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Vrijdagmiddag hield Pro Wonen, on-
der het genot van een hapje en een
drankje open huis. ‘We hebben intern
niet veel hoeven te verbouwen. In feite
hebben we alleen een aantal wanden
weggehaald’, zo vertelde Rudi Golde-
wijk, de vestigingsleider in Vorden.
Pro Wonen is op 1 januari 2005 ont-
staan door een fusie van de woning-
corporaties De Stiepel en Woonklavier.
(Woonklavier had woningen in Borcu-
lo en Ruurlo, terwijl De Stiepel wonin-
gen in Vorden, Hengelo, Zelhem en
Lichtenvoorde verhuurde). De mede-
werkers van de vestigingen in Borculo
en Ruurlo zijn meeverhuisd naar de
woonwinkel in Vorden. In totaal wer-
ken er in de nieuwe woonwinkel aan
de Raadhuisstraat 12 personen, inclu-
sief twee service medewerkers voor de
buitendienst. Deze doen de kleinere
reparaties, de grotere reparaties wor-
den uitbesteed.
Rudi Goldewijk: 'Ons streven is om
middels deze woonwinkel zo dicht
mogelijk bij de klant te komen. De
mensen kunnen zomaar met hun vra-
gen bij ons binnenlopen. Bijvoorbeeld
vragen over welke woningen te koop
of te huur zijn. Vragen over huurtoe-
slag, reparatieverzoeken. Vragen over
keukenblokken, over sanitaire voorzie-
ningen. Voor al dat soort vragen kun-
nen ze bij ons terecht. We proberen
dan op alles een passend antwoord te
geven. We helpen hier in Vorden ook
de huurders uit Ruurlo en Borculo’, zo
zegt Goldewijk. De woonwinkels van
Pro Wonen in Ruurlo en Borculo wor-
den vanuit Vorden bemand. 
De woonwinkel aan de Voorstad 4 in
Borculo blijft wel bestaan, maar met
een kleinere bezetting. Voor de woon-
winkel in Ruurlo is alleen het telefoon-

nummer gewijzigd (0575-438560). Pro
Wonen heeft sinds het najaar aan de
Raadhuisstraat 90 in Hengelo ook een
woonwinkel. Rudi Goldewijk: 'De
werkzaamheden die Pro Wonen van-
uit de woonwinkels verricht noemen
we ‘Front Office’. Dat heeft alles te ma-
ken richting klantwerk. De afdeling
'Back Office’ bestaat uit projectontwik-
keling, de afdeling middelen (finan-
ciën) en een stukje strategie. Daaron-
der vallen ook de bouwvergunningen’. 

NIEUWBOUW ‘DE ALBERSHOF’
Circa 200 meter van de nieuwe woon-
winkel van woningcorporatie Pro Wo-
nen verwijdert, staat nu nog het lege
winkelpand van de voormalige A&P
Supermarkt. Ook deze plek behoort
toe aan Pro Wonen. Daar zullen in op-
dracht door deze woningcorporatie
door WBC Projecten uit Winterswijk
24 seniorenappartementen worden
gebouwd. Het ontwerp voor het plan
'De Albershof’ genoemd, is gemaakt
door Friso Woudstra architekten uit
Vorden. Het plan bestaat uit drie
bouwlagen, begane grond, eerste ver-
dieping en tweede verdieping. De
grootte van de appartementen vari-
eert van 69 tot 106 vierkante meters.

Pro Wonen wil met nieuwe woonwinkel
zo dicht mogelijk bij de klant staan!

Ruim anderhalf jaar geleden kon de Vordense bevolking tijdens een rond-
leiding kennis nemen van het nieuwe politiebureau die toen aan de Raad-
huisstraat 5 werd geopend. Een bureau compleet met kantoren, cellen,
verhoorruimtes e.d. Sinds de nieuwe gemeente Bronckhorst valt Vorden
thans onder het district Achterhoek, met als gevolg dat de politiezorg
voor Vorden vanuit het bureau in Zelhem verstrekt wordt. De eigenaar
van het pand aan de Raadhuistraat, Woningcorporatie Pro Wonen, heeft
er inmiddels sinds een paar weken een woonwinkel gevestigd. Voorheen
waren de Vordenaren altijd op Borculo aangewezen.

V.l.n.r.: Christie Koertse, Ada Lettink, Harry Jansen, Miranda Hoentjes en Rudi Goldewijk

De appartementen op de verdieping
zijn met een lift bereikbaar. Het plan
'De Albershof’ sluit volgens Pro Wonen
goed aan bij het project 'Vorden, wél
thuis!’. Meerdere zorginstellingen, de
gemeente Bronckhorst en Pro Wonen
werken hierin samen aan een betere
afstemming van voorzieningen op het
gebied van wonen, welzijn en zorg.
Wat betreft het plan 'De Albershof’
denkt Hendrik Mulder van Pro Wonen
dat er tweede helft maart met de
bouw begonnen kan worden. 

Mulder: 'De bouwvergunning voor de
'eerste fase’ is inmiddels afgegeven.
Met deze eerste fase wordt bedoeld het
‘gebouw in hoofdlijnen’ dat wil zeg-
gen plattegrond, gevels en dergelijke. 

Voor wat betreft de 'tweede fase’ (aan-
verwante zaken, constructieve bereke-
ningen e.d.) verwachten we binnen-

kort van de gemeente Bronckhorst
ook de vergunning. Wat betreft de eer-
ste fase zijn er enkele bezwaren ge-
maakt die inmiddels ongegrond zijn
verklaard. Er loopt nog één bezwaar,
waarvan de verwachting is dat deze
ook ongegrond wordt verklaard. De
mogelijkheid bestaat dat er nog wel
beroep bij de rechtbank kan worden
aangetekend, maar daar gaan wij niet
van uit’, aldus Hendrik Mulder. De 24
seniorenappartementen worden ver-
huurd en moeten levensloopbesten-
dig zijn, dus geschikt zijn voor zowel
starters als ouderen. 'De belangstelling
voor deze woningen is al dermate dat
het verantwoord is om zo spoedig mo-
gelijk met de bouw te beginnen. Bo-
vendien organiseren we nog een zgn.
'inloopdag’ zodat gelnteresseerden
een kijkje kunnen nemen. Wij ver-
wachten dat 'De Albershof’ in het voor-
jaar 2007 zal worden opgeleverd’, al-
dus Hendrik Mulder van Pro Wonen.

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

PECH ONDERWEG?
GRATIS HULP EN GRATIS APK!

Voor alle Opel en Daewoo rijders bij ons in onderhoud.
Geldig voor de bouwjaren vanaf 1999.

Op dinsdag 14 februari, valentijnsdag,
deelt bakkerij Besselink de liefde uit.
Misschien verrassen zij uw stille liefde
wel met een heerlijk valentijnspresent-
je. (Liefde gaat immers door de maag).
Bij aankoop van brood of banket ont-
vangt u een deelname formulier waar-
op de naam en het adres van uw valen-
tijn ingevuld kan worden. Wanneer u

dit formulier voor zaterdag 14 februa-
ri voor 17.00 uur in de winkel inlevert,
worden uit deze inzendingen 3 geluk-
kige winnaars getrokken. Bij de geluk-
kigen wordt zaterdagmiddag een leu-
ke en bovenal heerlijke attentie thuis
bezorgt. De enige voorwaarde is wel
dat uw valentijn in Wichmond, Vier-
akker, Vorden of Ruurlo woont.

Bakkerij Besselink verklaart u de liefde
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Trouwen in een echt Kasteel?

Kasteel rondleiding op vrij-zat en zondag om

11.00 / 13.00 en 15.00 uur en op afspraak

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl



Hervormde kerk Vorden

Zondag 12 februari 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, ge-
zinsavondmaal.

Kapel Wildenborch

Zondag 12 februari ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 12 februari 10.00 uur ds. R.H. Boiten, Dieren
19.00 uur ds. B.J. Heusinkveld Daarle.

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 12 februari 10.00 uur drs. Koudijs, Doetinchem.

R.K. Kerk Vorden

Zondag 12 februari 10.00 uur F. Hogenelst, Eucharistievie-
ring m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 11 februari 17.00 uur Eucharistieviering dames-
koor Zondag 12 februari 10.00 uur Woord- en communie-
viering Herenkoor.

Huisarts

Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende

ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon

0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

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

Apotheek

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

Tandarts

11/12 februari G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem tel. 0573-
25 18 70. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde da-
gen van 11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal

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

Brandweer 

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

Politieteam Bronckhorst

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

Ambulance 

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

Dierenarts 

Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen

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

VVV-kantoor 

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

Algemeen Maatschappelijk werk

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

Yunio Oost Gelderland

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

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

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. 
Dierenbescherming 

Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer die-
renmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-
den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

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

� Topvoeding voor binne-

nen buitenkant! Fit, energiek

en een stralende huid.

Herbalife en Shapeworks

bieden u een kans. Nieske

Pohlmann (06) 54 32 66 69.

www.no-jojo.nl 

� Op verantwoorde en

gezonde wijze afslanken

en uw gezondheid en

energie verbeteren. Meer

dan 40 miljoen tevreden ge-

bruikers! Informatie: Jerna

Bruggink 0575-463205.

� Bert van Genderen koopt

en haalt uw boeken en

betaalt à contant. Tel. (0543)

45 13 11.

� Kranenburgs Carnaval:

24 feb. playbackshow 25

feb. groot Carnavals bal met

onthulling Prins 26 feb. kin-

dercarnaval en Kas Bendjen

en the Avalanche.

� 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.

� Hondenschool ,,Klein

Weetink” te Velswijk begint

weer met alle trainingen op

18 februari. Inl. en/of infor-

matie Lucia Mullink 0314-62

2361. Hettie Jaaltink 0575-

551391. Ap Peters 0314-

641436. 

Zie: www.kleinweetink.nl

� 24-25-26 februari Kra-

nenburgs Carnaval in grote

feesttent. Terrein SV Ratti.

� Lelijke tafelbladen wor-

den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

� Wie heeft ervaring met

pure Aloë Vera producten?

Graag uw reaktie. Jannie Nij-

kamp, Warnsveld, tel. (0575)

52 13 16.

� TISH HINOJOSA za. 18

februari Erve Kots 20.30 u -

€ 15,00. Info: 0544-373701 -

0575-518990 - 0543-

466294.

� Te huur carnavalskle-

ding. D S Design. Molenkolk-

weg 33. Steenderen 0575-

452001.

� Computer problemen?

en reparaties bellen tel.

0575-55 37 88 of 06-54 79

09 48.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

� Compact en inklapbaar

Philips solarium € 150,-

Tel. 0575-84 25 50.

� Veiling Commissie Vorden

vraagt: goederen voor de te

houden veiling, pleinmarkt en

boekenbeurs. U kunt deze

doorgeven op de volgende

telefoonnummers (0575) 55

14 86 / 55 21 04 en 55 17 87.

� RUN2DAY Runners Vor-

den. Beginners 18.30 uur

gevorderden 19.45 uur. Iedere

donderdagavond. Vertrek vanaf

Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� NIEUW bij de Wereldwin-

kel in Vorden: met goud-

draad handgeborduurde

kussens (40x40) uit India in

vier prachtige kleuren, nu 

€ 9,95 per stuk. Op = op!

� Te koop: Nestje jonge

mechelse herders x hol-

landse herder. Ideaal voor

erfbewaking of hondensport

donker en geel. Ouders bei-

den aanwezig. Halle 06-53

31 77 90.

� Ruurlo, opnieuw beschik-

baar: zit/slaapkamer met

volledig pension op 1e etage

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

45 37 60.

� Te huur gevraagd: Stuk

grasland in Vorden waarop

wij dagelijks behendigheid

met onze honden mogen trai-

nen en waar onze materialen

opgeslagen kunnen worden.

Tel: 06-40478131.

� vervolg contactjes zie

elders in het contact � 

Trouwring
veranderen?

�Verkoop oude-nieuwe sieraden
�Bronzen beelden

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

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

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 
6-8 personen € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren bus

€ 4,00

Weekendaanbiedingen 

Speculaasstaaf 
Gevuld met amandelspijs € 1,95

gewoon omdat het lekker is!

Weekendcake

gevuld met appel € 3,50

Dagmenu’s
8 febr. t/m 14 febr.  2006

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

Bestellen mag maar hoeft niet.

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

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

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

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

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

Woensdag 8 februari
kippensoep / zuurkoolovenschotel met ananas en gehakt,
braadworst en jus.

Donderdag 9 februari
boeufstroganoff met rösti aardappelen en groente / apfel-
strudel met slagroom.

Vrijdag 10 februari
aardappelsoep / pangafilet op oostersewijze bereid, aardap-
pelen en salade.

Zaterdag 11 februari (alleen afhalen)
spies de rotonde met kruidenboter, frieten en groente / ijs
met slagroom.

Maandag 13 februari 
gesloten.

Dinsdag 14 februari
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
ijs met slagroom.

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Lieve opa

Geen grappen en een borreltje meer ...

We zullen je missen.

Johan (Kaapstad, Zuid Afrika)

Peter

Lieve Opi,

Waar ben je nou?

Ben je nu een sterretje 

of toch een engeltje?

Wij zullen je nooit vergeten.

Dag lieve Opi.

Wij zullen je missen.

Dylan, Dionne en Kevin

In verband met het overlijden van Hennie Boersboek

zijn wij genoodzaakt om te stoppen met de verkoop

van eieren. Mede namens Bennie Gosselink willen

wij u bedanken voor de prettige samenwerking de

afgelopen jaren.

Familie Boersbroek

Rommelderdijk 6

7251 MB Vorden

Je vader blijft je vader,

zo eigen, zo vertrouwd.

Je wilt hem niet graag missen,

omdat je van hem houdt.

Maar eens komt de dag,

dat je hem moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is,

maar in je ogen blinkt een traan.

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-

heid ging in zijn eigen vertrouwde omgeving, in 

alle rust van ons heen onze lieve vader, opa en opi

Peter Hoevers
Piet

sinds 2 augustus 2000 weduwnaar van

M. G. C. Rietman

* Dieren, 10 juli 1916         † Vorden, 4 februari 2006 

Wij zijn het personeel van De Wehme en dr. Tanis

dankbaar voor hun liefdevolle verzorging.

Vorden: Marie Lauckhart – Hoevers

Jo Lauckhart †

Hengelo: Karin en Martin

Dylan, Dionne

Zutphen: Ethel en Hans

Johan, Peter

Nijkerk: Janny Hoevers

Belinda

Myranda en Ronald

Kevin

Correspondentieadres:

De Hanekamp 32

7251 CJ Vorden

Er is woensdag 8 februari van 19.00 tot 19.30 uur

gelegenheid tot afscheid nemen en de familie te

condoleren in het uitvaartcentrum Monuta, Het

Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal donderdag 9 februari

om 11.15 uur plaatsvinden in de aula van cremato-

rium Slangenburg, De Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na afloop is er eveneens gelegenheid om de fami-

lie te condoleren in de koffiekamer van het crema-

torium.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Kleininomvang,grootinkwaliteit

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze dochter en zusje

Danique
Ze is geboren op 20 januari 2006, weegt 2725

gram en is 47 cm lang.

Astrid en Albert Klaassen

Jeffrey en Stefano

Het Wiemelink 71

7251 CX Vorden

tel.: 0575-55 39 72

Vandaag mag iedereen het horen

want mijn broertje is geboren.

Hij is lief en klein 

en zijn naam zal Thijn zijn.

Thijn
Hij is geboren op maandag 3 februari 2006,

weegt 3640 gram en is 52 cm lang.

Hans, Monique en Juup Norde

Raadhuisstraat 11

7251 AA Vorden

tel.: 0575-55 52 22

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken

voor alle felicitaties, in welke vorm dan ook, die wij

hebben ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk.

Mede hierdoor was dit voor ons een geweldige

dag.

Bert & Jopie van Bremen
Hoetinkhof 225

7251 WN Vorden

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl
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Vleeswarenkoopje

Gebraden gehakt
150 gram halen 100 gram betalen
Special

Hot Dog per stuk € 1.30
Lunchidee

Gebraden gehaktballen
per stuk € 1.59
Kookidee

Jager schnitzels 3 stuks € 2.98
Keurslager Koopje

Rookworsten
2 stuks € 4.00

Ontbijtidee 

Leverworst grof en fijn
100 gram € 0.69
Maaltijidee

Hutspot per portie 500 gram € 3.25

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij



In nauwe samenwerking met het Lo-
chemse bedrijf Streek, leverancier van
hout- en bouwmaterialen, kregen de
deelnemende bouwbedrijven allerlei
informatie over problematiek rond
vocht. 'Nieuwe ontwikkelingen, pro-
ducten en toepassingen, maar ook ver-
werkingseisen kwamen uitgebreid
aan de orde', vertelt Jan Berends van
Streek. 'Kwaliteitsverbetering vormde
de aanleiding om het project op te
starten', vult directeur Wim Veerbeek
van Bouwopleiding Berkelstreek aan.
'Vocht is een ingewikkeld probleem.
Bouwbedrijven hebben er dagelijks
mee te maken. Zowel bij nieuwbouw,
verbouw en renovatie. Isolatie en ven-
tilatie moeten goed op elkaar worden
afgestemd. Dat luistert heel nauw', al-
dus Berends. 'De informatie van de

medewerkers van Streek was zeer nut-
tig. Het bouwpersoneel kan er gelijk
mee aan de slag', merkt Veerbeek op.
Hij was erg tevreden over de hoge op-
komst. De deelnemers waren verdeeld
over zes regionale bouwbedrijven die
zijn aangesloten bij Bouwopleiding
Berkelstreek. 'In alle gevallen was het
gehele bedrijf van de partij, van perso-
neel op de werkvloer tot de werkvoor-
bereiding. Dat collectieve karakter is
van groot belang. Bij een thema als
vocht werkt alleen een gezamenlijke
aanpak.' Doel van het project is ken-
nisoverdracht. Het moet de kwaliteit
van de dienstverlening naar een nog
hoger niveau tillen. De consument
profiteert daar uiteindelijk van. De
workshop was onderverdeeld in vier
onderwerpen. Er was tekst en uitleg

over koudebrug isolatie, de vochtweg
van buiten naar binnen, waterafdich-
ting en isolatie in combinatie met af-
dichting. Een beter klimaat in de wo-
ning en een vermindering van de faal-
kosten voor de bouwbedrijven waren
daarbij voorname uitgangspunten.
Het eerste project in een nieuwe reeks,
waarbij toeleveranciers voorlichting
en bijscholing geven over producten
en technieken, krijgt zeker een ver-
volg. 'De workshop over vocht was een
proefproject', stelt de directeur van
Bouwopleiding Berkelstreek. 'Gezien
het succes ervan willen we iets derge-
lijks vaker, zeker jaarlijks gaan organi-
seren met steeds een ander onder-
werp.' Fundeon -de fusienaam van
Bouwradius (kenniscentrum in de
bouw) en SBW- volgde het proefpro-
ject van Bouwopleiding Berkelstreek
nauwlettend. Het fungeerde als pilot.
Nu de bevindingen uitermate positief
zijn, krijgt het project hoogstwaar-
schijnlijk landelijke navolging.

Pilotproject Bouwopleiding
Berkelstreek krijgt navolging

Bouwopleiding Berkelstreek in Borculo is er opnieuw in geslaagd een pro-
ject te ontwikkelen waar de sector profijt van heeft. Afgelopen dinsdag
trok de praktijk gerichte workshop -met als centrale thema vocht- zeven-
tig belangstellenden. De reacties waren uiterst positief.

Deelnemende verenigingen Schuurman
BRC uit Borculo, Proteus uit Twello,
A.B.S. uit Bathmen en de Berkeldui-
kers uit Lochem maakten er een gezel-
lige strijd van. 

De zeer jonge ploeg van de Berkeldui-
kers leverde onder de nieuwe bezielen-
de leiding van Hermien Haytink een
prima prestatie. Van de 31 starts ein-
digden er maar liefst 19 in een nieuw

persoonlijk record, vele werden met
seconden verbeterd. Bijzondere presta-
ties werden er oa, geleverd door Janiek
Sturris (jongens onder de 7 jaar) op de
25m. rugslag en door Kim Nijland
(meisjes onder de 7 jaar) op de 25m.
vrije slag.

De estafetteploeg zette een nieuwe
besttijd neer op de zweedse estafette
8x 25m vrijeslag. Uiteindelijk werd op
deze dag een derde plaats behaald. 

Na afloop ontving iedereen een vaan-
tje van de organiserende vereniging
en een kleine traktatie.

Gezellige zwemstrijd
Zondagmiddag werden in zwem-
bad "de Schaeck" te Twello de 2e
wedstrijd uit de recreatieve jeugd
4-kamp gehouden.

Thijs van Amerongen heeft na de
wereldkampioenschappen in Zed-
dam, voor zich zelf vier weken ‘rela-
tieve rust’ ingelast. 

Thijs: ‘Dat wil zeggen dat ik de komen-
de weken wel twee tot drie keer per
week zal trainen, maar wel in eigen
tempo. Vanaf eind februari wordt de
trainingsarbeid uitgebreid, om eind
maart, wanneer de wegwedstrijden
beginnen, weer in goede conditie aan
de start te kunnen verschijnen. 

Wat betreft het crossseizoen ben ik
hartstikke blij met de steun die ik van
mijn hoofdsponsor ‘Goossens Race-
Shops Borculo’ heb ontvangen. Dat-
zelfde geldt voor enkele locale sponso-
ren uit de omgeving van Vorden. Voor

hun ondersteuning heb ik onder meer
het onderhoud van het materiaal kun-
nen bekostigen. 

Je kunt crossen wat je wil, maar zon-
der goede sponsoren ben je in deze du-
re sport immers nergens’, aldus Thijs
van Amerongen. Wat betreft het weg-
seizoen maakt de Vordenaar deel uit
van de ploeg '‘Van Vliet-Contrans EBH-
advocaten' (http://www.vanvlioet-eb-
hadvocaten.nl) 

De eerste belangrijke wedstrijd voor
Thijs van Amerongen is de Ronde van
Vlaanderen op 22 april, met aanslui-
tend een grote etappekoets voor belof-
ten in Italië de ‘Giro Delle Regioni’. De-
ze wordt gehouden vanaf 26 april tot
en met 1 mei aanstaande.

