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Politie trots op nieuw onderkomen

Politiebureau Vorden wordt
nog deze maand opgeleverd!

Politiebureau nadert voltooiing

Nu nog veel geschaaf, getimmer
en geboor in het nieuwe politie-
bureau in Vorden. Daar wordt
momenteel door de vakmensen
de laatste hand gelegd aan het
prachtige onderkomen voor de
politie. Het ligt in de bedoeling
dat het gebouw nog deze
maand aan de woningcorpora-
tie " De Stiepel" wordt opgele-
verd. Vervolgens heeft "De Stie-
pel" een week uitgetrokken
voor controlewerkzaamheden,
waarna de politie circa l maart
aanstaande de sleutel in ont-
vangst kan nemen.

"Daarna wordt het nieuwe onder-
komen ingericht, wordt er vloerbe-
dekking gelegd, nieuw meubilair
geplaatst. Vervolgens wordt begon-
nen met de overhuizing, waarna
het nieuwe politiebureau in de
loop van de maand mei officieel
zal worden geopend. Op een nog
nader te bepalen datum in juni
wordt er voor de bevolking een
open dag gehouden", aldus pro-
jectleider Evert Thalen. Hij is
terugkijkend bijzonder tevreden
over het verloop van de bouw.

"We hebben maandelijks een
bouwvergadering, samen met de
opdrachtgever "De Stiepel", de
hoofdaannemer, de onderaanne-
mers, de architekt, de installateurs
noem maar op. Bijzonder prettige
en constructieve vergaderingen.
Afspraken worden nagekomen.
Het gebouw is zelfs nog eerder
klaar dan het aantal werkbare da-
gen dat de aannemer mocht heb-
ben", zo zegt Evert Thalen.

De plannen om in Vorden een
nieuw onderkomen voor de politie
te realiseren, dateren al uit 1993.
Evert Thalen: " De aanleiding was
eigenlijk de reorganisatie die toen
bij de politie werd doorgevoerd.
Toen was er al sprake van dat het

voormalige politiebureau aan de
Raadhuisstraat niet meer voldeed
aan de huidige (Arbo) eisen. In
1997 werd meer vorm aan de plan-
nen gegeven. De vraag die de poli-
tie zich stelde, zelf bouwen, of het
bestaande gebouw verkopen en
dan een nieuw pand huren.

Woningcorporatie "De Stiepel"
In 2002 werd het oude politiebu-
reau met de bijbehorende grond
aan " De Stiepel" verkocht, waarbij
werd afgesproken dat het pand
zou worden gesloopt. Op dezelfde
plek zou dan een nieuw politiebu-
reau verrijzen, die de politie ver-
volgens van " De Stiepel" zou gaan
huren", zo zegt Evert Thalen. De
woningcorporatie "De Stiepel"
had nog meer plannen. Zo worden
op de eerste en tweede verdieping
van het complex 10 appartemen-
ten gerealiseerd voor cliënten van
"Zozijn" met een verstandelijke
beperking. De huidige bewoners
van Gezinsvervangend tehuis "De
Zon" komen meer zelfstandig te
wonen in de appartementen bo-
ven het bureau. "Zozijn" was ook
maandelijks bij de bouwvergade-
ringen betrokken.

Eind 2002 kreeg het team van de
politie Vorden een tijdelijk onder-
komen bij café Eskes aan de Dorps-
straat. Daar werden een aantal
port -a- cabines geplaatst waar de
agenten voor de gemeenten Vor-
den, Warnsveld en Steenderen
hun werk konden doen. Na de
overhuizing werd in mei 2003 be-
gonnen met de sloop van het voor-
malig politiebureau. "Dat ontman-
telen ging heel snel. Binnen een
paar weken ontstond er in het cen-
trum van Vorden een grote kale
plek", zo zegt Evert Thalen.

Vervolgens ging men vol enthousi-
asme aan de slag met de bouwvan
het nieuwe politiebureau. Thalen:

" Wij krijgen kwalitatief een fan-
tastisch bureau, dat aan alle eisen
voldoet. Gedurende de gehele
bouw is er steeds overleg geweest
met de zgn. "klankbordgroep" van
het politieteam. Het gevolg van dit
alles; het nieuwe politiebureau is
straks een ideale werkplek voor de
politie. Ook een perfect gebouw
voor de communicatie met de bur-
ger. Ik heb er in elk geval een goed
gevoel bij", aldus Evert Thalen die
ons vervolgens door het gebouw
rondleidde.

Wat direct opvalt, een ruime en-
treehal met daarbij twee spreekka-
mers, een toiletruimte voor het
publiek en een receptie die van al-
le technische snufjes wordt voor-
zien. Verder een beveiligde perso-
neelsruimte, een teamkamer en
een apart kantoor voor de leiding.
Voorts een ruime kantine met een
instructieruimte. Verder in het ge-
bouw een beveiligde ruimte voor
"verdachte" personen. Beveiligde
spreekkamers. Voor het personeel
ruime kleedkamers, droogkamers
etc. Het gehele bureau voorzien
van allerhande technische aanslui-
tingen. Naast het bureau een
binnenterrein voor de dienst auto-
's en een garage.

Evert Thalen: "In het gebouw vind
je geen cellen. Arrestanten zullen
hier niet de nacht doorbrengen.
Die worden overgebracht naar het
politiebureau in Doetinchem of
Apeldoorn.". Zodra het nieuwe po-
litiebureau in gebruik is genomen,
doet zich een ander fenomeen bij
de politie voor. "Wanneer volgend
jaar de nieuwe gemeentegrenzen
ingaan, zoals hier de gemeente
Bronckhorst, zullen waarschijnlijk
ook de grenzen van de politie-
teams in het district Achterhoek
en Ysselstreek moeten worden
aangepast", aldus projectleider/
coördinator Evert Thalen.
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Doe mee
met de Kinderjury!
Iedereen tussen de 6 en 12 jaar
kan in de bibliotheek meedoen
aan de Nederlandse Kinderjury.
Er zijn twee leeftijdsgroepen
van 6 t/m 9 jaar en van 10 t/m 12
jaar.

De Nederlandse Kinderjury 2004
beslist welke boeken uit 2003 de
beste zijn. Dus alle boeken die ver-
schenen zijn tussen l januari en
31 december 2003 doen mee. De
boeken zijn te herkennen aan het
Kinderjurylogo 2004 in het boek.

In de bibliotheek zijn de boeken
uit 2004 voorzien van een groen
Kinderjurylogo. In de bibliotheek
krijg je een speciaal stemboekje.
Daarin geef je aan wat je van het
gelezen boek vond. Heb je 5 boe-
ken gelezen, minder mag ook, vul
je jouw favoriete titels in op een
stemformulier. Twee boeken zul-
len uiteindelijk bekroond worden
door de Nederlandse Kinderjury,
in elke leeftijdsgroep één.

Op het kinderjurypasje staat een
uniek pasnummer. Als je dit num-
mer invult op je stemformulier
maak je kans op boekenbonnen
van € 12,50 voor iedereen in jouw
klas. De stemperiode loopt dit jaar
van l februari tot l juni 2004. Ver-
geet niet op tijd te stemmen.

Je stuurt het stembiljet voor l juni
naar: De Nederlandse Kinderjury,
Postbus 2186, 1500 GD Zaandam.
Men kan natuurlijk ook stemmen
op de website www.kinderjury.nl

Deze week in het
hart van Contact

BRONCKBORST

De ttmenvoegtag /\ /X'.W/M.
Welkom in de

gemeente Bronckhorst!

040

Meer
weten?

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 februari 10.00 uur ds. J. Kool. Na de dienst koffiedrinken in
De Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 februari 10.00 uur ds. A. Hagoort, Doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 februari 10.00 uur ds. B.J. Heusinkveld (Daarle);
19.00 uur ds. P.W. Dekker (Velp).

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 februari 10.00 uur J. v.d. Meer Eucharistieviering, kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 februari 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 15 februari 10.00 uur Woord-/Communiedienst, herenkoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
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U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom met 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 verzekeringsnummer 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. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
7-8 februari FA Kuijl, Lochem, telefoon 0573-25 16 84..Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 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;
anderen 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 uuren 18.00-20.00 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau ge-
sloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Laren-
seweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld wor-
den van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40.
Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet; www.destiepel.nl
E-mail: info@destiepel.nl

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
TliuiszorgwinkelOoyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel 0900-6228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg
en Jeugdgezondheidszorg.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag
van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel.
0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke 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 Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg^ iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kun t een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijd verzorging info/aanvraag ma. t/nrvr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen vcx>r Ouderen (M.B.v.OJ Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
makc-n van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Klingen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhpek@dekringen.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling
op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schri f te l i jke opgaven

bij foutieve plaatsing wel gratis

• Te koop: nest Duitse Herders
(reutjes). Takkenkamp: (0573) 45
2916.

• Cursus Kleurenleer van Jo-
hannes Itten met behulp van ver-
schillende schildertechnieken. Pri-
ma cursus om te leren schilderen!!
Plaats: Nieuwstad, Vorden. Start:
eerste week maart. Kies maandag
of dinsdag. Van 19.30 tot 21.30
uur. Info: Emmy v.d. Hoff, tel.
(0575) 514802 (na 17.00 uur).

• Te huur: Stacaravans aan de
Rijn op camping Boppard in Dld.
Tourcaravans aan de Moezel op
camping Pommem bij Cochem.
Tourcaravans in de Belg. Ar-
dennen op 5-sterren camping bij
St. Vith. Caravanverhuur Lovink
Zelhem. Tel. (0314) 6215 48.

• Gevraagd voor kleinkind fietsje
met/zonder zijwieltjes. Tel. (0575)
559120.

• Zoekt u steun bij uw geweldi-
ge besluit om met roken te
stoppen? Zodat u zich daardoor
beter en fitter voelt? Gegaran-
deerd resultaat met persoonlijke
begeleiding! Bel: (0575) 46 36 03.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

TE HUUR:
opblaasbare

SARAH - ABRAHAM
4 meter hoog
OOIEVAAR

4.5 meter hoog
SPRINGKUSSENS

.5 meter hoog
Binnenkort:

Ballenbad voor de kleintjes

Spiekker-Zemann
Boschlaan 8

Lichtenvoorde
0544-376014

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

• Kranenburgs Carnaval pre-
senteert: 20 febr.: play-
backavond; 21 febr.: camavalsbal
met onthulling nieuwe Prins; 22
febr.: grote kindercamavalsmid-
dag en optreden Kas Bendjen in
de tent.

• Te koop: Green sleep bed
compleet 3 mnd'n oud, 100 x 200
cm. Hevea matras; electrische lat-
tenbodem; Mark bed ombouw.
Nieuwprijs € 1.900,-; vraagprijs €
1.500,-. Tel. (0575) 52 48 23.

•Wereldwinkel Vorden: hart voor
de zaak!

• Gitaar spelen complete schrif-
tel. cursus ("educatief). Studie-
boeken; cassettes; walkman.
Compleet/nieuw. Nieuwprijs €
416,-. Vraagprijs € 175,-. Tel.
(0575)524823.
• Gratis af te halen: goede
paardenmest T.H. Zents, tel.
551924.

• STEVO organiseert dit jaar voor
de 2e maal het Midzomerfeest
Datum: vrijdag 18 juni. Noteer al-
vast in uw agenda!

• Cadeaus voor je liefste bij
Wereldwinkel Vorden.

• Wie wil ons 1x in de 2 weken
een paar uur helpen met de wat
'grotere' huishoudelijke taken.
Graag bellen na 18.00 uur op
nummer 553745.
•Te huur: camavalskleding. DS
Design, Molenkolkweg 33, Steen-
deren,tel.(0575)452001.

• Chakra-Healing: als onze
energie meer kan stromen wor-
den we ziek, door Chakra-Healing
voorkom je veel of vaak ziek zijn.
Bel voor meer info met Marg Bek-
ken. INSIDE, centrum voor hea-
ling. Tel. (0573) 45 32 46. (Zie ook
nieuws in dit blad).

• Op zaterdag 14 februari begint
Hondenschool "Klein Weetink"
uit Velswijk weer met de nieuwe
cursussen. Ook fly-ball en behen-
digheidsbaan. Inlichtingen en/of
opgave: Lucia Mullink (0314) 62
23 61; Ap Peters (0314) 6414 36.

• Ook een goed voornemen
voor 2004? Afslanken, meer
energie, aankomen! Mijn persoon-
lijke begeleiding, advies en voor u
haalbaar plan zorgen voor gega-
randeerd resultaat! Bel Jema
Bruggink (0575) 46 32 05.

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs!

Dr. Haas
huisarts, Weppel 1

AFWEZIG
van 14 t/m 23 februari

Voor patiënten van
At/m K

neemt waar dr. Dagevos,
Het Vaarwerk 1,

telefoon 55 24 32
Voor patiënten van

Lt/mZ
neemt waar dr. Albers/Tanis,

tel. 551255

OPRUIMING
TOT

1 MAART

VERZAMELHUIS
DE BRINK

Rijksstraatweg 35
Tel. (0575)5229 19

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij de Edhah in Hengelo (Gld.)

Maandag t/m woensdagaanbieding:

saucijzen
kilo slechts

Edah
pannenkoekmix

Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur

Geldig woensdag 11 februari t/m dinsdag 17 februari.

Met liefde bereid...

Valentijn

Nu van profiteren...

Bildstar

Liefde door de maag??

Valentijn salade 459
°°ram

baal 10 kilo €

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DENKT U AAN UW STAMPPOT-STEMPELKAART?
KUNT U AL GRATIS STAMPPOT UITKIEZEN?

Perenvlaai

590 090
• groot € ^Jm

^ J

Vruchten mandjes

f 00
•v J

Sovital

f 50
•v j

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 14 februari 2004.

Echte Bakker kS|
VAN ASSELTUSJi

-̂ •̂iBB^̂
De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 1 5 28

14 februari

Valentijnsdag
(in de gemeente Vorden)

Bloemen

Woondecomties

Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 1 1 , 7 2 5 1 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

Dagmenu's
11 febr. t/m 17 febr. 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

ieder ander garnituur € 1.25 extra

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Woensdag 11 februari
tomatensoep / spare ribs, berbecue saus met frieten en salade.

Donderdag 12 februari
Hachée met rode kool en aardappelpuree / griesmeelpudding met
bessensap.

Vrijdag 13 februari
knoflookroomsoep / kabeljauw weense aard met aardappels en
groente.

Maandag 16 februari gesloten.
Dinsdag 17 februari
wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook ei la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, koffie met huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Wendie en Thomas



DANKBETUIGING

De overweldigende belangstelling en deelneming wel-
ke u ons heeft betoond na het overlijden van

Jan Arendsen

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost welke
ons dit heeft gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrij-
ven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Mimi Arendsen-Groot Wassink
Richard en Saskia
Mariëlle en Geraldo

kleinkinderen

Hengelo Gld., februari 2004

De overweldigende belangstelling en deelneming wel-
ke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn aller-
liefste man, maatje en onze trotse papa

Hans Golstein

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost welke
ons dit heeft gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrij-
ven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Mirjam
Joyce
Iris

Hengelo Gld., februari 2004

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

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

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

Telefoon (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Aardbeienbavaroisevlaai
6-8 personen € 5.95

Donderdag = brooddag:

3 bruin bus € 4.00

Valentijnsaanbiedingen:

Liefde op een presenteerblaadje € 2.50
2 harten-schuimgebakjes op een glazen presenteerblaadje

Liefde op het eerste gezicht € 1.95
Groot hart met slagroom om samen van te smullen

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a. 2,7%
Bel direct (0573) 40 84 40

NORDE B
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Senstre
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies 0900 - 8856
lokaal tarief, 24 uur per dag www.sensire.nl

Jansen & gal m
autoschadebedriif m

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

^^
fe
BOVAG

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

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse cupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor aller-
lei klachten, van lichamelijke en psychische
aard. En voor het verbeteren van de
algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (0575) 55 65 00
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo
tel.: 0573 - 452 000

OPENINGSTIJDEN: ma.13.30-17.30 u.
di. t/m vrij. 09.00-17.30 u. vrij. ook 19.00-21.00 u.
zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag gesloten.

Hé ma, deze rookworst is
veel lekkerder"

Sappige conclusie uit de Consumentengids:
de lekkerste rookworst haal je bij de ambachtelijke

slager zoals de Keurslaqer. En om dat te vieren krijgt u
er nu 2 voor 'n heel schappelijk prijsje. Kunt u 't zelf

nog eens proefondervindelijk vaststellen.

Keurslagerkoopje

goudbekroonde
Rookworsten 2 stuks
Vleeswarenkoopje

Zeeuws spek
100 gram

Special

Zipper
per stuk

Speciaal aanbevolen

eigengemaakte
Gehaktbal per stuk

Weekaanbiedinq
Aardappelsalade
met SpekjeS 500 gram

3 50•

099.

420
€ l •

070.

IJ98

K'l Vlogman, keurslager
_ M Zutphenseweg 16, Vorden

(0755)55 13 21
(0575) 55 22 87

-Q
C

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Zaterdag 14 februari zijn wij om 13.00 uur gesloten.
Dit i.v.m. de verhuizing naar onze noodwinkel.

Ruim je thuis je eigen slaapkamer op?

Dek je zonder te vragen de tafel?

Kun je goed met geld omgaan?

Ben je 18 jaar of ouder?

