevonder, mantel-
zorgconsulente van de VTT Oost-Gelder-
land voor de gemeente Bronckhorst.

Zij ging in op de Dag van de Mantelzorg
en de lunch om daarmee waardering
te tonen voor mantelzorgers en hun te
stimuleren even tijd voor zichzelf te ne-
men.
De consulente informeerde de mantel-
zorgers over ondersteuningsmogelijk-
heden van de VTT en de aangesloten
thuisorganisaties.

VTT Oost-Gelderland is een overkoepe-
ling voor alle thuiszorgorganisaties in
Oost-Gelderland en ondersteunt indi-
viduele mantelzorgers. Momenteel is
men bezig in diverse plaatsen lokale
steunpunten mantelzorg op te zetten.
De thuiszorgorganisaties zetten vrij-
willigers in bij mensen thuis om de
zorg van de mantelzorgers even over
te nemen. De mantelzorger heeft dan
even tijd voor zichzelf.

Wethouder Ab Boers, met ouderen-
zorg in de portefeuille, opende de fees-

telijke lunch. Toen hij gevraagd werd
om aanwezig te zijn, zei hij meteen ja.
"We hebben dinsdag altijd collegever-
gadering, maar hiervoor maak ik
graag een uitzondering. Hier kom ik
voor! Het is heel belangrijk!"

Boers citeerde uit dagblad Trouw een
artikel waar 'precies' werd aangege-
ven waar het bij mantelzorg om gaat.
"Wie weet het nog beter wat zorg is als
u", complimenteerde de wethouder
de aanwezige mantelzorgers. "Hoe
word je mantelzorger? Plotseling kun

je er mee geconfronteerd worden. Van
de een op de andere dag kan iemand
iets krijgen die zorg nodig heeft. Dan
kan mantel/org heel zwaar zijn".
Boers vond het een goed ini t iat ief dat
de mantelzorgers bij elkaar zijn. Hen
dag voor u zelf, ondersteuning naar el-
kaar en kennismaking met professio-
nele organisaties die uw werk onder-
steunen, bij het zware en belangrijke
werk wat u doet.

"Mantelzorg is niet zomaar te vervan-
gen", ging de wethouder verder. "Dat
kan ook niet. Wie geeft er nog meer
liefde aan zorg als u. De gemeente
Bronckhorst vindt het werk van de
mantelzorgers heel belangrijk.

Daarom ben ik ook hier om mijn
waardering uit te spreken voor het
werk wat u doet". Boers hoopte, dat de
mantelzorgers vandaag zelf een keer
zullen genieten om in de belangstel-
ling te staan. "Jullie als mantelzorgers
vinden het werk gewoon. Altijd maar
weer gewoon. Wij doen dat gewoon!
Daarom is het nu ook 'gewoon' dat u
hier samen bent. En de volgende dag
gaan de mantelzorgers 'gewoon' weer
aan het werk".

Wethouder Boers kreeg symbolisch
'gewoon' een roos overhandigd. "De
gemeente Bronckhorst is geweldig be
zig met mantelzorg", aldus mantel-
zorgconsulente Karin Hogevonder van
VTT Oost-Gelderland. De middag werd
afgesloten met het voorlezen van een
gedicht. Daarin was de boodschap ver-
pakt dat mantelzorgers op tijd stoom
moeten afblazen, om zodoende de
zorg te kunnen volhouden. Mensen
kunnen voor informatie over de plaat-
selijke organisaties bellen met de VTT
Oost-Gelderland.

Telefoon: (0573) 43 84 00 of kijken op
www.vitoostgelderland.nl

Prijsuitreiking Rowi Elektro

Janny Bosch uit Hengelo wint wasdroger
Red en Firefly in de Rockstake

Janny Bosch was blij met de wasdroger die door Ronald Slotboom werd overhandigd

Rowi Elektro in Hengelo vierde za-
terdag 29 oktober haar tienjarig
bestaan met diverse spectaculaire
acties. Er was van alles te doen in
en rondom het bedrijf, dat geves-
tigd is aan de Rijnweg in het bui-
tengebied van Hengelo.

Zo konden bezoekers meedoen aan
een was-ophang-race. Daarbij kon men
gratis een Siemens wasdroger winnen
ter waarde van 449 euro.

Janny Bosch (Scharfdijk 2) uit Hengelo
was de snelste met een tijd van 52.94

seconden. Vorige week kreeg Janny de
droger thuisbezorgd door Ronald Slot-
boom eigenaar van Rowi Elektro.

Voor de winnares behoort het ophan-
gen van de was definitief tot het ver-
leden.

Aanstaande zaterdag zal in de
Rockstake weer een avond stevig
doorgerockt worden. Red en Fire-
fly, twee rockbands met veel erva-
ring, zullen garant staan voor rock
die tot de grens gaat. Absoluut niet
te missen voor de rockliefhebbers.

Firefly is een oude bekende in de Radsta-
ke te Heelweg. Al vaker stonden zij hier
om de tent eens flink te laten rocken.
Natuurlijk mogen zij ook op het nieuwe
Rockstakepodium niet ontbreken.

Ze zijn een 4-mans rockformatie uit de
Achterhoek met een groot deel eigen
repertoire in de stijl van de rockgigan-
ten uit de 70er en 80er jaren, zoals
Thin Lizzy, Iron Maiden, The Who, Me-
tall ica, etc.

Het hoofdprogramma zal deze avond
verzorgt worden door Red, de band die

in 2002 de Grote Prijs van Zuid-Hol-
land nog won, om in de finale maar
nipt geklopt te worden door Satelite 7.
Red gaat echter gewoon door, heeft
ook dit jaar weer vele optredens ge-
speeld en stond in september nog in
het voorprogramma van de Zweedse
metalgiganten Entombed.

De behoorlijk uiteen lopende leef t i j -
den en ervaringen binnen RED zorgen
voor een wijd scala aan invloeden uit
ongeveer 3 decennia harde muziek.

In de Aardschok werden ze omschre-
ven als "een combinatie van pakkende
metal met een thrashy toontje, vol
straffe ongepolijste, en lekker ouder-
wetse, metalsolo's en verrassende
wendingen."

Kortom: opnieuw topmetal in de Rock-
stake, kom het zeker zien!

Campagne voor fietsverlichting effectief
De campagne voor fietsverlichting
eind 2004 - begin 2005 heeft geleid
tot een stijging van het aantal fiet-
sers die met licht rijden met 15%.
63% van alle fietsers reed aan het
eind van die campagne met ver-
lichting.