Thijs van Amerongen neemt rust

‘Het was best wel koud, maar als je
eenmaal aan het schaatsen bent,
merk je dat niet meer. Samen met
Sjoerd Huisman heb ik direct de aan-
val gezocht. In de tweede ronde (de
wedstrijd ging over 20 ronden van elk
5 kilometer) ben ik nog even alleen
weggeweest. Na 30 kilometer nog eens
samen met Casper Helling’, aldus Ar-
jan Mombarg die van de 20 doorkom-
sten in totaal elf keer als eerste door-
kwam, hetgeen de Vordenaar aan het
eind van de race ook nog eens de lei-
dersprijs opleverde. Na 40 kilometer
ontstond er een kopgroep van zeven
man, onder wie Arjan Mombarg.

Door de vele demarrages bleven er nog
vier rijders over. Uiteindelijk gelukte

het Casper Helling (onlangs nog twee-
de tijdens de alternatieve Elfsteden-
tocht) en Arjan Mombarg te ontsnap-
pen. Met nog 20 kilometer te gaan
bouwde het tweetal een voorsprong
van ruim een minuut op. Arjan: ‘We
werkten goed samen, probeerden na-
tuurlijk allebei om weg te komen, om
en om demarreren. Uiteindelijk kon
ik nog vrij gemakkelijk de eindsprint
winnen’ zo sprak de Vordenaar die
niet alleen 1950 euro aan prijzengeld
kon opstrijken maar bovendien ook
nog een racefiets won. ‘Ik heb in die-
zelfde tijd (2.51.31) wel eens minder
verdiend,‘ zo grapte Arjan Mombarg,
die over twee weken ook zal meedoen
aan een alternatieve Elfstedentocht
die in Finland wordt verreden.

Arjan Mombarg winnaar
'Weissensee Cup'

De Nederlandse marathonschaatsers hebben afgelopen donderdag hun
tiendaagse trip naar de Weissensee in Oostenrijk beëindigd. Die dag
stond er ter afsluiting een marathonwedstrijd over een afstand van 100 ki-
lometer op het programma met als inzet de ‘ Weissensee Cup’. Arjan
Mombarg bewees zijn goede vorm van de afgelopen maanden door in de
eindsprint Casper Helling met ruim verschil te kloppen. Arjan finishte in
een tijd van 2 uur 51 minuten en 33 seconden. Aan de wedstrijd namen cir-
ca honderd rijders deel die al direct na de start om acht uur 's morgens)
een temperatuur van min 17 graden voor de kiezen kregen.

Overigens was 2005 in sportief opzicht
een zeer succesvol jaar voor de auto-
en motorclub uit Vorden. Vier natio-
nale titels vielen in Vordense handen,
waarvan binnen de Enduro-discipline
in de C-klasse Inters. Daar werd Erwin
Plekkenpol kampioen van Nederland.
In de nationale F-Klasse was Robert
Dirks de sterkste. Ook het eerste club-
team van de VAMC werd bij de enduro’s
kampioen van Nederland. Het team
bestond uit manager Jan ten Brinke en
de rijders Amel Advocaat, Erwin Plek-
kenpol, Mark Wassink en Maikel Roe-
terdink. Henk Willemsen werd Neder-
lands kampioen bij de veteranencross
tot 175 cc-2 takt. De succesvolle cou-
reurs werden door het bestuur van ‘De
Graafschaprijders’ met felicitaties en
bekers voor de geleverde prestaties da-
nig in de bloemetjes gezet. Met de hul-
diging van de Nederlandse kampioe-
nen was de koek nog niet op. De club-
kampioenen werden deze avond ook
in het zonnetje gezet. 

Bij de afdeling cross/enduro waren de
kampioenen: klasse 60/85 cc Bas Klein
Haneveld; 125 cc Niek Langwerden; re-
creanten Harm Radstake; kampioen
Superklasse Stephan Braakhekke.
Kampioen Enduro nationaal Robert
Dirks; kampioen Enduro senioren Er-
win Plekkenpol. Bij de afdeling toer
werd Jan Brummelman kampioen
binnenland en Wouter Memelink
kampioen buitenland. Bij de afdeling
oriëntatie werden Gerrit van Veldhui-
zen en Jan Slagman in de C-klasse
kampioen; Gerard en Lidy Siemes in
de B-klasse, terwijl de titel in de A-klas-
se werd gewonnen door Wim en Gra-
da Wisselink.

Jan Willemsen motorsportman van het jaar 
bij VAMC 'De Graafschaprijders'

VAMC voorzitter Gerben Vruggink maakte zaterdagavond in een feestelijk
versierde zaal van ‘De Herberg’ bekend dat Jan Willemsen is gekozen tot
motorsportman van het jaar 2005. Hij dankt deze verkiezing volgens Vrug-
gink aan het feit dat hij als een echte clubman bekend staat. Jan Willem-
sen heeft gedurende een periode van ruim 20 jaren vanaf 1974 aan diverse
enduro en crosswedstrijden deelgenomen. In die periode werd hij ook een
paar keer clubkampioen. Momenteel is Willemsen bij vrijwel alle enduro
wedstrijden in Nederland present om de benzinestops te bemannen. Het
talent Bas Klein Haneveld werd gekozen tot jeugdsportman van het jaar.

VAMC De Graafschaprijders: links Jeugdmotorsportman 2005 Bas Klein Haneveld, rechts
Motorsportman 2005 Jan Willemsen



De kaarten in de voorverkoop gingen
als warme broodjes over de toonbank
en binnen de kortste keren kon met
trots worden gezegd dat het festijn
was uitverkocht. Zo'n dertig mensen
die dachten nog een kaartje aan de
deur te kunnen bemachtigen kwa-
men bedrogen uit: aan de deur was
niets meer te koop. Voor deze avond
stonden Hans en Carla uit Zutphen en
The Fillmore East Bluesband op het
programma. Om 20.00 uur druppel-
den de eerste gasten al binnen om
zich een mooi plekje toe te eigenen en
ruim een uur later waren alle stoelen

bezet. Het voorprogramma werd ver-
zorgd door Hans en Carla. Zij zorgden
voor een opwarming van het publiek
met nummers als 'Too early in the
morning', 'Things that I used to do' en
'Everyday I have the blues'. Er was spra-
ke van een perfecte balans tussen gi-
taar, piano en zang. Vol overgave lie-
ten Hans en Carla - met hier en daar
een versterking van Stef Woestenenk
op gitaar - het publiek genieten van
hun bluesklanken. De sfeer zat er met-
een goed in, iets wat voor Hans erg be-
langrijk is. Niet alleen het publiek,
maar ook de muzikanten genoten

zichtbaar van het optreden. In de zaal
waren veel liefhebbers aanwezig die
enkel en alleen om de muziek kwa-
men: voor de bands een ware voldoe-
ning. Na krap twee uur maakte het
duo plaats voor The Fillmore East
Bluesband: een viermans-formatie die
vooral covers speelt van onder andere
BB King en Eric Clapton. Alhoewel de
voorgaande act zich tot de wat rusti-
ger blues beperkte, was het nu tijd
voor de wat steviger blues. Op het bo-
venste podium bevond zich namelijk
een drumstel dat nu ook echt tot zijn
recht kon komen. Stef Woestenenk
kondigde al aan dat sommige num-
mers wat weg hadden van rockmu-
ziek. Desondanks richtte de band zich
toch op echte blues, iets wat hoorbaar
bleef ondanks de hier en daar wat har-
de drums. 'Count on me', 'Vampire
blues', 'Merry go round' en 'Don't
think twice' zijn enkele nummers die
de revue passeerden. De tweestemmig-
heid van Jan Denekamp en Stef Woes-
tenenk sloot prima aan bij de gitaren
en drums. Dit zorgde voor een bijzon-
der verrassend effect. De mondharmo-
nicasolo's van Jan Denekamp maakten
het geheel helemaal af. Naarmate er
meer nummers werden gespeeld,
werd het publiek hier en daar wat los-
ser. Voor het podium was een lege plek
voor eventuele dansruimte, maar hier
werd niet bijzonder veel gebruik van
gemaakt. 
Er kan worden teruggekeken op een
succesvolle, gezellige muzikale avond
die zeker voor herhaling vatbaar is. 't
Olde Lettink is vanwege de positieve
reacties van plan vaker themamuziek-
avonden te organiseren. Als u hiervan
op de hoogte wilt worden gehouden,
kunt u zich inschrijven voor de maan-
delijkse nieuwsbrief (info@oldelet-
tink.nl).

Bluesnight in Vorden

Melancholie, muzikale improvisatie, gitaren, mondharmonica's en pia-
no's: allen behoren tot de blues. De bluesnight in het Vordense restaurant
't Olde Lettink was dan ook een heus feit.

Onlangs werden de kampioenen
van PV Vorden gehuldigd op de
jaarlijkse feestavond. Ook dit jaar
weer enkele teletekst meldingen
o.a Tiemessen en Comb Winkels.
Het was als vanouds een gezellige
en goed verzorgde avond aan de
Hengeloseweg.

VITESSE ONAANGEWEZEN: 
1 H A Eykelkamp; 2 Comb A&A Win-
kels; 3 M M Tiemessen; 4 C Bruinsma;
5 H J Stokkink. 

VITESSE AANGEWEZEN:  
1 M M Tiemessen; 2 H A Eykelkamp; 3
D J Gotink; 4 H J Stokkink; 5 Comb
A&A Winkels.

MIDFOND ONAANGEWEZEN: 
1 Comb A&A Winkels; 2 H A Eykel-
kamp; 3 C Bruinsma; 4 D J Gotink; 5 M
M Tiemessen. 

MIDFOND AANGEWEZEN: 
1 H A Eykelkamp; 2 Comb A&A Win-
kels; 3 D.J Gotink; 4 F T Hummelink;
5 C Bruinsma.

EENDAAGSE FOND OA: 
1 H A Eykelkamp; 2 J Meijer; 3 Jitske
Winkels; 4 Comb A&A winkels; 5 C
Bruinsma. 

EENDAAGSE FOND AANGEW.:  
1 J Meije; 2 Comb A&A Winkels; 3 C
Bruinsma; 4 F T Hummelink; 5 Jiske
Winkels.

OVERNACHTFOND OA: 
1 Jitske Winkels; 2 H J Stokkink; 3 J
Meijer. 

OVERNACHTFOND AANGEW.: 
1 H J Stokkink; 2 Jitske Winkels; 3 Mw
Goedhart.

JONGE DUIVEN ONAANGEW.: 
1 M MTiemessen; 2 H A Eykelkamp; 3
T J Berentsen; 4 Comb A&A Winkels; 5
C Bruinsma. Jonge duiven aangew.: 1 C
Bruinsma; 2 T J Berentsen; 3 M M Tie-
messen; 4 Comb A&A Winkels; 5 H J
Stokkink.

NATOUR ONAANGEW.: 
1 H A Eykelkamp; 2 M M Tiemessen;
3 Comb A&A Winkels; 4 C Bruinsma;
5 Jitske Winkels . 

NATOUR AANGEW.: 
1 H A Eykelkamp; 2 M M Tiemessen;
3 J Meijer; 4 Comb A&A Winkels; 5 C
Bruinsma.

GENERAAL  ONAANGEW.: 
1 H A Eykelkamp; 2 Comb A&A Win-
kels; 3 M M Tiemessen; 4 C Bruinsma;
5 H J Stokkink. 

GENERAAL AANGEW.:  
1 H A Eykelkamp; 2 M M Tiemessen;
3 Comb A&A Winkels; 4 C Bruinsma;
5 H J Stokkink.

KEIZERKAMPIOEN:
H A Eykelkamp.

PV Vorden huldigd kampioenen

DASH
Uitslagen
Donderdag 2 februari: Longa'59 D4 -
Dash D1 2-3. Vrijdag 3 februari: Torna-
do Laren D1 - Dash D3 4-0. Zaterdag 4
februari: Reflex D1 - Dash D2 0-4; Dash
circ.  1 - Gorssel 4-0; Dash MB2 - DVO
MB1 3-2; Dash H2 - BAS WIVOC H5 4-0;
Dash MB1 - DOC St. ORION MB1 4-0;
Dash D5 - Labyellov D5 4-0; Dash D4 -
BAS/Wivoc D4 3-1; Dash H1 - The Phan-
toms  H1 4-0.

Programma
Dinsdag 7 februari: Steenderen WIK
D4 - Dash D6 Het Hooge Wessel
Donderdag 9 februari: Lichtenvoorde
Longa'59 H3 - Dash H1 Hamalandhal;
Harfsen MB1 - Dash MB1 Hoeflo.
Zaterdag 11 februari: Gaanderen Volga
D3 - Dash D5 de Pol; Eefd Vios Eefde
H3 - Dash H3 de Stuw; Rietmolen Rivo
H1 - Dash H2 de Mölle; Dash circ. 2 - Vi-
os Eefde; Dash JC - Longa'59 JC2; Dash
MC 1 - Dijkman WSV  MC1; Dash D2 -
DOC St. ORION D3; Dash MB1 - Dash
MB2; Dash D3 - Longa'59 D5; Dash D1 -
KSV D1.

LONGA D4 - DASH D1
Donderdagavond 2-februari werd de
wedstrijd Longa D4 - Dash D1 gespeeld
om 21:00 uur in Lichtenvoorde. Door
de afwezigheid van maar liefst 5 speel-
sters moest voor het eerst dit seizoen
een beroep worden gedaan op twee er-
varen dames uit D2 (Bertine en Eve-
lien). Gelukkig was de gedurende de
winterstop aangetrokken Wietske Kui-
jer wel van de partij. De thuiswedstrijd

Vo l l e y b a l was met 0-4 verloren dus het zou een
zware pot worden. De eerste set ging
gelijk op tot 21-21 de coach had onder-
tussen de 2 ervaren krachten uit D2 in-
gebracht omdat hij het naderende on-
heil al voorzag. Dit seizoen heeft D1
namelijk al 13 sets verloren met het
minimale verschil van 2 punten. Deze
lijn werd helaas voortgezet en Longa
trok de set naar zich toe (25-23). De 2e
set was een kopie van de eerste met
het verschil dat halverwege Dash zelfs
4 punten voorsprong had, goed speel-
de maar uiteindelijk toch de set weer
uit handen moest geven (25-23). Num-
mer 14 en 15 waren aan de rij toege-
voegd. Ook de 3e set ging gelijk op nu
zelfs tot 24-24 Dash kreeg een aantal
set points maar benutte die niet tot
28-28, vooral voor de meegereisde sup-
porters was de spanning ondraaglijk.
Maar eindelijk doorbrak Dash de serie
en werd er met 28-30 gewonnen. Dit
gaf de meiden zoveel moed dat ze de
4e set Longa gewoon van de mat speel-
den vooral door een aantal zeer goede
opslagbeurten van oa. Martine, Dieu-
wertje en Wietske (25-16). De 5e set be-
gon Longa zeer sterk 8-4 Dash gaf de
moed niet op en bleef terugvechten en
kwam op een 11-13 voorsprong Lian
had er toen genoeg van en maakte de
set uit met twee "killing blocks".(11-15)
Daarna sprong ze bijna tegen het pla-
fond maar dat ging nog net goed. Kort-
om een zeer verdienstelijke 2-3 over-
winning tegen de nr 4 in de competi-
tie. De door architectenbureau Friso
Woudstra en Strada Sports gesponsor-
de dames spelen volgende week om
17:00 thuis tegen KSV dat belooft ook
weer een spannende pot te worden
dus komt allen kijken.

De voetbalpool heeft het leven van
veel mensen letterlijk en figuurlijk
op de kop gezet. Plotseling over een
grote som geld kunnen beschik-
ken, velen weten niet wat hen dan
overkomt. Dat dit soms tot lach-
wekkende taferelen kan leiden,
vooral wanneer je stiekem aan de
voetbalpool deelneemt, bewees de
Toneelgroep Vierakker-Wichmond
toen ze het afgelopen weekend in
twee voorstellingen in het Ludge-
rusgebouw het blijspel ‘Een dolle
boel om de voetbalpool’, geschre-
ven door Philip King, opvoerde.

Penny (Els Standaert) de vrouw van do-
minee Top (Gerrit Rossel), speelt sa-
men met haar dienstmeisje Ida (Rian-
ne Neerlaar) stiekem mee in de voet-

balpool. Manlief mag dat natuurlijk
niet weten, veronderstel zeg een domi-
neesvrouw die een gokje waagt, dat
kan toch niet! Nu wil het geval dat do-
minee Hummel (Jan Borgman) uit een
naburig dorp op een zondag een
dienst komt leiden in het dorp van
zijn collega Toop. Ook deze dominee
Hummel speelt mee in de voetbaltoto.
Hij hoopt daarmee een prijs te winnen
om daarmee achterstallig onderhoud
van zijn kerk te kunnen betalen.

Wat gebeurde? In de kerk werden de
totoformulieren verwisseld, de één
wilde voor de ander niet weten dat er
op voetbalwedstrijden wordt gegokt!
Kortom veel verwikkelingen. Willy
Briggs (Erik Klein Haneveld) de verloof-
de van Ida kwam er aan te pas, alsme-

de verpleegster juffrouw Kelder (Ria
Tijssen-Taken). Ook oom Dunken
(Derk Bruil), procureur van de recht-
bank bemoeide zich met de toto- for-
mulieren. Uiteindelijk ging dominees-
vrouw Penny met haar dienstmeisje
Ida met de hoofdprijs strijken. Toch
ook nog een gelukkige dag voor domi-
nee Hummel, ook hij mocht in de
vreugde meedelen.

Toneelgroep Vierakker- Wichmond
onder regie van Tiny Kamphorst, be-
zorgde de bezoekers een paar vrolijke
uurtjes. Verder werkten mee: Ineke
Jansen (souffleuse); Bert van Dijk (ge-
luid); Gerrie Berenpas en Ina Wuest-
man ( grime). Anton Jansen en Jan Tijs-
sen zorgden voor de algemene onder-
steuning.

Toneelgroep Vierakker-Wichmond zorgde voor

'Een dolle boel om de voetbalpool'

De dominees Toop en Hummel (Gerrit Rossel en Jan Borgman) worden ontdekt door hun belaagster juffrouw Kelder (Ria Tijssen) de rest
vlnr Ida,oom Dunken, Willy Briggs en mevrouw Toop. (Rianne Neerlaar, Derk Bruil, Erik Klein Haneveld, Els Standaert) worden gestoord
bij het nakijken van hun voetbalpoolformulier.



De beide jubilarissen ontvingen uit
handen van mevrouw Ligtenberg uit
Hengelo, afgevaardigde van het regio-
bestuur regio IJsselstreek, een zilveren
draagspeld met de daarbij behorende
oorkonde uitgereikt namens het Nati-
onaal Bureau wegens hun verdiensten
aan de gemeenschap en de vereniging.
Namens de afdeling werd hen natuur-
lijk ook nog een bloemetje aangebo-
den en de voorzitter bedankte hun
voor hun inzet en stelde hen als voor-
beeld voor de nieuwe generatie.

Verder werken de deelnemers het on-
derwerp uit aan de hand van prakti-
sche vragen. Vrouwen van alle leeftij-
den worden tijdens deze ochtend aan
het denken gezet. Daarnaast kunnen
zij genieten van samenzang en mu-
ziek. De ochtend begint om 9.15 uur
en duurt tot 11.30 uur. Toegang is gra-
tis en er is een boekentafel en kinder-
opvang aanwezig.
De muziek wordt verzorgd door Deni-
se Timman en Elise Klaasen; de pre-
sentatie is in handen van Jacoleen Lie-
ve.

'OMGAAN MET CONFLICTEN'
Spanning zorgt voor onbegrip, verwijt
en vooral voor zelfrechtvaardiging.

Ongemerkt staan mensen tegenover,
in plaats van naast elkaar en groeit
een afstand waar niemand op zit te
wachten. Omgaan met conflicten, hoe
doe je dat en wat werkt het uit? Tij-
dens de VrouwZijn-ochtend staat het
onderwerp 'Omgaan met conflicten'
centraal. VrouwZijn wil de deelne-
mers aan het denken zetten, bemoedi-
gen en uitdagen.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om
vrouwen uit de omgeving te ontmoe-
ten en er is veel tijd om samen te zin-
gen.

NIEUWE IMPULS
VrouwZijn-activiteiten worden gedu-
rende het gehele jaar gehouden op
sfeervolle locaties in heel Nederland.
De EO werkt nauw samen met plaatse-
lijke interkerkelijke vrouwengroepen
en wil op deze manier bestaand vrou-
wenwerk een nieuwe impuls geven of
meehelpen nieuw werk op te starten.

Voor info: mevr. C. Brouwer, tel. (0575)
55 10 60.

VrouwZijn-ochtend in Vorden

Omgaan met conflicten
De Evangelische Omroep organi-
seert woensdag 15 februari een
VrouwZijn-ochtend in Vorden in
het Dorpscentrum aan de Raad-
huisstraat 6. Tijdens deze ochtend
verzorgt Edith Schouten een toe-
spraak over het thema 'Omgaan
met conflicten'.

Het koor Steyl zoekt een pianist(e).
Het Steyl koor bestaat uit 9 enthou-
siaste dames van rond de 30 jaar.
Ze repeteren eenmaal per maand,
dag en tijdstip in overleg met el-
kaar.

Ze zingen uitsluitend in huwelijks-
diensten. Het repertoire varieert
van pop tot liturgische liederen.

Wil jij hun muzikaal begeleiden,
bel dan Ingrid te Stroet 0575-
462156.