Zoek je 'n baantje voor in het weekend
en in de vakanties?

Ben je geen doetje?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij zoeken 'n

shopmedewerker(ster)
Interesse?
Schrijf, mail, bel of sms naar:
Autobedrijf Groot Jebbink
Postbus 108, 7250 AC Vorden
jebbink@daewoo.nl
Tel. (0575) 55 22 22 - 06 51405969

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2, 7251 RV Vorden SHELL TANKSTATION

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35



G e m e e n t e V o r d e n

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie
over de gemeente.

Afvalbrengpunt op
14 februari geopend,
aanrijroute gewijzigd
Op zaterdag 14 februari a.s. is het
afvalbrengpunt op het Hoge 65a
in Vorden weer geopend van
13.30 tot 16.30 uur. Door de
wegwerkzaamheden aan het Hoge
kunt u het brengpunt alleen
bereiken door via de rotonde op
de rondweg, het Hoge op te
rijden. Bij het afvalbrengpunt
kunt u grof huis- en tuinafval
zoals hout, metaal, puin en klein
wit- en bruingoed gratis kwijt.
Daarnaast kunt u bij het Vordense
brengpunt nu ook herbruikbare
producten (bijvoorbeeld een oud,
maar werkend koffiezetapparaat,
oude meubels en kleding etc.)
zonder kosten inleveren. Van
kringloopbedrij f De Omloop staat
hiervoor een speciale inzamel-
wagen op het terrein. De aan-
wezige medewerker van De
Omloop bepaalt of de goederen
voor hen herbruikbaar zijn. Voor
grotere hoeveelheden afval van
verbouwingen van het huis of de
herinrichting van tuinen (o.a.
spoorbielzen) blijven de regionale
afvalbrengpunten de aangewezen
instanties. Bij binnenkomst op
het terrein aan het Hoge is
legitimatie verplicht. U mag
maximaal 0,25 m_ afval per dag
aanbieden. Voor tuinafval geldt
daarnaast een maximum van 2
m_ per dag. Afval van bedrijven
wordt niet geaccepteerd.
Materialen mogen géén asbest
bevatten.

Wegwerkzaamheden aan
het Hoge

Half januari is Jaartsveld
Wegenbouw uit Silvolde
begonnen met de reconstructie
van het Hoge tussen de Rondweg
en de Dokter C. Lulofsweg. De
rijbaan krijgt nieuwe klinkers en
er worden rode suggestiestroken
aangebracht. Op de kruisingen
van het Hoge met de Graaf van
Limburg Stirumstraat, de Storm
van 's Gravesandestraat, de
Brinkerhof en de insteekweg naar

5^
de parkeerplaatsen aan de
Brinkerhof komen verhogingen
(plateaus) om het verkeer af te
remmen. De werkzaamheden
verlopen voorspoedig. Inmiddels
is de weg tussen de Dokter C.

Lulofsweg en de Graaf van
Limburg Stirumstraat weer
opengesteld voor het verkeer. Als
de weersomstandigheden goed
blijven, is de reconstructie in de
loop van april afgerond.

Maak van je gezondheid geen last-minute!
Het nieuwe jaar is weer begon-
nen, de zonvakanties worden
weer gepland Een reis naar
Turkije, Marokko, Egypte of
misschien Gambia? Voor deze
(maar ook vele andere) bestem-
mingen kunt u vaccinaties en/of
malariatabletten nodig hebben.
Bij de GGD Regio Stedendriehoek
kunt u op afspraak tijdens het
reizigersspreekuur terecht voor
recente informatie over gezond-
heidsrisico's op reis en desge-
wenst gevaccineerd worden.

Dit spreekuur vindt dagelijks
plaats in Zutphen (de GGD is
gevestigd in het ziekenhuis). De
meeste vaccinaties zijn langere
tijd geldig, dus u kunt u nu al
naar het reizigersspreekuur om
vaccinaties voor uw zomervakan-
tie te halen!

Bel voor een afspraak naar: (0900)
20 20 401 (€ 0.25 p/m, iedere
werkdag tussen 8.45-12.15 uur).
Ga voor meer informatie naar
www.ggdstedendriehoek.nl.

Vanaf 1 maart kunt u luiers en incontinentiemateriaal
gescheiden inleveren
Bij De Wehme en De Klirriboom komen containers
Wist u dat een kind zo'n 5.000
luiers gebruikt tot hij of zij zin-
delijk is en dat in de Vorden jaar-
lijks onderdduizenden luiers
worden gebruikt en weggegooid?
Deze luiers worden na gebruik
verbrand, waarbij kostbare grond-
stoffen als papier en plastic
verloren gaan. Recyclen kan
echter ook en daarom hebben de
gemeenten Vorden, Hengelo,
Hummelo en Keppel, Steenderen
en Zelhem nu gezamenlijk het
initiatief genomen voor aparte
inzamelmogelij kneden van luiers
en incontinentiemateriaal in hun
gemeenten. In Vorden staan vanaf
l maart recyclecontainers bij De
Wehme (naast de glasbak) en De
Kümboom waar u op werkdagen,
tijdens openingstijden, gebruikte
luiers en incontinentiemateriaal
in een speciale inzamelzak kunt

inleveren. De benodigde inzamel-
zakken zijn gratis verkrijgbaar.
U kunt ze halen bij De Wehme
(balie), De Klimboom, Super de
Boer (bij de balie bij de ingang),
peuterspeelzaal Ot en Sien in
Vorden en peuterzaal Peuterpret
in Wichmond. In de zakken
mogen alle soorten babyluiers en

babydoekjes en het plastic van de
Nappy Wrapper, waar de luiers
mogelijk in verpakt zijn, worden
aangeboden. Ook alle incontinen-
tiemateriaal mag erin. Verpakkin-
gen van luiers of andere plastic of
papierproducten en maandver-
band zijn echter niet toegestaan!
Als een zak vol is, legt u er een
dubbele knoop in. Op deze
manier ruikt de zak niet. Maak
geen gebruik van bindertjes.
Deze leveren problemen op in het
recycleproces. De inzameling
gebeurt in samenwerking met het
bedrijf Knowaste uit Arnhem. In
Arnhem bevindt zich de eerste
fabriek ter wereld die in staat is
om babyluiers en incontinentie-
materiaal te recyclen. Uit de
gebruikte materialen worden
papier en kunststof teruggewon-
nen en vervolgens hergebruikt in

hoogwaardige toepassingen. Uit
het overgebleven slibafval wordt
eerst groene energie gewonnen en
vervolgens wordt het verwerkt tot
compost. Tenslotte wordt het
afvalwater biologisch afgebroken.
Op deze manier blijft er niets
over. Alles wordt hergebruikt!
Energie, water en bomen worden
bespaard!

Alleen met uw hulp wordt de
aparte inzameling van luiers en
incontinentiemateriaal in
Vorden een succes. Haal op l
maart a.s. direct een rol van de
speciale, gratis inzamelzakken
op en doe mee!

Heeft u vragen over de luier-
inzameling in Vorden dan kunt u
contact opnemen met Knowaste,
tel. (026) 366 57 56.



UlT D E R A A D
12 februari 2004
De gemeenteraad vergadert opiniërend op donderdag 12 februari a.s. om 20.00 uur in het
gemeentehuis. U bent van harte welkom deze openbare vergadering bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwerpen:
• Gemeentelijke herindeling (mondelinge toelichting)
• Brandweercommandant de heer H.Timmermans praat de raad bij over de organisatie van de regionale en lokale

brandweer
• De teamchef van de politie, de heer W. Dekker, informeert de raad over de politieorganisatie in de gemeente

Spreek- en Inspreekrecht
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
\ De raadsstukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek in
Vorden. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. U kunt aan het begin van deze openbare

vergadering ook spreken over een onderwerp dat voor u of het gemeentebestuur
van belang kan zijn, maar niet op de agenda staat. Als u wilt spreken of inspreken,
moet u voor de vergadering aan de griffier, de heer G. Limpers, tel (0575)55 74 93
mededelen, onder opgave van het onderwerp waarover het u wilt
hebben. Raadsvoorzitter

E.J.C. Kamerling

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hamsveldseweg 2, voor het bouwen van een informatiekraampje, datum

ontvangst: 3 februari 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• de Laegte 12, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 30 januari

2004
• Oude Zutphenseweg 11, voor het bouwen van een tribune, datum ontvangst: 30

januari 2004

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Wientjesvoortseweg ongenummerd (sectie B, nr. 2141), voor het bouwen van een

wateronthardingsstation en reinwaterkelder
• Zutphenseweg 18, voor het verbouwen van een winkel

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 18, voor het gedeeltelijk slopen van een winkel met kantoor

Ka p v e rg u n n i n g e n
• Riethuisweg 3, voor het vellen van 30 are populieren, herplantplicht voor: 30 are

gemengd loofhout

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van de vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector samenleving (alleen vergunningen algemeen) en de sector grondgebied.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Vanwege de kans op opdooi is de Vosterweg, tussen de Schuttestraat en de brug
over de Veengoot, tot en met 15 april a.s. of zoveel langer of korter als mogelijk is
afgesloten voor het verkeer.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel

41, lid 2 sub a van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een tribune op het perceel Oude Zutphenseweg 11
(Voetbalvereniging Vorden).Deze vrijstelling maakt realisatie van de 6 m hoge
tribune mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 12 februari t/m 10
maart 2004 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en

D e s t a n d v a n z a k e n

Bronckhorst blijft intact
Op 3 februari jl. vond in de Twee-
de Kamer de stemming over het
herindelingsvoorstel Achterhoek
en Liemers plaats. Het voorstel is
met enkele wijzigingen aangeno-
men. Deze wijzigingen betreffen
onder meer dat de gemeente
Bathmen bij Deventer komt in
plaats van bij Lochem en Gorssel
en de gemeente Wehl fuseert met
Doetinchem in plaats van met
Bergh en Didam. De nieuwe ge
meente Bronckhorst zoals opgeno-
men in het wetsontwerp blijft in-
tact. De enige wijziging voor

Bronckhorst ten opzichte van het
voorstel van minister Remkes is
dat een gedeelte van het buitenge-
bied van Zelhem (Het Broek) bij
Doetinchem wordt gevoegd. De
gemeenten Vorden, Hengelo,
Hummelo en Keppel, Steenderen
en Zelhem gaan voortvarend ver-
der op de ingeslagen weg om op
l januari 2005 gefuseerd te zijn
tot Bronckhorst.

De Eerste Kamer moet nog wel in-
stemmen met het wetsvoorstel.
De verwachting is dat dit voor de
zomervakantie gebeurt.

ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met vrijstelling ex
artikel 19, lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te willen
verlenen aan het plan voor het bouwen van een lifttoren aan kasteel 'De
Wildenborch' op het perceel Wildenborchseweg 20 te . Het verzoek om
vrijstelling heeft voor inspraak ter inzage gelegen van 20 november t/m 18
december 2003.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke
onderbouwing voor de vrijstelling liggen, met ingang van 12 februari t/m 10
maart 2004, voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), met de mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk
zienswijzen aan ons kenbaar te maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g om
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
13 februari t/m 26 maart 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• Maatschap G.W. Zomer en J.C.D. Zomer-Nijkamp, Koekoekstraat 12, 7233 PB

Vierakker, om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
een pluimveehouderij, datum aanvraag: 6 juni 2003, adres van de inrichting:
Koekoekstraat 12, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie S, nr. 553 en 544

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 27 maart 2004.

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

Hé verplegende Zin in een werkvakantie?
Wil jij de Zonnebloem helpen om 6750 langdurig zieken en (zwaar)
lichamelijk gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons team van 7000 vrijwilligers. Het kost je een
weekje van je vrije tijd, maar je krijgt er dan ook heel wat voor terug.

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 62 of kijk op www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem9
Postbus 21 00, 4800 CC Breda Postbank 10 98 51 O
E-mail info@zonnebloem.nl lnternetwww.zonnebloem.nl



Einde 40 jarige politieloopbaan
Evert Thalen in zicht!
'Bij de politie word je een kerel'

Ledenbij eenkomst PCOB regio
Zutphen-Wamsveld-Vorden

Evert Thalen kan zich geen
mooier einde van zijn politie-
loopbaan wensen. Tegen de tijd
dat het nieuwe politiebureau in
Vorden in gebruik is genomen
en de laatste plooirjes zijn glad-
gestreken, gaat Thalen gebruik
maken van de 'TOR" ( "Tijdelij-
ke Ouderen Regeling").

Zijn coördinatiewerkzaamheden
met betrekking tot het nieuwe bu-
reau zitten er dan op en alsof het
vooraf in de sterren stond beschre
ven, tegen die tijd tevens het einde
van een 40 jarige loopbaan bij de
politie. Op 10 juni aanstaande
neemt hij officieel afscheid.

Terugkijkend stelt Evert Thalen,
zonder één seconde na te denken,
vast "wanneer ik mijn loopbaan
over zou moeten doen, dan was
het weer bij de politie". Het is een
boeiend en dynamisch beroep. Je
hebt als politieman contact met
heel veel mensen en groepen. He-
laas behoren daartoe ook groepen
die aan de zelfkant van de maat-
schappij staan. Het is bekend, het
geweld neemt toe, voor de politie
niet altijd even gemakkelijk. Wat
is tegenwoordig dan wel een ge-
makkelijk beroep. Machinist op de
trein? Onderwijzend personeel?
Gelukkig is 90 procent van alle Ne-
derlanders goedwillend", zo zegt
Evert Thalen.

Toen hij zestien was, stond.het al
vast, hij wilde politieagent wor-
den. Zegt hij: " Ik heb toen ook ge
solliciteerd met als gevolg dat ik al
op mijn 17e naar de opleidings-
school voor politie in Arnhem kon.
Wij woonden toen in Hoogeveen,
dus werd het een jaar intern in
Arnhem. Geen kinderachtige op-
leiding trouwens. Wij werden ge-
drild, de wetten moest je bij wijze
van spreken blindelings op kun-
nen zeggen, Ze werden er gewoon
in gestamd". En met succes zo
bleek even later tijdens ons ge-
sprek. 'De zilverkok en mantel-
meeuw, schollevaar, slechtvalk,
spreeuw en de blauwe reiger, wor-
den voorwaardelijk beschermd',
zo sprak hij. De politieman Thalen
ziet onze verbazing en legt uit
'dat staat allemaal in de Vogelwet'.
Dat moesten wij veertig jaar gele-
den allemaal op kunnen dreunen.

VERPLICHTE AVONDSTUDIE
Alleen met overdag naar de politie
school gaan, was je er nog lang
niet. Elke avond, behalve in het
weekend, van 19.00- 22.00 uur ver-
plichte studie. We moesten tijdens
de opleiding alle elementen van
misdrijven op kunnen noemen.
Dus veel kennis in je kop hebben.
In mijn latere loopbaan heb ik
daar veel profijt van gehad. In be
keuringssituaties behoefde je niets
op te zoeken, de "bagage" droeg je
immers bij je. Gelukkig tussen het
studeren door veel sporten, zoals
hardlopen, fietsen, door het mulle
zand sprinten, vechtsporten e.d.
Bovendien was het verplicht om
zwemdiploma's te halen.

Een politieagent moet immers
over een goede conditie beschik-
ken. Tegenwoordig doen met na-
me de wat oudere agenten te wei-
nig aan sport. Veel in de auto zit-
ten, veel administratieve romp-
slomp. Het is allemaal wel te be
grijpen, maar toch jammer', zo
zegt Evert Thalen. Vanwege de po-
litieopleiding ('je voelde je echt
een kerel'), werd hij vrijgesteld van
militaire dienst. Zijn eerste dienst-
betrekking, wachtmeester bij de
rijkspolitie in Zuidlaren. 'Je kreeg
dan een mentor mee, die leerde je

Evert Thalen

alle kneepjes van het vak. Mijn eer-
ste klus een aanrijding, daarna de
eerste bekeuring vanwege een de
fect achterlicht. In die beginperio-
de als politie ook betrokken bij een
geval van zelfdoding. Dat heeft
veel impact gehad', zo zegt hij.

In 1996 van het hoge noorden naar
het zuiden, naar Raamsdonkveer.
"Daar ben ik drie jaar gebleven. Ik
bewaar er goede herinneringen
aan, want daar leerde ik mijn echt-
genote Rini kennen. In 1969 van
Raamsdonkveer naar Willemstad.
Daar zijn we getrouwd.

Ik was intussen bevorderd tot
wachtmeester Ie klas". In 1973
kwam de verhuiswagen opnieuw
bij de 'Thalens' voorrijden. Dit
keer kreeg de "huisraad" de be
stemming Weesp. Daar werd Evert
Thalen opperwachtmeester bij de
Rijkspolitie.

FRISSE OMGEVING
"Dat was nu eenmaal de regel bij
de politie, maak je promotie, dus
een bevordering, dan steevast in
een andere stad of dorp. Met een
schone lei in een frisse omgeving
beginnen, dat was het motto bij de
politie. Ik heb er nooit spijt van ge
had dat ik zo vaak ben verhuisd. Je
kijkt overal in de keuken, pikt
overal weer wat op dat je later
goed van pas kan komen. Levenser-
varing op doen. Nee, mijn echtge
note heeft ook nooit problemen
gehad met al die verhuizingen", al-
dus Evert Thalen die in de periode
1978-1981 werkzaam was in s'Gra-
veland/ Kortenhoef als plaatsver-
vangend groepscommandant.