MINDER SLACHTOFFERS
De vuistregel is: als landelijk 1% meer
fietsers met verlichting rijden vallen
er per jaar tien minder doden en
zwaargewonden. Die stijging van 15%
heeft dus rond de 150 doden en ern-
stig gewonden voorkomen.

JONGEREN RIJDEN MINDER
MET VERLICHTING
Het blijkt echter dat van jongere fiet-
sers nog slechts de helft van de fietsers
met verlichting rijdt. Dat is extra ge-
vaarlijk omdat die jongeren vaak in

het donker op weg zijn van of naar
school. Het is dus belangrijk dat scho-
len extra aandacht schenken aan de
fietsverlichting van hun scholieren.
Op sommige scholen lopen dan ook
projecten waarbij defecte fietsverlich-
ting door leerlingen zelf wordt gere-
pareerd.

POLITIECONTROLES
Veiligheid is natuurlijk het voornaam-
ste argument om te zorgen datje fiets-
verlichting goed werkt. Maar de poli-
tie controleert deze periode ook extra
op fietsverlichting. In het bijzonder
rond scholen!

Kijk voor meer informatie rond de
campagne op www.daarkunjemeet-
huiskomen.nl en voor tests en adviezen
over fietsverlichting op www.fietsers-
bond.nl (klik op 'Vraagbaak').
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EHBO-diploma's OBS Velswijk Raad Bronckhorst bijeen

Donderdag 24 november hebben alle leerlingen uit groep 7/8 van de open-
bare basisschool Velswijk examen gedaan voor het 'Jeugd EHBO diploma
A'.

Vanaf begin september hadden zij
hiervoor één keer per week op school
geoefend onder leiding van de

dames Dinie Luimers en Dinie
Ankersmit. Zij wisten de leerlingen
erg enthousiast te maken voor de

'eerste hulp'. Het resultaat was dan
ook uitstekend, want iedereen is
geslaagd!!!
Het Rode Kruis, afdeling Zelhem/
Halle, zorgt geheel belangeloos voor
deze opleiding en voor het examen,
een activiteit die zeer op prijs
gesteld wordt door de school en
zeker de geslaagde leerlingen.

Film in 'de Brink'
Vrijdag 9 december kunt u in de zaal
van cultureel centrum 'de Brink' de
film 'Wallace & Gromit' gaan kijken.

Deze, geheel in het Nederlands
gesproken, film van de makers van
'Chicken Run' begint om 19.00 uur

en is geschikt voor alle leeftijden. De
entree bedraagt € 4,-.

Henk Luesink met de vut

Vrijdag 4 november reed Zelhemmer
Henk Luesink zijn laatst rit in actie-
ve dienst voor de firma van
Donkelaar uit Ruurlo. Bij terug-
komst op het bedrijf wachtte Henk
een aange-name verassing. Er was
door directie en collega's een groot
spandoek gemaakt, met de tekst 'Oh

gutte gut, Henk geet met de vut'.
Toen het spandoek werd wegge-
haald, wachtte hem nog een verras-
sing. Achter het spandoek stond de
folkloristische dansgroep 'Wi'j eren
't Olde' uit Zelhem klaar om een
paar dansjes voor hem te doen. Henk
is namelijk een actief lid van de

dansgroep. De groep was benaderd
door de fa. van Donkelaar om luister
bij te zetten aan zijn afscheid. Na de
nodige woorden, cadeaus en bloe-
men werd er onder het genot van
een drankje en een hapje nog even
gezellig nagepraat.

Op 24 november kwam de gemeenteraad van Bronckhorst voor de maan-
delijkse gemeenteraadsvergadering bij elkaar. Burgemeester Aalderink
bleek, op een paar kleine schoonheidsfoutjes na, al helemaal gewend in
zijn rol als voorzitter. Hij wist zich gesterkt door de bemoedigende woor-
den en felicitaties van ds Sedelmeijer, die namens alle in Bronckhorst
aanwezige geloofsgemeenten de nieuwe burgemeester toesprak. In de
voor burgers beschikbare spreektijd haalde hij daarnaast een aantal toe-
passelijke geschenken uit de zak van Sinterklaas.
Onderuit de zak kwam tenslotte ook nog een bijbel, die hij met het welge-
meende advies deze te lezen, kreeg overhandigd.

Met algemene instemming van de
raad had de burgemeester al de
zogenaamde 'hamertjes', de hamer-
stukken die verder geen behande-
ling in de raad behoeven, vastge-
steld, zodat de vergadering kon wor-
den voortgezet met agendapunt 7,
de verkeersveiligheid van de N330,
de Zelhemseweg. De provincie is van
plan het onderhoud aan de weg te
combineren met maatregelen om de
maximum snelheid op het traject
Velswijk-Hummelo terug te brengen
van 80 naar 60 kilometer/uur. Dit
plan houdt een aantal visuele (lees:
borden) en fysieke (lees: drempels en
plateaus) maatregelen in. Het CDA
diende een amendement in, waarin
wordt gepleit om slechts op een
gedeelte van het traject, van kilome-
terpaaltje 2.3 tot 2.9, zo'n 600 meter,
de maximum snelheid van 60 kilo-
meter in te stellen en bij de aanslui-
tingen van Hessenweg, Horstweg en
Keyenborgseweg fysieke verkeers-
remmende maatregelen aan te bren-
gen, uitgaande van goede doorstro-
ming van het verkeer en een mini-
mum aan obstakels. Ook werd de
hoop uitgesproken dat een beroep
kon worden gedaan op de discipline
van de weggebruikers.
Mevr. Hacquebard van D66 gaf te
kennen geen voorstander te zijn van
fysieke verkeersremmende maatre-
gelen, met andere woorden geen
hindernissen in de vorm van ver-
keersheuvels en dergelijke. Ook dhr.
Blaauw van de WD wees op de pro-
blematische gevolgen die drempels
en andere fysieke verkeersremmen-
de maatregelen hebben voor open-