Pianist(e)
gezocht

 

73

Met z'n beiden an de kuier.
Mooie winterzunne ,rechts en
links um oe hen kieken. Wat
doot hier de leu en wat dut de
natuur.
Hendrik:"Sjonge jonge wat een
maonlandschap. Dizze paerde-
wei is zwart van de molsheupe.
En die mollen blieft neet in de
wei. Die wilt ok wel onder de
draod deur naor oew gazon. Dat
den  hobby boer d'r niks an
dut?" Riek:" Het zult zeker diern
vrienden wezzen. Ze wilt gin
diers dood maken. De natuur
zorgt zelf veur een evenwicht.
Wat bunt de natuurlijke vijan-
den van ne molle? Roofvogels
zoals een havik een buizerd ? Of
vret den allenig dooie prooi-
diern? Een bunzing een ulk en
vossen?
Hendrik:" Die mollen, die vret
trouwens neet allenig rooie
piern maor ok schadelijke en-
gerlingen. Iej weet dat bunt van
die  dikke vette  larven, een pink
dik.  De kindre van de meike-
vers. Dat was dizzen zommer
een complete plaoge. Hele stuk-
ke weiland  en jongen anplant
van onder afgevretten." Riek:"En
die bunzing en die vossen die
bunt d'r vulle, lust ok graag
scharrelkippen fazanten en
kniens en die bunt better te pak-
ken as  die mollen onder de
grond." Wieter gekuierd ziet ze

een koppel zwarte kreien  biej
ne maiskoele. Winterdag en dat
is een gemakkelijke voerplaatse.
Gert:"Ik meen dat ze in Steen-
dern groten last hadden van die
zwarte  schreeuwers. En dat
neet allenig in Steenderen. Een
complete kolonie in hoge beu-
me. Ze begint in 't veurjaor
smorgens met 't leg worden  en
blieft de dag deur an de gange
tut 't wear donker is.  En neet al-
lenig het gescheeuw, het lawaai,
maor ok de scheit van die zwar-
te schreeuwers. Alles zit letter-
lijk onder de stront. Kasteel
Baak en Aviko die zit er maor
met. In dat kasteel kriegt ze
mangs wel 150 menselijke gas-
ten en kunt ze de zwarte
schreeuwende gasten wel 'schie-
ten' maor doodschieten dat mag
neet. De gemeente Bronckhorst
kump no met een groot 'Roeken-
beschermingsplan'. No neet dat
ze de zwarte poepscheiters wilt
beschermen, eerder den groten
aardappelboer uut Steendern
en de gasten van het kasteel. Ze
wilt de zwarte kwajongens 'con-
centreren' op andere plaatsen in
onzen Achterhoek. De vraog is
het bekende liedjen 'En wie zal
dat betalen'? Nog een volgende
vraog en wie wil die gasten dan
graag ontvangen? Nummes zit
er op die schreeuwende schei-
ters te wachten." Riek:" Het mot

heel slimme diers wezzen. Trou-
wens eksters en vlaamse gaaien
bunt dat ok. Die vret de kleine
zangveugeltjes uut 't nest en
bunt gek op hun eier. Daor dood
ze ok niks an. Maor ja dat is gin
kolonie. En die zwartjassen zult
best ok argens iets nuttigs pres-
teern maor ze wilt ze liever ver-
huuzen, bie een ander op de
stoepe." Hendrik:"Ik hebbe be-
dacht, ie mot ze lekker maken .
Net as de kindre snoepjes geven,
zinnig maken. Met mais een an-
tal dage. En dan  de mais weken
in  rum met een hoog % alcohol.
Zodat ze stront zat uut de beu-
me vladdert. En dan  verzamel
ie de  bezopen diers en laot ze
argens hun roes uutslaopen. Net
as de disco gangers op zundag.
Ie scheet ze neet dood en ok gin
vergif. Maor ie magt ze wel lief-
devol lekker spul geven en ar-
gens bewaarn. Heel lange laoten
slaopen. Dat is neet verboden.
Dat steet nargens in de wet. En
ze kunt het ok nog met vogelver-
schrikkers prebearn die maakt
ze as hobby op Erve Kots op
woensdagmeddag deur de kin-
dre.. Maor ik denke dat de slim-
me kreien d'r boavenop gaot zit-
ten, de vogelverschrikkers liever
onder scheit dan dat ze d'r veur
op de loop gaot.

De Baron van Bronckhorst

De Zonnebloem - afdeling Steenderen

Huldiging jubilarissen
Tijdens de jaarvergadering van De
Zonnebloem afdeling Steenderen
werden twee dames gehuldigd
voor het feit dat zij al 12 1/2 jaar lid
zijn als vrijwilligster van De Zonne-
bloem in Steenderen. Het waren
mevrouw Diny Hissink en me-
vrouw Willy Kobussen.

De jubilarissen, (l.) mevrouw Diny Hissink en (r.) mevrouw Willy Kobussen, werden gehul-
digd wegens hun 12 1/2 jarig vrijwilligerschap.

In tegenstelling tot de voorgaande edi-
ties, wordt de beurs dit jaar gehouden
in De Heksenlaak. Een prima locatie
voor deze evenementen. Naast bruids-
modeshows zijn er diverse onderne-
mers uit de regio te vinden die een
steentje kunnen bijdragen aan uw
bruiloft. Om alles naar uw wens in te
vullen. Hierdoor krijgen paren een
goed beeld welke bijzondere extra's
een bruiloftsfeest compleet en sfeervol
kunnen maken. Na een bezoek te heb-
ben gebracht zult u verstelt staan wat
er allemaal mogelijk is, om die voor u
ene uniek dag goed te laten verlopen.
Daarbij is er op de bruidsshow niet al-
leen aandacht voor de laatste bruids-
mode of de mooiste boeketten, maar

behoort een schoonheidssalon en een
automobielbedrijf, gespecialiseerd in
verhuur van oldtimers, tot de keuze-
mogelijkheden. Allemaal om een brui-
loft tot in de puntjes te verzorgen.
Deelnemers: Bruidshuis Beijer Besse-
link; Drukkerij Lammerdink; Video-
producties ABV; Ingrid's Nagelstudio;
Hans Makkink fotografie; Pearle opti-
ciens; Trouwautospecialist Groenou-
we; BVIPM Entertainment; Schoon-
heidssalon La Perle; Koffie & Kook-
punt; Stalhouderij Schouwink; Orifla-
me Cosmetiek; Edelsmederij Van Eer-
den; Jessar 1001 feest ideeën; Bloemen
Groot Jebbink. 

Gekozen voor een prachtige locatie,
waar u volledig op de hoogte kan wor-
den gebracht van alle wetenswaardig-
heden, rondom trouwen en dit met de
medewerking van bedrijven uit de re-
gio. Een gastvrij welkom op zondag 12
februari tussen 11 uur en 17 uur in De
Heksenlaak, waar parkeergelegenheid
volop aanwezig is.

Unieke bruidsshow in 
De Heksenlaak
Nieuwsgierig naar de laatste
nieuwtjes op het gebied van brui-
loften of trouwpartijen? Voor ie-
dereen die hiervan op de hoogte
wil blijven, is er op zondag 12 fe-
bruari een grote bruidsshow in
manege De Heksenlaak.

TUINDECORATIES, KERAMIEK
EN KINDERMODE
Hoe het hem lukt weet niemand,
maar het is de grote animator van de
hobbybeurs, Jan Visser uit Steenderen,
opnieuw gelukt om een groot aantal
standhouders voor de beurs te interes-
seren. Er zullen in totaal ongeveer 40
kramen staan. Gevarieerder dan ooit!
Poppenhuizen, tuindecoraties, kera-
miek, houtsnijwerk, kaarten en kleifi-
guren zullen veel bewondering en be-
langstelling teweegbrengen. Dat zal
ook gelden voor de kramen met pop-
pen, acrylglas, schilderijen, kaarsen
en kindermode. De hobbybeurs biedt
daarom voor 'elk wat wils'. Om te kij-
ken, te bewonderen en natuurlijk ook
te kopen.

TWEE DAGEN
De hobbybeurs is een initiatief van 'de
Zonnebloem' en daarom ook bedoeld
voor ouderen en mensen met een han-
dicap. De sporthal is geheel gelijk-
vloers, er zijn aangepaste toiletten en
er is verpleegkundige hulp aanwezig.
Tegelijk is de beurs bedoeld voor ieder-
een die  belangstelling heeft. Om alle
bezoekers maximaal te kunnen laten
genieten, wordt de beurs ook dit jaar
op twee dagen georganiseerd. De za-

terdag is vooral bedoeld voor ouderen
en mensen met een handicap. De zon-
dag in de eerste plaats voor het alge-
mene publiek. Maar heel strak is die
scheiding niet: wie op zaterdag het be-
ste kan, komt op zaterdag en wie lie-
ver op zondag komt: ook van harte
welkom.

WIN EEN REIS!
'De Zonnebloem' heeft veel activitei-
ten georganiseerd rond de beurs. Op
beide dagen is er tussen 11 uur 's mor-
gens en 5 uur 's middags van alles te
horen en te zien. Zo zijn er zaterdag
optredens van de Kelremuzikanten en
van een koor uit Keppel. Op zondag
zorgt een harmonicaorkest en een
groep countrydansers voor luister- en
kijkplezier. En er valt natuurlijk wat te
eten en te drinken. En wie een reis wil
winnen kan loten kopen. Op zaterdag
wordt een reischeque van maar liefst
€ 350 verloot. En op zondag een drie-
daagse reis naar Parijs. De reizen zijn
beschikbaar gesteld door reisbureau
Thomas Cook en door vervoersbedrijf
Morren-Connexion. De trekking vindt
op beide dagen om 17.00 uur plaats. 

WARM, DROOG EN GEZELLIG!
'De Zonnebloem' is een vereniging
zonder winstoogmerk. Misschien
moet er bij deze dagen geld bij. Hope-
lijk kunnen de kosten verder gedekt
worden uit de verkoop van loten en
consumpties. 
Wat voor weer het ook is op zaterdag
11 en zondag 12 februari: in de sport-
hal van Steenderen is het warm, droog
en gezellig!

Hobbybeurs van de zonnebloem
Gevarieerder en gezelliger dan ooit!
Op zaterdag 11 en zondag 12 febr.
organiseert 'de Zonnebloem' de in-
middels traditionele hobbybeurs
in sporthal  't Hoge Wessel aan de
Prins Bernhardlaan in Steenderen.
De beurs begint op beide dagen
tussen 10.00 en 11.00 uur en duurt
tot ongeveer 17.00 uur.
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RUURLO

Spoorstraat 28

0573 - 452 000

NIEUWSTE 

KEUKENMODELLEN 

EXCLUSIEVE WAND- EN

VLOERTEGELCOLLECTIE

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30 - 17.30 u. di. t/m vrij. 09.00 - 17.30 u.

Koopavond op afspraak. Zat. 09.00 - 13.00 u. Tussen de middag eten wij even.

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

bij Helmink

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van trappen en couponnen)

Zolang de voorraad strekt:
Velourstapijt ”Margreet”
Kleur antraciet, 500 breed 

Van 98,- nu per meter voor  OP=OPPRIJS49.-
Halfwoltapijt ”Classic”

500 breed, in groen 
Van 129,- nu per meter voor OP=OPPRIJS69.-

Zwaar woltapijt ”Saturnus”
400 breed, in beige 

Van 159,- nu per meter voor OP=OPPRIJS 89.50
Hoogpooltapijt ”Perfection”

400 breed, in kleur 19
Van 129,- nu per meter voor OP=OPPRIJS 79.-

Hoogpool slaapkamertapijt ”Passat”
400 breed, in terra of geel

Van 59,50,- nu per meter voor OP=OPPRIJS 29.95

ZachteZachte 
prijsjesprijsjes!!

www.helminkmeubelen.nl

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

LEGGEN
GRATIS!*

Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN- Zaterdag 11 februari a.s. vindt er een happe-

ning plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag wor-

den de laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden.

De zogenaaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats op

de stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze

'stoepverkoop' grote bekendheid geniet blijkt uit de grote

drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan

de Troelstralaan.Dus zaterdag 11 februari bent u van harte

welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.

Tot ziens bij:

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

korting t/m 50%
Winterjassen (Bjornson, Kjelvik, Life Line, etc.),

fleece-jassen, truien, kinderjassen,

bodywarmers etc., etc.

Kom naar:

O P R U I M I N G
WINTERCOLLECTIE 

SPIJKERBROEKENWEEK 
Spijkerbroeken Bram’s Paris voor dames & heren

ook in stretch en verschillende modellen en kleuren:

Vanaf € 23,95 Nu voor 2 voor € 39,95
(ook grotere maten: heren: t/m maat 44   

dames t/m maat 40 lengtemaat 38)

JUTTA PFEIFFER
ARTS HOMEOPATHIE

EEN INTEGRALE DUURZAME BEGELEIDING
op uw weg naar gezondheid

BONENDAAL 52 7231 GH WARNSVELD
T: 0575-573103 MOBIEL O6-13801729
E-MAIL : J.PFEIFFER@ZONNET.NL

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van 
Hout- en Gaskachels 

op afspraak

06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

U W B A D K A M E R M E T T E G E L S A A N K L E D E N

E L S I N G H O R S T ,  A L L E S O N D E R É É N D A K . . .
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je
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!

Elsinghorst Tegels & Sanitair  Europark 1  7102 AN Winterswijk   Telefoon 0543 52 07 81   www.elsinghorst-tegels.nl



Bart Kuitert, sinds dit jaar lid van de
Lochemse IJsclub en Schaatstrainings-
groep, en traint wekelijks op de ijs-
baan in Deventer. Tijdens de baankam-
pioenschappen was hij op de 100 me-
ter de snelste pupil E in een tijd van
15,04. Op de 300 meter had hij de 2e
tijd, 40,95 en reed daarmee gelijk een
dik persoonlijk record. In het eindklas-
sement werd Bart 2e.

Door meer pupillen van de Lochemse
IJsclub en Schaatstrainingsgroep werd
deze avond goed gepresteerd. Jorn Kui-
tert uit Vorden werd bij de heren pu-
pillen C 5e. Dit maal voor hem geen
persoonlijke records maar wel goede
tijden. De 300 meter reed hij in 38,00
en de 500 meter in 1.02,35. Rutth We-
zinkhof uit Ruurlo werd bij de meisjes
pupillen C 10e. 

Zij reed op beide afstanden een PR en
verbeterde daarmee ook de clubre-
cords. De 300 meter reed zij in 37,73
en de 500 meter in 1.05,98. Jessica Ou-
denampsen uit Laren (G) werd in de-
zelfde categorie (MPC) 14e. 

Ook zij reed sneller dan ooit en had
eveneens 2 persoonlijke records. Op de
300 meter 40,76, op de 500 meter
1.07,74. Huib Weeke uit Vorden werd
bij de jongens pupillen D 11e. Hij reed
twee maal dezelfde afstand en reed de
300 meter in 43,95 en 43,23.

Bart Kuitert uit Vorden is zaterdag 4 februari 2e geworden bij de baan-
kampioenschappen in de categorie heren pupillen E.

Bart Kuitert 
2e bij baankampioenschappen

In het weekend van 4 en 5 maart zal
de sterrenwacht worden omgetoverd
tot een futuristische ontvangsthal
voor ruimteschepen! 
Net als op Schiphol zal het mogelijk
zijn vluchten te boeken en zal men

zijn ruimtediploma kunnen halen en
een demovlucht kunnen maken met
de Phoenix Space Express naar astro-
nomische locaties. 
Daarbij kwam hulp uit een onver-
wachte hoek. De Nijmeegse kunst-

schilder Diederik Grootjans boodt aan
zorg te dragen voor een aantal ver-
gezichten die de omgeving van de
sterrenwacht voorstellen anno 2050.

Intussen hebben ook een aantal ruimte-
vaartdeskundigen van de ESA, Dutch
Space en de Mars Society hun smede-
werking aangeboden.

Kunstschilder schiet sterrenwacht te hulp

Vrijdag avond is de sterrenwacht Phoenix begonnen aan de voorbereidingen
voor een heel bijzonder project.

Zorgpolissen 2006 en diaklankbeeld
Vrijdag 10 februari treedt oud-onder-
wijzer en natuurvorser, de heer
E.Kamperman uit Varsseveld, om
14.00 uur voor het voetlicht met een
diaklankbeeld in zaal 't Stampertje
van het Dorpscentrum. Hij presen-
teert namens de ANBO voor 50-plus-
sers voor leden en belangstellenden
een diaklankbeeld over de plantenwe-
reld van de Oostzwitserse Alpen.
Zwitserland heeft een groot Nationaal
park. Gelegen in het Kanton Graubün-
den biedt dit beschermde Natuurge-
bied een enorme diversiteit aan die-
ren en planten. De heer Kamper-man,
lid van de Vereniging voor Natuurstu-
die en Milieueducatie (IVN), die als
geen ander dit gebied vele jaren als va-
kantiegebied heeft doorkruist, zwierf
rond tussen de 1500 en 2100 meter
hoogte. In en rond dit kalkrijke Na-
tuurgebied schoot hij vele dia's waar-
bij vooral de vaak unieke en kleurrijke
Alpenplanten zijn aandacht hadden.

Hieruit ontstond een uit twee delen
bestaand diaklankbeeld van 2 x 45 mi-
nuten.

ANBO-zorgkrant
De vorige week verschenen ANBO-
zorgkrant biedt leden en overige be-
langstellende hel-dere informatie over
meerdere collectieve zorgpolissen
2006. Met een flink aantal zorgver-ze-
keraars zijn interessante afspraken ge-
maakt over inhoud en prijs van het
zorgpakket. 
De ANBO-zorgkrant is er voor iedereen
en is gratis verkrijgbaar bij het infor-
matiecentrum "WegWijzer", Nieuw-
stad 32, de Vordense bibliotheek en
het Dorpscentrum.
Voor nadere informatie kunnen
gelnteresseerden gebruikmaken van
de servicelijn Zorg-stelsel 2006, tel.
(030) 233 00 66. Tot en met 10 februari
is deze advieslijn te bereiken op werk-
dagen tussen 09.00 en 16.00 uur. Daarna
van 09.00 tot 12.00 uur tot 1 april a.s.

Anbo-nieuws voor 50-plussers

Groep A: 1 Mw. D. Hoftijzer / Dhr. G.
Hoftijzer 67,4%; 2 Mw. N. Warringa /
Mw. G. Rossel 56,9%; 3 Mw. K. Vrug-
gink / Dhr. A. Vruggink 50,7%.
Groep B: 1 Mw. W. Gerichhausen / Mw.
A. den Elzen 63,5%; 2 Mw. M. Koek-
koek / Dhr. J. Koekkoek 61,5%; 3 Dhr. H.
Enthoven / Dhr. H. Jansen 57,8%.
Groep C: 1 Mw. B. Groot Bramel / Dhr.
H. Groot Bramel 58,1%; 2 Mw. J. Olden-
have / Dhr. G. Oldenhave 56,4%; 3 Mw.
L. Lassche / Mw. S. Tigchelaar 55,1%. 
Groep A: 1 Mw. R. den Ambtman /
Dhr. L. Sprey 67,19%; 2 Dhr. J. Holtslag
/ Dhr. H. Wagenvoorde 64,69%; 3 Mw.
N. Hendriks / Mw. L. v. Gastel 55,00%.
Groep B: 1 Mw. M. Scholten / Mw. R.
Waenink 66,67%; 2 Mw. L. le Grand /
Mw. G. Nulden 63,75%; 3 Mw. R. Tha-
len / Dhr. E. Thalen 63,33%.

B r i d g e n

Allereerst zal zij uitleg geven over de
Tarot, kleine en grote arcana en daar-
na zal ze persoonlijk vertellen aan de
hand van de kaart, die men bij binnen-
komst getrokken heeft. De zaal is een
uur voor aanvang open en in de pauze

kan men kennismaken met vrijwilli-
gers: Sjany de Graaf, Gestalttherapie
en APS; Mirande Overmaat, Reiki; Mir-
jam Menzing, Shambhala; Jules Rü-
thers, Voetreflexologie; Alianne Ko-
ning, Kristaltherapie; Nadia Busch,
Aura- Reading en Healing; Heleen Par-
re, Tarot; Agnes Vos en Riet Scheers,
Boeken van The ReadShop en Tweede-
hands boeken. Voor meer inlichtin-
gen: Nardie Krabbenborg. Zie ook de
advertentie elders in deze krant.

Kairosavond met uitleg over tarot
Op 14 februari a.s. is de volgende
Kairosavond bij Hotel "'t Zwaantje",
Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde;
als gast is er dan Elly Spronk, zij
geeft opleidingen in Tarot.

Op Valentijnsdag 14 februari kan men
diaconaal dineren in "De Voorde". Om
19.00 uur wordt men verwacht in een
sfeervol ingerichte ambiance met
kaarslicht en muziek. 

Men krijgt een driegangen menu voor-
geschoteld dat met veel zorg en liefde
is toebereid, met o.a. één gang die ge-
sponsord wordt door Resaurant Bak-
ker. De positieve baten van dit diner
zijn voor Maartje Bosma en Marieke
Hoek. Zij gaan deze zomer met een
groep jongeren via World Servants
helpen een school te bouwen in Jamai-
ca. Voor dit diner kan men zich aan-
melden bij Giselle Kool, tel. 55 35 76.
Er kunnen maximaal 20 gasten deel-
nemen.

Sfeervol eten op
Valentijnsdag

De Vordense auto- en motorclub
‘De Graafschaprijders’ organiseert
zondag 12 februari een Midwinter-
rit (orientatierit) over een afstand
van circa 50 kilometer. 

De rit die is uitgezet door Gerrit te
Veldhuis en Harm Cortumme, voert

de deelnemers geheel door de omge-
ving van Vorden. De start is om 13.30
uur vanaf 't Wapen van 't Medler aan
de Ruurloseweg 114. 

Er kan gestart worden in de A-, B- en
de C-klasse. Deze laatste categorie is
speciaal bedoeld voor beginners.

Midwinterrit 
'De Graafschaprijders'

Aan elke uitwisseling is ook een the-
ma verbonden. In het eerste jaar was
dat het thema ‘planten’, gevolgd door
het thema ‘ Dieren op school’. In dit af-
sluitende jaar is het thema ‘water’.
Het bezoek van genoemde scholen
eind februari aan Evesham heeft dan

ook ‘water’ in de ruimste zin van het
woord, op de agenda staan. Harry Hen-
dertink: ‘Wij nemen wat dingen mee
naar Evesham, zoals bijvoorbeeld kle-
ding wat met water heeft te maken.
Wij proberen op de school in Eves-
ham, via de webcam contact te krijgen

met onze school in Vorden. Ook willen
we ter plekke een dans instuderen
met de kinderen van de drie scholen.
Een dans die ook betrekking heeft op
water en die de kinderen kunnen over-
brengen op de scholen in Steinheid,
Evesham en Szeghalom’, zo zegt een
enthousiaste Harry Hendertink. Ook
voor de leerkrachten is aan dit soort
uitwisselingen een thema verbonden. 

In Engeland zullen de aanwezige leer-
krachten zich bezig houden met
‘hoogbegaafdheid’. Hendertink: ‘Er
zijn op alle scholen wel leerlingen die
meer in hun mars hebben dan de ge-
middelde scholier. Waar het om gaat
is, hoe gaan de vier scholen met dit
soort hoog begaafde leerlingen om.