Daar is hij ook gaan schaatsen, op
de Ankeveense plassen. En schaat-
sen doet hij nog steeds, wekelijks
op de ijsbaan in Deventer. Voor
een toertocht op de Weissensee in

Oostenrijk (14 dagen geleden)
draait Evert zijn hand niet om. En
fanatiek ook. Zegt hij:" In de krant
stond dat ik 100 kilometer heb ge
schaatst, klopte niet, het waren
120 kilometers! Volgend jaar doe
ik weer mee". En sportman is hij
nog volop, tennissen, hardlopen
volleybal, skiën, kortom Evert Tha-
len mag graag 'in beweging' blij-
ven.

In 1981 werd hij in de.functie van
adjudant de "baas" bij de politie in
Vorden. "Werd je adjudant dan be
tekende dat in de praktijk veelal
de eindrang. Daar ging ik toen ook
zo' n beetje vanuit. Echter in 1993
vond er bij de politie een grote re
organisatie plaats, namelijk het sa-
menvoegen van de rijks- en ge
meentepolitie. Overigens een goe
de zaak", zo zegt Evert Thalen. Na
de reorganisatie werd hij be
noemd tot beleidsmedewerker bij
het district Ysselstreek in de rang
van hoofdinspecteur. Daarnaast
oefent hij nog meer taken uit zoals
bijvoorbeeld hulpofficier van politie.

Ook werd hij belast met interne
onderzoeken en coördinator bij
huisvesting (zoals de huidige func-
tie bij het nieuwe politiebureau in
Vorden). Toen Evert en Rini Thalen
in 1981 in Vorden kwamen te wo-
nen, hadden ze het gevoel "thuis"
te zijn. 'De bevolking in Drente en
de Achterhoek verschilt niet zo-
veel van elkaar', zo merkt Evert
Thalen tot slot op. Het echtpaar
Thalen heeft twee zonen: Chrsti-
aan (32) werkzaam bij de politie en
Remco (28) werkzaam in de com-
puterbranche. Favoriete vakantie
bestemming van het echtpaar Tha-
len, toeren met de caravan door
Frankrijk "Dan gaan fiets en sport-
schoenen wel mee", zo zegt Evert
Thalen die zich een vakantie zon-
der te sporten nauwelijks kan
voorstellen!

De PCOB regio Zurphen, Warns-
veld en Vorden hoopt op dins-
dag 17 februari a.s. 's middags
een ledenbijeenkomst te hou-
den in het Stampertje (Dorps-
centrum) Raadhuisstraat 6 te
Vorden, tel. (0575) 55 27 22.

Dan hoopt ds. P.W. Dekker uit
Velp, in Vorden en Zutphen wel
bekend, voor ons een lezing te
houden over 'Ouderen en Pasto-
raat'. Het belooft een leerzame
middag te worden; kom met velen
naar Vorden toe.

G E N D A V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Country-
line dancing les. Slankklup cur-
sus.
Iedere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen,
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

FEBRUARI:
11 Bridgeclub BZR in het Stam-

pertje.
11 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
11 HVG Linde Homeopatische avond.

12 Klootschietgroep Vordense Pan.
16 Bridgeclub Vorden 't Stampertje.
17 PCOB Regiobijeenkomst ds. Dek-

ker uit Velp in het Stampertje
Ouderen en Pastoraat.

17 N-B.vP. vrouwen van nu bezoekt
volkssterrenwacht Bussloo.

18 HVG Wichmond, Wereldwin-
kel avond.

18 's Avonds in de Herberg N.B.V.P.
ontvangt Torn van Zeeburg over
genetisch gemanipuleerd voed-
sel.

18 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

18 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
18 HVG Dorp Vorden, Programma

Levensstijl e.d. Pro Impulsion.
18 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop de Wehme.
19 Klootschietgroep Vordense Pan.
19 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20-21-22 Carnaval Kranenburg.
21 St. Vriendenkring Klein Axen

Marco de Heer. Lezing! Work-
shop Familie opstellingen.

23 Bridgeclub Vorden 't Stamper-
tje.

24 Christelijke vrouwenvereniging
Passage jaarvergadering.

25 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

25 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
26 Klootschietgroep Vordense Pan.

Uitbreiding clubhuis
'De Graafschaprijders'
Vorig jaar heeft auto- en motor-
dub 'De Graafschaprijders' een
aanvang gemaakt met de bouw
van de loods nabij het club-
gebouw aan de Eikenlaan.

Secretaris Wou ter-Memelink: 'We
gaan dit jaar verder aan de slag.
Bij redelijk weer wordt er alle za-
terdagen door een aantal leden
gewerkt. Wij hebben inmiddels
ook een bouwvergunning aange
vraagd voor het gedeelte tussen
het bestaande gebouw en de
nieuwbouw. Hiervoor moet het be
stemmingsplan worden gewijzigd.
Dit neemt enige tijd in beslag.
We verwachten dat de vergunning
in de zomer 2004 zal worden ver-
leend", zo zegt hij.

Het crosscircuit 'Delden' blijft ook
continu een aandachtspunt voor
het bestuur van de motorclub. Met
hoopt dat alle formaliteiten in
2005 zijn afgerond. Memelink:
"We zijn reeds begin 1999 in sa-
menwerking met de gemeente
Vorden gestart met het verkrijgen
van een milieuvergunning voor
ons "Delden- circuit". Tot op dit
moment zijn al veel geluidsrap-
portages e.d. herberekend en her-
schreven. Dit heeft onze club al
veel energie en geld gekost zonder
dat er nu werkelijk een vergun-
ning is verstrekt.

Op dit moment worden vergun-
ningen aangevraagd voor het aan-
brengen van een geluidswal. Wij
gaan er vanuit om op termijn toch
eindeüjk van de gemeente Vorden

de benodigde vergunningen te
verkrijgen, zodat wij onze sport
op het "Delden-circuit" kunnen
blijven uitoefenen', aldus secretaris
Wouter Memelink. Qua ledental
groeit de Vordense auto- en motor-
club nog steeds. Op dit moment
telt de club 420 leden.

Het aantal toerleden bedraagt mo-
menteel 144. Het afgelopen jaar
bedroeg de gemiddelde deelname
aan de oriënteringsritten 29 equi-
pes. Er zijn twee ritten minder uit-
gezet dan de jaren ervoor.

De reden is dat er onvoldoende
uitzetters te vinden waren. Het
aantal cross- en enduro leden
bedraagt 110, waarvan er 41 rij-
ders hebben deelgenomen bij de
enduro's. In sportief opzicht was
2003 een zeer succesvol jaar voor
'De Graafschaprijders'.

Er vielen drie nationale titels in
Vordense handen, waarvan twee
bij de enduro's. Ook een zeer ver-
dienstelijke 2e plaats in de natio-
nale KNMV toercompetitie. Inter-
nationaal was de VAMC de groot-
ste Nederlandse vereniging bij het
FIM- Motocamp dat gehouden
werd in Frankrijk.

Bij de FIM- Rally in Spanje was "De
Graafschaprijders" ook de grootste
Nederlandse club. Bij de onlangs
gehouden ledenvergadering wer-
den de aftredende bestuursleden
Martij n Jansen, Johannes van Kem-
pen en Bert Regelink bij acclama-
tie herkozen.



Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN - Zaterdag 14 februari a.s. vindt er een happening

plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de

laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden. De zo-

genaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats op de stoep

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

verkoop' grote bekendheid geniet, blijkt wel uit de grote

drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan

de Troelstralaan. Dus zaterdag 14 februari bent u van harte

welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.

Tot ziens bij:

uth/er zutphen
. murray mode.

Troelstralaan 39-43. Zutphen. tel. (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/rotonde rechts/2e str. links

KLEDING VOOR DAMES EN HEREN

VAN 31! WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

an der Wal b.v.

•tastbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

el. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
-mail: info@vanderwal-vorden.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Handelsonderneming
Wttlie Waenink

Reparatie en verkoop van alle merken tuin/park-
machines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Zater-
dags van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Elektra-
en water-
leiding-

materiaal
voor vakman

en doe-het-zelver

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 20

Interieur Workshop
kleur en styling

door Ellen Plaschek (bekend van tv)

Wilt u ook eens iets anders met uw interieur? U krijgt de basisbeginselen
van het maken van een interieurplan onder de knie op onze Interieur
Workshop. De workshop duurt twee avonden en wordt geleid door styliste
Ellen Plaschek. Zij is bekend van diverse woonprogramma's op televisie.
De avonden zijn op dinsdag 9 en 16 maart van 19.00 - 22.00 uur.
De kosten bedragen € 100,- en dat is inclusief koffie met iets lekkers!
Na afloop ontvangt u een waardebon t.w.v. € 40,--

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21 (bedr. terrein "Hengelo"),
7255 PS Hengelo, Tel.: 0575 - 46 40 00
Maar liefst 500 nv combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoflen, vloerbedekking en raamdecoratie

EEKMARKIL
Magere runderlappen 1 KHO c 4 ?9

Rundermuis 1 kiio c4?9

Schouderkarbonade 1 uio c 3 ?9

4 Haasfiletlapjes c 3."

Wees waren voordeel

Pepersalami

100
l •100 gram €

2e 100 gram gratis

Elke week op de
markt in Vorden

uw vakslager DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

«3 Primula's

oBos tulpen

Valeweide
oemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Schoonmaakbedrijf

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



'De Graafschaprijders'huldigde kampioenen

Gerard Hartman
motorsportman van het jaar!

RAW

Nick Langwerden en Gerard Hartman

Tijdens een gezellige feestavond
in zaal 'De Herberg", (de prach-
tig versierde zaal stond geheel
in het teken van de nieuwe ge-
meente Bronckhorst, met daar-
bij de clubvlaggen van de auto-
en motorclubs die volgend jaar
onder deze nieuwe gemeente
vallen), maakte voorzitter Ger-
ben Vruggink bekend dat Ger-
ard Hartman gekozen is tot mo-
torsportman van het jaar.

Hij dankte deze verkiezing aan het
feit dat hij met name op "toerge-
bied" heel veel voor de club heeft
gedaan. Niet alleen was hij een
aantal keren kampioen van Neder-
land, bovendien heeft hij in de
loop der jaren duizenden kilome-
ters aan routes uitgezet. Nick
Langwerden werd tot jeugd" mo-
torsportman" van het jaar geko-
zen. Ook uitgebreide aandacht
voor de drie leden van "De Graaf-
schaprijders" die het afgelopen
jaar in hun tak van motorsport,
kampioen van Nederland zijn ge-
worden. Dat zijn Peter Bergsma,
Enduro klasse A senioren; Johan
Pieper,", Enduro klasse F nationaal
en Alex van de Broek, Trial Lnters/
senioren.

Zij werden deze avond gehuldigd
door de wethouder van sportza-

ken Wim Chr. Wichers. De wet-
houder beklemtoonde de goede sa-
menwerking tussen gemeente en
"De Graafschaprijders", waarbij
hij de hoop uitsprak dat de motor-
club de "regels" zal handhaven, zo-
dat de club ook in de toekomst ver-
der kan als toer- en crossclub. "Wij
als gemeente zullen ook al het mo-
gelijke doen opdat het circuit "Del-
den" voor het crossen gebruikt
kan blijven". Verbazing bij de wet-
houder dat een club als "De Graaf-
schaprijders" met zoveel vrijwilli-
gers nooit bij de verkiezing "vrij-
williger van het jaar", een kandi-
daat naar voren heeft geschoven!
Met het oog op de nieuwe gemeen-
telijke herindeling zei Wichers " De
hoop dat deze herindeling niet zal
betekenen dat het "Vordense"
moet ophouden. Op een club als
deze met 420 leden moet je trots
zijn". Voorzitter Gerben Vruggink
liet deze avond de belangrijkste
sportgebeurtenissen van het afge-
lopen jaar de revue passeren, waar-
bij hij 12 juli toen het crosscircuit
"Delden" 40 jaar bestond, een "dag
met een gouden randje" noemde.
In november wordt de KNMV kam-
pioensrit door de motorclubs uit
Vorden, Hengelo en Zelhem geor-
ganiseerd. " Een evenement met
drie dagen endurosport, uniek
voor Nederland", aldus Vruggink.

Verder werden deze avond de vol-
gende clubkampioenen door het
bestuur van "De Graafschaprij-
ders" in de bloemetjes gezet:
Afdeling Cross/ Enduro: kampioen
60/85 cc, Bas Klein Haneveld; kam-
pioen 125cc Christiaan Lichten-
berg; kampioen Recreanten Wim
Schoemaker; kampioen Superklas-
se Marcel Bulten; kampioen Endu-
ro Nationaal Johan Pieper; kam-
pioen Enduro Senioren Frank Is-
fordink.

Afdeling Toer: kampioen Binnen-
land Jozef Schabbink; kampioen
Buitenland Reint Beunk.
Afdeling Oriëntatie: kampioen C-
klasse Gerrit van Veldhuizen en
Jan Slagman; kampioen B- klasse
Gerard en Üdy Siemes; kampioen
A-klasse Erik en Marco Kleinrees-
ink. De "Schoenaker-toer- trophee"
werd gewonnen door Jozef Schab-
bink. De "Schoenaker- ritten- trop-
hee" werd gewonnen door Gerrit
van Veldhuizen en Jan Slagman.
De " Delden- trophee" kwam in het
bezit van Marcel Bulten. Verder
werden de volgende jubilarissen
in de bloemetjes gezet: 25 jaar lid
Benno Schuppers en Jan Brummel-
man; 40 jaar lid Tonny Bos, Theo
Schoemaker, Henk Weustenenk,
Ben Rouwenhorst, Henk Harmsen,
Jan van Ark en Johan Braakhekke.

Op dinsdag 3 april en woensdag
4 april heeft RAW weer het toer-
nooi voor straten en buurtver-
enigingen gehouden.

De wedstrijden zijn zeer goed
bezocht, men had op dinsdag 17
teams van 3 personen en op
woensdag 25 teams. Dit was een
nieuw record. De deelnemers kwa-
men uit Wichmond en Vierakker
en omstreken.

De wisselbeker is voor de tweede
keer gewonnen door de Toverstaat
2.Hier volgt de uitslag van beide
avonden: Ie prijs: Toverstraat 2

met 199 punten. (H. Wolbrink, P.
Wolbrink, J. Wolbrink.)

2e prijs: Toverstraat 3 met 168 pun-
ten. (M. Groot Roessink, D. Groot
Tjooitmk, H. Groot Roessink.)
3e prijs: Toverstraat l met 157
punten. (H. den Bakker, J. Schie-
ven, G. Hiddink.)
4e prijs: Bakkerij Besselink met
155 punten. (R. Dijkman, W. Besse-
link, R. Bouwmeister.)

De hoogste schutter bij de dames
was N. Roording met 46 punten.
De hoogste schutter bij de heren
was W. Besselink met 71 punten.

Frans voor vakantiegangers
De Alliance Francaise Zutphen
start op dinsdag 2 maart a.s.
met de vakantiecursus Trans
voor vakantiegangers'.

Er is zowel een cursus voor be-
ginners als voor gevorderden. De
cursus duurt negen weken en
wordt gehouden in de Hanzehof
in Zutphen.

Er is een speciale informatie en
inschrijfavond op donderdag 19
februari in de Hanzehof. Infor-
matie: mevrouw A. Laughton, tel.
(0575) 55 35 70.
www.alliance-francaise.nl
zutphen@alliance-francaise.nl

De Alliance organiseert een specia-
le cursus die is afgestemd op een
vakantie in Frankrijk. De opzet is
zodanig, dat steeds wordt uitge-
gaan van praktijksituaties zoals
die zich tijdens de vakantie voor-
doen. Alle thema's die behandeld
worden hebben betrekking op de
praktijk van alledag, zoals cam-
ping, hotel en appartement, bood-
schappen doen en contacten met
vakantiegangers, het restaurant,
het café, het verkeer, enzovoorts.
Er is een aparte groep voor starters
en voor degenen die al enige ken-
nis hebben van de Franse taal. Geef
u snel op, want de groepen zijn zo
vol. Zie ook de advertentie.

Biej ons in
d'n Achterhoek
Zo, 't geet allemaole toch deur. Ene grote gemeente Bronckhorst.
Of wiej daor bliej met mot wean?. Hoe dat uutpakt mo-w
allemaole nog maor afwachten. Op ambtelijk gebied zal d-r wel
heel wat veranderen, de gewone burger zal d-r wat minder met
van doen hemmen.

Oh jao, veur zien paspoort of riejbewies zal e zotemee nao
Hengel motten. Alle ambtenaren zolt daor vanaf 2 januari 2005
an 't wark wodden ezet. Allemaole in containers waorvan d-r al
een heleboel besteld bunt en die daor neet wod ezet. Want een
niej gemeentehuus, berekkend op zovolle ambtenaren he-w nog
neet stik.Maor in die containers zolt ze zich wel redden. Die uut
Vodd-n waarn toch al neet vewent met de werkruumten. Daor
krie-w straks een heleboel kennis op een hoop.

Dan hoeft ze ok gin dure buro-s tegen volle geld meer in te
schaaklen umme bepaolde dinge uut te zuuken. Dan meuj
vewachten dat ze zelf de verantwoordelijkheid veur bepaolde
dinge op zich nemt. Met zovolle ambtenaren op een hoop mot
dat konnen. Ze zult daor jao allemaole an 't wark blieven.
Behalve dan de borgemeisters. Die meugt met een aardige
uutkering gaon vissen.