baar vervoer en hulpdiensten. Dhr.
Beverdam van de PvdA bracht naar
voren dat de verkeersveiligheid prio-
riteit dient te hebben, waarbij het
profiel van het bestaande tracé
dient te blijven bestaan, omdat
anders een typisch Bronckhorster
landschap vernield wordt. Hij vond
in het voorstel van de gemeente een
goed compromis, waarin rekening is
gehouden met het behoud van het
landschap. Ook bij Groen Links vond
het ingediende amendement van
het CDA geen begrip. Net als zijn col-
lega van de PvdA, sprak dhr.
Noordhoek een gering vertrouwen
in de zelfdisciplinering van de weg-
gebruikers uit.
Wethouder Glasbergen gaf een toe-
lichting op een aantal technische
vragen. Op een weg met een maxi-
mumsnelheid van 80 kilometer kun-
nen geen fysieke verkeersremmende
maatregelen worden toegepast. De
provincie kan de suggesties die de
gemeenteraad doet naast zich neer-
leggen en haar eigen plan uitvoeren
met de N330, die nummer 2 staat op
de lijst van gevaarlijke wegen in de
regio. Bij de hoofdelijke stemming
kreeg het amendement van de CDA
de steun van de WD, waarmee het
met 15 stemmen voor en 8 (PvdA,
D66 en GroenLinks) werd aangeno-
men.
Over de overige op de agenda staan-
de punten, waaronder Plattelands-
vernieuwing Bronckhorst en Krediet
voor beleid permanente bewoning
recreatie woonverblijven verklaarde
de raad zich via stemming akkoord.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
'de Muzikale Ontmoeting' bij Radio
Ideaal zal ds. B. Seelemeijer uit
Steenderen op maandag 5 december
over een bekende bisschop vertellen,
één die speciaal geliefd is bij kinde-
ren, namelijk Sinterklaas. Maandag
12 december wordt een kennisma-
kingsgesprek uitgezonden dat
Gerrie Bossenbroek hield met ds.
Betty Neppelenbroek uit Vorden en

weer een week later, op maandag 19
december, zal het commissielid
Annie Alberink in gesprek gaan met
dhr. G. Beltman, dienstverlener dia-
konie voor het dekenaat Gelderland
Oost.
Het programma 'de Muzikale
Ontmoeting' wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Van 20.00 tot
20.30 uur kunnen muzikale ver-
zoekjes voor het programma wor-
den aangevraagd via tel. 0314-
624002.

Leslokaal 'de Boerderij'
officieel geopend
Onder toeziend oog van vele bezoekers van de Open Dagen van 'de
Boerderij' mocht mevr. Kleistra van de diaconie van de Hervormde
Gemeente van Zelhem het nieuwe leslokaal, de trots van 'de Boerderij', offi-
cieel openen. Dit gebeurde op de zaterdag aan het begin van de open
dagen. Op beide dagen was het zeer druk en de vele bezoekers waren
enthousiast over de getoonde werken.
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Nieuwe inwoners laten zich informeren over de gemeente Bronckhorst

Veel belangstelling informatiebijeenkonist voor nieuwe inwoners Bronckhorst

\

Voor de nieuwe inwoners van de ge-
meente Bronckhorst was er woens-
dag 23 november een speciale in-
formatiebijeenkomst in zaal Lan-
geler. Zo'n 180 nieuwkomers kre-
gen informatie van het college van
burgemeester en wethouders. Bij
de kraampjes van de politieke par-
tijen en bij de verschillende ge-
meentelijke afdelingen lieten de
nieuwe Bronckhorstenaren zich
uitvoerig informeren.

De aanwezigen werden welkom gehe-
ten door Marja Nengerman van de af-
deling communicatie en voorlichting.
Na een-grap over ambtenaren klom
Nengerman het podium op om het
college van b en w nader aan de aan-
wezigen voor te stellen.

De kersverse burgemeester Henk Aal-
derink vertelde over zijn ervaringen
van zijn eerste twee weken. "Een ge
meente met veel parels. De kunst is
om van die parels een mooi snoer te
maken". Aalderink deed een oproep
om bij vragen of problemen aan de bel
te trekken bij de gemeente. "Als wij
het probleem niet weten kunnen we
ook niets doen". Wethouder Ab Boers,
met onder meer financiën in de porte-
feuille, ging in op het begrotingste-
kort van 5 miljoen en hoe dit tot stand
is gekomen. Verder gaf hij aan de

stand van zaken ten aanzien van het
ouderenbeleid. Wethouder André
Baars gaf uitleg wat plattelandsver-
nieuwing inhoudt, over bouwen en
milieu en verkoop van grond.
Wethouder Peter Glasbergen gaf in

grote lijnen aan hoe een verkeersver-
voersplan tot stand komt. Het accom-
modatiebeleid voor cultuur en sport
kost veel tijd, liet Glasbergen weten.
"Vooral naar het beheer en de kosten
van accommodaties, waaronder de

vijf zwembaden, vergt een nauwkeu-
rig onderzoek".
Wethouder Dik Nas gaat over onder-
wijs. Volgens Nas zijn enkele schoolge
bouwen aan vernieuwing toe. "Dat
kost nu eenmaal geld. Het gaat om het

onderwijs én gebouwen".
Gemeentesecretaris Paul van Gog on-
dersteunt het college van b en w. Hij
gaf uitleg over het gemeentelijk appa-
raat. "We staan in dienst van de inwo-
ners en proberen het zo goed mogelijk
te doen". Binnenkort komt er een
klanttevredenheidsonderzoek in de
gemeente Bronckhorst.

i
Na de voorstelronde van het college en
uitleg over de gemeentelijke organisa-
tie gingen de nieuwe Bronckhorstena-
ren langs de kraampjes waar mede-
werkers van de verschillende afdelin-
gen en leden van de pol i t ieke- parti jen
informatie gaven. Voor de informatie-
markt was veel belangstelling.
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Afspraak maken) met één van de
leden van het college?
Vanzelfsprekend is het mogelijk voor
inwoners om zaken met de college-
leden te bespreken. Hiervoor kan een
afspraak worden gemaakt via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. De collegeleden
van Bronckhorst houden dus geen we
kelijks spreekuur. Het is aan te raden
voor onderwerpen die bij het taak-
gebied van een bepaalde wethouder
horen, daarvoor met die wethouder
een afspraak te maken. Tijdens het
gesprek kan ook een vakambtenaar
aanwezig zijn.

Lekker smullen bij
Welkoop Hengelo
Een gezellige drukte was er zondag 11
november bij de Welkoop in Hengelo.