Uitwisseling school Hoge naar Evesham in Engeland
Zaterdag 25 februari vertrekken de 12-jarige Lisanne Rietveld en Inge Arf-
man, samen met de leerkrachten Jenny Nijsink, Tjitske Postma, Jeroen
Bloemenkamp en directeur Harry Hendertink van de bijzondere school
Het Hoge, voor een uitwisseling naar Evesham in Engeland, een stad ruim
80 kilometer onder de rook van Birmingham. Leerlingen en leerkrachten
maken deze trip in het kader van een uitwisseling die Het Hoge heeft met
een school in Steinheid (Duitsland), Evesham (Engeland) en Szeghalom uit
Hongarije. Een project dat drie jaar geleden is opgestart en dat wordt aan-
geduid als ‘Together for better Envirement in Europe’. Het uitgangspunt
daarbij is om in een ander land kennis te maken met de school, de cultuur
en specifieke bijzonderheden van het land.

Welke positieve punten kunnen wij
van de andere scholen op onze eigen
school in praktijk brengen’, zo zegt
hij. Met, na Evesham, nog één uitwis-
seling te gaan, komt er een eind aan
het project ‘Together for a better Enve-
riment’. Harry Hendertink: ‘Het ligt in
de bedoeling dat wij het komende
schooljaar met een nieuw uitwisse-
lingsproject starten. Ook weer een
driejarig project. Behalve de scholen
in Vorden, Evesham, Steinheid en
Szeghalom willen we het project
graag uitbreiden met een school uit
Italië en een school uit Noorwegen.
We hebben inmiddels een subsidie-
aanvraag ingediend bij het Europees
Platform in Brussel’, aldus de direc-
teur van school Hoge.

Radardetector ingevorderd
De radardetector van een 67-jarige au-
tomobilist uit Vorden is zaterdagavond
4 februari in beslag genomen. Het in
de auto hebben van een radardetector
is verboden sinds 1 januari 2004. Na-
dat de politie de man op de Dorpss-
straat in Vorden had staande gehou-
den, bleek uit een blaastest dat de be-
stuurder onder invloed van alcohol
verkeerde. Hij werd overgebracht naar
het politiebureau, waar de ademanaly-
se een promillage van 0,9 uitwees. De
man kreeg een rijverbod van vier uur
opgelegd en tegen hem worden pro-
cessen verbaal opgemaakt voor het rij-
den onder invloed van alcohol en het
in bezit hebben van een radardetector.

P o l i t i e
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* Vuren panlat 0,35 per meter

* Vuren 5x7 cm 1,22 per meter

* Vloerplaat 10,00 per m2
Lid van

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Op het werk dat de HuisSchilderPlan® schilder in 
uw woning verricht is t/m 17 maart 2006 de Winter-
kortingsregeling van toepassing. 
Dat scheelt u als particuliere opdrachtgever € 25,- 
per man per dag. Dus als u deze winter uw woning ex-
tra voordelig fraai in de verf wilt hebben, neem 
dan nú contact met ons op. Wij informeren u graag 
over de Winterkorting en de vele voordelen van het
HuisSchilderPlan®.

• deskundige analyse staat van onderhoud

• schilderonderhoudsplan op maat

• zekerheid van vakmanschap

• kleur- en productadvies

• eenmalig of volgens contract

HuisSchilderPlan®: gegarandeerd goed!

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden

Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl - website www.boerstoel.nl

Sinds 1919

Nu extra voordelig
schilderen?

Haal de HuisSchilderPlan® schilder binnen!

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Uw adres voor:

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

IJzerwaren
(ook alles per stuk)

Gereedschappen

Hout en plaatmaterialen

Sterk in technisch materiaal

Woning verkopen?
Goedkoper dan u denkt!

• Verkoop

• Taxatie

• Aankoop

• Deeldiensten

Telefoon: 0575- 55 55 82
e-mail: info@dirkvanderhouwen.nl
internet: www.dirkvanderhouwen.nl

Dirk van der Houwen
Makelaardij

Te huur RUURLO

Kantoor- c.q. praktijkruimte
op gunstige locatie met 
parkeergelegenheid.

Entree met ontvangstbalie, 
2 kantoorruimtes, archiefruimte, 
keuken met eenv. keukenblok, 
toilet, CV ruimte met berging. 
Totaal opp. circa 80 m2. 
Evt. aansluitende bedrijfshal 
met koelruimte bij te huren. 

Inl.: 
Gerard Wesselink Makelaardij,
tel. 0573 - 45 40 27.

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren 20 soorten schnitzels en vele kipgerechten 

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

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

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

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

Zondag 19 februari

VLOOIENMARKT
Sporthal ’t Jebbink

Het Jebbink 13 te Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur

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

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



Ruitersport Sueters
Spalstraat 23, Hengelo G.
Telefoon (0575) 46 37 56

Nieuw:
Februari 
akties

Valentijns-verrassingen!!

Uw valentijn verrassen?

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Schildersbedrijf

Kersten

Winterpremie van € 25,00 per man per dag

op binnenschilderwerk

(vraag naar de voorwaarden)

Maanden februari en maart

5% korting op materiaal inclusief BTW

5% korting op arbeidsloon inclusief BTW

Lochem/Ruurlo

Telefoon (0573) 45 28 24  Fax (0573) 45 38 33

Verbouw • Nieuwbouw  • Onderhoud • Glas plaatsen • Gratis offerte

Nu Winterkorting!

� Op Drift presenteert de

langste rookworst. U bent

uitgenodigd om dit bij te wo-

nen op 11 febr. om half 4 bij

de Warkense Molen te

Warnsveld. Muziek en drank

aanwezig. 

Zie ook www.op-drift.nl 

� Te koop: Miele wasma-

chine 1400 t. wasdroger,

condens, koelvriescombi-

natie, inl. 06-22 03 47 08.

� Wilt u uw oud ijzer

kwijt? Bel Frits Peppelink-

hausen, tel. (0575) 55 29 16,

b.g.g. (06) 51 60 15 16.

� Frankrijk/Auvergne T.h.

comf. vr.st. huis, rustig gel.

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

homes.com/lamartiniere.html

tel. 0033470667226.(Ned.

gesproken).

Vervolg
Contactjes BOUW AAN JE TOEKOMST!

KOM KIJKEN TIJDENS
DE OPEN AVOND

OP DONDERDAG 16 FEBRUARI 2006 VAN 18.00 UUR TOT 21.00 UUR

OP VAKLIEDEN KUN JE BOUWEN, VOLG DAAROM EEN GEDEGEN BOUWOPLEIDING!

De open avond is er voor iedereen
die wil werken en leren in een bouw-
beroep.
De bouw zit te springen om goed
opgeleid personeel. Je bent bij ons,
tijdens je opleiding, verzekerd van
een baan.

Tijdens de open avond zijn er demon-
straties te zien van diverse vakonder-
delen. Tevens zal het regionaal oplei-
dingencentrum (ROC) aanwezig zijn,
waar ook andere bouwopleidingen,
waaronder de middenkaderopleiding
Bouwkunde, worden gegeven.

Je kunt informatie krijgen over
de volgende beroepen:

• Timmerman
• Restauratie - timmerkracht
• Metselaar
• Voeger
• Tegelzetter
• Werkplaatstimmerman
• Machinaal houtbewerker

SWV “De Bouwopleiding”
A. Schweitzerstraat 27
7131 PG Lichtenvoorde
tel: 0544 - 37 61 86
info@bouwopleiding-og.nl
www.bouwopleiding-og.nl

Werkgebied: Aalten, Beltrum, Groenlo 
Lichtenvoorde en Winterswijk

Bouwopleiding Berkelstreek
Bosberg 21
7271 LE Borculo
tel: 0545 - 27 47 77
info@bouwopleiding-berkelstreek.nl
www.bouwopleiding-berkelstreek.nl

Werkgebied: Borculo, Eibergen, Lochem, 
Ruurlo Neede en Vorden

Februari: Amerikaanse maand!

Tijdens onze Amerikaanse maand, hebben wij naast onze

menu kaart nog een amerikaans menu kaartje

Op zaterdagavond 11 en 25 februari is er een 

“Western buffet”
Een uitgebreid buffet met allerlei typisch Amerikaanse ge-

rechten, incl. welkomstdrankje € 17.50 p.p.

Uitsluitend op reservering!

♥♥ Dinsdag 14 februari is het Valentijnsdag!
Verras u geliefde, en reserveer een tafeltje, we hebben 

een heel speciaal, romantisch valentijns menu ♥♥

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

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

“Eten wat de pot schaft” een wekelijks wisselend 2 gangen

menu voor slechts € 7.50 (afhalen voor € 6.00)

Gezocht
Jongen/meisje voor
zaterdag om auto’s
te wassen bij;

Barendsen Vorden BV
Netwerkweg 3
7251 KV Vorden 

bellen met 
Henri Barendsen 
tel. 0575 - 55 12 61 

mail:
henri@barendsen-vorden.nl

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:

• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten 

en -stoffen

• Beiersbont

• Grote collectie haak- en

handwerkboeken

• Brei- en haakgarens

• Viltpakketten 

“De Witte Engel”

• Fournituren

Handwerken

uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

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

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

Iedere week kijkt 
men uit naar 

de kerkdiensten 
en doktersdienst in
weekblad Contact.
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Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

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

Huisgemaakte rundvleessoep
***

Entrecôte met kruidenboter 

of een pangafilet
*** 

Vruchten sorbet

Dit alles wordt geserveerd met gebakken aardappelen,

frites en 2 soorten groenten.

voor de prijs van € 16,50 p.p.

woens-, donder- en vrijdag vanaf 16.00 uur.

zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw

Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

Voor ons schildersbedrijf vragen wij een

ALLROUND 
VAKMAN

Als wij klaar zijn met uw schilderwerk,

dan is het ook àf!

TE HUUR

Vrijstaande woning in

het buitengebied van

Hengelo (Gld.).

Ruime tuin / weide

alsmede 

schuur / paardenstalling

aanwezig. 

Brieven onder nr. N 49-6 

Bureau Contact, Postbus 22,

7250 AA Vorden.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Cocosmelk en Kardamom,
praktische gezondheids bi-
jeenkomst, arts in gesprek

Warnsveld ma. 20 uur.

Tel (0575) 57 31 03

Donderdag 9 maart 
Soezie Baklessen

Gegeven door Bakker Jents
van 14.00 - 17.00 uur

18.30 - 21.30 uur

Vooraf inschrijven

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

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

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

De nieuwe gemeentegids Bronckhorst
2006 is uit 

Daarnaast bevat de gids vanzelf-
sprekend de nodige informatie over
het gemeentebestuur, de ambtelijke
organisatie, gemeentelijke diensten
en producten, telefoonnummers,
adressen en openingstijden van het

gemeentehuis etc. Ook is er aan-
dacht voor de geschiedenis en be-
zienswaardigheden van de plaatsen
die Bronckhorst vormen. Dit jaar
leest u meer over trouwmogelijk-
heden in Bronckhorst. De brandweer

vraagt nieuwe collega’s. Misschien
iets voor u? In de gids leest u hier
meer over. Tot slot heeft de gids een
bijlage met de openbare telefoon-
nummers van inwoners van Bronck-
horst. Zo hebt u de telefoonnummers
van alle inwoners van Bronckhorst
op een rij. 

Let op
Het kan zijn dat de gegevens van uw
vereniging of instantie onlangs zijn
gewijzigd of binnenkort veranderen.
U kunt dan het reactieformulier 
achterin de gemeentegids invullen
en rechtstreeks toesturen aan 
Wegener. Op de website van de 
gemeente komt binnenkort de ver-
nieuwde digitale gemeentegids met
alle gegevens van verenigingen en
instanties inclusief een handige 
routewijzer. Deze gegevens worden
door Wegener bijgehouden en 
regelmatig ververst. Uw vereniging
kan dan binnenkort wel met de juis-
te, nieuwe gegevens op de website
van de gemeente staan. 
De gemeentegids kan meegestuurd
zijn met meerdere folders! Inwoners
met een ja/nee adressticker ontvan-
gen de gemeentegids wel in de bus.
Inwoners met een nee/nee sticker
niet. Zij kunnen deze eventueel af-
halen bij de afdeling Publiekszaken
van de gemeente. 

Een dezer dagen ligt hij bij u in de bus, of misschien heeft u hem alweer 
ontvangen: de spiksplinternieuwe gemeentegids Bronckhorst 2006. Een
ideale wegwijzer voor alle inwoners van de gemeente. De nieuwe full colour
gemeentegids wordt in de eerste twee weken van februari huis aan huis
bezorgd en staat boordevol informatie over verenigingen, scholen, stich-
tingen, bedrijven en instellingen in Bronckhorst. 

Afval dat wel in de grijze of groene
container past, maar daar eigenlijk
niet in moet, kan twee keer in de
maand gratis bij één van de volgen-
de brengpunten gebracht worden.
2e zaterdag van de maand: 
Vorden, Het Hoge 65 (oude zuive-
ring). Openingstijden: 13.30 - 16.30
uur.
Doetinchem, Brengpunt Dussel-
dorp, Logistiekweg 14. Openingstij-
den: 09.00 - 12.00 uur
4e zaterdag van de maand:
Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 33b
(gemeentewerf). Openingstijden:
13.30 - 16.30 uur.
Doetinchem, Brengpunt Dussel-
dorp, Logistiekweg 14. Openingstij-
den: 09.00 - 12.00 uur

U kunt alleen gescheiden afval bren-
gen, ongescheiden bouw- en sloop-
afval dus niet. Alleen de volgende

huishoudelijke afvalstoffen worden
geaccepteerd: metaal, hout, schoon
puin, niet schoon puin, tuinhout,
klein chemisch afval, tuinafval (géén
grond), klein wit- en bruingoed,
vlakglas, tapijt.

Spelregels
• deze regeling is alleen voor 

inwoners van de gemeente
Bronckhorst. Bij binnenkomst 
op het terrein moet u zich kunnen
legitimeren

• u mag maximaal 0,25 m3 afval per
dag (is inhoud van grote grijze
240l. container) aanbieden, met
uitzondering van tuinafval. Voor
tuinafval geldt een maximum van
2 m3 per dag

• het tuin- en snoeiafval mag maxi-
maal 15 cm dik zijn en géén boom-
stronken/stobben bevatten

• herbruikbare producten kunt u het
beste verkopen of aanbieden via
het Kringloopbedrijf

• materialen mogen géén asbest
bevatten

• het grof afval mag per eenheid
niet meer dan 25 kilo wegen

• de goederen mogen niet langer
dan 1,5 meter en moeten spijker-
vrij zijn

• bij het afgeven van het afval moet
u zich houden aan de instructies
van de aanwezige toezichthouders

Kunt u energie 
besparen vanzelf-
sprekend maken?
VROM daagt u uit!
VROM wil meer beleid maken dat 
rekening houdt met de ideeën en
wensen van burgers. 
Vanaf 30 januari t/m 14 februari
2006 werft VROM burgers voor het
nieuwe Burgerplatform, waarin be-
trokken burgers gevraagd worden
mee te denken over het stimuleren
van energiebesparing. In het Bur-
gerplatform gaan burgers op zoek
naar antwoorden op de vraag hoe de
overheid het aantrekkelijker kan
maken om in huizen energie te 
besparen. 

In Europees verband is afgesproken
dat het energieverbruik in huizen
omlaag moet. Als eerste stap komt
er een energielabel voor woningen.
Dat label geeft aan hoeveel energie
een woning verbruikt. Maar hoe krijg
je huizenbezitters zover dat zij deze
informatie gebruiken om hun huizen
energiezuiniger te maken? Want je
kunt natuurlijk allerlei voorschriften
verzinnen, maar wat is praktisch en
haalbaar? 
Daarover wil VROM uw ideeën graag
horen. Want met uw bijdrage kan
VROM beleidsvoorstellen maken
hoe we energiebesparing zó kunnen
stimuleren dat het goed is voor het
klimaat en uitvoerbaar is. 

Bent u geïnteresseerd om deel te
nemen aan het Burgerplatform en
wilt u uw mening laten horen aan
VROM? Kijk dan op de website van
VROM: www.vrom.nl

Spelregels voor het gratis wegbrengen van
kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval

Wat een geweldig weekeind !!!!!!
Graag wil ik, namens het college van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Montferland, iedereen
bedanken die op een of andere 
manier betrokken is geweest bij het
evenement. Ik noem vooral het 
organisatiecomité van de WK Veld-
rijden 2006, met als boegbeeld 
Gerrit Scheffer, de politie, brand-
weer en de ambulancezorg. Zeker 
is dank verschuldigd aan alle vrijwil-
ligers, waarvan een groot gedeelte
uit de gemeente Bronckhorst en
specifiek uit Zelhem afkomstig was.

Zij hebben veel vrije tijd aan dit 
feest opgeofferd.

Door de inzet van zo velen zullen 
bezoekers en ook allen, die de 
wedstrijden via de media hebben 
gevolgd zich de Achterhoek, maar
vooral Zeddam en Montferland, 
blijven herinneren als een streek
waar het goed toeven is en waar 
velen eens terug zullen komen.

C.C. Leppink-Schuitema
Burgemeester van de gemeente
Montferland

Het WK Cyclo-cross in Zeddam zit er
weer op 

Monumenten-
commissie
De monumentencommissie verga-
dert op woensdag 15 februari 2006
om 9.00 uur in het gemeentekan-
toor aan de Banninkstraat 24a in
Hengelo Gld. Deze vergadering is
openbaar. De agenda voor deze ver-
gadering kunt u vinden op onze
website www.bronckhorst.nl.

Wegens (bij)scholing is de 
afdeling Financiën en 
belastingen op donderdag 
16 februari 2006 gesloten.



Openbare bekendmakingen

Vanaf 1 januari 2006 geldt voor 
iedereen in Nederland een nieuwe
zorgverzekering (ook wel basisver-
zekering genoemd). De inhoud van
deze zorgverzekering is ongeveer
gelijk aan het ziekenfondspakket van
2005. 

Collectieve verzekering voor
minima
De gemeente Bronckhorst heeft in
samenwerking met de gemeenten
Zutphen en Lochem met zorgverze-
keraar Menzis afspraken gemaakt
over een collectieve verzekering. 
Alle inwoners van Bronckhorst met
een inkomen tot 110% van de gel-
dende bijstandsnorm en vermo-
gensbepalingen kunnen deelnemen
aan deze collectieve verzekering.
Dus vergelijk uw inkomen met 
bijvoorbeeld de volgende netto 
bijstandsnormen tot 110% 
(= exclusief vakantiegeld):
echtpaar (tot 65 jaar): € 1.256,57
echtpaar (beiden 65+): € 1.318,90
echtpaar (één beneden 65 jaar): 

€ 1.318,90
alleenstaande 65+: €  955,27
alleenstaande ouder: € 1.130,92
alleenstaande vanaf 23 jaar: 

€   879,60

Forse kortingen op de premie
De collectieve verzekering van de ge-
meente Bronckhorst omvat een na-
tura zorgverzekering, aanvullende-

en tandartsverzekeringen.
U ontvangt een korting op uw nomi-
nale premie voor de zorgverzekering
van 5,1%. Op de premie van de door
u afgesloten aanvullende verzeke-
ring én tandartsverzekering ont-
vangt u een korting van maar liefst
9%. Dit betekent dat de totale 
premie vanaf 1 januari 2006 voor u
per maand per persoon bedraagt:
* € 93,70 (zorgverzekering + aanvul-
lende- en tandartsverzekering 1);
* € 103,94 (zorgverzekering + aan-
vullende- en tandartsverzekering 2).
Kinderen tot 18 jaar zijn vrijwel altijd
gratis meeverzekerd.

Garantpakket
Naast genoemde kortingen houdt de
collectieve verzekering verder in dat
u, gratis, een aantrekkelijk garant-
pakket krijgt bovenop de door u bij
Menzis afgesloten zorg- en aanvul-
lende verzekering. De premie daar-
voor betaalt de gemeente voor u.
Voorwaarde voor deelname aan dit
garantpakket is dat u bij Menzis een
zorg(basis)verzekering met een aan-
vullende verzekering heeft. 
Bovenop uw zorg- en aanvullende
verzekering(en) heeft u dan recht op
de volgende extra vergoedingen:
• 100% van de voor eigen rekening 

gebleven tandheelkundige kosten
tot maximaal 350 per jaar per ver-
zekerde vanaf 18 jaar 

• maximaal € 140 voor de aanschaf

van brillen of lenzen 1 keer per 2
jaar

• maximaal € 50 voor de aanschaf
van monturen 1 keer per 2 jaar

• 100% vergoeding van de eigen bij-
drage voor kraamzorg

• psychologische zorg tot maximaal
€ 350 per jaar per verzekerde

• 50% vergoeding van de eigen bij-
drage voor ziekenvervoer (zittend)

• reiskosten voor bezoek boven 200
km, vergoeding € 0,22 per km tot
maximaal € 120 per jaar per ver-
zekerde

• 50% vergoeding van de eigen bij-
drage voor psychotherapie tot
maximaal € 185

Overstappen naar de collectieve
verzekering?
Wilt u vanaf 1 januari 2006 gebruik
maken van de collectieve verzeke-
ring van de gemeente Bronckhorst
met een totale premiekorting van
14,1% en extra vergoedingen vanuit
het garantpakket? Dat kan heel 
gemakkelijk. 

Bent u op dit moment bij een andere
zorgverzekeraar verzekerd dan
Menzis, dan kunt u zonder voorbe-
houd uw huidige verzekering per 
1 januari 2006 schriftelijk opzeggen.
Menzis heeft daarvoor een handige
opzegkaart. Opzeggen kunt u tot 
uiterlijk 1 maart 2006 doen! Voor de
aanmelding bij Menzis vult u vervol-

gens voor 1 mei 2006 een aanmel-
dingsformulier in. Uw collectieve
verzekering gaat dan (met terug-
werkende kracht) vanaf 1 januari
2006 in. 

Als u al verzekerd bent bij Menzis
dan hoeft u alleen een wijzigings-
formulier in te vullen waarbij u aan-
geeft gebruik te maken van de 
collectieve verzekering van de 
gemeente Bronckhorst. Dit kunt u
tot uiterlijk 1 mei 2006 doen!