En wiej mot dan maor hoppen dat ze ons een heeln goeien
borgemeister op 't dak stuurt.. Want die he-j dan wel neudig.
Meschien ko-w den van Warnsveld wel oavernemmen. Hee
mot daor jao weg now Warnsveld biej Zutphen kump. Dat lei
neet an um maor an de politiek. Hee schient goed met de luu te
konnen ummegaon en is een vechtjas at 't t-r op an kump. Maor
wiej ziet 't wel. Dat geldt ok veur de wetholders en raodslejen.
Dat wod nog vechten straks met de vekiezingen in november.

En dan he-w hier nog een heel kasteel met biejgebouwen
oavert. Wat gebeurt daor met?. Gezien de faillissementen van
gerenommeerde horeca-bedrieven in de umgeving zal "t die
kante wel neet uutgaon. Meschien geet 't wel weer nao
't Gelders landschap en wet die d-r een passende bestemming
veur te vinden. En wod de brugge oaver de grachte ok nog
's weer opeknapt. En daor bunne wiej dan hadstikke bliej met,
biej ons in d 'n Achterhoek.

H. Leestman



Motormaaierspecialist

BARENDSEN

Dealer van o.a.
• Toro • Husqvarna
• Wolf • Sabo

Ook voor service en onderhoud
bent u bij ons aan het juiste adres.

Wordt gehaald en gebracht

BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG15-VORDEN

TELEFOON 0575-552159

*x * enarius
R E S T A U R A N T

Nieuw! Valentine traiteur
Heeft u geen zin de deur uit te gaan, maar

wilt u uw Valentine wel eens lekker verrassen
met eenromantisch diner voor twee ?

Dat kan nu ook! Avenarius traiteur biedt u de
mogelijkheid thuis een prachtig 4-gangen diner

op tafel te toveren zonder veel moeite en
absoluut geslaagd!

Traiteur menu a €25.= p.p.
Terrine van gerookte palingfilet en kreeftenmouss

Lams bouillon met prei ringen en pomodori tomaa

Gegrilde kalfsentrecote met rode wijnsaus
aardappeltaart en haricots verts rolletjes met spe

Bavarois van Irish whiskey

Vooraf bestellen en af te halen op 14-2-2004.

Toch liever uit eten? Ons restaurant is deze avon
extra romantisch verlicthnet vele kaarsen.

Hotel - restaurant Avenarius
Dorpsstraat 2-7261 AW Ruurlo

Tel. (0573)45 11 22
Fax (0573) 45 37 44

www.avenarius.nl

v.o. f .

sch oo r s t e e n vee g bed r i j f

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Voor het
allerlaatste
plaatselijke
nieuws:

SLOTVERKOOP
Dames- en herenmode

DE HELFT
VAN DE HELFT

(= 75% korting)
Damesmode:

Basler, Delmod, Frankenwalder, Gerry Weber, Hammer, Claudia
Strater Sport, Rosner, Olsen, Esprit, Samoon, Zerres

Herenmode:
McGregor, Camel, Arrows, New Bondstreet

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

ïiken op de open dag

OP VAKMENSEN KUN JE BOUWEN..

VOLG DAAROM EEN
GEDEGEN BOUWOPLEIDING!

timmerman

restauratieti m merkracht

metselaar

voeger

NVOB Opleidingsbedrijf "De Achterhoek"
Bosberg 21, - 7271 LE Borculo,

T: 0545- 274777
E: info@bouwopleiding-berkelstreek.nl

- tegelzetter

- werkplaatstimmerman

- machinaal houtbewerker

b o u w o p l e i d i n g

BERKEL

STREEK

Bezoek onze website voor meer informatie!
www.bouwopleiding-berkelstreek.nl

Wie gaat er
mee naar de

Huishoud-
beurs

van 12 t/m 21 maart.

€ 24,- incl. bus en entree.

We vertrekken vanuit Ruurlo,
Vorden, Zutphen, Brummen,

Eerbeek en Loenen.

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34.

Alleen bij voldoende
deelname.

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461996

Vrije tijd • Running • Tennis • Voetbal • Zaalsport
(ook jeugdschoenen maat 36 tot 39)

€10.- 15- 20.- 25.- 30.. 40..

Kortingen 20 30 40 50 60 70 80 /O
Adidas • Asics • Kappa • Lotto • Nike • Puma

Aanbieding LOTTO VOETBALSCHOEN
CAMPIONE maat 30 t/m 39 van € 39,95 voor € 29,95)

ALTIJD LEUK OM TE SNUFFELEN



Nieuw pand schildersbedrijf Boerstoel officieel geopend

Johan en Dick Boerstoel en Marlies Pelgrum en Alie Boerstoel

"Een aantal jaren geleden was
ik door ziekte een poos uitge-
schakeld. Dick zou eerst nog
een jaartje elders gaan werken,
maar vanwege mijn ziekte zei
hij "ik blijf hier". Ik heb Dick
toen voorgehouden, luister
goed naar de medewerkers, zij

werken hier al heel lang en jij
komt pas kijken", zo sprak Jo-
han Boerstoel vrijdagmiddag,
nadat het nieuwe pand op het
industrieterrein even daarvoor
middels het doorknippen van
een lint (behang!) officieel was
geopend.

Senior Johan Boerstoel en echtge-
note Alie namen deze dag tegelij-
kertijd afscheid van het schilders-
bedrijf.

Zoon Dick Boerstoel en schoond-
ochter Marlies Pelgrum hebben
het familiebedrijf inmiddels over-

genomen. Een familiebedrijf dat
in 1910 werd opgericht. Johan
Boerstoel kreeg van zijn kinderen
een fraaie brievenstandaard over-
handigd met de tekst "Schildersbe-
drijf Boerstoel B.V. Sinds 1910- 6 fe-
bruari 2004". Net als zijn vader
sprak de nieuwe directeur Dick
Boerstoel met veel respect over de
medewerkers van het schildersbe-
drijf. "Toen we besloten het pand
aan de Dorpsstraat te verlaten en
hier op het industrieterrein een
nieuw pand te gaan bouwen,
kwam het personeel regelmatig
met goede voorstellen. Wij hebben
jullie nu en in de toekomst alle-
maal hard nodig", zo sprak Dick
Boerstoel.

In zijn inleiding memoreerde hij
de tijd vanaf de oprichting tot hè
den, een periode waarin het be-
drijf door drie generaties Boerstoel
werd gerund. Hij is thans zelf de
vierde generatie.( De volgende ge-
neratie is inmiddels in aantocht,
Dick en Marlies verwachten name-
lijk binnenkort hun eerste baby!)
De beslissing om naar het indus-
trieterrein te vertrekken is niet
zomaar genomen. Dick Boerstoel:
" Daar is lang over nagedacht.
Door de eisen van deze tijd moest
aan het pand aan de Dorpsstraat
veel gebeuren. Bovendien zag ik
persoonlijk de winkel niet zitten.

Dus hebben wij de keus gemaakt,
wij gaan bouwen zoals de tijd dat
eist. Ik denk op ons vakgebied een
voorbeeldbedrijf voor velen. (Het is
een prachtig gebouw geworden.

Het is uitgevoerd in brandverla-
gend beton. De ruimtes waar verf
wordt verwerkt is voorzien van
een afzuiginstallatie. In de spuit-
ruimte kunnen producten die ge
verfd moeten worden, worden op-
gehangen en vervolgens via een
railsysteem aan het plafond naar
de naastgelegen droogruimte wor-
den getransporteerd, red.)

Dick Boerstoel benadrukte in zijn
toespraak dat de bedrijfsopvolging
hem niet door pa en ma was opge
drongen. "Er werd wel eens gezegd
de ene broer (Joop) zit in de mu-
ziek, dan zal de andere (Dick) de
zaak wel voortzetten.

Voor mij was het wel een bewuste
keus", zo sprak de nieuwe direc-
teur. De opening van het schilders-
bedrijf ging gepaard met het over-
handigen van diverse cadeaus en
bloemen. De kleinkinderen Rubin
en Jurriaan (van Joop en Symone
Boerstoel) boden oma en opa Boer-
stoel zelf gemaakte tekeningen
aan.

Van de kinderen een aantal
theaterbonnen en een beeldje. Jo-
zef Hendriks, Ronald Spork en
Henk Pardij s boden de directie na-
mens het personeel enkele fraaie
plantenbakken aan. Het is alom
bekend dat de "Boersteels" zeer
muzikaal zijn. Vader Johan en zo-
nen Dick en Joop hebben al menig
keer samen opgetreden. In één van
de vertrekken aan de wand een
spreuk: " Zoals de zon de bloemen
kleurt, zo kleurt muziek het leven".

't Beeddandtoneel speelt
'Oliver Twist' van Charles Dickens

Deze beroemde klassieker
speelt zich af in het Engeland
van de 19e eeuw. Het verhaal
vertelt van een jongen die geen
ouders heeft gekend en in een

jongerenwerkhuis verblijft.

Een arme wees die meer durft
te vragen en tot wanhoop wordt
gedreven.

Hij loopt weg. Hongerend rond-
zwervend ontmoet hij in de we
reldstad Londen de roversbende
van meesterdief Fagin, die hem in-
leidt in de wereld van stelen en be

driegen. Maar wat Oliver werkelijk
wil is een echt thuis, met mensen
die echt van hem houden.

"Al vanaf oktober zijn de dansers,
de muzikanten en niet in de laat-
ste plaats de acteurs aan het oefe
nen voor het theaterspektakel "Oh
Olivier". Veel personeel en leerlin-
gen van onze school zijn direct
aan de slag gegaan.

De meeste doen meerdere dingen
en zorgen voor decors, muziek,
dans, kleding, ontwerpen, schmin-
ken, licht en geluid, de altijd te
krappe begroting opstellen, regis-
seren en coördineren en ga zo
maar door. Opvallend dit jaar is
het hoge niveau waarop de leerlin-
gen iets oppikken en dat er binnen
onze school zich onverwachts 4 ta-
lentvolle zangers aandienen.

Drie november wisten we na
schooltijd al fietsend door nat
weer en stormachtige wind het
Charles Dickens museum te berei-
ken. Gelukkig werden we verwel-
komd met koffie/thee en cake.
Meneer de Jong bracht ons terug
in de tijd van Charles Dickens. Hij
wist ons veel te vertellen, maar
vooral te laten ondergaan over al-
les wat te maken heeft met onze
musical: Oh Olivier. Deze Master-
class gaf ons weer een extra boost
om met veel enthousiasme iets
heftigs op de planken te gaan zetten,
aldus Ron Bastiaan Net de toneel-
coördinator van school Beeckland.

Op dit moment zijn we druk aan
het oefenen en ik moet zeggen:

de inzet is groot. Volgende week
maandag is onze grote generale
repetitie.

Het zal veel concentratie vergen
om alle disciplines toneel/dans
/muziek /decor soepel te laten ver-
lopen en aan elkaar te breien.

Voorgaande jaren hebben wij heel
veel vrije tijd gestoken in het om-
bouwen van de aula van de school
tofeen theater, omdat spelen in de
schouwburg op het Spectrum niet
meer mogelijk was.
Wij zijn er nog niet, maar met al
het tot nu toe gehuurde en de bij
elkaar gescharrelde spullen ziet
het er magnifiek uit. Tóch hoop ik
nog enkele sponsors te vinden om
verdere uitbreiding te kunnen be
kostigen.

Bij deze wil ik een oproep doen
om contact op te nemen met dhr.
G. Drenten, techniekdocent aan
onze school, en een sponsorbedrag
te storten op rekeningnummer
3274.45.769, 'zo vervolgt Bastiaan
Net.

Natuurlijk doet men de school een
groot plezier, ook al doet er geen
bekende mee, om naar het theater-
spektakel te komen kijken op 11,
12 of 13 februari s' avonds. Vooraf
of tijdens de pauze is er gelegen-
heid om, tegen inlevering van een
consumptiebon koffie, thee of fris-
drank te drinken in de foyer. Voor
de diehards bekijk ook even onze
web-site www.ulenhof.nl . Tot in
het theater!", zo zegt toneelcoördi-
nator Ron Bastiaan Net.

BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN - ETIKETTEN - FACTUREN - KETTINGFORMULIEREN drukker i j We e ver s

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Bennie en Anneke Vlogman
50 jaar getrouwd

Op dinsdag 17 februari zijn
Bennie Vlogman (71) en Anneke
Vlogman (71), meisjesnaam
Morde, 50 jaar getrouwd. Een
dag die in besloten familie-
kring gevierd zal worden. De
bruidegom heeft in Vorden,
zoals de meeste Vordenaren
nog wel weten, een slagerszaak
gerund. Een slagerij aan de
Zutphenseweg, die al een flink
aantal jaren door zoon Dick
wordt voortgezet. Eigenlijk wil-
de Bennie Vlogman bakker wor-
den, dat heeft hij ook nog wel
een jaartje gedaan, maar van-
wege 'bakkersexceem' moest hij
het bakkersvak vaarwel zeggen.

Dus toen het slagersvak in. Eerst
vlees rondbrengen bij slager Derk
Jansen, die in die tijd aan het Hoge
een slagerij had. Later werkte
Bennie nog bij slagers in Dieren,
Harfsen, Hengelo, waarna hij 13
jaar bij slager Willem Kieskamp

aan de Nieuwstad werkte. Op 3
maart 1962 nam Bennie de slagerij
van hem over.

Op gegeven moment betrokken
Bennie en Anneke een nieuw pand
aan de Zutphenseweg, waar dus
thans zoon Dick het slagersvak uit-
oefent. Bennie Vlogman heeft ook
nog een aantal jaren een slagerij
in Warnsveld beheerd.

Echtgenote Anneke heeft al die ja-
ren volop meegewerkt in de win-
kel. "Een leuke tijd", zo zegt ze.
Daarvoor werkte zij een aantal ja-
ren als verkoopster bij modezaak
Visser aan de Burgemeester Gallee-
straat. Vervolgens verruilde zij het
"ene lapje".(stof) voor het "andere
lapje" ( vlees)! Eén van de grootste
hobbies van de bruid: zingen. Dat
deed zij vol overgave 40 jaar lang
bij het Vordens Dameskoor. Thans
vermaakt zij zich prima met hand-
werken, breien en puzzelen.

Bruidegom Bennie, die overigens
eind 1993 uit het slagersvak stapte
("toen heb ik eerst drie weken ge
slapen"), heeft jarenlang met heel
veel plezier deel uitgemaakt van
het brandweerkorps in Vorden.
Tot zijn favoriete bezigheden be-
horen op dit moment fietsen en
vissen, terwijl hij zo nu en dan ook
nog wel "een klus" doet voor zoon
Dick. Het bruidspaar mag ook
graag een voetbalwedstrijd op W
bekijken. (Vorige week nog, een
dag voor ons gesprek, hebben ze
erg genoten van de bekerwedstrijd
FC Twen te tegen Feyenoord! " Wat
een mooie goals" sprak Bennie,
nog nagenietend.

Het gouden echtpaar heeft drie
kinderen, Elsbeth, Bert en Dick en
vijf kleinkinderen, Marit, Cleo, El-
semiek, Gerben en Roy. Bennie en
Anneke wonen aan de Margriet-
laan en hebben het daar uitste-
kend naar de zin.

Midwinterconcert
Vordens Mannenkoor

Bridgen

Het Vordens Mannenkoor gaf
zondagmiddag in de Christus
Koningkerk een gevarieerd con-
cert. Het koor stond onder lei-
ding van Frank Kiiikkink.

Riet Louwes zorgde voor de piano-
begeleiding. Voor dit concert, be-
doeld voor de donateurs en andere
belangstellenden bestond een goe-
de belangstelling. Het Vordens
Mannenkoor zong o.a " Izje Cheru-
wimi "van D.Bortnjanski, alsmede
"Morte Griste" van Emrijs Jones.
De nummers werden kwalitatief
goed gebracht. Het 'Lascia chio
pianga van Handel', geschonken
door familie Schepers ter nage-
dachtenis aan het overlijden van
H.Schepers, werd voor het eerst in
aanwezigheid van de familie ge-
zongen.

Aan het concert werd ook meege-
werkt door de Vocal Group "Eigen-
wijs" uit Lochem. Dit koor o.l.v.
Hanneke Hermkes met aan de
piano Fiet Schollema presenteerde
zich erg goed en begon met het
nummer "Eigenwijs" door Ewoud
van Roon en "But Beautiful" van
Don Meclean. Het publiek was ver-
rast door de prachtige zang en pre-

sentatie. De Vocal Group kreeg
dan ook een welverdiend applaus.
Daarna kwamen de Jachthoorn-
blazers V.I.VAT., eveneens uit Lo-
chem aan bod.

Zij speelden onder meer een ode
aan het hert, een ode aan de haas
en een ode aan de jacht. Het prach-
tige optreden van deze jacht-
hoornblazers bracht veel variatie
in het programma. Na de pauze
kwam 'Eigenwijs' met 'Tante trui
en tante Toosje' door A.M.G. Smit.
Ook deze presentatie in weer een
andere outfit werd door het pu-
bliek goed ontvangen evenals het
nummer "Rhythem of Live" van
Doroty Fields.