Tijdens de sinterklaaskoopzondag was
er in de Welkoopwinkel een demon-
stratie speculaas en pepernoten bak-
ken. Natuurlijk konden de bezoekers
ook proeven. Kinderen waren enthou-

siast bezig met het bakken van hun
eigen speculaaskoek. Even verderop
waren andere kinderen creatief bezig
in de kinderknutselkraam met het
maken van hun eigen sintschoen.

Het buitenleven bij Welkoop werd nu
binnen beleefd!

Kerst op de Kranenburg

Gezellige drukte bij Welkoop Hengelo

U hoeft er niet ver voor te gaan,
om de kerstsfeer te proeven. Ook
dit jaar hebben wij in de Antoni-
uskerk weer een grote en geheel
nieuwe collectie van honderden
kerstgroepen.

Vanaf vrijdag 9 december is de prach-
tige en unieke verzameling elk week-
end (vrijdag t/m zondag) te bewonde
ren. Tevens laten wij u op het dia-
klankbeeld een kerstverhaal zien in
ons eigen Achterhoekse dialect.

Zoals u wellicht wel vernomen en ge
zien hebt, is de haan om 'gezond-
heidsredenen', hij dreigde namelijk
van de toren te vallen, er tijdelijk af
gehaald. Het is eigenlijk geen 'ge
zicht', de Antoniuskerk zonder kruis
en haan! Daarom roept hij dan ook
bezoekers van de kerstexpositie op
om hem met vereende krachten
weer naar zijn oude plaats terug te
brengen. U bent van harte welkom.
Stichting Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg.



Tips en ideeën om energiezuinig te verwarmen

Een lagere energierekening? Makkelijker dan u denkt!
Het is niet altijd makkelijk om zicht te krijgen op uw energieverbruik.
Waardoor wordt die hoge rekening nu precies veroorzaakt, behalve dan
natuurlijk de stijgende energieprijzen? Op deze pagina treft u een overzicht
aan van de totale jaarlijkse kosten voor gas en elektra. Daarnaast tips en
ideeën om te besparen op verwarming en warm water, de twee grootste
kostenposten op uw energierekening.

Een gemiddeld huishouden betaalt per
jaar zo'n 1538 euro aan gas en elektra.
Aan vastrecht komt daar jaarlijks nog
circa 70 euro bij. Bijna de helft van dat
bedrag gaat zitten in de verwarming van
uw woning, ruim 700 euro per jaar. Aan
warm water betaalt u jaarlijks zo'n 250
euro. Aan wassen, drogen, strijken en
stofzuigen geeft u jaarlijks gemiddeld
140 euro uit. Uw koelkast en diepvriezer
kosten u jaarlijks 108 euro. Voor het
laten branden van de lampen betaalt u
jaarlijks gemiddeld 100 euro. Het ener-

gieverbruik van apparaten als televisie,
telefoon, computer, kost u zo'n 93 euro
op jaarbasis. Hetzelfde bedrag bent u
ongeveer kwijt aan koken, bakken en
braden. De resterende 53 euro gaat in
overige apparaten zitten.
Energie besparen in huis is makkelijker
dan u denkt. Hieronder vijf tips voor
energiezuinig verwarmen. Tips die u
direct, zonder grote investeringen,
kunt toepassen. Samen leveren deze
tips u een besparing op van maar liefst
185 euro!

Vijf makkelijke tips om energiezuinig te verwarmen

1. Gebruik een spaardouchekop (55 euro)
Met een waterbesparende douchekop doucht u even comfortabel als onder
een 'normale' douchekop. Toch verbruikt u voor een douchebeurt van 8.5
minuten 38 liter minder warm water. De kosten van een spaardouchekop
zijn na minder dan een jaar teugverdiend.

2. Stook een graadje lager (50 euro)
Met iedere graad die u de thermostaat lager instelt, bespaart u gemiddeld
zeven procent op uw energiegebruik voor verwarming. Wanneer u gewend
bent om 21 graden of meer te stoken, kan twintig graden nog steeds com-
fortabel zijn. Maar het scheelt wel veel geld op uw energierekening.

3. Zet de verwarming op tijd op de nachtstand (35 euro)
De kamerthermostaat kunt u een uur voor het slapen gaan op de nacht-
stand zetten, het afkoelen duurt immers enige tijd. De aanbevolen nacht-
stand is 15 graden. Het kost dan 's ochtends niet veel extra energie om
het huis weer op te warmen.

4. Zet thermostaatkranen op uw radiatoren (25 euro)
Met thermostatische radiatorkranen kunt u per ruimte aangeven hoe warm

j1 het er moet zijn. De kranen kunnen in ieder vertrek geplaatst worden
behalve in het vertrek met de thermostaat. Bij een gemiddeld gasverbruik
van 1500 m3 voor verwarming bespaart u bijna 25 euro per jaar. Dat is
ongeveer evenveel als de kosten van 5 thermostatische radiotorkranen. Bij
een nieuwe installatie heeft u dus de kosten al na een jaar terugverdiend.

5. Douche een minuutje korter, of twee? (20 euro)
Per keer staan wij gemiddeld 8,5 minuten onder de douche. Eén minuut
korter douchen bespaart warm water. Het scheelt u zo'n 20 euro aan ener-
giekosten.

"De stookkosten stegen dat
eerste jaar de pan uit!"

Job woont met zijn kat in een kleine dijkwoning aan de Lek. Hij heeft het
huis drie jaar geleden gekocht van een oudere vrouw. Het was behoorlijk
verwaarloosd, en voor Job betekende dat veel werk aan de winkel.

"Ik geef toe, er moest veel aan het
huis gebeuren, maar ik vond de plek zo
mooi. Ik ben zelf redelijk handig, dus
de meeste klussen kon ik zelf doen.
Aan de buitenkant was het huis nog in
redelijke staat, maar binnen was het
een puinhoop. Er zat een hele oude
ketel in de woning die erg aan vervan-
ging toe was. Het eerste jaar kwam ik
daar nog niet aan toe, maar toen ik
het geld had heb ik hem eruit gesloopt
en vervangen voor een HR-ketel. Dat
scheelde me toch minstens 175 euro
op mijn energierekening! Mijn stook-
osten waren erg hoog dat eerste jaar.
Dat kwam ook omdat ik nog enkel glas
had en het huis slecht geïsoleerd was.
De isolatie van het dak heb ik na de
vervanging van de ketel aangepakt.
Dat heb ik samen met een maat van

me gedaan. Jaarlijks scheelt me dat
zo'n 350 euro op mijn energiereke-
ning, dat was dus wel de moeite
waard. Verder let ik erop dat ik
's avonds de gordijnen sluit - de dub-
bele beglazing staat voor volgend jaar
op de planning - en ook de verwar-
ming een uurtje voor ik ga slapen laag
draai. Zo bespaar ik op mijn stook-
kosten en blijft het wonen op deze
plek voor mij betaalbaar!"