Voor aanmelding- of wijzigingsfor-
mulieren, vragen of meer informatie
over de collectieve verzekering kunt
u contact opnemen met Menzis via
telefoonnummer 0800-2040 (gratis)
of via www.menzis.nl.

Betaling premie collectieve 
verzekering
Op het aanmeldingsformulier kunt u
Menzis machtigen tot automatische
incasso. Dit betekent dat Menzis uw
premie automatisch van uw bank- of
girorekening afschrijft. Op die ma-
nier heeft u er geen omkijken naar.

Ten slotte nog iets over de gevol-
gen voor de bijzondere bijstand
Er wordt géén bijzondere bijstand
verleend voor ziektekosten of daar-
aan verwante kosten die door de col-
lectieve verzekering worden gedekt.

Commissie Evaluatie en Controle
Op woensdag 8 februari a.s. verga-
dert de commissie Evaluatie en con-
trole in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering 
begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom deze vergadering bij 
te wonen. Op de agenda staan on-
dermeer de volgende onderwerpen:
• Presentatie chef politieteam 

Bronckhorst
De heer Dekker, chef van politie-
team Bronckhorst, houdt een pre-
sentatie over de prestaties van po-
litieteam Bronckhorst in 2005 en
zal tevens vooruitblikken naar de
prioriteiten van de politie in 2006.

Commissie Beleidsontwikkeling
Op donderdag 9 februari a.s. verga-
dert de commissie Beleidsontwikke-
ling in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering be-
gint om 20.00 uur. U bent van harte
welkom ook deze vergadering bij te
wonen. Op deze agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Herontwerp regiotaxi

In 2004 is door de provincie Gel-
derland het project Herontwerp
Regiotaxi gestart, waarin een
voorstel voor een nieuw systeem
voor Regiotaxi wordt ontwikkeld.
Uitgangspunt in dit project is het
behoud van mobiliteit in platte-

landsgebieden en het bieden van
kwalitatief goed vervoer voor
kwetsbare groepen. Het college
stelt voor om in te stemmen met
deelname in het vernieuwde
Regiotaxisysteem per 1 januari
2007 voor de duur van drie jaar

met verlengingsmogelijkheid. 
• Financiële bijdrage voor de 

Hanzehof
De voormalige gemeenten Henge-
lo, Hummelo en Keppel en Zelhem
hebben in 2003 besloten een één-
malige bijdrage ter hoogte van 
€ 1.045.963 beschikbaar te stellen
voor de realisatie van de nieuw-
bouw van schouwburg Amphion.
Nu is er een verzoek ontvangen
om een bijdrage beschikbaar te
stellen voor de Hanzehof in
Zutphen. Het voorstel is om het
bedrag voor de verbouw van de
Hanzehof ter hoogte van € 134.900
in mindering te brengen op de 
eerder genoemde bijdrage die 

beschikbaar is voor de bouw van
Amphion.

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

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 6 t/m 19 maart 2006, plaatsen 30 reclame-

borden autoshow
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 17 t/m 23 september 2006, tijdelijke reclame

nierstichting
• Hengelo Gld., januari t/m december 2006, 2 kansspelautomaten, 1 behendigheidsautomaat,

Varsselseweg 55
• Hengelo Gld., 8 april 2006, 20:00 uur, voorjaarsuitvoering, Sporthal De Kamp
• Hengelo Gld., 12 en 13 april 2006, 19:00 tot 20:30, slaatjesactie Chr. muziekvereniging Hengelo

Gld. in samenwerking met Langeler
• Hengelo Gld., 16 april 2006, van 20:30 tot 01:00 uur, paasvuur, Slotsteeg 11
• Hengelo Gld., 28 mei 2006, 9:00 tot 18:00 uur, concours hippique, De Hietmaat
• Hengelo Gld., 10 juni 2006, 10:30 tot 14:00 uur, rommelmarkt, parkeerterrein rondom sporthal

‘De Kamp’
• Hummelo, 18 februari 2006, 20:12 tot 02:00 uur, jaarlijks carnaval, Broekstraat 12
• Hummelo, 18 februari 2006, 12:42 tot 15:00 uur, carnavalsoptocht
• Hummelo, 23 april 2006, 11:00 tot 17:00 uur, kunstmarkt, parkeerplaats centrum
• Hummelo, 13 april t/m 5 juni 2006, kunstwandelroute, landgoed Enghuizen
• Keijenborg, 23 t/m 26 juni 2006, kermis. 23 juni 18:00 tot 01:00 uur, 24 juni 14:00 tot 01:00 uur,

25 juni 11:00 tot 01:00 uur, 26 juni 10:00 tot 01:00 uur. 24 juni, muzikale rondgang 18:00 tot
18:30 uur. 25 juni kermisoptocht 14:00 tot 15:30 uur. 26 juni muzikale rondgang 8:30 tot 9:30 en
12:00 tot 13:00 uur. 26 juni vogelschieten 9:30 tot 13:00 uur, tijdelijke verkeersmaatregel

• Vorden, 25 juni 2006, 11:45 tot 15:15 uur, wielerronde, tijdelijke verkeersmaatregel
• Wichmond,13 mei 2006, 14:00 tot 19:30 uur, wielerronde, tijdelijke verkeersmaatregel
• Zelhem, 22 februari t/m 1 maart 2006, tijdelijke te plaatsen carnavals gerelateerde plaats-

naamborden, diverse toegangswegen tot de bebouwde kom
• Zelhem, 19 april 2006, van 10:00 tot 16:30 uur, motortrialwedstijd, Korenweg 4
• Zelhem, 12 mei 2006, 20:00 tot 01:00 uur, megapiratenfestijn, Slangenburgweg
• Zelhem, januari t/m december 2006, aanvraag 2 kansspelautomaten en 1 behendigheidsauto-

maat, Varsselseweg 55

Rectificatie
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 15 maart tot 30 april, plaatsen tien tijdelijke 

reclameborden Oranje Power festival
• Hengelo Gld. Gld., 29 april 2006 12:00 tot 18:00 uur, Oranje Power festival, autocross, tijdelijke

verkeersmaatregel, Scharfdijk 2
• Hengelo Gld. Gld., 30 april 2006 10:00 tot 18:00 uur, Oranje Power festival, trekkertrek, 

tijdelijke verkeersmaatregel, Scharfdijk 2 (gewijzigde datum, was 30 juni)

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Aaltenseweg 36, veranderen/vergroten garage
• Halle, Kuiperstraat 4, vervangen kapschuur door werktuigenberging met reparatieruimte
• Halle, Kuiperstraat 20, vergroten en overkappen van gedeelte platdak woning
• Halle, Zanddijk 8, vernieuwen schuur
• Hummelo, Broekstraat 31, plaatsen bewaarplaats 
• Keijenborg, Sint Jansstraat 35, realiseren aanbouw woning en bouw carport 
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 1, gedeeltelijk veranderen winkel en woonhuis
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, tijdelijk plaatsen kantoorunit voor de duur van 5 jaar
• Vorden, De Boonk 17, gedeeltelijk veranderen schuur/bijkeuken 
• Vorden, Nijverheidsweg 3, oprichten opslagruimte 
• Vorden, Zutphenseweg 123, plaatsen veranda 
• Zelhem, Michelstraat 4a, plaatsen twee sleufsilo’s 
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 5, oprichten woonzorgvoorziening in voormalig 

gemeentehuis 

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Prins Bernhardweg 3, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan 

(geldend bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’)

Collectieve zorg- en aanvullende verzekering per 1 januari 2006 Wilt u VIP-gast van
de raad zijn?

Vanaf februari nodigt de gemeente-
raad iedere maand een aantal 
inwoners uit om als VIP-gast de
raadsvergadering bij te wonen. 
U wordt drie kwartier voor de 
vergadering door twee raadsleden
ontvangen. Na een korte uitleg over
het werk van de gemeenteraad en
informatie over de onderwerpen die
de raad in de vergadering behan-
delt, wordt u voorgesteld aan de
burgemeester, de raadsleden en de
wethouders. Vanaf speciaal voor u
gereserveerde plaatsen maakt u de
vergadering mee. Na afloop horen
we graag uw mening. 

Wilt u graag VIP-gast van de raad
zijn? Meldt u dan aan bij de griffie,
tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Almenseweg 41, voor het herbouwen van een woning (geldend bestemmingsplan 

‘Buitengebied 1982’)

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg tussen nrs. 65 en 65a, voor het bouwen van een woning (geldend

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982’) 

De plannen liggen van 9 februari t/m 22 maart 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) 75 03 70.  

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het verlenen van de
vrijstellingen indienen bij b en w.

Verleende vergunningen en ontheffingen
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetgeving
Verzonden op 30 januari 2006:
• voormalige gemeente Hummelo en Keppel, 11 maart 2006, verkoop violen huis aan huis t.b.v.

St. Willibrordusschool, Achter-Drempt
• voormalige gemeente Zelhem, 11 t/m 18 februari, verkoop diepgevroren soep huis aan huis

t.b.v. muziekvereniging Union 
• Vorden, 13 t/m 18 februari 2006, verkoop perkplanten huis aan huis t.b.v. rijvereniging ‘de

Graafschap’
• Zelhem, 4e kwartaal 2006, inzamelen gebruikte kleding huis aan huis t.b.v. Vereniging 

Paardrijden Gehandicapten Oost 
Verzonden op 23 januari 2006:
• Zelhem, 23 januari t/m 4 februari informeren, 11 februari bezorgen compost huis aan huis

t.b.v. z.s.v. Zelos
Verzonden op 31 januari 2006:
• voormalige gemeente Hummelo en Keppel en Zelhem, 20 februari t/m 5 maart, 13 t/m 

26 maart, 4 t/m 17 april, 23 mei t/m 5 juni 2006, plaatsen tien reclameborden in de voormalige 
gemeente Hummelo en Keppel, plaatsen vijf reclameborden in de voormalige gemeente 
Zelhem t.b.v. de vlooienmarkt Doetinchem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 2 februari 2006:
• Bronkhorst, Onderstraat 10, bouwen garage/schuur
• Hoog-Keppel, Valkenbos 14, uitbreiden woning
• Steenderen, Kastanjelaan 41 en 43, geheel plaatsen gedeelde carport met de buren 
• Steenderen, Koningin Julianalaan 15, geheel vernieuwen van kozijnen op de bovenverdieping

aan de voorzijde van de woning
• Velswijk, Velswijkweg 34, verbouwen woning
Verzonden op 3 februari 2006: 
• Hummelo, Keppelseweg 33, vergroten woning 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 1 februari 2006:
• Hengelo Gld., Berendschotstraat 5, gedeeltelijk veranderen vrijstaande woning, betreft een

wijziging op de op 19 april 2005 verleende bouwvergunning
• Toldijk, Lamstraat ong., tussen 12 en 14, oprichten melkveebedrijf en dienstwoning, onder het

stellen van een tweetal voorschriften verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Schuttestraat 26, plaatsen 4 sleufsilo’s, verleend met vrijstelling op grond van 
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de 
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Zelhem, Plantsoenstraat 4, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Verzonden op 2 februari 2006: 
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 43, vernieuwen paardenstal
• Vorden, Schuttestraat 26, oprichten van 3 voersilo’s, verleend met toepassing van artikel 50, lid

4 van de Woningwet/ doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat tussen 2-4, bouwen kerkje met een bestemming voor

culturele en religieuze activiteiten, onder het stellen van een voorschrift verleend met vrijstel-
ling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Verzonden op 3 februari 2006:
• Wichmond, Vogelzang 10, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 1 februari 2006:
• Hoog-Keppel, Valkenbos 1, slopen asbesthoudend dakbeschot woning 
Verzonden op 2 februari 2006:
• Hoog-Keppel, Burgemeester Vrijlandweg 8-10, slopen asbesthoudend dakbeschot woning
• Hummelo, Loenhorsterweg 7, gedeeltelijk slopen, geheel dak, van een manege met 

opslagruimte, er komt asbesthoudend materiaal vrij 
• Steenderen, Paardestraat 10a, slopen schuur/garage en een paardenstal, er komt 

asbesthoudend materiaal vrij
• Steenderen, Toldijkseweg 21, slopen van RVS-tank met de fundering
• Zelhem, Groen van Prinsterstraat 44, slopen berging, er komt asbesthoudend materiaal vrij
• Zelhem, Zevenweg 11, slopen schuur/berging, er komt asbesthoudend materiaal vrij

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd. 5,
art. 5.5.1)
Verzonden op 7 februari 2006:
• Baak, Broekstraat 2 voor verbranding nabij de Broekstraat 2
• Drempt, Zomerweg 47, voor verbranding nabij de Zomerweg 47
• Drempt, Zomerweg 79, voor verbranding nabij de Zomerweg 79
• Halle, Halsedijk 4, voor verbranding nabij de Halsedijk
• Halle, Tolhutweg, voor verbranding nabij de Tolhutweg
• Halle, Varsseveldseweg 1, voor verbranding nabij de Lankerseweg
• Zelhem, Eeltinkweg 10, voor verbranding nabij de Eeltinkweg
• Zelhem, Nijmansedijk 14a, voor verbranding nabij de Nijmansedijk
• Zelhem, Oosterwijkweg 2a, voor verbranding nabij de Oosterwijkweg 2a
• Zelhem, Terborgseweg 17, voor verbranding nabij de Terborgseweg 17

Kapvergunningen
Verzonden op 30 januari 2006:
• Halle, Landstraat 3, voor het vellen van één linde. Herplantplicht
• Hengelo Gld., Krommedijk 4a, voor het vellen van één notenboom. Noodkap. Herplantplicht
• Hengelo Gld., Winkelsweg ter hoogte van het kombord, voor het vellen van één eik. Noodkap.

Herplantplicht
• Vorden, Hamelandweg, voor het vellen van twee Amerikaanse eiken. Geen herplantplicht
• Vorden, hoek Schimmeldijk/Hengeloseweg, voor het snoeien van vijf beuken en één Ameri-

kaanse eik
• Vorden, Kapelweg 10, voor het vellen van één kastanje, twee esdoorns en twee berken. 

Herplantplicht
• Vorden, Lindeseweg 8, voor het vellen van twee populieren en twee esdoorns. Herplantplicht
• Vorden, nabij de Voornekamp 21, voor het vellen van één eik. Noodkap. Herplantplicht.
• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, voor het vellen van diverse bomen. Herplantplicht
• Vorden, Schuttestraat 17, voor het vellen van drie inlandse eiken en één Amerikaanse eik.

Noodkap. Herplantplicht
• Zelhem, Pluimersdijk 11, voor het verplaatsen van een elzenrij en het vellen van drie berken en

één eik. Herplantplicht
• Zelhem, Vinkenkamp, voor het verplaatsen van een elzenrij

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving), Bouwen en milieu (bouw- en
sloopvergunningen, ontheffingen verbranden afvalstoffen) en Openbare werken (kapvergun-
ningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde
gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Vinkenkamp, herziening
2005-2’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Vinkenkamp, herziening 2005-2’ en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 9 februari t/m 22 maart 2006 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op:
• gewijzigde ontsluiting van enkele bedrijfspercelen
• gewijzigde ontsluiting en uitbreiding van het bedrijf VIV Vreeland
• verruiming van de gebruiksmogelijkheden van boerderij Reuterink

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. De reacties dienen te worden gericht aan de raad van Bronckhorst, Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo Gld.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 9 februari t/m 22 maart
2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Klaverdijk 14, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

veehouderij
• Hengelo Gld., Broekweg 14a, een uitbreidingsvergunning voor een veehouderij
• Zelhem, Eckhorsterstraat 5, een wijzigingsvergunning voor een veehouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van
ter inzagenlegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 23 maart 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en
milieu telefoon (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 op 26 januari 2006 de ‘Verordening Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens Bronckhorst’ vastgesteld.

De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Hengelo Gld. en is
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking met ingang van woensdag 8 februari.



lentine Valentine Valentine Valentine Valentine ValeValentinelentine Valentine Valentine Valentine Valentine ValenValentine

Niets voor Valentijn 
gekregen?

Huur een film en ontvang
alsnog wat je toekomt.

Videotheek Vorden
Dorpsstraat 8

0575-55 36 40

Openingstijden
Ma. t/m Do. 15.00 tot 21.00 uur

Vrij. t/m Za. 14.00 tot 22.00 uur

Zondag 14.00 tot 21.00 uur.

www.videotheekvorden.nl

Bij aankoop van 
een Biba collier of 

armband, een kleurbead 
gratis!!! t.w.v. 9.95

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. 0575-551505

Voor uw Lekkerste Valentijn….
moet u bij Bakker Joop zijn.

Valentijnsvlaai € 5,95
Ook voor diverse 
bonbons kunt u 
bij ons terecht.

SUETERS
SPEELGOED

HUISHOUD- EN

KADOSHOP

LEKTUUR

HOBBY ARTIKELEN

DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

Bij inlevering van deze Waardebon

een gratis vergroting voor 

jouw Valentijn bij je pasfoto’s

geldig op zaterdag 11 februari en dinsdag 14 februari

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 28 12

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

14 februari

Valentijnsdag

14 februari
bezorgen 
wij gratis

(in de omgeving Vorden)

Be my Valentine
Valentijnsmenu

Gamba vlinders 
(gepelde gamba met een kerrie vruchtensaus)

***
Ossehaas puntjes

met peper-abrikozensaus
***

Coupe heiße liebe

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

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

Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 34

Voor 
de allerliefste
valentijn

Op 14 februari tovert cupido onze bistro

in nog meer romantische sferen….

Daarom hebben wij een naast onze 

a-la-carte kaart een 

100% Valentine-menu € 19,75 p.p.

Valentine menu
Proeverij voor 2 personen 

Verschillende hapjes bijzonder gepresenteerd…
* * 

Cupid’s pijl gevuld (in overleg) met; vis, vlees, 
vegetarisch of van allemaal…Saus d’amour

* * 
Coupe romantica; vanilleijs met 
warme frambozen en slagroom 

Of Frenchkoffee; koffie met 
grand marnier en slagroom

Tip: u kunt ook een waardebon voor een later tijdstip kado geven.

Graag tot ziens en op een originele Valentine’s dag

Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, tel. 0575- 55 15 19, Vorden

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

SHERIDAN’S Original Liqueur
50 cl.  adviesprijs 13.74 € 11.50

PISA Liqueur
70 cl.  adviesprijs 14.99 € 12.99

DE KUYPER Butterscotch Cream 
in geschenkverpakking
70 cl.  adviesprijs 10.63 € 8.99

BAILEYS Irish cream
liter  adviesprijs 19.25 € 15.99



De eerste avond die op 5 mei nabij kas-
teel Vorden werd gehouden, trok een
dermate aantal bezoekers, dat beslo-
ten werd om ook dit jaar weer een D.J.
Festival te organiseren en wel op zater-
dagavond 25 februari in de grote zaal
van ""De Herberg.
Gezien het kostenplaatje van het festi-
val in 2005 (huren van een feesttent
e.d.) is hiertoe besloten. De organisatie
presenteert het festival op 25 februari
onder de titel ‘Club 555 in winterse
sferen’. Voor die gelegenheid zal de
overigens warme zaal, in winterse sfe-
ren worden aangekleed. Aan het festi-
val wordt onder meer meegewerkt
door D.J. Quintin, bekend van optre-
dens in Mystery Land, terwijl hij vorig
jaar ook van de partij was in Praag,
waar een festival ruim 40.000 bezoe-
kers trok. Joshua Kayn is een opko-
mend talent die zijn sporen als DJ nog
moet verdienen.

Mr. Johnson uit Zwolle, zoon van een
voormalig slager in Vorden, zal even-

eens in zijn geboorteplaats een optre-
den verzorgen. D.J. Nils Leferink is ook
een ‘coming- man’ die inmiddels al
een optreden in Paradiso achter de
rug heeft.. Zijn specialisme: aan vier
tafels tegelijk muziek draaien! Tot slot
is er die avond een optreden van Leroy
Delona. Ook zullen er tijdens het festi-
val ‘erotic dancers’ optredens verzor-
gen. Hendy Koele namens de organisa-
tie: ‘We bieden die avond een attrac-
tief programma, waaraan de jeugd on-
getwijfeld veel plezier zal beleven. We
zijn blij dat uitzendbureau ‘Europla-
nit’ bereid is gevonden om dit D.J. Fes-
tival te willen sponsoren’, zo zegt hij.
Behalve het luisteren naar muziek,
zijn er in zaal "De Herberg" die avond
meerdere activiteiten. Zo is er een mo-
biele kapsalon, waar de jeugd zich gra-
tis kan laten knippen of een hair-sty-
ling kan ondergaan. 
Kaarten voor het D.J. Festival zijn ver-
krijgbaar bij Jim Heersink haarmode,
"De Herberg" en "de Rotonde" (allen in
Vorden).

Club 555 presenteert 
D.J. Festival in winterse sferen

Vorig jaar is in Vorden de ‘Club 555’ opgericht, een club die zich ten doel
heeft gesteld D.J. Festivals voor jongeren op te zetten. Behalve het muzika-
le aspect wil de ‘Club 555’, bestaande uit Hannie Hendriksen, Wendy Vrie-
ler, Volkert Maarseveen. Thomas Kniewaller en Hendy Koele en die zich
presenteert namens ‘Hendy en Co’, tevens proberen om na aftrek van de
onkosten, het resterend bedrag aan een goed doel over te maken.

DJ Quintin

En dan ben je werkeloos, je hebt
schoolgaande kinderen, hypotheeklas-
ten, wat te doen? Je zou er zeer gede-
primeerd van kunnen geraken. Je ge-
loof in eigen ‘kunnen’ verliezen. Hoe
kom je uit die impasse? Men zou zich
dan bijvoorbeeld kunnen wenden tot
Ineke de Hoogen, die aan de Baakse-
weg 1 in Vorden de praktijk ‘Re-Visie’
runt, een praktijk die hulpverlening
biedt aan bijvoorbeeld mensen die
niet lekker in hun vel zitten. (Re-Visie
is een nieuwe manier van ‘tegen din-
gen aankijken’. Bekijken hoe mensen
op bepaalde zaken reageren). Eén van
haar specialisaties is advies en onder-
steuning bieden aan mensen die lang-
durig werkeloos zijn.