Na de jachthoornblazers was er op-
nieuw een optreden van het Vor-
dens Mannenkoor met onder
meer "The day you sang this song"
van D.Ravenal. En als laatste num-
mer "Happy days are here again"
van Milton Ager. Tijdens dit num-
mer klapte het publiek spontaan
mee. Het werd een aangename
muziekmiddag, waarbij zich vijf
nieuwe donateurs aanmelden en
twee nieuwe leden voor het Vor-
dens Mannenkoor!

BRIDGECLUB BZR

Uitslagen en stand 4e periode
Groep: A
l Mw. A.W. van Gastel/Mw. G. Ros-
sel 63,75%; 2 Mw. A. Simonis/Mw.
R. Webbink 63,33%; 3 Mw. L. Pols-
tra/Dhr. S. Polstra 61,67%.

Groep: B
l Mw. G. Bouman/Mw. A.W. van
Manen 60,06%; 2 Mw. A.W. Terlouw/
Mw. M. Abeln 58,33%; 3 Mw. M.H.
Scholten/Mw. R. Waenink 57,50%
en 4 Mw. HJ. de Bruin/Mw. P. v.d.
Vlugt 57,50%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van maandagavond
2 februari:
A groep:
1. De heren Weijers en Thalen met
61,1%; 2. Het echtpaar Hoftijzer
met 54,2%; 3. Mevr. Gerichhausen
en de heer Hissink met 53,5%

B groep:
1. De dames de Bruin en Lamers
met 63,3%; 2. De dames Jansen en
Reindsen 61,7%; 3. Mevr. de Vries
en de heer Groot Bramel 59,6%.

VLAAI VAN DE WEEK:

Perenvlaai €5.75

Roombotercake '
diverse smaken - per stuk £ 3. OU

Vordense kruidkoek €2.00

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Aardbeiensnitje €5.00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

r^CAFÉ • RESTAURANT • ZAAI/N

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

Back to the Seven- and Eigthies

Flat-Out
Zaterdag 13 maart

zaal open 20.30 uur.

Toegangskaarten voorverkoop € 8,-
Aan de zaal € 10,-

FRANKRIJK VAKANTIELAND
PAR EXCELLENCE!

Genieten van een ontspannen vakantie!
Maar hoe zit het met uw Frans?

De Alliance Francaise Zutphen
organiseert een cursus

FRANS VOOR VAKANTIEGANGERS
zowel voor beginners als gevorderden

Negen weken lang, elke dinsdagavond
te beginnen op 2 maart a.s.

Informatie en inschrijving
bij Mw. A. Laughton

tel.: 0575-553570
of op donderdag 19 februari a.s.

van 19-00 - 21.00 uur
in de Hanzehof

www.alliaiKT-lninc-.iisf nl

zutphen@alliance-francaise.nl

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.



BRONCKHOR

De samenvoeging is beslist

in
gemeente K l i ' ( j \J r ! ' :

Hengelo, Steenderen, Hummelo en Keppel, Vorden en Zelhem. Samen nu één van de grootste gemeenten in Nederland
en de grootste in de Achterhoek. Het zal wel even wennen zijn. Aan het werk dus. Met kundige bestuurders en een
daadkrachtige burgemeester. Dan zullen de voordelen zeker niet uitblijven.

In de debatten hoorde men vaak dat een gemeente met zo veel kernen en buurtschappen haast niet te besturen zal
zijn. Hoewel de verschillen, zowel in mentaliteit als cultuur en zelfs taalgebruik, zeker aanwezig zijn is dit iets waar-
van we juist gebruik van moeten maken.
In wezen zijn we allen gelijk en ook trots op onze eigen streek

Het Weekblad Contact en Weekblad Journaal Zelhem/Halle gaan net als de nieuwe gemeente ook samenwerken maar
met oog voor de identiteit van de afzonderlijke kernen en buurtschappen.
Dit is ook wat onze streek bindt. Het gezellige en het Achterhoekse is juist te vinden in het kleine. Geen grote kernen
waar men in de anonimiteit blijft maar kleine plaatsen waar het verenigingsleven een belangrijke plaats inneemt en
iedereen erbij hoort!

Een Weekblad, dat voor een deel gelijk zal zijn voor alle inwoners in onze nieuwe gemeente, maar bovendien, door het
uitbrengen van verschillende edities per plaats, het plaatselijke nieuws en de plaatselijke adverteerder de ruimte geeft
en dus ook probeert het eigene van de dorpen te behouden. Dat is waar wij voor staan.

In deze bijlage hebben wij uit elke gemeente een bestuurder zijn visie laten geven op de nieuwe situatie aan de hand
van zo gevarieerd mogelijke vraagstellingen.

Dit zijn de volgende personen:

nselo

Keijenborg - Dunsborg - Varssel

Bronkhorst - Baak - Toldijk
Olburgen - Rha

Wichmond - Vierakker
Kranenburg

Hall e - Velswijk - Veldhoek
Wolfersveen

Hengelo
Burgemeester

Van Beeck Calkoen

Hummelo & Keppel
Burgemeester

Sjoukje Haasjes

Steenderen
Burgemeester

Dick Appeldoorn

Vorden
Wethouder

Henk Boogaard

Zelhem
Burgemeester

Henk van der Wende

Wij concluderen alvast:
Mensen, handhaaf het verenigingsleven in een eendrachtige samenwerking dan blijft het gezellig

De redactie.

- Achter Drempt

BRONCKHORST



Burgemeester Van Beeck Calkoen houdt zijn
twijfels over nieuwe gemeente Bronckhorst
Door Huub Baakman

Hengelo. "Eindelijk! Ik ben blij dat de beslissing is gevallen", zegt
burgemeester Alphert van Beeck Calkoen (58) die sinds 1986 burge-
meester is van Hengelo. "Wat dat betreft is er duidelijkheid. Dit was
ook het enige wat we langzamerhand wilden horen".

Vond u de uitslag van de Tweede Ka-
mer verrassend?
Het was natuurlijk niet één mo-
ment Door de discussie van de vier
grote partijen - en met name het
antwoord van de minister - was
het voor mij duidelijkheid dat
Bronckhorst een gegeven was".

Wat was de reactie van het cóüege van
Hengelo over het besluit Bronckhorst?
"Het college constateert dat, in al-
gemene zin, aan de wens van de
meerderheid van de raad voldaan
is. Verder hebben we geen com-
mentaar. Er is geen ontevreden-
heid. Daar is ook geen reden voor.
De raad heeft bij meerderheid be-
slist Het college was verder alleen
maar als uitvoerend orgaan bezig
in de stuurgroep".

Hoe heeft u zelfhet debat ervaren?
"Door de files zijn we terugge-
keerd. Daardoor heb ik het begin
van het debat niet meegekregen.
We waren net binnen in het ge-
meentehuis toen Van Beek van de
WD aan het woord was. De argu-
menten rondom Bronckhorst die
waren al zó duidelijk gemarkeerd
vanuit de inbreng van de drie grote
fracties, WD - CDA - PvdA, dat het
helemaal geen verrassing was wat
de vertegenwoordigers van de gro-
te partijen in de Kamer allemaal te
vertellen hadden. Over Bronc-
khorst is eigenlijk niet veel meer
geredeneerd dan: a. ze willen het
zelf; b. we waarschuwen voor de
omvang en de bestuurbaarheid en
c. hoe moet het financieel allemaal.
De minister heeft zich, vind ik, nog-
al kleinzielig met 'Jantje van Lei-
den' ervan afgemaakt door te ver-
wijzen naar voorbeelden in het
land waar het wel goed verlopen is.
Ik hou mijn twijfels".

Hoe reageerden de ambtenaren op het
besluit?
"De eerste reactie was 'kijkend
naar zichzelf: van wat gaat onze
positie worden in die 'Bronckhorst
formule'. Het speelt namelijk niet
alleen op de achtergrond maar ook
heel direct naar de ambtenaren
toe. Wij zijn bezig met het organi-
satiemodel en het functieboek.
Daar is nogal wat commentaar op.
Dat kan ik me goed voorstellen. Zij
zien dat als een belangrijkere zorg
dan dat Bronckhorst er wel of niet
ongeschonden uitgekomen is".

Wat vond u van de argumenten van de
vier woordvoerders van CDA, WD,
PvdAenD'66?
"De heb helemaal geen argumenten
gehoord. Er was maar één argu-
ment Van onderop! De raden heb-
ben zich uitgesproken en verder
past het plaatje. Dat vond ik een
buitengewoon simpele redenering
die geen recht doet aan de com-
plexiteit van het totale herinde-
lings vraagstuk Met name als je dit
afzet tegen het vraagstuk Warns-
veld/Zutphen of tegen het grote
probleem Doesburg en tegen de

problemen die Doetinchem nu
gaat ondervinden. Er zijn wel kriti-
sche vragen gesteld richting de mi-
nister maar die waren niet erg in-
dringend Ik heb de tweede termijn
niet kunnen horen. Maar die moet
zo kort geweest zijn dat ik ver-
onderstel dat er niet voldoende tijd
is geweest om écht inhoudelijk nog
een keer met de minister in discus-
sie te gaan over de bestuurbaar-
heid, de omvang van de gemeente
en met name de financiële progno-
ses. Argumenten zijn wat mij be-
treft er helemaal niet geweest Al-
leen een enkele constatering: ze
wilden het graag zelf. De beant-
woording van de minister vond ik
erg zwak en vaag. Hij draaide om
de echte problematiek heen. Het
was een langdurig betoog over alle
mogelijke onderwerpen en zaken
die, wat mij betreft, niets te maken
hadden met de problematiek waar
de Achterhoek, Liemers en de
Graafschap voor staat als het gaat
om de noodzaak tot herindeling. Ik
vind dat hij wel erg gemakkelijk ge-
bruik maakt van de argumenten
die door de gemeenteraden van
Bronckhorst in meerderheid, zeg ik
met nadruk bij, zijn gebruikt. Ik
heb altijd, tot het moment dat de
raad in juni 2001 bij meerderheid
een besluit heeft genomen, met ar-
gumenten proberen aan te tonen
dat dat nu juist niet waar is. De be-
stuurbaarheid van een gemeente
van deze omvang met zoveel ver-
schillende kernen plus nog het
nogal rampzalige uitzicht op finan-
ciën. Ik heb als voorzitter van de
raad toen ook gezegd: de notitie die
wij u presenteren, doet u daar
maar mee wat u wilt en ik zal ver-
der gehoorzaam de besluiten van
de raad uitvoeren. En dat heb ik
sindsdien ook gedaan".

Denkt u dat de Eerste Kamer het besluit
van de Tweede Kamer overneemt?
"Ik kan me heel goed voorstellen
dat de argumenten die Doesburg
en Doetinchem (Warnsveld en Zut-
phen laat ik er even buiten) inbren-
gen, nog wel eens een keer aanlei-
ding daarvoor zou kunnen zijn. De
kan me heel goed voorstellen dat
de kracht van die argumenten bij
de Eerste Kamer nog wel eens tot
wijzigingen kunnen leiden".

Wat vindt u het grootste voordeel van
de nieuwe gemeente?
"Het ligt ingeklemd tussen de ste-
delijke gebieden Zutphen en Doet-
inchem. Het is een aaneengesloten
vrij gelijk luidend landelijk gebied.
Maar de voordelen die in de profiel-
schets staan beschreven zullen be-
stuurlijk nog opgepakt moeten
worden. Die moeten financieel nog
onderbouwd worden en ambtelijk
nog allemaal uitgezet worden in
hele concrete beleidsdoelen. Dat
overstijgt een beetje wat ik kan
zien. Maar het gaat voornamelijk
om de succesformule die ingevuld
moet worden door het toekomstig
gemeentebestuur op basis van de

elementen die nu aangedragen
worden".

Wat vindt u het grootste nadeel van de
nieuwe gemeente?
"Eén van de grootste nadelen is de
onzekere financiële positie afgezet
tegen het ambitieniveau. Daar-
naast zie ik toch wel wat bestuur-
lijke problemen. Als 'n eenheid la-
ten opereren van die nieuwe ge-
meente bestaande uit ongelooflijke
veel verschillende kernen en delen.
Maar ook de eigen identiteiten van
hele kleine gemeenschappen.
Want die zullen ieder op zichzelf
hun identiteit willen kunnen her-
vinden. Dat lijkt mij bestuurlijk
een onvoorstelbare moeilijke opga-
ve".

Wat betekent dit besluit voor de inwo-
ners en de maatschappelijke organisa-
ties in Bronckhorst?
"Het meest praktische gevolg is dat
ze straks naar een ander gemeente-
huis moeten voor hun paspoort, rij-
bewijs en diverse vergunningen. De
hoop dat de bestuurscultuur met
het nieuwe gemeentebestuur vlek-
keloos verloopt Mijn intentie is - en
dan spreek ik heel nadrukkelijk
voor mijn eigen bevolking - om een
zodanige bijdrage te leveren aan
Bronckhorst dat het zo egaal moge
lijk overgaat van de nu zelfstandige
gemeente Hengelo naar de nieuwe
gemeente Bronckhorst Maatschap-
pelijke organisaties en verenigin-
gen zullen hoogst waarschijnlijk
wel in het subsidiebeleid gaan mer-
ken dat de financiële positie van
Bronckhorst er niet al te rooskleu-
rig uitziet De maatschappelijke ge-
volgen in de zin van leefbaarheid
rondom de kernen dus verenigin-
gen en subsidies, daar zal het nieu-
we gemeentebestuur hard aan
moeten trekken".

Blijft het voorzieningsniveau op peü?
"Dat is in wezen ook weer een
vraag naar de financiële basis van
die nieuwe gemeente. In hoeverre
is het nieuwe gemeentebestuur,
dus raad en college, bereid om of-
fers te brengen voor het instand-
houden van die voorzieningen.
Maar als we spreken over instand-
houding, dan betekent dat niet an-
ders dat het nieuwe gemeentebe-
stuur zeer nadrukkelijk beleids-

keuzes moet maken om geld vrij te
maken om overal de zwembaden,
sporthallen, voetbalvelden en der-
gelijke in stand te houden. Maar
dat betekent financieel zeer na-
drukkelijk keuzes maken".

Hoe wordt vanaf nu en na 2005 omge-
gaan met de ambtelijke medewerkers?
"De hoop zo zorgvuldig mogelijk.
Wanneer we het hebben over de
nieuwe gemeente dan is er één
kroonjuweel waar we ontzettend
voorzichtig en zuinig op moeten
zijn en dat zijn onze ambtenaren.
Die moeten namelijk aDes doen.
Bestuurders die mogen sturen, die
mogen knopen doorhakken maar
het werk wordt gedaan door onze
medewerkers. Dan ga ik uit van
een ongelooflijke zorgvuldige be-
nadering. Niet alleen naar de perso-
nen maar ook naar de functies toe.
Hoe dat later allemaal ingevuld
moet worden, is ook afhankelijk
hoe het functieboek gestalte gaat
krijgen in dat organisatieplan. In
het functieboek zijn de procedures
vastgelegd. Daar wordt op gesollici-
teerd. Er is een inpassingcommissie
die uiteindelijk bepaald wie waar
gaat komen".

Hoe komt de tijdelijke huisvesting in
Hengelo eruit te zien?
"Voorzover ik dat nu kan overzien,
zullen de ambtelijke diensten alle
maal worden gehuisvest in de
units aan de Zelhemseweg. Het hui-
dige gemeentehuis zal gaan funge
ren als bestuurlijk centrum maar
ook voor loketfuncties zoals bur-
gerzaken voor paspoort en rijbe
wijs. Dat betekent dat een functie
voor dit gemeentehuis behouden
blijft Mogelijk ook voor andere ge
meentehuizen in Vorden of Steen-
deren. Dat kan ik op dit moment
nauwelijks overzien. Voor het func-
tioneren van het gemeentebestuur
en de ambtelijke organisatie zijn er
twee locaties in Hengelo. Over het
definitieve gemeentehuis moet het
nieuwe gemeentebestuur een uit-
spraak doen".

Wordt de nieuwe burgemeester van
Bronckhorst gekozen of benoemd?
"Hij wordt niet benoemd en ook
niet gekozen. De nieuwe gemeente
begint met een waarnemend bur-
gemeester. De verkiezingen zijn

woensdag 17 november. Daar ga ik
vanuit Dat betekent, dat tijdig een
samensteDing van de raad ook in
personele zin bekend is. Deze zul-
len hoogstwaarschijnlijk in de
klankbordgroep gaan plaatsne-
men. Daaruit komen dan vermoe
delijk al wel kandidaten voor het
wethouderschap naar voren (vier
wethouders). Omstreeks l januari
2005 zal de Commissaris van de Ko-
ningin bekend maken wie er als
waarnemend burgemeester wordt
neergezet Dat op zich is al een in-
gewikkelde procedure aan het wor-
den. De Tweede Kamer is nu nog
steeds aan het knokken met mi-
nister De Graaf, die over de geko-
zen burgemeester gaat De Tweede
Kamer, dat lijkt zich nu af te teke
nen, houdt vast aan een grondwets-
wijziging voor de burgemeester
nieuwe stijl, dus gekozen burge
meester. Als dat eind oktober niet
bekend is, zal dat voor 2005 geen
enkele consequentie meer hebben
omdat de grondwet dan niet meer
gewijzigd kan worden. Dat bete
leent ook dat de waarnemend bur-
gemeester een jaar ingaat waarvan
hij helemaal niet weet hoe lang hij
blijft zitten. Voor het opstarten van
die nieuwe gemeente betekent dit,
dat de samenwerking binnen het
college , de samenwerking met de
gemeenteraad en deze drie met de
ambtelijke organisatie, een hele
puzzel gaat worden wie welke posi-
tie op lange termijn mag inne
men".