Wilt u weten wat u kunt besparen
door een zuinige ketel aan te
schaffen, of door een aantal mak-
kelijke tips uit te voeren? Kijk dan
op de website van Milieu Centraal
www.milieucentraal.nl voor meer
informatie.
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reiniging koeling van voedsel verlichting

De ventilatieroosters laat ik voortaan open
Maya woont met haar man en twee dochters in een gezellige bovenwoning
in een na-oorlogse wijk in Utrecht. Haar woning is samen met veel andere
woningen in de wijk een aantal jaren geleden volledig gerenoveerd. De
woning van Maya heeft sinds de renovatie overal dubbele beglazing gekre-
gen, de voor- en achtergevel zijn geïsoleerd en ook het dak van de zolder is
geïsoleerd. Een hele verbetering vergeleken bij de situatie daarvoor.

Het huis is veel comfortabeler gewor-
den: geen tocht meer door naden en
kieren en een veel lagere energiereke-
ning! "Sinds de verbouwing, merk ik
dat het in huis veel vochtiger is gewor-
den. Voor mijn dochter die astma
heeft, leverde dat veel problemen op.
We hebben aan de woningbouwvereni-
ging gevraagd wat we konden doen.
Deze adviseerde ons de roosters open
te laten staan, zodat de vochtige lucht
in huis ververst wordt door schone
lucht van buiten. En om dagelijks mini-
maal een kwartier te luchten. Wist je
dat een gemiddeld gezin dagelijks
10 liter vocht produceert? Dat moet
dus een uitweg vinden. En ik nog wel
denken dat het energieverspilling was,

die roosters open. Maar dat is dus hele-
maal niet zo. De droge lucht die je
overhoudt, verwarmt makkelijker dan
vochtige lucht en kost dus ook minder
energie. Maar het is vooral ook beter
voor het klimaat in huis. De lucht in
huis voelt nu een stuk beter aan. Daar
heeft niet alleen mijn dochter profijt
van, maar wij allemaal."

Wilt u weten of uw woning voldoen-
de ventialtiemogelijkheden bevat,
kijk dan op www.woonbond.nl. Daar
vindt u een 'toetslijst ventilatie', een
handig hulpmiddel om na te gaan of
uw woning voldoende geventileerd
wordt.

milieu centraal

Met een zonnetje onder de douche

Hans woont in een ruime tussenwoning, met zijn vrouw en twee kleine kin-
deren. Met z'n drieën gebruiken ze dagelijks zo'n 200 liter warm water. Dat
tikt behoorlijk aan op de energierekening. Reden voor Hans om op zoek te
gaan naar mogelijkheden om dit verbruik omlaag te brengen.

"Waterbesparende douchekoppen en
kranen hadden we al, dus daar viel niet
veel winst meer te halen. Ik wilde
daarnaast nog iets extra's doen voor
het milieu. Met drie kleine kinderen
besef ik me maar al te goed dat we zui-
nig moeten zijn op de grondstoffen die
we hebben.

Gebruik maken van duurzame energie-
bronnen als zon, wind en water, is voor
mij heel vanzelfsprekend. Uiteindelijk
heb ik gekozen voor een zonneboiler.
Een flinke investering, dat wel. We

Wilt u meer weten over zonneboi-
lers? Informatie over de kosten en
besparingen en mogelijkheden voor
financiering vindt u op www.duur
zame-energie.nl.

hebben er 3000 euro voor betaald. Ik
verwacht dat we de investering er in
circa 10 jaar uit hebben. Dat is niet zo
snel, maar het idee dat het warme
water dat nu uit de kraan komt met
onze eigen zonneboiler is opgewarmd
vind ik toch heel aardig!"

geeft antwoord
Vraag:
Hoe komt het dat het zo lang
duurt voordat er warm water uit
mijn kraan in de keuken komt?
En, wat kan ik daaraan doen?

Antwoord:
Het warme water moet eerst nog
de weg tussen
toestel en
kraan afleg-
gen. Snel
warm water
uit de kraan
kan alleen als
het warmwa-
tertoestel zo
dicht mogelijk
bij de keuken of de badkamer
staat en de leidingen zo kort
mogelijk zijn. Als dit niet moge-
lijk is, kan een tweede toestel
zoals een keukenboiler uitkomst
bieden. U heeft dan direct warm
water in de keuken en bespaart
energie. Dit gaat alleen op wan-
neer u u regelmatig kleine hoe-
veelheden water gebruikt.

Meer weten over energie bespa-
ren in huis en energiezuinig
verwarmen? Bel de Milieu
Centraal Informatielijn 0900-
1719 (15 cpm) of surf naar
www.milieucentraal.nl. Hier
vindt u praktische informatie
over de vele mogelijkheden om
in het dagelijks leven rekening
te houden met energie en
milieu.
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Oxalis bloemen en planten in Vorden sponsort Jeugdleden ETP Zutphen

"De jeugdmountainbikers, met hun trainers en sponsor: Staand achterste rij (v.l.n.r.) trainer Peter Kruisselbrink, trainer Jaap Roosraa,
Nederlands Kampioen Frank Schotman, trainer Dieter Duvigneau, trainer John Zennipman, trainer Arnold Blom, Matts Vos, sponsor Henry
de Wilde, Thomas Herbold, Mike de Wilde; staand tweede rij (v.l.n.r.) Timo Clazing, Mattijs Hooning, Merel de Groot, Marijn Clazing, Paula
Kruisselbrink, Thijs de Rooij, Len te Velthuis; zittend (v.l.n.r.) Arnaud ten Heuw, Martijn Eijkelenkamp, Alex Kruisselbrink, Abe Roosma,
Beau Duvigneau, Wessel Zennipman; niet op de foto: Anouk Jager, Jos van den Heuvel, Lars Daamenjoris den Elzen en Wesley Bobbink.

De mountainbikejeugdleden van ETP Zutphen rijden binnenkort in
shirts van Oxalis. De heer Henry de Wilde is algemeen directeur
van Oxalis bloemen en planten in Vorden. Door het enthousiasme en
plezier in het mountainbiken van zijn zoon kwam hij op het idee om
deze jeugd te gaan sponsoren.