Ineke de Hoogen: ‘Voordat mensen
een relntegratietraject ingaan, kun-
nen ze bij mij een voortraject volgen,
waarbij cliënt en ik samen proberen
om op een aantal vragen antwoord te
vinden. Ik probeer de mensen zelf te
laten denken. In eerste instantie pro-
beren om de mensen weer zelfvertrou-
wen te geven. Ik probeer ze bij te bren-
gen wat ze kunnen. Wat zouden ze
graag willen? Welke baan zouden ze
graag uitoefenen? Het biedt natuur-
lijk geen garantie dat ze zomaar weer

een baan vinden. Wat ik wel merk, de
mensen gaan bij mij met een duidelij-
ke visie de deur uit en wat heel erg be-
langrijk is, gemotiveerd! Ze zijn er dan
van overtuigd dat het ‘in de put zitten’
of ‘zielig doen’ absoluut niet helpt bij
het vinden van een baan.

Ik probeer de mensen te leren om als
het ware manager te zijn van hun ei-
gen probleem. Het gaat er namelijk
niet om, wat is geweest, het gaat om
Nu en bovenal om zijn of haar toe-
komst. Kortom in een aantal van 4 tot
6 sessies van elk circa anderhalf uur
probeer ik de cliënten meer zelfver-
trouwen bij te brengen. Wanneer ze
dan een integratietraject zijn inge-
gaan komen ze tussentijds nog wel
eens bij mij terug. Ze weten het dan in-
middels, ik sta aan de kant van de
cliënt’, zo zegt Ineke de Hoogen. Ook
mensen met privé problemen thuis, of
op het werk kunnen bij haar terecht.

ZELFVERTROUWEN
Ineke: ‘Mensen kunnen bijvoorbeeld
niet met hun baas opschieten, ze mel-
den zich ziek. Als je tijdig op die situa-
ties inspringt, kun je ze helpen. Wan-
neer de cliënt dat wenst kan ik ze na
afloop van een sessie een massage ge-

ven, zodat ze weer ontspannen naar
huis gaan. Het komt natuurlijk ook
wel eens voor dat ik na het geven van
één of meerdere sessies merk, dat het
geen zin heeft om verder te gaan. Kan
door allerlei oorzaken het geval zijn.
Dan vertel ik de cliënt dat het wellicht
beter is om de huisarts in te schakelen.
Ik maak dan een verslag over de erva-
ringen die ik met de cliënt heb opge-
daan en geef die door aan de huisarts’,
zo zegt Ineke de Hoogen.
Alvorens zij besloot haar eigen prak-
tijk ‘Re-Visie’ te beginnen was zij een
echte work-a-holic. Zegt ze: ‘Ik heb een
aantal jaren in het westen van het
land gewoond en gewerkt. Zo heb ik in
Delft meegewerkt aan een bepaald
project. Ik was voorlichtster bij het
Normalisatie Instituut (NEN normen).
Veel beursbezoeken afgelegd, een
groot aantal workshops gegeven, kort-
om een zeer hectische periode. Mijn
man Willem is boswachter bij ‘De
Graafschap’, een beheerseenheid van
Natuurmonumenten. Wij wonen hier
nu enkele jaren aan de Baakseweg. Na
mijn komst in Vorden heb ik diverse
cursussen gevolgd, waaronder een
HBO counseling opleiding.

In mijn vrije tijd werk ik enkele uren
per week in de wereldwinkel, hier in
Vorden. Verder ben ik bestuurslid van
het Rode Kruis in Zutphen. Daar zijn
we momenteel druk doende om gel-
den bijeen te krijgen om een PAM (Per-
sonen Ambulance Materiaalwagen) te
kunnen aanschaffen. Daarvoor orga-
niseren we tal van acties’, zo zegt Ine-
ke de Hoogen. Wat betreft haar prak-
tijk ‘Re-Visie’ kan men meer informa-
tie verkrijgen via www.re-visie.nl of
0575-550956 of 06- 22254718.

Ineke de Hoogen helpt mensen om
weer lekker in hun vel te zitten

Het was eind vorige week weer volop raak in de media. Radio, TV, kranten
gaven informatie over de slechte economische vooruitzichten in de auto-
branche, waarbij honderden banen op de tocht komen te staan. Boven-
dien slecht nieuws vanuit de supermarktbranche. Het concern Laurus
met ketens als Super de Boer, Edah, Konmar heeft vanwege onder meer re-
organisaties en de prijzenoorlog miljoenen verlies geleden, waardoor
Laurus heeft moeten besluiten om de 276 Edah filialen en 44 Konmar ves-
tigingen te verkopen. Albert Heyn wordt in de branche als ‘eventuele’ ko-
per genoemd. De kans is dan groot dat er diverse Edah winkels zullen wor-
den gesloten, hetgeen ongetwijfeld ook in het oosten van het land tot ver-
lies van banen zal leiden.

Ineke de Hoogen

Woensdagmiddag 15 februari gaat de
NBvP Vrouwen van Nu Vorden op ex-
cursie naar Zevenaar, alwaar een zui-
velboerderij met bijzondere koeienras-
sen, o.a. waterbuffels, wordt bezocht.
Verder is het programma een verras-
sing. Vertrek om 13.00 uur.

Diezelfde dag, maar dan ’s avonds in
'de Herberg', komt dhr. Theo Roes uit
Doetinchem; vertellen over zijn vader
Frans Roes, die bekend werd als Her-
man van Velzen, schrijver in dialect
over Aorent Peppelkamp en vele ande-
ren.

NBvP Vrouwen van Nu

Zaterdag 25 maart wil men
weer een rommelmarkt/boe-
kenmarkt houden.

Heeft u thuis nog wat spulletjes
waar u op uitgekeken bent of
boeken die u niet meer leest, le-
ver deze dan in bij de balie van
"de Wehme" vanaf maandag 13
maart t/m donderdag 23 maart
a.s.

Rommelmarkt
in Sensire 
"de Wehme"

Deze speedowedstrijd vond zaterdag-
middag plaats in Groenlo waar de
zwemverenigingen uit Groenlo, Aal-
ten, Winterswijk, Genderingen, Lich-
tenvoorde, Borculo en Lochem het te-
gen elkaar opnamen . Vreugde volle
gezichten omdat een B-limiet was ge-
zwommen, met hier en daar een pruil-
lipje om diskwalificaties op grond van
eigen fouten, zo zou de stemming om-
schreven kunnen worden. Net niet in
de prijzen echter zeker noemenswaar-

dig waren de prestaties van Judith Ste-
geman, Lotte Eisink, Milou Tjoonk en
Britt Markerink.

1E PLAATSEN WAREN ER VOOR:
Daan Nijland en Niels Tjoonk (100m.
rugslag).

2E PLAATSEN WAREN ER VOOR:
Daan Nijland (100m. vrije slag en
200m wisselslag)

3E PLAATSEN WAREN ER VOOR:
Rik Lok (100m. schoolslag), Luuk Nij-
land (50m. vlinderslag en 100m rug-
slag) en Merel Wilgenhof (100m. vrije-
slag)

Speedo Berkelduikers
28 deelnemers, 55 starts, 30 PR's en
8 podiumplaatsen, zie hier de goe-
de cijfers van de Berkelduikers uit
Lochem en omgeving.

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

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

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

centrum. Op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen van 9.00 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 maandagmiddag en bin-
go woensdagmiddag in het Dorps-
centrum.

FEBRUARI:
8 ANBO Klootschietgroep de Kleine

Steeg
8 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

8 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

9 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 ANBO Diaklankbeeld in 't Stamper-

tje
13 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
15 ANBO klootschietgroep de Kleine

Steege
15 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
15 NBvP vrouwen van Nu middagex-

cursie Zevenaar
15 NBvP vrouwen van nu Verhalen-

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

trum
22 ANBO Klootschietgroep de Kleine

Steege
22 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
22 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum
23 PCOB in het Stampertje Poppen

vrogger en noe
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
24-25-26 Kranenburgs Carnaval
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70 plussers in de Wehme info 55
20 03

27 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

28 Chr. Vrouwenbeweging Passage
Jaarvergadering



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

Sustain zal de avond openen. Eind
2003 kon deze band echt van start, na-
dat er eerst een jaar nodig was geweest
om een geschikte drummer en bassist
te vinden. De debuutcd met 11 num-
mers werd lovend ontvangen door
toonaangevende bladen als Aard-
schok, Rock Tribune, Headache en
Mindview. Al voordat Sustain begon
hadden de leden van de band samen
zo'n 1000 optredens achter hun naam
staan, dit zijn er alleen maar meer ge-
worden toen Sustain begon. 
Na Sustain zal Cooper het podium be-
treden. Met deze band die hardrock in
de geest van Toto en The Scorpions
speelt, halen we zo mogelijk nog meer
ervaring in huis. 

De bandleden speelden samen met
wereldberoemde bands als Jeff Scott
Soto, Arjen Lucassen, Steve Lukather,
Tim Pierce, Steve Fister en Doug Al-
drich. Deze ervaring betaald zich uit
in een geweldige rockshow. Ook van-
avond is de Rockstake weer niet te mis-
sen!

Cooper en Sustain in de Rockstake

Aanstaande zaterdag een stevig avondje hardrock in de Rockstake met
Cooper en Sustain. Twee doorgewinterde metalbands, die weten wat het is
om op een podium te staan. Beiden ook kregen over hun laatste cd
lovende recensies. Niet voor niets! Dit zijn topbands, een genot voor het
oor van de ware hardrockliefhebber.

Vele leden van de HAMOVE zullen hun
materiaal tentoonstellen.Tonnie Was-
sink (zie foto) Andre Martens en Barry
Wassink zijn enkele namen die aanwe-
zig zullen zijn en het een en ander ver-
tellen over het afgelopen en komende
seizoen.Ook zullen er een aantal
stands aanwezig zijn die informatie
geven over het rijden,sleutelen en ko-
pen van kleding,onderdelen of com-
plete minibikes.

Op donderdag 16 februari is er de be-
kende filmavond van de HAMOVE bij
zaal Wolbrink te Hengelo.De presenta-
tie is in handen van Rudie Kreunen
van Kreunen film en video produc-
ties.In deze film zijn er verschillende
activiteiten te zien van het afgelopen
jaar bij de HAMOVE.Enkele thema's
die aan bod komen zijn:de Veteranen
jubileumrally,Minibikes,Off-Road uit
de oude doos.Verder is er de Hamova-

ria met korte verslagen van de kermis-
race,Ten Kate Honda meeting enz.De
jaarlijkse wegrace komt ook ruim aan
bod met de overwinning van het
racende HAMOVE lid Hans Smees in
de 250-cc klasse.Tonnie Wassink, Mile
Pajic, Swen Ahnendorp en Andre Mar-
tens zullen ook te bewonderen zijn
net als het Yamaha Racing Support
Team van Torleif Hartelman.

Wat zeker de moeite waard is zijn de
on-board beelden die een indruk ge-
ven wat de rijder ziet in een rondje
Varsselring.Beide evenementen zijn
gratis van entree.

Mini motor en wegrace-info dag
plus filmavond Hamove

Op zondag 12 februari is er de jaarlijkse mini-motor en wegrace info
dag.Dit gebeuren dat georganiseerd zal worden door Slick 96 zal plaats-
vinden tussen 13.00 en 17.00 uur in de bekende Varssele molen aan de
"Varsselring" te Hengelo (Gld).

Op 17 jarige leeftijd tekende ze haar
eerste platencontract. Sindsdien heeft
ze samengewerkt met Linda Ronstadt,
Joan Baez, Kris Kristofferson, Flaco Ji-
menez en Nancy Griffith, om slechts
enkelen te noemen. Belnvloed door
haar Mexicaanse afkomst ontwikkel-
de Hinojosa in de loop der jaren een
eigen, unieke stijl. Haar muzikale
prestaties bezorgden haar diverse prij-
zen en onderscheidingen. Haar popu-

lariteit heeft ze, naast haar muzikale
talent ook te danken aan haar gevecht
tegen de sociale misstanden in haar
land. Ze zag hoeveel er mis is in de
Amerikaanse samenleving, zoveel on-
recht, discriminatie, noem maar op.
De Mexicaanse arbeiders worden er
stelselmatig uitgebuit. Veel Mexica-
nen verblijven illegaal in het land en
knappen er het vuile werk op, getole-
reerd zolang ze bruikbaar -  daarna
worden ze weer uitgekotst. Inmiddels
is Hinojosa een soort woordvoerder ge-
worden van de Mexicaanse bevolking
in de Verenigde Staten. De songs van
Hinojosa hebben stuk voor stuk in-
houd. De teksten in haar liedjes ver-
woorden haar kritiek op de VS alsook
op Mexico. Het zijn reflecties van de
vaak harde werkelijkheid. 
Haar Engels- en Spaanstalige reper-
toire bestaat uit prachtige songs,
soms ingetogen, dan weer vrolijk en
uitbundig met Mexicaanse klanken. 

Voor informatie over aanvang, etc. zie
Contactje.

Tish Hinojosa
Op zaterdag 18 februari geeft de
Amerikaans/Mexicaanse zangeres
Tish Hinojosa (& company) een
concert in de grote zaal van Erve
Kots te Lievelde. Tish Hinojosa
werd geboren als dochter van Mexi-
caanse immigranten. Tish groeide
op in San Antonio, Texas met
Spaanstalige Tex-Mex en Conjunto
die op de lokale stations te beluis-
teren zijn. Ze werd (15 jaar jong)
ontdekt door een scout van een
Mexicaanse platenmaatschappij
die haar hielp met de ontplooiing
van haar muzikale talent.

Nog even en het Carnaval in de Kra-
nenburg barst weer los, maar voor-
dat het zover is moeten de vrijwilli-
gers van de carnavals vereniging
nog wel op 4 en 11 februari deur
aan deur om de loten te verkopen
voor de gratis kindermiddag op
zondag 26 februari.

Deze middag die wederom gehouden
word in de sporthal van basisschool
"de Kraanvogel", zal voor de kinderen
geheel gratis zijn, ze worden dan ook

voorzien van eten en drinken, tevens
zal deze middag Theater Fiets opre-
den, het festijn begint met een op-
tocht met de nieuwe prins, deze zal op
zaterdag de 25e zijn opwachting ma-
ken, als de kinderen vermaakt worden
in de sporthal zullen de ouders ver-
maakt worden in de tent door eerst
Kas Bendjen en daarna The Avalanche.
Natuurlijk kan ook dit jaar de play-
backshow niet ontbreken, deze vind
dan ook plaats op de vrijdag avond
door jong en oud en voor jong en oud.

De zaterdag staat in het teken van een
ouderwetse carnavalsavond, met alles
er op en eraan met natuurlijk het af-
scheid van Prins Frits en zij adjudant
André maar zeker ook met de onthul-
ling van de nieuwe Prins en adjudant.
Een kleine hint is op zijn plaats:"met
de "stoete"van zijn adjudant knutselt
hij door achterhoekland".  De Muzika-
le omlijsting is deze avond in handen
van Trio Bachus.

Kranenburgs Carnaval toch uniek.

Kranenburgs Carnaval telt de
dagen af

Overgewicht is ongezond. Mensen
met een gezond gewicht zijn vaak fit-
ter, hebben een betere conditie, voelen
zich lichamelijk en vaak geestelijk lek-
kerder. Overgewicht is dus niet goed
voor je lichaam, er is meer kans op sui-
kerziekte, hoge bloeddruk, hart- en
vaatzicketen en rug- en gewichts-
klachten. Gezien de verontrustende
toename van overgewicht en denodige

kosten die het met zich mee brengt, is
de dietiste opgenomen in het Basis-
pakket. 
De basisverzekering is een nieuwe
zorgverzekering die geldt voor ieder-
een. Er is geen verschil tussen particu-
lier en ziekenfonds. Iedereen mag er
gebruik van maken. Met een verwij-
zing van uw huisarts kun u bij een die-
tiste terecht voor dieetadvisering en
gezonde voeding met de maaltijd-
schijf.
Dietiste Hennie Sweerink-Stege uit
Baak geeft u daarover graag advies, tel.
(0575) 44 18 09.

Gelukkig wordt de dietiste nu vergoed via de Basisverzekering

Voorkom overgewicht!
Het voedingscentrum geeft voor-
lichting over de Balansdag. Mis-
schien heeft u het gezien op t.v. of
kent u de brochures.

1E PRIJS: € 15,-
Hans Houwen De Doeschot 11 Vorden

2E PRIJS: € 12,50
W.B. Mijnen Pasmanshaard 22 Ruurlo

3E PRIJS: € 10,-
Jeanette Vos Vloed 51 Hengelo

4E T/M 10E PRIJS: € 5,-
A.M. van Hardeveld Wilhelminalaan 5 Harfsen
Margreet van der Vrugt Weth. Spekkikstraat 3 Toldijk
Mevrouw Smallegoor-Bobbink Almenseweg 62a Vorden
B.C. Nagtegaal Scheurkamp 36 Warnsveld
Mevrouw Hebbink-Gesink Halseweg 61 Halle
R. Meijerman Priesterinkdijk 14a Zelhem
J. van Amstel van Vollenhovenlaan 9 Vorden

Prijzen zijn af te halen tot en met 24 februari bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te
Vorden.

KERSTKLEURPLAAT

1E PRIJS: € 15,-
Wouter de Buyzer Ardinckhoek 2 Zelhem

2E PRIJS: € 10,-
Daan Corporaal Dorpsstraat 7 Wichmond

3E PRIJS: € 7,50
Mike Claver Oranjehof 40 Hengelo

4E T/M 15E PRIJS: € 5,-
Ramoeni Luimes Tulenstraat 2a Breedenbroek
Koen Meutstege Haarkamp 50 Ruurlo
Jeremy Bosch Larenseweg 4 Vorden
Eline van Duinen Het Ham 29 Warnsveld
Robin Wijs Holtmaet 8 Vorden
Sharon Geubel Paul Rodekolaan 35 Zutphen
Stefanie Brinkman Soerinkweg 1 Barchem
Florianne Dorenbos Meerhuysen 18 Amstelveen
Marloes Rozendaal Walterslagweg 10 Baak
Stefan Weenk P. v. Vollenhovenlaan 4 Vorden
Wouter Denkers Singel 13 Hengelo
Arie Reinderink Raadhuisstraat 9b Vorden

De prijzen zijn af te halen tot en met 24 februari bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
te Vorden.

Uitslag weekblad Contact
KERSTPUZZEL 



De politie is een onderzoek gestart
naar de mishandeling van een 13-
jarige jongen uit Doetinchem.

De mishandeling vond plaats
op zondag 29 januari tussen
17.00 en 17.30 uur bij de vijver
aan de Bosstraat. De 13-jarige

was samen met twee vrienden
bij de vijver. Hier werd hij opge-

wacht door een groepje van vijf jongens. Eén
van de jongens uit het groepje schopte de 13-
jarige in zijn buik en sloeg hem in zijn ge-
zicht. Na wat geschreeuw over en weer is de 13-
jarige met zijn vrienden op de fiets wegge-
gaan. De politie wil in verband met het onder-
zoek graag in contact komen met getuigen. Zij
kunnen bellen naar tel.  0900 8844.
Een 17-jarige scooterrijder uit Wehl raakte
maandagmorgen 30 januari omstreeks 8.35
uur gewond bij een aanrijding met een 22-jari-
ge automobilist uit Ulft. De scooterrijder reed
achter de automobilist over het Zaagmolenpad
in Doetinchem. Ter hoogte van het
Graafschapcollege wilde de automobilist links-
af slaan om in de berm te parkeren. De scoo-
terrijder had dit te laat door met een aanrij-
ding als gevolg. Hij moest met onbekende ver-
wondingen per ambulance naar het zieken-
huis worden overgebracht. Twee jongens uit
Steenderen, 15 en 16 jaar oud, werden
omstreeks 16.50 uur betrapt door winkelper-
soneel van een winkel in de Hamburgerstraat
te Doetinchem. Zij hadden elk een flesje par-
fum weggenomen. Zij werden overgedragen
aan de politie, die de ouders in kennis stelde.
Ze zullen worden doorverwezen naar een pre-
ventieproject waar een passende maatregel
getroffen zal worden. 
Een 16-jarige fietsster uit Doetinchem raakte
dinsdagmiddag 31 januari rond 13.55 uur ge-
wond. Ze fietste samen met een 15-jarig meisje
uit Drempt over de Rijksweg. Doordat één van
de meisjes chips uit de tas, die bij de ander aan
het stuur hing, probeerde te pakken, kwamen
beiden ten val. De Doetinchemse had een pijn-
lijke rug en bekken en werd voor onderzoek
per ambulance overgebracht naar het zieken-
huis. Een 36-jarige Doetinchemse werd rond
12.10 uur betrapt op winkeldiefstal in een win-
kel aan de Hamburgerstraat. Ze had een vest

ter waarde van € 20,-- meegenomen zonder te
betalen, maar werd gezien door winkelperso-
neel. Ze werd aan-gehouden door de politie en
overgebracht naar het politiebureau. Met een
boete van € 140,-- op zak mocht ze weer naar
huis.
Vanaf een parkeerplaats op de hoek Kloos-
straat/Marsmanstraat in Doetinchem werd in
de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 fe-
bruari gele Mercedes vrachtauto, type 410D
met een lichtbak met oranje zwaailichten en
een stootbumper aan de voorzijde, weggeno-
men. De vrachtwagen is voorzien van het ken-
teken 90-BL-KV. Mocht u deze vrachtwagen
ergens hebben gezien dan wordt u verzocht
contact op te nemen met de politie in
Doetinchem via tel. 0900-8844.
De Doetinchemse politie heeft in de nacht van
vrijdag 3 op zaterdag 4 februari een 18-jarige
Doetinchemmer en een 17-jarige jongeman uit
Wehl aangehouden op verdenking van mis-
han-deling van een 20-jarige man uit
Doetinchem. De politie kreeg omstreeks 4.15
uur melding van een vechtpartij op de
Omdraai in Doetinchem. De politiemensen
zagen dat het slachtoffer op de grond lag en
werd geschopt door de twee verdachten. Zij
werden hierop aangehouden voor mishande-
ling. Het slachtoffer werd per ambulance naar
het ziekenhuis overgebracht en kon na behan-
deling huiswaarts keren. Uit ongenoegen dat
hij een café in Doetinchem was uitgezet,
maakte een 41-jarige Doetinchemmer amok.
Hij schopte tegen de deur van het horeca-eta-
blissement en toen de politie hem vroeg weg te
gaan, deed hij dit niet. Toen hij de politiemen-
sen ook nog beledigde, werd hij aangehouden.
De politie van Doetinchem hield verder twee
mannen aan op verdenking van handel in
drugs. De twee Doetinchemmers, respectieve-
lijk  20 en 22 jaar, werden aangehouden op het
Erdbrink-plein in Doetinchem. Bij het fouille-
ren trof de politie bij elk van hen twee zakjes
drugs aan. Hierop werden ze aangehouden en
overgebracht naar het politiebureau. De poli-
tie heeft de zaak in onderzoek. 
Personeel van een winkel aan de Hamburger-
straat in Doetinchem heeft zaterdag 4 februa-
ri een winkeldievegge aan de politie overgedra-
gen. De 40-jarige vrouw uit Aalten had twee

dames-tasjes uit de winkel gestolen. Tegen de
vrouw is proces verbaal opgemaakt. 
De politie reed in de nacht van zaterdag 4 op
zondag 5 februari omstreeks 4.30 uur achter
een slingerende auto op de Schiphorsterstraat
in Toldijk. De 20-jarige bestuurder van de auto,
een inwoner van Den Bosch, werd aangehou-
den en de blaastest wees uit dat zijn alcohol-
promillage 1,5 promille was. Hij bleek daarbij
een beginnend bestuurder, dus werd zijn rijbe-
wijs ingenomen en werd proces verbaal opge-
maakt. Beginnend bestuurders zijn bestuur-
ders aan wie na 30-3-2002 voor het eerst een rij-
bewijs is afgegeven. Gedurende die periode
worden bepaalde overtredingen, waaronder
snelheid en alcohol, geregistreerd en zij krij-
gen daarvoor strafpunten. Bij een bepaald aan-
tal strafpunten wordt hen het rijbewijs ontno-
men. Voor beginnende bestuurders is per 1
januari de wettelijke alcohollimiet 0,2 promil-
le, in plaats van de voor andere bestuurders

geldende, 0,5 promille. Een vechtersbaas, die
herrie schopte in een horeca-etablissement in
de Doetinchemse binnenstad, werd aangehou-
den wegens mishandeling. De 17-jarige jongen
uit Lochem had o.a. een 19-jarige
Doetinchemmer geslagen. Ook twee mannen,
die omstreeks 01.45 uur aan de Ampsen in
Doetinchem met elkaar op de vuist waren
gegaan, werden aangehouden. De Doetin-
chemmers, respectievelijk 23 en 20 jaar oud,
kregen ruzie en raakten slaags. De 20-jarige
man gebruikte daarbij een mes. Toen de politie
hem wilde aanhouden, richtte hij zijn woede
op de agenten. Uiteindelijk liet hij zich aan-
houden en reden de agenten met hem naar het
ziekenhuis om een verwonding te laten behan-
delen. De andere man is, op verdenking van
mishandeling, eveneens aangehouden. Beide
mannen werden in verzekerde bewaring
gesteld.