Wat gaat u zelf doen na 2005?
"Iedere burgemeester wordt ontsla-
gen. Er zijn burgemeesters die zelf
ontslag nemen om gebruik te ma-
ken van de gemeentelijke FPU-rege
ling. Er zijn burgemeester die door
zullen schuiven als waarnemer.
Maar er zijn ook burgemeesters, zo-
als ik, die in een leeftijd zitten
waarbij het voor de hand ligt dat er
in eerste instantie door de commis-
saris wordt aangedrongen op ge
bruik maken van de uittreedrege
ling. Of dat nu wachtgeld of de
WW is, dat kan ik op dit moment
niet overzien. Dat loopt allemaal
nog. Daar is de minister ook niet
eens duidelijk in. Voor mij zijn er
een aantal opties. De eerste optie is
dat ik als waarnemer gedurende
enige tijd in dit gebied blijf functio-
neren. De zou best die rol willen ver-
vullen. Het lijkt mij ook ontzettend
spannend. Het vervelende van mijn
positie is dat ik wel wordt veronder-
steld keihard te werken aan het op-
heften van mijn eigen gemeente en
het laten opgaan in de nieuwe.
Maar op het moment dat het moet
gaan draaien, zou ik niets meer
kunnen. Het lijkt me wel leuk om
daar ook nog een beetje aan mee te
kunnen werken. Mijn laatste optie
is om me zomaar in de WW te la-
ten schuiven".

De nieuwe gemeente Bronckhorst moet
1 januari 2005 ingaan. Is dit haalbaar?
"Dit is geen vraag, het is een op-
dracht Het moet! Straks wordt in
de Tweede Kamer een voorstel ge
maakt waaruit nadrukkelijk naar
voren komt, dat de herindeling zo-
als afgesproken en geamendeerd
met ingang van l januari 2005 een
feit zal zijn". 9
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BRONCKHORST

Burgemeester Sjoukje Haasjes

"De karaktereigenschappen van
Bronckhorst worden al besproken
Door Xondra Vdtman

"Onverdeeld blij." Zo specificeert burgemeester Sjoukje Haasjes
het gevoel van de gemeente Huminelo en Keppel naar aanleiding
van het Tweede Besluit over Bronckhorst. "We zijn en worden een
schitterende plattelandsgemeente. We proberen met de vijf ge-
meenten op l januari 2005 alles zo goed mogelijk in kannen en
kruiken te hebben."

Als er iets is waaraan burge-
meester Haasjes hecht, is het wel
het contact met de burgers. Daar-
onder valt ook het jaarlijkse be-
zoek aan de kernen Hummelo,
Hoog- en Laag Keppel, Voor- en
Achterdrempt "We hopen dit jaar
op een extra hoge opkomst, want
we nemen de concept profiel-
schets van Bronckhorst mee om
aan de burgers voor te leggen. In
die schets hebben de vijf huidige
gemeenten beschreven hoe ze den-
ken dat de gemeente en het karak-
ter van Bronckhorst er uit kan
gaan zien. Let wel, het is aan de
nieuwe gemeenteraad van Bronc-
khorst om besluiten te nemen,
niet aan ons. Maar we kunnen wel
wat voorwerk doen. Zo is de pro-
fielschets een visie over platteland,
toerisme, recreatie, enzovoort.
Aan deze profielschets worden de
opmerkingen en ideeën van de
burgers toegevoegd. Het geheel
wordt aangeboden aan de raad
van de nieuwe gemeente Bronc-
khorst"

WERKGROEPEN
De profielschets is bij lange na niet
het enige dat het nieuwe gemeen-
tebestuur meekrijgt, zegt Haasjes.
"Onze ambtenaren en die van de
andere vier gemeenten zijn al een
flinke tijd erg druk met voorberei-
dingen. Denk bijvoorbeeld aan
hoe vijf begrotingen moeten wor-
den samengevoegd. Dat wordt ge
daan door de financiële werk-
groep, en is heel wat ingewikkel-
der dan gewoon een sommetje op-
tellen. Elk bestuur werkt natuur-
lijk weer net even anders, of zet be-
paalde zaken weer onder een an-
dere noemer dan z'n buurgemeen-
te. Het toekomstige bestuur moet

wel eenduidige, reële handreikin-
gen krijgen, anders hebben ze er
niets aan." En dat betekent dat
vrijwel elke ambtenaar in alle vijf
gemeenten via werkgroepen een
steentje bijdraagt, naast het regu-
liere werk. Er is een klankbord-
groep waarin de gemeenteraden
worden betrokken bij het fusiepro-
ces en waar ze hun wensen en
ideeën kwijt kunnen. De werk-
groepen worden aangestuurd
door de projectgroep waarin de
vijf gemeentesecretarissen zitten.
Hun resultaten worden voorge-
legd aan de stuurgroep, bestaande
uit burgemeesters en/of wethou-
ders. Daar worden uiteindelijk de
beslissingen genomen.

DIENSTVERLENING
Fuseren doe je dus niet zomaar.
Haasjes: "We willen met een grote
gemeente ook een goede kwaliteit
van dienstverlening bereiken.
Want dat is een gemeente in feite:
een dienstverlenend bedrijf. In
kleine gemeenten kom je veel een-
mansposten tegen. Als één per-
soon de verantwoording heeft
voor bepaalde zaken en er komt
een onverwacht grote aanvraag,
zit je al klem. En dan heb je nog
ziekte en vakantie, om maar niet
te denken aan grote calamiteiten.
Straks heb je meer mensen om dat
op te vangen. Bovendien kan het
de deskundigheid bevorderen,
want twee weten immers meer
dan één." Ander voordeel is dat
werknemers meer mogelijkheden
krijgen om zich te specialiseren.
"Zo kunnen mensen zich verder
ontwikkelen en krijgen we tegelij-
kertijd meer deskundigheid in
huis. Nu moeten we dat vaak inhu-
ren."

AFSTAND
Haasjes kan moeilijk inschatten of
het bestuur van Bronckhorst meer
op afstand van de burgers zal zijn.
Nu kan iedereen natuurlijk heel ge
makkelijk even binnenlopen. Hen-
gelo is voor velen verder weg. Aan
de andere kant zijn mensen - zeker
degenen uit de kleine kernen - wel
gewend om de boodschappen niet
om de hoek te doen. "Hoe vaak
komt iemand in het gemeentehuis
voor paspoort, rijbewijs en derge
lijke? Dat valt nog best te doen. Be
langrijker is het 'ons kent ons' ge
voel Met bijna 38.000 inwoners is
het voor de ambtenaren moeilijker
om iedereen te kennen. Dat bete
kent echter niet dat ze minder

goed hun best doea Ze zijn er voor
de bevolking en dat blijft zo! In dat
opzicht hoeft er heus geen verwij-
dering te ontstaan tussen burgers
en bestuur."

MWPRAARHFID
Een andere zorg die je mensen wel
eens hoort uitspreken, is of de voor-
zieningen erop achteruit zullen
gaan. Neem het nieuwe zwembad
Zonnewater, dat afgelopen vrijdag
door Erica Terpstra en mevrouw
Kamminga officieel is geopend.
Haasjes is onverbloemd trots op dit
bad. "Het is een heel bijzonder
zwembad. Het water wordt door
ozon gezuiverd wat betekent dat er
amper chloor aan te pas komt.
Longpatiënten kunnen er goed

zwemmen, maar ook ouderen,
moeders met babies, enzovoorts.
De trap en bodem zijn beweegbaar.
Het is gelukkig niet alleen aan de
nieuwe gemeente of dit blijft be
staan. Het zwembad wordt beheerd
door een stichting. Waar het om
gaat is dat mensen zo'n zwembad
en andere voorzieningen graag wil-
len houden en noodzakelijk vin-
den. De school in Hoog Keppel fu-
seert met die van Hummelo en
krijgt in Hummelo een nieuw ge
bouw. Hoog en Laag Keppel hebben
geen winkels meer. Ik vind het heel
vervelend dat in Hoog Keppel nu
ook nog het postkantoortje ver-
dwijnt als het gemeentehuis weg-
gaat. Daarvoor komen mensen na-
melijk vaker dan voor het gemeen-
tehuis zelf. We hebben altijd gepro-
beerd om de service van de bank en
het postkantoor hier te houden,
maar hebben er helaas niet alles
over te zeggen. Ik denk dat de nieu-
we gemeenteraad in dat opzicht be
slist moet kijken naar de leefbaar-
heid van alle kernen."

RELIKWIEËN
Als straks het gemeentehuis van
Hummelo en Keppel gesloten
wordt, waar komt dan die
prachtige Mechelse kast uit de bur-
gemeesterskamer te staan? "Die
hebben we in bruikleen." Maar nu
staat Haasjes op en laat zien wat er
in de kast ligt. Een enorme brief-
opener uit 18%, een oude lakstem-
pel van de gemeente, een oude col-
lectebus met de tekst: Voor de alge
mene armen', en een prachtige at-
las van heel Gelderland uit 1867.
"Och, we hebben zoveel mooie din-
gen. Zo zijn er natuurlijk in elk ge
meentehuis bijzondere voorwer-
pen. Misschien kunnen er in het
nieuwe gemeentehuis in Hengelo
wat vitrines komen voor dergelijke
zaken." Laten we het hopen. En
misschien wordt de grote oude spe
ciale lintjesschaar van Hummelo
en Keppel voortaan gebruikt voor
heel Bronckhorst. Want er valt vast
nog wel eens iets feestelijk te o
nen.
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Burgemeester Dick Appeldoorn: "Sterke gemeente met veel bestuurskracht"

Steenderen is al langer gewend aan de
naam Bronckhorst
Door Hiiub Baakman

Steenderen. De gemeente Steenderen is tevreden met de beslissing
die de Tweede Kamer heeft genomen over de herindeling. "Het is pre-
cies datgene waar de meerheid van onze gemeenteraad voor heeft
gekozen. Bovendien past het in de houding van de gemeenteraden
van onze vijf gemeenten". Dat zegt burgemeester Dick Appeldoorn
(60). Hij is vanaf 2000 burgemeester van de gemeente Steenderen.

Bent u blij dat de kogel door de kerk is?
"Ik ben daar blij mee. Het hele pro-
ces van voorbereiding om te ko-

men tot een gemeentelijke herin-
deling loopt al wat langer. Dan is
het uiteindelijk altijd goed dat de

kogel door de kerk gaat. Uiteinde
lijk wil iedereen graag zoveel mo-
gelijk duidelijkheid zowel de be-
stuurders als de medewerkers. Dat
lijkt mij ook logisch".

Hoe hebt u het Kamerdebat zelf ervaren?
"Ik vond het een zeer langdurig de
bat Wat mij betreft had dat ook wel
een stuk korter gekund Ik was wel
zelf in Den Haag. Alleen de reis er-
naar toe heeft ons al vijf uur gekost

Vanaf twaalf uur waren we in de Ka-
mer aanwezig. Ik vond het wel jam-
mer dat aan Bronckhorst zo weinig
aandacht werd besteed. De aan-
dacht ging meer uit naar Doetin-
chem, Zutphen en Doesburg".

Hoe kwam de uitslag over bij het
Steenderense college?
"Deze uitslag komt ook overeen
met de wil van het college van B en
W, dus prima!".

Wat waren de eerste reacties van de
ambtenaren?
"Onze medewerkers waren al ge
wend aan de gemeente Bronc-
khorst in oprichting. Voor hen is
er nu alleen nog meer duidelijk-
heid gekomen. Ik denk dat ze daar
tevreden over zijn".

Wat vond u van de vier woordvoer-
ders van de grootste partijen?
"Ik vond wel dat alle fracties serieus^
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naar Bronckhorst hebben gekeken.
Dat doet me goed En de argumen-
ten die ze daarvoor gebruikten daar
kon ik helemaal achter staan".

Wat vond u van de beantwoording van
de minister over de gestelde vragen?

"Hij deed dat op een prima manier
van reageren op kamervragen".

Wat betekent het besluit voor de inwo-
ners van Steenderen en met name de
maatschappelijke organisaties en vere-
nigingen?

"Op zich hoeft de gemeentelijke
herindeling daar geen invloed op
te hebben. Wel zal bijvoorbeeld
het maatschappelijk werk zoals
wij dat kennen in onze gemeente -
om maar eens een voorbeeld te
noemen - wellicht de neiging heb-
ben om ook te gaan fuseren. Maar
op het overige zoals op het gebied
van verenigingen zal er niet veel of
helemaal niets veranderen. De ker-
nen houden ook gewoon hun ei-
gen identiteit".

Wat vindt u zelf het grootste voordeel
van de gemeente Bronckhorst?
"Het grootste voordeel vind ik de
schaal van de nieuwe gemeente.
Het is een vrij robuuste gemeente
die haar partij behoorlijk zal kun-
nen meeblazen in het overleg met
de andere gemeenten. Het is een
sterke gemeente met veel be-
stuurskracht".

Wat vindt u zelf het grootste nadeel
van de gemeente Bronckhorst?
"Niet alles is even voordelig. Een
nadeel is de grote afstand tussen
de burger en het gemeentehuis.
Met name in het reizen. De sociale
kant van de zaak daar verandert in
een herindeling niet zoveel aan.
De afstand tussen burger en be-
stuurder neemt inderdaad toe. Dat
is een punt van zorg en daar zal
ook goed naar gekeken moeten
worden. Daar moetje ook iets voor
organiseren. Wat dat betreft ben
ik altijd een warm voorstander ge
weest van verenigingen van plaat-
selijk belang. Het liefst in de eigen

kern die een aantal vertegenwoor-
digers aanwijst waarmee het nieu-
we gemeentebestuur zeer regel-
matig met in overleg kan treden.
Op deze manier kun je blijven wer-
ken met korte lijnen".

Blijft het voorzieningsniveau in de
nieuwe gemeente op peü?
"Dat is vooral een kwestie hoe het
beleid zal zijn van de nieuwe ge
meenteraad. Ik hoop natuurlijk
dat alle sporthallen, zwembaden
en velden in stand blijven. Dat zal
afhankelijk zijn van het beleid van
de nieuwe gemeenteraad. De hoop
wel dat de nieuwe gemeenteraad
zoveel mogelijk wordt gevoed
door signalen vanuit al die plaatse
lijke samenlevingen. Vandaar ook
mijn hartenwens om in elk dorp
een vereniging van plaatselijk be
lang te hebben, die er mede op toe
ziet dat signalen vanuit zo'n dorp
zelf op een goede manier de poli-
tiek worden ingebracht".

Denkt u dat de Eerste Kamer het be-
sluit van de Tweede Kamer volledig
over zal nemen?
"De Eerste Kamer kan maar twee
dingen doen: of het wetsontwerp
zoals dat door de Tweede Kamer is
vastgesteld overnemen of verwer-
pen. De Eerste Kamer kan daar
geen wijzigingen in aanbrengen.
Ze kunnen het alleen maar goed
keuren of alleen maar verwerpen.
Wat de Eerste Kamer gaat doen is
moeilijk te zeggen. Ze heeft na-
tuurlijk wel het recht en de be-
voegdheid om het hele wetsont-

werp af te keuren".

Hebt u de laatste tijd nog getwijfeld of
Steenderen nog elders bijgevoegd zou
worden?
"Daar heb ik wel aan getwijfeld. Je
hoorde zoveel verschillende gelui-
den dat Bronckhorst te groot zou
worden en dat een deel van Bronc-
khorst richting Doesburg zou moe
ten gaan. Voor Doesburg moest
een oplossing worden gezocht".

De nieuwe gemeente Bronckhorst moet
l januari 2005 ingaan. Is dit haalbaar?
"Dat is absoluut haalbaar. Als ik
kijk naar de stand van de voorbe
reiding, na het vele werk wat al is
verzet en nog zat! worden verzet en
gezien de motivatie van de mede
werkers, dan komt dat zonder
meer goed".

Wat gaat u zelf doen na 2005?
"Daar heb ik eerlijk gezegd nog
geen flauw idee van. Ik weet zelf
nog niet precies wat ik ga doen".

De naam Bronckhorst, waar komt die
vandaan?
"Die is ontleend aan het stadje
BronckhorsL Oorspronkelijk stamt
Bronckhorst af van de Heren des
Bronckhorst. De naam komt het
eerst voor in het jaar 1100. Het was
De Heerlijkheid Bronckhorst. Zo
komt het de eerste keer voor in de
geschiedenis. En ik hoop dat het
een heerlijkheid zal blijven in de
nieuwe gemeente. Vroeger was het
besturen van Bronckhorst een heer-
lijkheid". 9

Wethouder Henk Boogaard: "Nieuwe gemeente l januari 2005 haalbaar"

Vorden blij met Brondkhorst
DOOR HUUB BAAKMAN

De Tweede Kamer heeft de knoop doorgehakt over de herindeling in
het gebied de Graafschap, Achterhoek en Liemers. De beslissing om
de gemeenten Steenderen, Vorden, Hengelo, i hun me lo en Keppel en
Zelhem samen te voegen tot de nieuwe gemeente Bronckhorst, is bij
het college van B. en W. van Vorden positief ontvangen.