Nederland beleefde de laatste vrijdag
van november een barre winterdag.
Daarom, kon het geplande feestje met
als hoogtepunt het uitreiken van de
sponsorshirts van Oxalis Vorden B.V.
aan de mtb-jeugdleden van Wieler-
toerclub h"i P Zutphen die avond niet
plaatsvinden. Eén dag later, op de trai-
ningstijd van de jeugd, werden in het
bedrijfspand van Oxalis aan de Han-
delsweg 6 alsnog de shirts door Frank
Schotman uitgedeeld.
Zaterdagochtend 26 november 2005
waren bestuursleden van de wielerver-
eniging, mtb-jeugdleden, ouders, fa-
milie en bekenden van de jeugdleden,
de mtb-groepsleiding en de familie De
Wilde van Oxalis aanwezig. Ook Frank
Schotman uit Steenderen was aanwe-
zig. Hij werd in mei van dit jaar Neder-
lands Kampioen Mountainbike bij de
beloften. De bekende wedstrijdrijder
Jan Weevers uit Hengelo, ooit tweede
en derde op het Nederlands Kampi-
oenschap Mountainbiken, kon deze
zaterdagochtend niet aanwezig zijn in
verband met een clinic in Eindhoven.
Hij had voor de aanwezigen een ca-
deautje achtergelaten.

Na de sneeuwervaringen van de avond
ervoor, gingen veel verhalen over en
weer tijdens een rondje koffie met ge-
bak. Er was direct een gezellige sfeer
in de voor deze gelegenheid door Bak-
ker Catering uit Vorden tot feestzaal
omgetoverde werkruimte. Trainers Ar-
nold Blom en John Zennipman vertel-
den een en ander over het ontstaan
van deze zo vlot groeiende mountain-
bikej eugdploeg.

John Zennipman ging negen jaar gele-
den, na zijn verhuizing naar Deventer,
fietsen bij ETP Zutphen. De eerste trai-
ningszaterdag bij de Emper Toer Ploeg
was geen fijne ervaring en hij besloot
na het uiten van zijn kritiek zelf de
kar te gaan trekken! Er werden diverse
nieuwe ploegen opgestart, ook na
briefjes bij de supermarkt, zoals een
groep van 15-18 jarigen. Deze groep is
nu elite, dat wil zeggen Top van de
amateurs, waar destijds Frank Schot-
man bij hoorde. Toen bij de Roefeldag
ook sportverenigingen werden toege-
laten kwamen er meer nieuwe aan-
meldingen. "Hoe groot de club gaat
worden is afhankelijk van de begelei-

ding die je kunt geven," aldus John
Zennipman. ETP Zutphen bestaat uit
een wielerclub, waarbij eliterijders en
amateurs A en B rijden en een toer-
club met een A, B en C afdeling. Het
dragen van hetzelfde shirt geeft een
clubgevoel, een eigen identiteit. "Voor
mountainbikers is het een kik alle-
maal in hetzelfde shirt!"

Rond kerstmis 2004 legde mountain-
biker Arnold Blom, via Frank Schot-
man, contact met John Zennipman
van de jeugdafdeling van de wielerver-
eniging ETP-Zutphen. Bij deze club be-
stond toen al jaren een wielerploeg
onder leiding van de heer Zennipman.
Er was volgens hem vraag naar moun-
tainbiken in en rond Zutphen.

Afgesproken werd dat Arnold Blom
deze tak van sport zou gaan oppak-
ken. Najaren zelf actief het mountain-
biken te hebben beoefend, startte hij
met veel enthousiasme en ambitie in
januari 2005 met het een jeugdploeg
in Zutphen.

De start was het 'sportief zappen', een
programma van de gemeente Zut-
phen om de schooljeugd aan het spor-
ten te krijgen. Er werden zes jeugdle-
den aan over gehouden, maar door
mond tot mond reclame, kwamen er
van alle kanten leden bij. Hierdoor
kwam het aantal op!8 leden, die ook
allen een jeugd-c-licentie bij de KNWU

hebben. Verder zijn er al weer potenti-
ële leden, die mee komen trainen. Na
de herfstvakantie werd het volgende
'sportief zapprogramma' van de ge-
meente gestart. Hierna konden nog
eens drie nieuwe kandidaten worden
verwelkomd. De begeleidingsgroep
startte met twee personen: Peter Kruis-
selbrink en Arnold Blom, maar er is al
een derde persoon bijgekomen, Dieter
Duvigneau. Binnenkort komt Jaap
Roosma de groep versterken.

De trainingen zijn elke zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur. Gestart wordt bij
de sluis van Eefde, waar langs het
Twentekanaal de mtb-route opge-
zocht wordt. De tochten gaan dan
door fraaie bossen via Gorssel, langs
de hei, over de motorcrossbaan in
Harfsen en verder. Omdat het nu één
groep is levert dit problemen op, want
de "grootten" moeten steeds wachten
op de "kleinen". Daarom zal op korte
termijn deze groep worden gesplitst
in twee groepen Doordat de vierde
trainer erbij komt, zijn er twee per
groep. De ontwikkelingen gaan wel
erg snel en daarop zal in de toekomst
worden ingespeeld!

Frank Schotman begon op 12 jarige
leeftijd met fietsen door zijn buur-
man Arnold Blom. Het lekker buiten
bezig zijn, het jezelf moe maken vindt
hij nog steeds fijn. Diverse categorieën
heeft hij doorlopen bij ETP Zutphen
en na de elite is hij nu semi-professio-
neel mountainbiker. Hij mag het shirt
dragen van 'Binnenvaart Merida' uit
Nijmegen. Na het behalen van het Ne-
derlands Kampioenschap nam hij, he-
laas met minder succes, deel aan de
Europese en Wereldkampioenschap-
pen. De komende jaren probeert hij
zichzelf te verbeteren. Prof worden wil
hij wel, maar bekijkt daarbij de opoffe
ringen die hij daarvoor moet maken
en de hoeveelheid talent hij bezit. Hij
studeert nu aan de Technische Univer-

siteit in Delft. Hij ziet wel dat er een
trend is voor jeugdige fietsers. "Deze
jeugd leert nu al techniek en dergelij-
ke. Maar houd het plezier er in, dat is
voor mij een grote drijfveer geweest,"
gaf een enthousiaste Frank Schotman
de aanwezige jeugd als tip mee. "De
basis is het genieten van de sport!"