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar
het gevonden babylichaampje in een vijver aan
de Torontostraat in Doetinchem heeft een gra-
tis getuigenlijn geopend, zodat mensen over-
dag direct bij rechercheurs van het onder-
zoeksteam terecht komen. Hiermee hoopt het
team schroom bij mensen, die anders niet zou-
den bellen, weg te nemen. De één belt wel, de
ander wil liefst direct met een rechercheur van
het onderzoeksteam praten. Reden voor het
politieteam dat onderzoek doet naar het
gevonden babylichaampje  om overdag een
gratis getuigenlijn beschikbaar te hebben.
Via tel. 0800-0233394 komen mensen tussen
09.00 en 17.00 uur direct bij rechercheurs van
het speciaal voor dit onderzoek opgeroepen
Team Grootschalig Opsporing (TGO) terecht.
Deze rechercheurs komen uit alle delen van de
politieregio Noord- en Oost-Gelderland en wor-
den speciaal voor dit onderzoek in de
Achterhoek ingezet.
Belt u op een ander moment, dan is de tele-
foon doorgeschakeld naar het Politie Service
Centrum in Apeldoorn en wordt u zonodig

doorverbonden naar één van de rechercheurs.
In de afgelopen dagen heeft er een uitgebreid
technisch onderzoek plaatsgevonden in, en in
de omgeving van, de vijver. Hierbij werden
Technisch rechercheurs van de eigen politieor-
ganisatie en van het Nederlands Forensisch
Instituut ingezet. Bij het onderzoek werden tot
twee keer toe groepen ME-ers opgeroepen voor
ondersteunende werkzaamheden. De brand-
weer Doetinchem zorgde ter plaatse onder-
meer voor huisvesting, verlichting en voeding
voor de politiemensen.
Het buurtonderzoek is nog steeds niet afge-
rond en zal deze week nog duren. De recher-
cheurs merken, dat sommige buurtbewoners
duidelijk zijn aangeslagen door het gebeurde
in hun wijk. Het Bureau Slachtofferhulp zal
eventuele hulpverzoeken behandelen en men
kan ook zelf contact met deze instelling opne-
men via tel. 0314-334870.
Tot slot doet de politie nog steeds een drin-
gend beroep op mensen die iets weten, dat in
verband met het vinden van het lichaampje
kan worden gebracht, om te bellen.

Politieberichten

Rechercheteam opent gratis getuigenlijn



Inloopavond
voor 

vrouwen
gaat niet

door
De inloopavond
voor vrouwen gaat
in de maand
februari niet door
vanwege vakantie
van Ellens Eethuis-
je. De bijeenkomst
stond gepland op
16 februari. De vol-
gende inloopavond
zal nu op  16 maart
worden gehouden.

Vanuit de alternatieve hoek wordt er echter anders-
tegen deze gedragstyperingen aangekeken en is men
van mening dat deze kinderen komen met een hoger
doel, een boodschap die door ons begrepen moet
worden. Vanuit die visie zijn de betrokken volwas-
senen degenen, die hulp nodig hebben om deze
‘nieuwetijds’ kinderen te leren begrijpen. Maar wat
te doen als je kind hyperactief is en de dagen door-
stuitert of als je kind keer op keer gekwetst wordt,
omdat het de wereld om zich heen niet begrijpt en
niet kan ordenen. En hoe om te gaan met een wereld
die jouw kind niet begrijpt en die je goedbedoelde
maar vaak slecht bruikbare adviezen geeft. Vraagt
het gedrag om medicatie of om opname of vraagt

het van de volwassenen dat ze hun intuïtie volgen en
op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe
antwoorden? 
Na jaren werkzaam te zijn geweest in de kinder- en
jeugdpsychiatrie stelde Hanneke van Dam zich die
vraag. Binnen de opleiding voor energetisch thera-
peut vond ze aanknopingspunten en nieuwe en
bruikbare inzichten, vanuit een diep respect voor
het wezen van kind en volwassene, nieuwe kansen
en mogelijkheden tot groei. Nog steeds werkt Van
Dam in de kinderpsychiatrie als ouder-kind bege-
leidster. Daarnaast heeft ze samen met een collega
therapeut het centrum ‘Centrum La Luna’ voor al-
ternatieve zorg opgericht.

Lezing over drukke kinderen
en kinderen met ‘ander’ gedrag

Op 2 maart verzorgt Hanneke van Dam in de bibliotheek van Zelhem een lezing over Nieuwetijdskin-
deren (20.00 tot 22.00 uur). Toegangskaarten gratis verkrijgbaar bij de bibliotheek (tel. 0314-621420). 
Tegenwoordig wordt bij drukke kinderen regelmatig de diagnose PDD of ADHD gesteld. Ze worden be-
schouwd als kinderen met een psychiatrische stoornis en als zodanig vaak benaderd vanuit gedragsge-
richte behandelplannen en met medicatie als Ritalin of Dexamfetamine.

Op zondagmiddag 12 februari ver-
zorgt het IVN ‘de Oude IJsselstreek’ de
winterwandeling in het kader van de
vierseizoenenwandeling. De wandel-
tocht gaat door het waterwingebied
‘de Pol’ met  zijn rivierduinen en
glooiingen. Tijdens zo'n vierseizoe-
nenwandeling wordt er vooral aan-
dacht besteed aan dat wat er op dat
moment  te zien, te horen of te rui-
ken is. Er wordt nu vooral gekeken

naar het landschap, de knoppen aan
de bomen en geluisterd of de vogels al
aan het voorjaar beginnen te denken.
De wandeling start om 14.00 uur  bij
café 't Onland, Rekhemseweg 175 in
Gaanderen en duurt ongeveer 2 uur.
Deelname is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage is welkom. 
Voor inlichtingen kunt u bellen met
mevr. Gerrie Til, tel. 0314-625536.

Vierseizoenenwandeling



Wedstrijdprogramma
Sparta

Zaterdag  11 februari. Sparta dames
D4-Verhoeve/Focus dames D2.
Aanvang: 14.30 uur; Sparta dames
D5-Verhoeve/Focus dames D4. Aan-
vang: 14.30 uur; Sparta jongens JB1-
VCV jongens JB1. Aanvang: 14.30
uur.
Sparta dames D1-Set-Up’65 dames
D3. Aanvang: 16.30uur; Sparta
meisjes MA1-Halley meisjes MA1.
Aanvang: 16.30 uur; Sparta heren
H1-ROHDA heren H1. Aanvang:
16.30 uur.

Wedstrijdprogramma 
V.V. Zelhem

Zaterdag 11 februari. Pupillen
(zaal). Zelhem E1-Zelos E1. Aanvang:
9.00 uur; HC ’03 E5 meisjes
Veldhoek -Zelhem E3 meisjes.
Aanvang: 8.30 uur; Kilder E3-
Zelhem E4 meisjes. Aanvang: 9.10
uur; Zelhem F1-Viod F12. Aanvang:
13.00 uur.
Pupillen (veld). Westervoort D2-
Zelhem D1. Aan-vang: 11.15 uur;
HSC ‘21/Brein D5-Zelhem D2.
Aanvang: 11.30 uur; Doetinchem
E5-Zelhem E4. Aanvang: 9.00 uur.
Junioren. Vios Beltrum A2-Zelhem
A1. Aanvang: 14.00 uur; KSV C1-
Zelhem C1. Aanvang: 14.00 uur.
Zondag 12 februari.
Senioren. Trias 1-Zelhem 1.
Aanvang: 14.30 uur; Gendringen 2-
Zelhem 2. Aan-vang: 10.30 uur;
Varsseveld 4-Zelhem 3. Aanvang:
9.30 uur; Zelhem 4-RKZVC 6.
Aanvang: 9.30 uur; Zelhem 5-
Ruurlo 8. Aanvang: 9.30 uur; Pax 7-
Zelhem 6. Aanvang: 11.30 uur;
Zelhem dames 1-Sc Eibergen dames
1. Aanvang: 11.30 uur.

Wedstrijdprogramma 
S.V. Halle

Zaterdag 11 februari.
Junioren. Halle A1-AD ´69 A2.
Aanvang: 14.30 uur; Groessen C2 -
Halle C1. Aanvang: 12.45 uur; Halle
D1 - Rheden D2. Aan-vang: 10.30
uur.      
Zaalcompetitie pupillen. DZC ´68
E6 - Halle E1. Aanvang: 16.20 uur;
Halle E2 – DZC ´68 E 11. Aan-vang:
9.50 uur; Concordia W F2 - Halle F1.
Aan-vang: 13.00 uur.    
Zondag 12 februari. 
Senioren. Halle 1-Stokkum 1.
Aanvang: 14.30 uur; Vios B. 3-Halle
2. Aanvang: 10.00 uur; Halle 3-Grol
7. Aanvang: 10.00 uur; Marienveld 3-
Halle 5. Aanvang: 10.00 uur; Halle
dames 1-Wolfersveen dames 2.
Aanvang: 13.00 uur.   

Wedstrijdprogramma 
V.V. Wolfersveen

Zaterdag 11 februari. Junioren. Erix
C1-Wolfersveen C1. Aanvang: 13.00
uur; Babberich D1-Wolfersveen D1.
Aanvang: 11.30 uur; Wolfers-veen
D2-Groessen D6. Aanvang: 10.00
uur.
Zondag 12 februari. Senioren.
Wolfersveen 1-Spijk Vooruit 1.
Aanvang: 14.30 uur; Wolfersveen 2-
Longa ’30 9. Aanvang: 10.30 uur;
Wolfersveen 3-Neede 7. Aanvang:
10.00 uur; Lochuizen dames 1-
Wolfersveen dames 1. Aanvang:
10.30 uur; Halle dames 1-
Wolfersveen dames 2. Aanvang:
13.00 uur.

Wedstrijdprogramma
HC ‘03

Vrijdag 10 februari.
Senioren  (Zaalvoetbal).
HC '03 2-HSC '21/Brein 2. Aanvang:
22.00 uur;HC '03 4-RUVO 7.
Aanvang: 20.00 uur;
ZVDirekt/Hartgers 2-HC '03 3.
Aanvang: 20.00 uur.
Zondag 12 februari.
Senioren. 
HC '03 1-Longa '30 1. Aanvang: 14.30
uur; HC '03-GSV '38 2. Aanvang:
10.30 uur; VVG '25 2-HC '03 3.
Aanvang: 10.30 uur; HC '03 4-Klein
Dochteren 2. Aanvang: 9.30 uur; HC
'03 5-Be Quick Z. 6. Aanvang: 12.30
uur; Stokkum 3-HC '03 6. Aanvang:
11.30 uur; Erica '76 7-HC '03 7.
Aanvang: 10.00 uur; KSH dames 1-
HC '03 dames 1. Aanvang: 10.00 uur.
Maandag 13 februari. 
Senioren.  
(Zaalvoetbal). ZVZ 1-HC '03 2.
Aanvang: 21.00 uur.

Irene speelt in
Mariënvelde

De Ruurlose toneelvereniging Irene
voert op vrijdag 17 en zaterdag 18
februari het blijspel ‘Geen been om
op te staan’ van J. Hemmink-Kamp
op in zaal Heutinck te Mariënvelde.
De uitvoeringen beginnen om 20.00
uur en de entree bedraagt ¤ 5,-.
Voor de senioren van Ruurlo en
omgeving wordt op zaterdagmid-
dag 25 februari nog een middagop-
voe-ring verzorgd bij de
Keizerskroon in Ruurlo. Hier begint
de voorstelling om 14.00 uur en is
de entree gratis.

Uitgave Kronyck met artikelen over
Zelhem

In de ‘Kronyck’ van december 2005
(uitgave nr. 118) staan enkele leuke
artikelen over het Zelhems cultuur-
goed. ‘Van erve Tenk tot echt erf-
goedmuseum’ en ‘Mysterieus licht

op de kerktoren van Zelhem’ zijn
zeker het moeite van het lezen
waard, evenals het artikel ‘Verloren
gewaande zerken in Catharinakerk
terecht’. Liefhebbers van deze lec-

tuur kunnen telefonisch een exem-
plaar bestellen bij de Zelhemse
Oudheidkundige Vereniging
‘Salehem’, tel. 0314-622111. Het blad
kost € 4,--.

Agenda

99  ffeebbrruuaarrii  Vrouwenvereniging Stille
Kracht, Kerkhuis Hoog-Keppel.
Aanvang: 14.00 uur.
1111  ffeebbrruuaarrii  Soepactie van
Muziekvereniging Union.
1111  ffeebbrruuaarrii  Oud papier ophalen
Hummelo en Keppel.
1111  ffeebbrruuaarrii:: Het bezorgen van de
compostbestellingen door Z.S.V.
Zelos.
1111  ffeebbrruuaarrii  tt//mm  55  mmaaaarrtt
Kunstijsbaan op het middenterrein
van de natuurijsbaan Halfweg.
Open van 10.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 17.00 uur.
1133  tt//mm  1188  ffeebbrruuaarrii  Oudpapier-
container school Nijman-IJzevoorde
bij de fam. van Leur, West
Noorderbroekweg 7 in Westendorp.
Van 14 t/m 16 februari staat de oud-
papiercontainer voor de basisschool
Nijman-IJzevoorde, Halle
Nijmanweg 44 in Halle.
1144  ffeebbrruuaarrii ANBO-middag in ’t
Witte Paard in Zelhem. Aanvang
14.00 uur.
1155  ffeebbrruuaarrii:: Bijeenkomst Chr.
Maatschappelijke vrouwen-bewe-
ging Passage in cult. Centrum ‘de
Brink’. Aanvang: 20.00 uur.
1155  ffeebbrruuaarrii Spelavond NBvP
Vrouwen van Nu, Dorpshuis in
Drempt. Aanvang: 19.45 uur.

1166  ffeebbrruuaarrii Seniorenmiddag voor
de ouderen van Zelhem in de zaal
van Zorgcentrum ‘de Zonnekamp’
van 14.30 tot + 16.30 uur.
1177  ffeebbrruuaarrii Jaarlijkse ledenvergade-
ring gymnastiekver. D.V.S. Halle.
Aanvang: 19.30 uur in de kantine
van S.V. Halle. Na de pauze is er een
bingo.
1188  ffeebbrruuaarrii  ‘Valentijnsconcert’ van
Chr. Harmonie Pr. Juliana.
1188  ffeebbrruuaarrii Soepactie van
Muziekvereniging Union.
1199  ffeebbrruuaarrii ‘Kunst in de Kamer’ met
het Matangi Kwartet, bestaande uit
Maria-Paula Majoor (viool), Daniel
Torrico Menacho (viool), Karsten
Kleijer (altviool) en Nander Cirkel
(cello). Aanvang: 20.00 uur in Cult.
Centrum ‘de Brink’.
2211  ffeebbrruuaarrii::  Winterbijeenkomst
MBVO. Aanvang 14.00 uur in de
Oranjehof. 
2222  ffeebbrruuaarrii  Optreden van de band
‘Quiet’ in café ‘de Tol’,
Keijenborgseweg 1 in Zelhem. Vanaf
21.00 uur. Gratis entree.
2222  ffeebbrruuaarrii NBvP Vrouwen van Nu.
Excursie grisailleatelier en keramist
in Brummen.
2233  ffeebbrruuaarrii  Vrouwenvereniging
Stille Kracht in het Kerkhuis Hoog-
Keppel. Aanvang: 14.00 uur.

2244  eenn  2255  ffeebbrruuaarrii:: Toneeluitvoering
van Buurt- en toneelver. 'de Meene'.
Aanvang: 19.30 uur in cult. cen-
trum 'de Brink'. Entree € 5,--.
2255  ffeebbrruuaarrii  Carnavalsavond met
C.V. ‘de Plaggenstoevers’ in eetcafé
‘de Groes’. Aanvang 20.11 uur.
2288  ffeebbrruuaarrii  tt//mm  1100  mmaaaarrtt Open
luchtgeweer schiettoernooi bij S.V.
Zelhem.
44  mmaaaarrtt::  Ophalen oud papier door
de Dorpsschool Halle. Vanaf 9.00
uur.
99  mmaaaarrtt Vrouwenvereniging Stille
Kracht in het Kerkhuis Hoog-
Keppel.
1111  mmaaaarrtt Oud papier ophalen
Hummelo en Keppel.
1133  tt//mm  1188  mmaaaarrtt Oud papier contai-
ner voor de Halle Nijmanschool bij
de fam. van Leur, West
Noorderbroekweg 7 in Westendorp.
14 t/m 16 maart staat de container
bij de Halle Nijmanschool, Halle
Nijmanweg 44 in Halle.
1144  mmaaaarrtt  ANBO-middag in ’t Witte
Paard in Zelhem. Aanvang 14.00
uur.
1155  mmaaaarrtt:: Bijeenkomst Chr.
Maatschappelijke vrouwen-bewe-
ging Passage in cult. Centrum ‘de
Brink’. Aanvang: 20.00 uur.
1166  mmaaaarrtt Seniorenmiddag voor de
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1100..0000  ttoott  1144..0000  uuuurr..