Henk Boogaard is vanaf 1998 wet-
houder van de gemeente Vorden
en als portefeuillehouder herinde
ling is hij woordvoerder namens
het Vordense college. Wethouder
Boogaard (54) is blij dat na jaren
van plannen maken, vergaderen,
inspraakprocedures en weer nieu-
we plannen maken de kogel einde
lijk door de kerk is.

"Dat er nu eindelijk duidelijkheid
is, daar ben ik heel blij om. Ook
voor de ambtenaren. Want die zijn
met veel dingen aan het voorberei-
den. Nu er duidelijkheid is kun-
nen we met z'n allen met de voor-
bereidingen verder".

Vond u de uitslag van de Tweede
kamer verrassend en wat was uw
eerste reactie?
"Allereerst was ik blij dat het er
toch van gekomen is waar we een
aantal jaren voor gewerkt hebben
en dat het nu gerealiseerd gaat
worden. Het is ook het voorstel dat
we voorbereid hebben. Wel had ik
het gevoel dat er nog wat vanaf
zou gaan van de VHS++ richting
Doesburg. Ik vond het dan ook ver-
rassend dat de oplossing voor
Doesburg richting Zevenaar ging".

Denkt u dat de Eerste Kamer het
besluit van de Tweede Kamer vol-
ledig overneemt?
"Als ik zo de reacties hoor, denk ik
dat de Eerste Kamer ermee ak-
koord gaat. Er zitten niet echt
'pijnpunten' - zodanige rare voor-
stellen - dat de Eerste Kamer daar-
over zal vallen".

Hoe heeft u zelf het debat ervaren?
"De had de indruk dat het in belang-
rijke mate al geregisseerd was. De
kreeg het idee dat er met de drie
partijen CDA, WD en de P.v.dA ver-
gaande afspraken zijn gemaakt en
zelfs met de minister die bij het be
antwoorden overigens vrij krachtig
overkwam. In de beantwoording
zag je al, waar hij ruimte aan het
maken was om de Kamer tegemoet
te komen. De denk dat van te voren
doorgesproken was van 'dat en dat
zo' dan wordt dit het uiteindelijke
resultaat. Dat is er dan ook bijna zo
uitgekomen. Die sfeer proefde ik tij-
dens het Kamerdebat".

Door weersomstandigheden en
Gles bent u niet in Den Haag aan-
gekomen?
'We zijn met de 'Bronckhorstbus'
's morgens om zeven uur weg ge

gaan en om elf uur stonden we
nog bij het AC- restaurant Veenen-
daal en zijn we teruggekeerd. Ik
had een radiootje bij me, dus kon
ik van het debat nog wel iets vol-
gen. In het gemeentehuis van Hen-
gelo heb ik vanaf twaalf uur tot
half zes het debat gevolgd op het
scherm. Het vervolg van het debat
heb ik thuis gevolgd op internet".
Hoe was de eerste reactie van het
college van B. en W.?
"Die waren hetzelfde zoals ik die
had. Ze waren allemaal blij over de
uitslag en dat er duidelijkheid
was. Bij ons was zowel de raad als
het college steeds unaniem voor
het voorstel zoals het er nu ligt".

Wat waren de eerste reacties van
de ambtenaren?
"De heb er een aantal gesproken die
in Hengelo het debat rechtstreeks
volgden op een scherm. De had de
indruk dat zij ook blij waren dat er
duidelijkheid was en dat ze verder
kunnen met hun werk".

Wat vindt u helgrootste voordeel
van de nieuwe gemeente Bronck-
horst?
"Het grootste voordeel vind ik dat
je een betere organisatie kunt krij-
gen. De dienstverlening wordt er
beter door. Als wethouder heb De al
een tijdje meegemaakt dat je
steeds weer tegen taken oploopt
die je eigenlijk niet goed kunt uit-
voeren. We zitten in een andere re-
gio en moeten altijd naar Zut-
phen, Apeldoorn of Deventer »•



als we dingen moeten laten uitzoe-
ken die we zelf niet kunnen. Als je
kennis steeds moet inhuren of
werkzaamheden moet uitbeste-
den kost ook veel geld en extra
tijd en vaak krijg je niet precies
wat je wilt hebben. Een betere
dienstverlening op allerlei terrei-
nen vind ik een groot voordeel. De
belangen van dienstverlening zo-
als zorg, bouwvergunningverle-
ning, opstellen van bestemmings-
plannen en de belangen van de
burgers kun je daardoor veel beter
overbrengen. Word je een grotere
gemeente dan kun je ook veel
krachtiger overkomen. Nu moetje
eerst zien om met elkaar tot over-
eenstemming te komen. Vaak lukt
dat niet of er komt een heel slap af-
treksel en dat komt ook weer niet
goed over bij de provincie. Nu door
een grotere gemeente kun je een
vuist maken naar de provincie als
je bijvoorbeeld iets wilt bereiken
op het gebied van landbouw".

Wat net u als nadeel van een nieuwe
gemeente?
"De vind dat er niet echte grote na-
delen zijn. Ambtenaren zullen wat
verder moeten naar hun werk.
Een aantal burgers zullen een
stukje verder moeten reizen voor
hun paspoort of rijbewijs. Dat is
wel een nadeel. Maar als het goed
is, komt dat maar één keer in de
vijfjaar voor. En voor de dagelijkse
boodschappen hoefje niet verder
te reizen want dat blijft gewoon in
Vorden".

Wat betekent dit besluit nu voor
maatschappelijke organisaties in
Vorden zoals verenigingen en in-
stellingen?
"Het kan een heleboel betekenen
maar dat hangt van de verenigin-
gen zelf af. De verenigingen zelf
kunnen binnen hun eigen kern
blijven functioneren. Daar is wei-
nig aan de hand. Het zou een keer
gevolgen kunnen hebben voor
subsidieverlening. Aan de andere
kant kan het weer nieuwe moge-
lijkheden openen. Als je na een
aantal jaren je als 'Bronckhorster'
gaat voelen, kunnen bijvoorbeeld
muziekverenigingen elkaar ook
gaan opzoeken. Ze zouden kun-
nen zeggen laten we samengaan
om een sterke muziekdub te ma-
ken. Dat kan ook met een voetbal-
club of met andere verenigingen.
Ik denk naast het feit dat het voor
een aantal is, van ja ik ken die
mensen niet, dat het nieuwe mo-
gelijkheden biedt. Je ziet nu al dat
er veel verenigingen zijn die moei-
te hebben om nieuwe leden te krij-
gen. Dit biedt mogelijkheden om
de zaak te bundelen. In de kern
kun je de cultuur houden en het
biedt veel betere mogelijkheden
om samen te gaan werken".

Hoe gaat het met het voorzienin-
genniveau. Blijft dat op peil?
"Dat hangt voor een deel af van de
financiën van de nieuwe gemeen-
te. We weten dat die nieuwe ge-
meente financieel minder sterk
zal zijn. Er is trouwens een onder-
zoek geweest van het bureau Gap
Gemini waaruit bleek dat de be-
lasting voor de inwoners van de
nieuw te vormen gemeente niet
veel omhoog zal gaan. Het gaat om
de ozb, rioolheffing en afvalstof-
fenheffingen. Uit het onderzoek
bleek verder dat de operatie bud-
gettair neutraal zal kunnen ver-
lopen. Er moeten keuzes gemaakt
worden. Maar het kan ook zijn dat
een kern zegt, wij kunnen met ei-

gen werkzaamheid een voorzie-
ning in stand houden. Het nieuwe
gemeentebestuur zal op een aan-
tal punten keuzes moeten maken.
Aan de andere kant kan het ma-
ken van die keuzes gekoppeld wor-
den aan, wat ik hiervoor zei, over
de verenigingen. Het gemeentebe-
stuur kan met verenigingen af-
spraken maken, bijvoorbeeld met
voetbalverenigingen, dat ze zeg-
gen wij willen binnen Bronckhorst
drie goede voetbalterreinen ex-
ploiteren. Dat kan er toe leiden dat
voetbalverenigingen meer gaan
samenwerken. Dan heb je wat
minder voetbalvelden te onder-
houden. Maar je kunt de kwaliteit
ook weer verhogen door te zeggen
er een betere vereniging van te ma-
ken. Dat dit gevoelig ligt, betekent
nog niet dat er niets kan verande-
ren. Want we praten hier over ver-
anderingen op kernniveau. Dit
voorbeeld zou je met enige aanpas-
singen ook kunnen toepassen op
andere voorzieningen. De denk dat
het voor het nieuwe gemeentebe-
stuur een hele uitdaging is om te
zorgen dat daar in die kernen een
goed voorzieningenpakket gereali-
seerd wordt met een goede infra-
structuur".

Hoe wordt omgegaan met de amb-
telijke medewerkers nu en na
2005?
'We zijn al druk bezig om de nieu-
we organisatie voor te bereiden.
Dat doen we in heel nauw overleg
met de zittende medewerkers. Dat
gebeurt samen met de vijf ge-
meenten. We hebben een heel
nieuwe organisatiestructuur. Er is
al een sociaal statuut waarin alle
rechten en plichten van de mede
werkers zijn beschreven. Daarin
staat onder meer dat alle mensen
zo goed mogelijk herplaats ziülen
worden in de nieuwe gemeente.
Verder zijn we met de voorberei-
ding bezig van een functieboek

Het concept is al klaar. In het func-
tieboek zijn de functies omschre-
ven. Als dat klaar is dan hopen we
nog voor de zomer zover te zijn
dat mensen kunnen gaan sollicite-
ren op die nieuwe functies. Wij
willen rond de zomervakantie on-
ze medewerkers van Vorden, maar
ook die van de andere gemeenten
duidelijkheid geven wat hun plek
zal zijn in de nieuwe organisatie.
Opvallend was dan ook dat ambte-
naren er bij ons, als bestuurders
op aandrongen dat het opschiet.
De ambtenaren willen graag ook
met z'n vijven verder. Als het niet
opschiet blijft er voor de ambtena-
ren ook een spanningsveld ont-
staan. En zeker als het blijft han-
gen. Vooral de medewerkers in
Hummelo en Keppel hadden het
gevoel van 'misschien wel mis-
schien niet'. Dan hebben ze het ge-
voel als van een 'aanhangwagen'.
Nu is er gewoon duidelijkheid. Het
is altijd de bedoeling geweest om
geloofwaardig te zijn. Want we
doen het met ons vijven. Het is de
stuurgroep die hiermee bezig is en
dat allemaal regelt voor de vijf ge-
meenten. De stuurgroep heeft als
opdracht de nieuwe gemeente
vorm te geven. Harry van Roekei is
hiervan voorzitter. Onder die
stuurgroep staat nog een project-
groep waar de gemeentesecretaris-
sen inzitten. Verder zijn er nog ze-
ventien werkgroepen die alle be-
leidsvelden aan het voorbereiden
zijn. Dat valt allemaal onder de
stuurgroep. De stuurgroep draagt
op l januari 2005 de fakkel over

aan het nieuwe gemeentebe-
stuur".

Hoe wordt nu verder gegaan tot
2005 en daarna?
"De stuurgroep gaat nu verder met
de voorbereidingen. Ze kunnen
pas definitieve stappen zetten als
de Eerste Kamer een besluit heeft
genomen. Maar ik ga ervan uit dat
dit geen problemen geeft. We gaan
nu verder met het functieboek De
bedoeling is dat vlak na de zomer
de nieuwe organisatie al proef
gaat draaien. Dat betekent dat
mensen in hun nieuwe afdelingen
al gaan samen werken en elkaar
ook leren kennen. Dat is de ambte-
lijke kant. Voor de huisvesting is al
het besluit genomen dat in Henge-
lo een tijdelijk gemeentehuis
komt voor de hele organisatie. ADe
ambtenaren moeten op het eind
van dit jaar zich verplaatsen naar
Hengelo. Wij willen zo snel moge
lijk opdracht geven dat het gereali-
seerd kan worden. Er moeten voor
de huisvesting in Hengelo alle-
maal units besteld worden die op
het eind van het jaar geplaatst
moeten worden. Want l januari
2005 moet alles functioneren.
Daarnaast heb je de bestuurlijke
kant De huidige gemeenten draai-
en door tot 31 december. De ge
meentebesturen en colleges moe
ten zorgen dat de huishouding
goed gedaan wordt. Tussentijds
worden er nieuwe verkiezingen
georganiseerd voor de nieuwe ge
meente Bronckhorst. Dat moet
voorbereid worden. Dan krijg je
straks een nieuwe gemeenteraad.
De verkiezingen vinden plaats be
gin november. De nieuwe gemeen-
teraad heeft dan een aantal weken
nodig om te bepalen wie de nieu-
we wethouder wordt en hopelijk
wordt er een nieuwe burge-
meester benoemd. Die voorberei-
dende werkzaamheden worden
nu gedaan. Wat nu nog in werk-
groepen ambtelijk gebeurd, is dat
er voor alle beleidsterreinen geke
ken wordt welk beleid er in die ge
meente is. Dat wordt bij elkaar ge
daan om te kijken of daar een een-
heid van te maken is, zodat de
nieuwe gemeente in ieder geval
met een helder beleid op al die ter-
reinen kan beginnen. Dan weten
ook de ambtenaren, die op de afde
lingen komen, waar ze aan toe
zijn en hoe de regels zijn. Er komt
nog heel veel werk voor de nieuwe
gemeente. ledere gemeente heeft
zijn eigen verordeningen. Die ver-
ordeningen moeten in elkaar ge
schoven worden. De ambtenaren
zullen in het begin dan ook veel
werk krijgen. Op veel punten zal
het beleid niet hetzelfde zijn. Dat
moeten de ambtenaren ook weer
voorbereiden en vervolgens moet
het nieuwe gemeentebestuur
daarover een besluit nemen".

De eerste samenwerking was met
de VHS. Hoe is die verlopen?
"De periode dat het gefunctio-
neerd heeft is goed bevallen. Zo'n
anderhalfjaar geleden zijn Zel-
hem en Hummelo en Keppel erbij
gekomen en hebben we ons gecon-
centreerd op de vijf gemeenten en
dat ging ook prima".

Toen Zelhem en Hummelo en
Keppel erbij kwamen, ontstond er
toen een andere werkwijze?
"De werkwijze is gewoon hetzelfde
gebleven. We zijn met z'n vijven
gelijkwaardig. Dat hebben we zo
met elkaar afgesproken. De
samenwerking VHS was heel dui-

delijk gericht op uitvoering. We
hebben diverse onderwerpen op-
gepakt als bestemmingsplan bui-
tengebied, op milieugebied en we
hebben met elkaar een automati-
seringssysteem opgezet om enkele
voorbeelden te noemen. Op het
moment dat we met z'n vijven ver-
der zijn gegaan hebben we vrij
snel toegewerkt naar integreren".

Per l januari 2005 komt er een
nieuw gemeentebestuur. Wanneer
zijn er verkiezingen?
"De datum van de verkiezingen
weet ik niet precies. Ik denk dat
het de tweede week van november
is. Meestal is het rond 13 novem-
ber".

Er moet een nieuwe burgemeester
komen. Wordt die benoemd of
gekozen?
"Hij zal nog wel benoemd worden.
Maar ik denk, gelet op de discussie
in de Kamer over de gekozen bur-
gemeester, dat wij een waarnemer
zullen krijgen. Maar dat is mijn
inschatting. Ik denk dat er voor
een korte periode een waarnemer
neergezet wordt. Bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen in
2006 zullen wij niet meedoen. Ik
kan me voorstellen dat de discus-
sie in de Kamer zover is, dat er
sprake is van een gekozen burge

meester, dat wij in Bronckhorst
daar in ieder geval wel aan mee-
doen. Maar nogmaals, je moet dit
wel zien tegen de achtergrond van
de gekozen burgemeester".

Bent u zelf beschikbaar voor bur-
gemeester, wethouder of raadslid?
"Als burgmeester denk ik niet.
Wethouder vind ik leuker. Als ik
een functie zou ambiëren is het
eerder die van wethouder. Vooral
in de nieuwe gemeente. Maar
raadslid zou ik ook leuk vinden.
Want je gaat in een heel nieuwe
'setting' beginnen. Je moet een
heel nieuwe organisatie helpen
opzetten en nieuw beleid bepalen.
Dat lijkt mij een hele leuke perio-
de om daar aan mee te mogen
werken. Als raadslid denk ik daar
een goede rol in te kunnen vervul-
len. In eerste instantie voel ik me
bestuurder. Maar als mij gevraagd
wordt om wethouder te worden
dan zal ik dat niet afwijzen".

De nieuwe gemeente Bronckhorst
moet l januari 2005 ingaan. Is dit
haalbaar?
'We zijn ver gevorderd en we lig-
gen goed op koers. Er is veel mede
werking ook van ambtenaren. Ik
denk dat het haalbaar is".
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Voor de politieke partijen in de vijf huidige gemeenten be-
tekent het hard aan de slag, want in november wordt de
gemeenteraadsverkiezing Bronckhorst gehouden. Er zijn
straks 25 zetels te verdelen. Voor de grote partijen zal dat
misschien niet al te moeilijk worden. CDA, WD en PvdA
zijn bekend in elke gemeente. Maar partijen die maar in
enkele gemeenten een of meer zetels hebben, moeten er
harder aan trekken om grotere bekendheid te krijgen.
D'66 zit in Vorden en Hummelo en Keppel, maar de
samenwerkende ChristenUnie-SGP is alleen in Zelhem
met een zetel vertegenwoordigd. Het worden nog span-
nende verkiezingen!