Er meldde zich bij Arnold Blom kort-
geleden een shirtsponsor en wel de va-
der van een van de jongens, Mike de
Wilde! Henry de Wilde is algemeen di-
recteur van Oxalis bloemen en plan-
ten in Vorden. Hij sprak de teamleider
aan met "Wat denk jij ervan als ik eens
wat ga sponsoren!" Daar werd niet
lang over nagedacht en zo ontstond
een shirt in clubkleuren met het Oxa-
lis logo erop. Het ETP-logo is daarbij
niet helemaal verdwenen. Deze och-
tend kreeg de altijd goedlachse heer
De Wilde het eerste sponsorshirt zelf,
uitgereikt door Nederlands Kampioen
Mountainbiken Frank Schotman.

Oxalis is een groothandel die gespeci-
aliseerd is in bloemen en planten.
Hiernaast hebben zij een enorm assor-
timent mandwerk, glas en keramiek.

Oxalis levert zijn producten aan 26
eigen winkels en vijf tuincentra in
Oost-Nederland en diverse grootwin-
kelbedrijven en zijn commissionair
op veilingen, zowel in Aalsmeer als
Bloemen Veiling Holland.

Tot slot van het officiële gedeelte kon
Arnold Blom zeer verheugd meede-
len, dat de heer De Wilde naast de
shirts, ook de jacks en wielerbroeken
gaat sponsoren. Zo is het tenue com-
pleet. Na een hartelijk applaus werd er
nagepraat onder het genot van een
hapje en drankje. De jeugd ging snel
naar buiten, want er kon nog veel
sneeuwpret worden beleefd deze za-
terdag. Vanaf volgende week moeten
ze weer op de fiets!

"Oxalis directeur Henry de Wilde kreeg het eerste shirt overhandigd door Neder-
lands Kampioen Mountainbiken Frank Schotman."

jubileum bij muzieicvereniging Veldtoertocht Toerdub Zelhem
Olden-Keppel
In Dorpshuis te Drempt was op 19
november een feestelijke uitvoe-
ring van muziekvereniging Olden-
Keppel. Onder leiding van dirigent
Ronald Buyting werden verschil-
lende muzikale werken vertolkt.
Riekie Piek was deze avond de lady-
speakster en ze nam de toehoor-
ders mee door het programma.

Zo was er een gedeelte speciaal voor de
60-jarige jubilaris Herman Lusink, die
deze avond in het zonnetje werd ge
zet. Er werden nummers ten gehore
gebracht als Spanish Eyes.Moonlight
Serenade en de Juniorenmars.

Hij kreeg het bijbehorende speldje en
de oorkonde uitgereikt door de heer
Harmsen van de KNFM, die hem roem-
de om zijn trouwe aanwezigheid bij
het wel en wee van de vereniging.
Hierna konden de aanwezigen Her-
man feliciteren met deze mijlpaal. Hij
moest vele handen schudden.

Het slagwerk ensemble liet een drietal
nummers horen. Hierin speelden ook
een aantal leden van de fanfare mee.
Na de pauze was het de beurt aan de
saxofoongroep om hun kunnen te la-
ten horen. Ze speelden twee goed in
het gehoor liggende nummers.

De overige muzikanten van het orkest
namen hun plaatsen ook weer in voor
het vervolg van het programma. Hier
kwamen de bugels ook goed aan bod
in Buglers Holiday waarin in drie
stemmen gespeeld werd, enkele delen
uit Jesus Christ Superstar gevolgd
door Don't cry for me Argentina.

Het laatste deel werd gevuld door het
alom bekende The Rose, het Russische
Wo die Wolga Fliesst en als afsluiter de
mars Barcelona waarbij de handen op
elkaar gingen.

Olden-Keppel kan terug kijken op een
gezellige en goed bezochte uitvoering.

Op zondag 4 december 2005 orga-
niseert Toerclub Zelhem weer de
eerste van de twee veldtoertochten
die iedere winter vanuit Zelhem
worden verreden. Deze veldtoer-
tochten behoren inmiddels tot de
'klassiekers' van ATB-fietsend en
veldrijdend Nederland en staan
dan ook vaak rood omlijnd in de
agenda's aangetekend.

Als vanouds kan er gekozen worden
voor een route met een lengte van
ruim 25 kilometer, of voor de extra
lus, waardoor de lengte ruim 45 kilo-
meter wordt. Zoals de vele ATB-ers we-
ten, staat de Zelhemse fïetstoerclub al-
tijd garant voor een prachtige tocht
door bossen, langs velden, over zand-
wegen en langs waterpartijen. Hoofd-
doel van de veldtoertocht is al jaren-
lang landgoed
't Zand, gelegen in de driehoek Zel-
hem, Ruurlo en Hengelo. Hier wordt
met medewerking van de diverse bos-
en landgoedeigenaren een gevarieer-

de route uitgezet. Alle ingrediënten
die nodig zijn om een veldtoertocht
tot een klassieker te maken, komen de
deelnemers dit jaar weer tegen. Hier-
bij moet gedacht worden aan enkele
'net wel, net niet' klimmetjes, alsme-
de voor 'draai- en keerwerk' en rul en
mul zand. Ook moeten de deelnemers
niet bang zijn voor enige modderspat-
ten. Omdat er naar gestreefd wordt
om ieder jaar een nieuw stuk in het
parcours op te nemen, of weg te laten,
ontstaat er ieder jaar weer een ver-
nieuwde route. Zo wordt dit jaar de
aanlooproute naar het bosgebied vol-
ledig aangepast en worden er nieuwe
bosgebieden opgezocht. Deze verande-
ring houdt tevens in dat het aantal
maaipaden langs sloten verder wordt
beperkt. Zoals gebruikelijk zullen,
daar waar mogelijk, verharde wegen
zoveel mogelijk worden vermeden.
Toch zullen er ook enkele stukken in
de route zijn opgenomen waar de
deelnemers enigszins kunnen 'recu-
pereren'. De uiteindelijke zwaarte van

de route zal mede bepaald worden
door de weersomstandigheden vóór
en tijdens de veldtoertocht.
Starten is mogelijk tussen 9.00 en
10.00 uur vanuit de kantine van sport-
vereniging Zelos aan de Halseweg te
Zelhem. De eindcontrole sluit om om-
streeks 13.30 uur. De kosten voor deel-
name zijn vastgesteld conform de gel-
dende normen van de Nederlandse
Toerfiets Unie (NTFU). Jeugdigen tot 14
jaar, onder begeleiding van een ouder,
betalen slechts l euro. Onderweg zul-
len de deelnemers een consumptie
ontvangen. Na afloop is er gelegen-
heid om te douchen, de fiets af te spui-
ten en onder het genot van een drank-
je na te praten.