ouderen van Zelhem in de zaal van
Zorgcentrum ‘de Zonnekamp’ van
14.30 tot + 16.30 uur.
1166  mmaaaarrtt Inloopavond voor vrouwen
in Ellens Eethuisje, Burg.
Rijpstrastraat 10 in Zelhem. Vanaf
20.00 uur. 
1177  mmaaaarrtt ‘In Corset’, een muzikaal
cabaret van de vier zangeressen van
Vrouw Holland. Een meeslepende
wervelende show met prachtige persi-
flages. Aanvang: 20.00 uur in cult.
centrum ‘de Brink’, Stationsplein 12
in Zelhem.
1188  mmaaaarrtt  Jeugdvoorstelling van Carlo
Vuur met ‘de Piratenschool’. Aanvang:
15.00 uur in cult. centrum ‘de Brink’,
Stationsplein 12 in Zelhem.
2200  mmaaaarrtt  tt//mm  2244  mmaaaarrtt  Oud papier
container bij de Looschool in Zelhem.
2211  mmaaaarrtt::  Winterbijeen-komst MBVO.
Aanvang 14.00 uur in de Oranjehof. 
2233  mmaaaarrtt  Lentefeest in eetcafé ‘de
Groes’. Aanvang 22.00 uur.
2255  mmaaaarrtt Voorjaarsconcert Chr.
Mannenkoor Zelhem m.m.v.
Vrouwenkoor Con Brio uit Etten in
cult. centrum ‘de Brink’. aanvang
19.30 uur.   
2266  mmaaaarrtt Concert st. Kunst in de
Kamer in cult. centrum ‘de Brink’.
Met Tomoko Kurita (viool), Rick Huls
(klarinet) Yke Viersen (cello) en
Mitsuko Saruwatari (piano). Aanvang
20.00 uur.
2299  mmaaaarrtt Muzikale verrassing in café
‘de Tol’, Keyenborgseweg 1 in Zelhem.
Vanaf 21.00 uur. Gratis entree.
66  aapprriill..  Fietsgroep MBVO. Start 14.00
uur bij de Oranjehof. 15 km  
88  aapprriill Oud papier ophalen Hummelo
en Keppel.
1111  aapprriill ANBO-middag in ’t Witte
Paard in Zelhem. Aanvang 14.00 uur.
1133  aapprriill::  Ophalen oud papier door de
Dorpsschool Halle. Vanaf 18.00 uur.
1133  aapprriill..  Fietsgroep MBVO. Start 14.00
uur bij de Oranjehof. 15 km  
1166  aapprriill Paasvuur in de Velswijk. Om
20.30 uur start de lampion-optocht en
om 21.00 uur wordt het paas-vuur ont-
stoken.
1188  tt//mm  2200  aapprriill  Oud papier container
voor de Halle Nijmanschool, Halle
Nijmanweg 44 in Halle.
1188  tt//mm  2222  aapprriill Oud papier container
voor de Halle Nijmanschool bij de
fam. van Leur, West Noorderbroekweg
7 in Westendorp.
1199  aapprriill:: Bijeenkomst Chr.
Maatschappelijke vrouwen-beweging
Passage in cult. Centrum ‘de Brink’.
Aanvang: 20.00 uur.
2200  aapprriill Seniorenmiddag voor de
ouderen van Zelhem in de zaal van
Zorgcentrum ‘de Zonnekamp’ van
14.30 tot + 16.30 uur.
2200  aapprriill..  Fietsgroep MBVO. Start 14.00
uur bij de Oranjehof. 15 km  
2200  aapprriill Inloopavond voor vrouwen in
Ellens Eethuisje, Burg. Rijpstrastraat
10 in Zelhem. Vanaf 20.00 uur. 
2211  eenn  2222  aapprriill Toneelavond oranjever-
eniging ‘Hummelo en Oranje’, De
Gouden Karper. Aanvang: 19:30 uur.
2222  aapprriill  34e Batavierenrace. Route
door diverse gebieden van de gemeen-
te Bronckhorst. Wisselpunt 14 is aan
de Wolfersveenweg in Halle en wissel-
punt 15 aan de Beunkstraat in Varssel.
2233  aapprriill  Koffieconcert van Chr.
Muziekver. Euterpe in zaal Nijhof in
Halle. Aanvang 11.30 uur.
2277  aapprriill..  Fietsgroep MBVO. Start 14.00
uur bij de Oranjehof. 15 km  
2299  aapprriill::  Oranjemarkt op het
Stationsplein in Zelhem.
2299  aapprriill  Koninginnedagfestiviteiten
op het terrein aan de Greffelinkallee
in Hummelo
44  mmeeii.. Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 15 km  
55  mmeeii Klootschiettoernooi om de
Bevrijdingstrofee 2006 in Hummelo.
Start bij de ‘Grote Schuur’ aan de
Spalderkampseweg en bij de familie
Harenberg aan de Broekstraat. Na
afloop bal in De Gouden Karper.
Aanvang: 19.00 uur.
77  mmeeii Stinsen plantendagen bij Heem-
en Siertuin Alden-haeve.
99  mmeeii. Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 10 km  
1111  mmeeii..  Fietsgroep MBVO. Start 9.00
uur bij de Oranjehof. 25 km  
1133  mmeeii Rommelmarkt van muziekver.
Euterpe op het terrein van de fam.
Dünnebach.
1133  mmeeii Oud papier ophalen Hummelo
en Keppel.
1133  mmeeii Uitvoering gymnastiekvereni-
ging De Sperwer in de Hessenhal,
Hoog-Keppel.
1144  mmeeii  Stinsen plantendagen bij
Heem- en Siertuin Alden-haeve.
1155  tt//mm  2200  mmeeii Oud papier container

voor de Halle Nijmanschool bij de
fam. van Leur, West Noorderbroekweg
7 in Westendorp.
1155  tt//mm  1199  mmeeii Oud papier container
bij de Looschool in Zelhem.
1166  mmeeii..  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. dagtocht    
1166  tt//mm  1188  mmeeii  Oud papier container
voor de Halle Nijmanschool, Halle
Nijmanweg 44 in Halle.
1177  mmeeii::  Bijeenkomst Chr.
Maatschappelijke vrouwen-beweging
Passage in cult. Centrum ‘de Brink’.
Aanvang: 20.00 uur.
1188  mmeeii::  Ophalen oud papier door de
Dorpsschool Halle. Vanaf 18.00 uur.
1188  mmeeii  Seniorenmiddag voor de oude-
ren van Zelhem in de zaal van
Zorgcentrum ‘de Zonnekamp’ van
14.30 tot + 16.30 uur.
1188  mmeeii..  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 15 km  
1188  mmeeii Inloopavond voor vrouwen in
Ellens Eethuisje, Burg. Rijpstrastraat
10 in Zelhem. Vanaf 20.00 uur. 
2233  mmeeii. Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 10 km  
2255  mmeeii Open Tuin dagen van Heem-
en Siertuin Aldenhae-ve.
2255  mmeeii Rommelmarkt HC '03, Hoog-
Keppel.
2255  mmeeii::  Broodlevering op de
'Muldersfluite'.
2277  mmeeii ‘Fool Koller’, een programma
van Erik Koller. Erik Koller wordt wel-
eens de Nederlandse Mr. Bean.
Genoemd. Aanvang: 20.00 uur in cult.
centrum ‘de Brink’, Stationsplein 12
in Zelhem.
3300  mmeeii..  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 10 km  
11  jjuunnii.  Fietsgroep MBVO. Start 9.00
uur bij de Oranjehof. 25 km  
66  jjuunnii.. Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 10 km  
88  jjuunnii.. Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 15 km     
1100  jjuunnii Oud papier ophalen Hummelo
en Keppel.
1133  jjuunnii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 10 km     
1155  jjuunnii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.00
uur bij de Oranjehof. 25 km     
2200  jjuunnii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. Dagtocht 40 à 50
km. Brood en koffie meenemen.     
2222  jjuunnii::  Ophalen oud papier door de
Dorpsschool Halle. Vanaf 18.00 uur.
2222  jjuunnii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 15 km     
2233  jjuunnii  Fancy Fair O.B.S. De Woordhof
in Hummelo.
2299  jjuunnii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.00
uur bij de Oranjehof. 25 km     
44  jjuullii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.30 uur
bij de Oranjehof. 10 km     
66  jjuullii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.30 uur
bij de Oranjehof. 15 km     
88  jjuullii Oud papier ophalen Hummelo
en Keppel.
1111  jjuullii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 10 km     
1133  jjuullii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.00
uur bij de Oranjehof. 25 km     
1188  jjuullii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. Dagtocht 40 à 50
km. Brood en koffie meenemen.    
2200  jjuullii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 15 km     
2255  jjuullii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.30
uur bij de Oranjehof. 10 km     
2277  jjuullii::  Fietsgroep MBVO. Start 9.00
uur bij de Oranjehof. 25 km     
33  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO. Start
9.00 uur bij de Oranjehof. 25 km     
88  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO. Start
9.30 uur bij de Oranjehof. 10 km     
1100  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO. Start
9.30 uur bij de Oranjehof. 15 km     
1122  aauugguussttuuss Oud papier ophalen
Hummelo en Keppel.
1155  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO. Start
9.30 uur bij de Oranjehof. 10 km     
1177  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO. Start
9.00 uur bij de Oranjehof. 25 km     
2222  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO. Start
9.30 uur bij de Oranjehof. Dagtocht 40
à 50 km. Brood en koffie meenemen.    
2244  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO. Start
9.30 uur bij de Oranjehof. 15 km     
3311  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO. Start
9.00 uur bij de Oranjehof. 25 km     
11  eenn  22  sseepptteemmbbeerr Volksfeest in Hoog-
Keppel, Laag-Keppel en Eldrik.
55  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep MBVO. Start
9.30 uur bij de Oranjehof. 10 km     
77  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep MBVO. Start
9.00 uur bij de Oranjehof. 25 km     
99  sseepptteemmbbeerr::  Oud papier ophalen
Hummelo en Keppel.
1100  tt//mm  1133  sseepptteemmbbeerr::  Volksfeest in
Hummelo.
1122  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep MBVO. Start
9.30 uur bij de Oranjehof. 10 km     
1144  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep MBVO. Start
9.30 uur bij de Oranjehof. 15 km     



VERRASSEND VERS!

Elke maandag en altijd tussen de middag geopend
voor vers belegdebroodjes, brood, gebak, saucijzen

Graag tot ziens bij:

Woensdag en donderdag 8 en 9 februari

SOVITAL BROOD

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

Vers-specia-
onder één

Ver
s-specialisten

onder
één dak.

Smidsstraat 6-8 Zelhem

DE HELE WEEK 

TIRAMISU 
VLAAI

1.251.25

Speklappen
500 gram € 2,75

Verse worst 500 gram € 2,75
1 kilo € 4,50

Gehakt h.o.h. 500 gram € 2,25 
1 kilo € 4,00

Maandag

Dinsdag

Woensdag

met o.a. sesamzaad, lijnzaad en
zonnepitten

6666,,,,55550000
Uit eigen bakkerij natuurlijk
voor wel 12 personen

elke maandag en elke dinsdag 

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

6 KRENTENBOLLEN.............................1.401.40
elke vrijdag

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

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

Trouwringen
Uniek en altijd anders,
precies zoals je bent.

Een sieraad dat bij je past.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543 - 451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

2 TROUWRINGEN VERANDEREN

GARAGEBEDRIJF

TTEEEERRIINNKK
Boeninksteeg 14

7009 ZC Doetinchem
Telefoon 0314-324453 b.g.g. 360424

Keuze uit ruim 40 occasions
www.garageTeerink.nl

GT

Wedstrijdprogramma S.E.V.

Zaterdag 11 februari.
Senioren. SEV 3-Regio '72 4. Aanvang: 12.35 uur.
Junioren. Steeds Hooger B1-SEV B1. Aanvang:
15.55 uur; SEV C1-Olympus '58 C2. Aanvang: 11.35
uur; Rheko CM2-SEV CM2. Aanvang: 13.05 uur;
SEV DM1-OA/Olympia Rei DM3. Aanvang: 10.35
uur; Regio '72 E1-SEV E1. Aanvang: 14.15 uur;

Wedstrijdprogramma  
Z.S.V. Zelos

Zaterdag 11 februari. 
Senioren. Zelos 1-Grolse Boys 1. Aanvang: 15.00
uur; Sp Teuge 2-Zelos 2. Aanvang: 12.30 uur;
Enter Vooruit 2-Zelos 3. Aanvang: 12.45 uur; Zelos
4-sp Haarlo 2. Aanvang: 12.30 uur; Westendorp 4-
Zelos 5. Aanvang: 13.15 uur; Zelos 6-SSSE 4.
Aanvang: 14.30 uur; Zelos 7-DZSV 7. Aanvang:
13.00 uur.
Junioren. 
Zelos A1-Warsveldse Boys A1. Aan-vang: 12.30 uur;
Zelos A2-Grol A2. Aanvang: 14.30 uur; Turkse
Kracht B1-Zelos B1. Aanvang: 14.30 uur; Zelos B2-
Gendringen B2. Aanvang: 10.00 uur; DCS C1-Zelos
C1. Aanvang: 11.15 uur; Zelos C2-WVC C2.
Aanvang: 11.00 uur; Zelos C3-DZC ’68 C4.
Aanvang: 8.30 uur; Longa ’30 C6-Zelos C4.
Aanvang: 13.00 uur; Zelos MB-VVG ’25 MB.
Aanvang: 11.00 uur.
Pupillen. 
Quick 1888 D1-Zelos D1. Aanvang: 11.00 uur; Be
Quick Z. D2-Zelos D2. Aanvang: 11.00 uur; Zelos
D3-G. Nieuwland D2. Aanvang: 8.45 uur; Zelos
D5M-SCS D1. Aanvang: 11.45 uur.

Het Alzheimer Café op dinsdag 14 februari
heeft als onderwerp ‘Dementie en
Verpleeghuis’. Gast-spreekster van de
avond is Marian van Gaasbeek. Zij is
manager behandeling en begeleiding bij
de Stichting Azora. Tijdens de ontmoeting
in Het Borghuis in Doetinchem komen
zoveel mogelijk aspecten van opname en
verblijf in het verpleeghuis aan de orde.
Het Alzheimer Café is een regionaal maan-
delijks trefpunt bedoeld voor mensen die

zelf aan een vorm van dementie lijden,
hun partners, familieleden, vrienden en
hulpverleners en alle andere belangstellen-
den. Het wordt elke tweede dinsdag van de
maand tussen 19.30 en 21.30 uur gehou-
den.  De toegang is gratis.
Aan de informele sfeer en het laagdrempe-
lige karakter van het Alzheimer Café wordt
bijgedragen door de mogelijkheid om voor-
afgaande aan de bijeenkomst de maaltijd
te gebruiken. Het menu wordt tussen 17.30

en 19.00 uur in Het Borghuis geserveerd.
Het Alzheimer Café heeft nog steeds
behoefte aan vrijwilligers die een of andere
vorm van hulp willen verlenen tijdens de
bijeenkomsten. 

Ook voor diverse andere activiteiten, zoals
belangenbehartiging voor dementerenden
en hun naasten, is de afdeling Doetinchem
en omstreken van Alzheimer Nederland op
zoek naar vrijwilligers. 

Via het centrale bureau in Bunnik kunnen
zijn trainingen en cursussen volgen.
Belangstellenden voor dit vrijwilligerswerk
kunnen contact opnemen met mevr. Rita
Duijn-Visser, tel. 0414-334867.

Alzheimer Café over dementie
en verpleeghuis



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

„Er is meer... ...”
dinsdag 14 FEBRUARI 2006

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

BALUSTRADE ZAAL :

HITZONE
BALUSTRADE ZAAL :

HITZONE

Entree 20,00 euro
inclusief: Bier, wijn, fris en
binnenlands gedistilleerd

Buitenlands gedistilleerd,
WKD en Smirnoff Ice

deze avond voor 1 munt

Entree 20,00 euro
inclusief: Bier, wijn, fris en 
binnenlands gedistilleerd

Buitenlands gedistilleerd, 
WKD en Smirnoff Ice 

deze avond voor 1 munt

21:30 uur - 02:30 uur21:30 uur - 02:30 uur

ZATERDAG 11 FEBR.ZATERDAG 11 FEBR.

Op zondag 19 februari nodigt muziek-
vereniging Jubal Wichmond/Vierak-
ker u uit voor een koffieconcert. On-
der het genot van een kopje koffie
kunt u genieten van een gevarieerd en
licht programma. Ook het leerlingen-

orkest laat enkele nieuwe nummers
horen. Het orkest en leerlingenorkest
staan onder leiding van Henk Vrug-
gink. Het concert begint om 11.30 uur
in het Ludgerusgebouw te Vierakker.
De toegang is gratis.

Koffieconcert Jubal

In deze cursus ga je een reis maken
naar de vier windrichtingen en daar
ontmoet je Dolfijn, Wolf, Beer en Uil.
Al spelend en luisterend ga je ontdek-
ken wat de krachten zijn van de dieren
en de windrichtingen. Via dans, trom-
melen, knutselen en verhalen ontdek

je je eigen kracht. Als afsluiting maak
je een eigen krachtschild. Als volwasse-
ne ga je d.m.v. deze cursus het oor-
spronkelijke kind in jezelf uitnodigen.
Andere cursussen en workshops die
binnenkort starten zijn "Dans van Ju-
niper", Cyclus van Moeder Aarde,
Drumcirkels en Swingavonden. Er
wordt veel gewerkt vanuit het Sjama-
nisme (oude tradities met hun wijshe-
den), wat ons leert om onze eigen
kracht, de krachten van de natuur en
de krachten van andere dimensies op
een bewuste manier te verbinden met
alles wat er is. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met Marieke
Woudhuizen, tel. (06) 46 03 60 69 of
email marieke.juniper@vodafone.nl

Op pad met Dolfijn, Wolf,
Beer en Uil

In februari start weer de nieuwe
cursus "Op pad met Dolfijn, Wolf,
Beer en Uil" in de Yurt op Landgoed
Hackfort bij Vorden. Afgelopen
maanden is deze cursus met veel
succes gegeven voor kinderen. Om-
dat veel volwassenen ook belang-
stelling bleken te hebben wordt de-
ze nu voor zowel kinderen als vol-
wassenen georganiseerd.

'T ENZERINCK
Dit landgoed bestaat voor de helft uit
parkbos, afgewisseld met landbouw-
grond waarop biologische landbouw
wordt bedreven. Men kan waarnemen
hoe in de voor ons liggende zomer in
het voedselarme grasland onder ande-
re zilverschoon, margriet en scherpe
boterbloem groeien. Het parkbos
heeft een rijke ondergroei. Bospaar-
denstaart, dalkruid en kleine maag-
denpalm kan men er aantreffen. 

Het seizoen winter speelt nu nog de
hoofdrol, maar de (zeer) ervaren gid-
sen wijzen op alles wat er nog komen
gaat. Alles is er al op voorbereid opdat
het zomer gaat worden.

GROOTVADERS HUISJE
In de buurt van het huis 't Enzerinck,
(dat niet toegankelijk is voor publiek),
staan bijzondere bomen zoals tulpen-
boom en paardenkastanje. 

Op het landgoed bevindt zich ook
Grootvadershuisje: een huisje dat de
eigenaar in 1920 voor zijn kleinkinde-

ren bouwde,om er te spelen. Dit huis-
je is onlangs door Natuurmonumen-
ten gerestaureerd.

DEN BRAMEL
Vanuit de met 140 jaar oude zomerei-
ken beplante oprijlaan van Kasteel
Den Bramel, kijkt men uit op de bos-
rand met twee schitterende bruine
beuken. Zij stammen waarschijnlijk
uit de late 18e eeuw. Deze machtige
Bruine beuk is een favoriet van vele
wandelaars. Met een stamomtrek van
738 cm (onder de knobbels) behoort
zij tot de dikste beuken van Neder-
land. De kroon is majestueus, 35 me-
ter breed en vol kronkelend uitwaai-
erende takken: onweerstaanbaar voor
gevorderde boomklimmers.

Met "Gerdien" aan haar zijde wordt de
enorme omvang van de Bramelse
beuk nog duidelijker. Volgens de lijst
van de Bomenstichting is zij rond
1820-30 geplant. Bruine beuken, ook
wel bloedbeuken genaamd, zijn ont-
staan als een natuurlijke mutatie van
de groene beuk. Ze zijn al sinds de
middeleeuwen bekend, sinds 1680 in
verschillende varianten in cultuur ge-
komen en zeer veel aangeplant in par-
ken en landgoederen. 

Op Den Bramel staan nog meerdere
andere interessante bomen. Helaas
zijn enkele van hen recent omgewaaid
dan wel omgehakt omdat ze door afta-
keling een gevaar vormden voor wan-
delaars. Deze Oosterse plataan staat
gelukkig nog overeind.

Landgoederen wandeling
Het IVN NMA (Noord - Midden Ach-
terhoek organiseert op zondag 12
februari een publiekswandeltocht
op de landgoederen Den Bramel
en 't Enzerinck (Vorden)
De start is om 14.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij de oprijlaan van
't Enzerinck aan de Almensewweg.
Het thema van deze wandeling zal
zijn "Bomen en voorjaarsknop-
pen."

Op donderdag 16 februari a.s. vindt
om 20.00 uur het vijfde culturele
evenement van dit seizoen van de
Alliance Française te Zutphen
plaats in "De Hanzehof", Coehoorn-
singel 1 te Zutphen.

Op het programma: Marie-Thérèse
Rouillard met als onderwerp "La Bre-
tagne". De spreekster laat ons haar ge-
boortestreek ontdekken door middel
van 100 dia's. Aan de orde komen de
geschiedenis van Bretagne, geografie,
kostuums, gewoontes en middelen
van bestaan.  Keltische muziek zal het
geheel omlijsten!

Culturele
avond
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11 feb
DE CORONAS
COOPER INC &

SUSTAIN
18 feb

THE PROPHET
TILT

LATERNPOLL

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

PLEZIERIG WONEN WIL TOCH IEDEREEN. WIJ BEGRIJPEN DIT ALS GEEN

ANDER. OF HET NU GAAT OM EEN NIEUW HUIS OF DE VERBOUW VAN UW

HUIDIGE WONING, BIJ ONS BENT U AAN HET JUISTE ADRES. EN DAT WERKT

WEL ZO PRETTIG. VOOR ADVIES, BEGELEIDING EN REALISATIE HEEFT U MAAR

ÉÉN PARTNER NODIG. WIJ NEMEN U AL HET WERK UIT HANDEN, VAN EERSTE

SCHETS TOT OPLEVERING.

... vakkundig
  gebouwd!

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

TTRROOUUWWEENN  IINN  DDEE  RREEGGIIOO
op

1122  ffeebbrruuaarrii
in

De Heksenlaak
Zwiepseweg 34, Barchem

11.00 – 17.00 uur, entree  € 7,- incl. drankje

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

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

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

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

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

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Praktijk voor 
overgangsklachten

J. la Croix 
Verpleegkundig Overgangsconsulente

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

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22 • Fax (0575) 46 47 82

www.groot-roessink.nl

Valentijnsboeket 
om iemand een warm

hart toe te dragen

Gratis bezorgen in Hengelo en
Vorden op 14 februari.

bloemenboerderij

Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Uitgever van o.a.:

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

Matera Webshop
Brings you back to the good old days

Verkoop van Jaren 50 spullen tot nu zoals:
jukeboxen, oude radio’s, blikken, porselein,

rariteiten, kinder speelgoed etc.

Zie ook www.materawebshop.nl

Notenboomstraat 39 - Groenlo

Open iedere tweede zaterdag van de maand



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

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

Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 februari 2006

50%
KORTING

Filetrollade smokey of oven-
gebakken Italiaanse ham

Biefstuk
500 gram
ELDERS 7.99

5.49

Broccoli
500 gram

0.79

Appelflappen, abrikozen-
flappen of kersenflappen 
Vers  uit eigen oven.
4 stuks
ELDERS 3.40

2.00
4 stuks
naar keuze

Aviko
Aardappelschotels
Diverse soorten.
Zak 450 gram
ELDERS 1.42

0.99

0.99
2 pakken 
naar keuze

PLUS
Frisse fruitdrank
Diverse smaken.
2 pakken à 150 cl.
NORMAAL 1.34

Mars, Snickers, Twix, Bounty, 
Mars Delight 
of Snickers cruncher
Pak 8-10 stuks
ELDERS 3.09-3.49

2.59OP = OP

WAAR LAAT JE 288 VOETBALPLAATJES?

IN HET UNIEKE VERZAMELALBUM!

2.50
voor maar

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

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

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

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

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,

zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa

Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Lekkernijntjes

nu 3 voor

€ 2.50

Christoffel-
vlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Rozijnenbrood

heel € 3.00

half € 1.50

De Echte Bakker

SUETERS
SPEELGOED

HUISHOUD- EN

KADOSHOP

LEKTUUR

HOBBY ARTIKELEN

DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner

Hörman garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

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

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 

grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

Weeversdrukkerij