De tweede veldtoertocht zal worden
gehouden op zondag 22 januari 2006.
Inlichtingen over de veldtoertocht
kunnen worden ingewonnen bij Eve-
nard Lieverdink,
Telefoon: (0314) 64 16 18 of via de web-
site www.toerclubzelhem.nl



heeft net dat ietsje meer!

drukker i j We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

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) 4618 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL (0575) 55 73 10
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dolle kortingsweek bij

GOOSSENS
Tuinmeubelen 3O - 40% korting

Kussens 4 stuks 25 - 5O% korting

Tuinbeelden 25% korting

Geldig van 28 november t/m 5 december 2005
m.u.v. de aanbiedingen

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

KESERVEEK VROEGT1JVIG VOOK

kip-

vanaf 14.00 uur

3-gangen keuzemenu van onze

&h4u£%&lkcuwt € 15,00

kinderen t/m 6 jaar € 7,50 p.p.

of

28,50 p.p.

kinderen t/m 6 jaar € 1 2,50 p.p.
vanaf 16.00 uur alleen op reservering.

KIP- EN SCHNITZELFARM
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,
het bekende halve haantje van de grill en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes,
drumsticks en kipschnitzels

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

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

Grote groepen graag reserveren.
Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Nieuwe openingstijden:
wo, do en vr vanaf 16.00 uur - za en zo vanaf 12.00 uur

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

79.95

84.95

54.95

neker
SALLY O' HARA

Sportsokken

SCHOENMODE
Be*fepMnd,WBN(0314)881378
Dofptrtmt 4,Vwden(0575)563006

www.Gie8en.Sno6s.nl QGIo8enOShoe8.nl

DE CITROEN CADEAUWEKEN
BIJ RUESINK.

De Citroen C2 Th

€ 1 ' '
Cadeaukorting: € 700

Nu vanaf €10.990
• : . i maximui

De ut C3 Sky Radio

Radio/CD-speier met. bediening aa
stuurkolom, airconditioning.

O« rvlaxt* muzIvkmU

Nu vanaf € 15.000*

C, 4. Technologie komt tot leven.

Normaa! vanaf:
Cadeaukorting:

Nu vanaf

€ 18.'
€ 1.250

€ 17.240

De Citroen C5 Technologie

N on i
Cadeaukorting

Nu vanaf

aan hebt.

€ 26.590
€ 2 J

€ 24.590

Eurocasion

Wanneer u tussen nu en 15 december bij

Ruesink een occasion aanschaft,

dan krijgt u bij aankoop van een

occasion:

tussen de € 2.000 en € 4.500

gratis een l -jarig abonnement op

Autoweek

tussen de € 4.500 en € 7.500

een gratis X-BOX spelcomputer

boven de € 7.500

gratis een set van 4 winterbanden

of een TomTom navigatiesysteem

en een Uitstel van betaling

van 6 maanden voor

maximaal € 10.000

Bel of kom langs en vraag naar de

voorwaarden

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

B RUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchem, tel. 0314-323500.

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

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

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

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018.

www.ruesink.nl CITROEN
'Genoemd bedrag is na aftrek van de cadeaukorting."Uitsluitend verkrijgbaar op de Ligne Prestige. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl kosten rijklaar maken en
verwijderingsbijdrage. Elke nieuwe Citroen heeft 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar Citroen Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 4.1 L/IOOkm (24,4 km/L) tot 10,0 L/IOOkm (10,0
km/L). CCVuitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km. Financieringen worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. De acties zijn geldig t/m 31 december 2005, Uiterste registratiedatum is 28 februari 2004 Alle
aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroen verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgesloten van deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Zolang de voorraad strekt Wijzigingen
voorbehouden. Citroen prefereert Total. Bel voor informatie gratis 0800 - 022 60 90 of kijk op www.citroen.nl

HaBdelso»«ternftming

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

TeL/fax : 0575 -46 22 21
Mobiel :06 506760Z4

Olde Kaste 6a
Keijenborg

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant * RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405582
www.boschker.nl

dolle kortingsweek bij

GOOSSENS
ALLE KADO-ARTIKELEN

15% KORTING

(kaarsen, pyramides, olielampen etc.)

Geldig van 28 november t/m 5 december 2005
m.u.v. de aanbiedingen

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl



Laat het heerlijk avondje nu maar komen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Gourmet-, steengrill-
of fondueschotel

Prijs per 250 gram

98
Luxe

Courmet-, steengrill-
of fondueschotel

Prijs per 250 gram

* Afgebeeld is de gourmet- of steengrillschotel.

PLUS
Vis-gourmetschotel

Prijs per 250 gram
ELDERS 4.49

Blo+
Fondue- off gourmetschotel

Prijs per 250 gram
ELDERS 3.74

Viwera
Vega mini hapjes

Schaal a 240 gram
ELDERS 2.89

Vis Marine
Gerookte Moorse zalmfilet

Pakje 100 gram
ELDERS 2.99

Mora
Bitterballen, kroketten

off frikandellen
Grijpzak 520-1000 gram

ELDERS 1.89-2.35

1 extra servieszegel gratis

PLUS
Speculaas- off kruimelvlaai

Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 4.69-5.99

McCain Vlaamse frieten
Zak 750 gram

ELDERS 1.32
Frituur friet

Zak 1000 gram
ELDERS 1.39

Pepsi Cola
Diverse smaken.

Fles 150 cl.

2e zak gratis
PETP5 1 + 1 gratis

1 extra servieszegel gratis 1 extra servieszegel gratis

Valle del Maftan Alicante reserva
2 flessen a 75 cl.
ELDERS 6.98 Nu 2 flessen 3.49

f w~

f_ _

2 halen, 1 betalen

:-»-, r*
*ffOt*vr

: • > personen onder de 16 jaar

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 4535521 ::PLUS
Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 72d2 EC Lorhpm vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-20.00 Te l 057 3 -251056 zaterdag 8.00-20.00
www.plussupermarkt.nl

48/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen zetfouten voorbehouden.

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
_^__ »

ere?divisie"
UPLUSi
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