Vorden: 5 CDA 2 PvdA 4WD l D'66

Hengelo: 7 CDA 4 PvdA 2WD

Steenderen: 6 CDA 3 PvdA 2WD

Hummelo: 5 CDA 2 PvdA 3WD l D'66

Zelhem: 6 CDA 4 PvdA 4WD l ChristenUnieSGP



BRONCKHORST
Burgemeester Henk van der Wende:

"
voor gekozen"
door Xandra Veltman

De beslissing is gevallen. Zelhem wordt onderdeel van de gemeen-
te Bronckhorst. "En een heel bijzonder deel", zegt burgemeester
Henk van der Wende. "Ik heb nooit eerder zo'n mooi, buitenge-
woon gevarieerd buitengebied gezien als hier in Zelhem. Ook in die
zin dragen we echt bij aan de prachtige plattelandsgemeente die
Bronckhorst gaat worden."

De Zelhemse burgemeester is en-
thousiast over wat Zelhem Bronck-
horst te bieden heeft. "Binnen on-
ze achtduizend hectare vind je zes
verschillende landschapstypen.
Als ik al een boodschap mag mee-
geven aan de nieuwe gemeente, is
het dat ik van harte hoop dat juist
dat soort specifieke waarden veel
aandacht zullen krijgen. Mis-
schien weet niet iedereen het,
maar Zelhem staat bekend als een
gemeente die erg aan landschap,
natuur en cultuurhistorie hecht
en er veel in heeft geïnvesteerd. Ik
vermoed deze waarden ook in
Bronckhorst speerpunten worden,
maar dat is natuurlijk afwachten."

ZELHEMSE BROEK
Het prachtige stukje Zelhemse
Broek, aan de zuidelijke rand van
het huidige Zelhem, wordt helaas
'geamputeerd'; het komt bij Doet-
inchem. Van der Wende hoopt dat
Doetinchem daar het bijzondere
landschap in ere zal houden. "Er is
veel geld in de ontwikkeling van
dit gebied gestoken en de bewo-
ners werken zelf al jaren enthousi-
ast hieraan mee. Daar past groot-
schalige woningbouw niet bij. We
hebben dan ook op 3 februari een
speciale raadsvergadering bijeen
geroepen over het Zelhemse
Broek Nog voor er in de Tweede
Kamer gestemd werd, heeft de
Raad een unanieme verklaring er-
heen gestuurd. Daarin heeft de
raad verzocht dat gedeelte niet bij
Doetinchem te voegen, en als dat
toch zou gebeuren, om de natuur-
lijke ontwikkeling niet in het ge-
drang te laten komen. Zoals in-
middels bekend heeft de Tweede
Kamer onze verklaring naast zich
neergelegd."

EENSGEZIND
Nogmaals, de beslissing is geval-
len. "Gelukkig maar", is de me-
ning van Van der Wende, en met
hem van vele Zelhemmers. "Nu
moeten we vooruit kijken. Maar
eerst wil ik nog even kwijt dat ik
ook erg blij ben voor de actiegroep
'Wij gaan voor de vijf die zich zo
enorm voor Bronckhorst heeft in-
gezet. Alles bij elkaar hebben we
wel heel lang op het Haagse be-
sluit moeten wachten, met alle pe-
rikelen van dien. Als het zo lang
duurt ontstaan er altijd frustreren-
de momenten. Wie herinnert zich
niet het referendum in Zelhem! De
bewoners, die zo duidelijk hadden
gekozen, werden kriegelig, lo-
gisch. Die voortdurende discussies

over allerlei alternatieven.... Maar
ook de gemeenteraad en vooral al
onze medewerkers hadden het
zwaar. Veel van hen hebben al
enorm veel energie gestoken in de
voorbereiding. Dat kan nu alle-
maal enthousiast worden voortge-
zet, nu kunnen we eensgezind
naar 2005 toewerken."

GROOT EN KRACHTIG
Van der Wende is een 'ervaren rot'
in herindelingen, want hij heeft
inmiddels vier herindelingsitua-
ties mogen begeleiden. Ook in Zel-
hem is hij benoemd als waarne-
mend burgemeester totdat de
nieuwe situatie van kracht wordt.
Hij verwacht dat het nog wel tot
de zomer van 2005 kan duren voor
er definitief een nieuwe burge-
meester voor Bronckhorst is be-
noemd. "Die procedure begint dit
najaar, en daarin heeft straks de
nieuwe raad een flinke vinger in
de pap."
Hij vindt het grootste voordeel van
Bronckhorst dat er een gemeente
kan ontstaan met een stevige be-
stuurlijke kracht en een ambte-
lijke organisatie van hoog niveau
met meer kwaliteit dan kleine ge-
meenten kunnen bieden. "Dat is
nodig in een Bronckhorst dat de
vele kernen bloeiend moet hou-
den en veel aandacht moet schen-
ken aan de karakteristieken van
Bronckhorst: landbouw, natuur,
landschap, recreatie, toerisme,
rust en ruimte. Het is een enorme
opgave. Maar dat kan juist een gro-
te stimulans zijn om er tegenaan
te gaan."

BELANGEN
Het verenigingleven maakt zich
nog wel wat zorgen over de af-
stand die straks gaat ontstaan
tussen het nieuwe gemeentebe-
stuur en vrijwilligersorganisa-
ties, zo weet Van der Wende. "De
charme van een kleine gemeente
is natuurlijk dat iedereen zo bij
elkaar binnen kan wandelen. Dat
wordt straks wat ingewikkelder.
Maar het hangt er erg van af van
hoe de nieuwe gemeente hier-
mee omgaat. Zoals ik de vereni-
gingen ken, verwacht ik dat ze
mans genoeg zijn om hun belan-
gen te behartigen. Iedereen reali-
seert zich hopelijk dat men ver-
der zal moet kijken dan het ei-
genbelang. Het geld kan maar
één keer worden uitgegeven en
de spoeling zal dun zijn. Als zo-
wel particuliere sector als de ge-
meente hier van meet af aan oog

voor hebben, denk ik dat het
goed komt. Waarschijnlijk zullen
verschillende verenigingen el-
kaar ook opzoeken en de krach-
ten bundelen.
Iedereen wil immers het bestaan-
de voorzieningenniveau zo goed
mogelijk overeind houden. Zel-
hem heeft dit laatste ook in de
voorbereidende fusiegesprekken
altijd stevig naar voren ge-
bracht."

GOED VAN START
De burgemeester heeft wel het
idee dat 'de vijf van Bonckhorst'
al een stukje voorop lopen verge-
leken bij vele andere Achterhoek-
se fusiegemeenten. "Er zijn ge-
meenten die pas vanaf nu aan de
slag kunnen. Om alles in drie-
kwart jaar te regelen is een hei-
dense klus. Als we nu nog
moesten beginnen, zouden we
een hoop losse eindjes overhou-

den in januari 2005, en dan krijg
je een paniekerig jaar. Wij zijn
echter al maanden bezig met de
voorbereiding van de nieuwe ge-
meente, en hebben ons niet laten
weerhouden door geruchten. Dat
betekent dat we een heel eind op
dreef zijn. Door onze zorgvuldige
voortgang hebben wij de waar-
borg dat we op l januari 2005
goed van start kunnen. Dan zit al
het personeel in Hengelo." 9



Op donderdag 12 februari is iedereen van harte welkom

Bouwopleiding Berkelstreek in Borculo
houdt open dag
Bouwopleiding Berkelstreek
houdt op donderdag 12 februa-
ri een open dag. 's Avonds staan
de deuren wagenwijd open. Ie-
dereen die belangstelling heeft,
is van harte welkom.

Bouwopleiding Berkelstreek in
Borculo houdt open huis. Jong en
oud kunnen een kijkje komen ne-
men bij de bouwopleiding aan de
Bosberg 21. Het bedrijf laat de be-
zoekers tijdens de open dag kennis
maken met de kansen en vele op-
leidingsmogelijkheden die de
bouw biedt. Naast veel informatie
worden de bezoekers aktief be-
trokken bij de verschillende doe
activiteiten. De open dag is dan
ook bedoeld om de belangstelling
voor de bouw te vergroten.
Bouwopleiding Berkelstreek ver-
zorgt de scholing voor volwasse-
nen en voor schoolverlaters van
het voortgezet onderwijs. Volwas-
senen kunnen zich er laten om-
scholeb tot een carrière in de
bouw. Werknemers die al in de
bouw actief zijn, kunnen hun vak-

kundigheid op peil houden door
gebruik te maken van de verschil-
lende bijscholingsmogelijkheden.
Leerlingen van het voortgezet
onderwijs die graag met de han-
den willen werken, zijn op donder-
dag 12 februari in Borculo even-
eens op de juiste plaats. Maar te-
vens personen die het voortgezet
onderwijs al een tijdje geleden
hebben afgesloten en van be-
drijfstak willen veranderen, zijn
uitgenodigd. Ze krijgen precies te
horen en te zien wat ze kunnen
verwachten van de bouwoplei-
ding. Omdat de vraag naar goed
opgeleide vakmensen te groot is,
zijn de carrièremogelijkheden bij-
zonder aantrekkelijk. Naast een
professionele begeleiding doen
deelnemers in ruime mate theo-
rie- en praktijkervaring op. Vier da-
gen per week ben je actief in de
praktijk en volg je één dag in de
week theorielessen bij het regio-
naal opleidingscentrum. Het be-
treft een goed betaalde opleiding
met werkgarantie. Je verdient ge
lijk een salaris volgens de CAO

bouwnijverheid. Tijdens de open
dag zijn er stands aanwezig van
Bouwradius en Arboduo. Daar-
naast verstrekt Het Assink Lyceum
uit Eibergen informatie. Het As-
sink verzorgt de VMBO-opleiding
Bouw, Metaal en Elektra in deze re-
gio. Ook het ROG het Graafschap
College uit Doetinchem is van de
partij.

Naast de open dag heeft Bouwop-
leiding Berkelstreek de komende
tijd tal van andere aktiviteiten. Op
zaterdag 17 april is de bouwoplei-
ding nauw betrokken bij de orga-
nisatie van de Techniekdag in
Ruurlo. En op 13 en 14 mei fun-
geert het als gastheer van de regio-
nale bouwkampioenschappen,
een beroepenwedstrijd voor met-
selen, tegelen en timmeren van
Bouwradius. Voor meer informa-
tie kan men contact opnemen met
Bouwopleiding Berkelstreek in
Borculo, tel. (0545) 27 47 77. Men
kan ook de internetsite raadplegen:
www.bouwopleiding-berkelstreeknl
(Zie ook de advertentie.)

Keramische objecten, tekeningen en installaties
in galerie 'Het Gele Stoeltje' Vorden
De thematiek van het werk van
Anna Maandag is te herleiden
tot de dingen die haar binden
en boeien, zoals vergankelijk-
heid, sporen, sfeer en con-
trasten. Dit is zowel te vinden in
haar keramische objecten, teke-
ningen als installaties.

In de galerie zijn van 14 februari
t/m 10 april in twee gedeeltes haar
werk te zien. Van 14 februari t/m 6
maart keramische objecten en van
11 maart t/m 10 april objecten, te-
keningen en istallaties. Open Huis
is op 14 februari in aanwezigheid

van Anna Maandag zelf. In haar ke-
ramiek, waarbij de organische be-
nadering de boventoon voert, wil
ze de puurheid van het materiaal
zo dicht mogelijk handhaven, o.a.
met kleurpigmenten, oxides en
engobes.
Haar houtskooltekeningen liggen
direct in het verlengde van het
werken met klei, krachtige lijnen
symboliseren het materiaal. Veelal
vormen de tekeningen in combi-
natie met de keramische objecten
een eerste aanzet tot de samenstel-
ling van een installatie van gebruik-
te materialen.

In haar installaties is het ver-
gankeijke karakter te zien in het
materiaal gebruik. Reeds functio-
neel gebruikte dingen leiden in
een compositie tot een eigen
wereld met sfeer en emotie. Wat
resteert zijn de foto's en video's het-
geen de vergankelijkheid bevestigt.
Deze expositie is van 14 februari
tot en met 10 april 2004 te zien in
galerie 'Het Gele Stoeltje', Burge-
meester Galleestraat 36 in Vorden,
open van donderdag t/m zaterdag
en op afspraak, tel. (0575) 55 22 62.
Open Huis op zaterdag 14 februari
of zie www.hetgelestoeltje.nl

Quick & Easy is óók nog zuiniger in het gebruik

Sorbo introduceert eerste
afwasborstel met
reservoir én doseerpomp

Het idee is niet helemaal nieuw,
de uitwerking en de kwaliteit
van Sorbo wel. Een hippe afwas-
borstel met reservoir én doseer-
pomp. En juist die innovatieve
doseerpomp maakt de borstel
helemaal af. Eén druk op de
knop verzekert de gehaaste
mens van 2004 van een afgeme-
ten hoeveelheid water en zeep.
Inderdaad, heel Quick & Easy.

De Quick & Easy afwasborstel met
reservoir en doseerpomp is ont-
wikkeld voor de kleine afwas tus-
sendoor. Of voor het snel voorspoe
len van de echt vieze vaat die daar-
na richting afwasmachine gaat.
Het grote voordeel? Eén druk op
de knop voor de juiste hoeveelheid
sop. Het alternatief? Goedbedoeld
blijven 'rommelen' met teiltje,
warmwaterkraan, zeep en borstel.

TIP: 1/3 AFWASMIDDEL, 2/3
WATER
De fabrikanten van afwasmiddel
zijn er misschien niet blij mee,
maar de bewuste consument wel.

Want de Quick & Easy afwasbor-
stel met reservoir en doseerpomp
is ook nog eens erg zuinig in het
gebruik.

Sorbo - al 35 jaar dé schoonmaak-
specialist van Nederland - advi-
seert namelijk het reservoir te vul-
len met 1/3 deel afwasmiddel en
2/3 deel water. Zeker voor de klei-
ne vaat en het voorspoelen is deze
verhouding meer dan voldoende.

KWALITEIT
De Quick & Easy is gegarandeerd
lekvrij en in de kleuren geel en
blauw verkrijgbaar bij de betere
supermarkten. De prijs bedraagt
Euro 2,49 Daarvoor krijgt u wel
een hulp in huis die, mede door
hoge kwaliteit van het nylon, een
levensduur kent van zeker vier
maanden (in plaats van de gebrui-
kelijke één tot twee maanden). De
Sorbo afwasborstel met reservoir
en pomp wordt gepresenteerd tij-
dens de Huishoudbeurs in de Am-
sterdamse RAI van 12 tot en met
21 maart aanstaande.

Drukkerij Weevers opent deuren voor jongeren met ambitie

Nationale Grafimedia Dag zet veelzijdige en
dynamische bedrijfstak in de schijnwerpers
Kranten, magazines, flyers, af-
fiches, billboards, concertkaart-
jes en mousepads, bierviltjes en
boeken. Maar ook muitimedia-
producten zoals websites en
cd-roms.

Allemaal producten die worden
bedacht, ontworpen en gemaakt
door de Grafimedia, een veelzijdi-
ge branche die volop carrièremo-
gelijkheden biedt voor creatieve,
commerciële en technisch kundi-
ge jongeren met ambitie. Op don-
derdag 19 februari kunnen jonge
ren, schoolverlaters én andere be-
langstellenden ondervinden wel-
ke uiteenlopende en creatieve pro-
ducten in de Grafimedia van de
pers rollen. Tijdens de Nationale
Grafimedia Dag kunnen zij ter-
plekke een kijkje nemen bij een
grafimediabedrijf. Want het grafi-
sche vak moetje zélf gezien, gero-
ken en ervaren hebben. In Vorden
opent Drukkerij Weevers zijn deu-
ren voor iedereen die een indruk
wil krijgen van de veelzijdigheid
en dynamiek van de Grafimedia.
Belangstellenden zijn de hele dag
welkom van 9.00 tot 17.00 uur bij
Drukkerij Weevers aan de
Nieuwstad 30 in Vorden

Dit jaar beleeft de Nationale Grafi-
media Dag alweer haar derde edi-
tie. Met dit bijzondere initiatief
wil de grafische sector met name

jongeren enthousiast maken voor
een loopbaan in deze veelzijdige
bedrijfstak. Juist nu de jeugdwerk-
loosheid toeneemt en steeds min-
der jongeren uitzicht hebben op
een leuke baan, is een bezoek aan
de Nationale Grafimedia Dag de
moeite waard. Want ondanks eco-
nomische tegenwind biedt de Gra-
fimedia nog volop uitzicht op
werk. Door de toenemende vergrij-
zing en de uitstroom van oudere
medewerkers die met de VUT of
met pensioen gaan, is er grote be-
hoefte aan jonge werknemers die
een carrière of een vervolgoplei-
ding in de grafische branche ambi-
ëren. Ruim tweehonderd grafische
bedrijven - verspreid over heel
Nederland - laten zien hoe zij wer-
ken, maar vooral wat zij maken:
van drukkers, vormgevers en pre
press-bedrijven tot binders en pro-
ducenten van digitale media. Een
buitenkans waarvan vorig jaar ve-
le duizenden scholieren, school-
verlaters en andere belangstellen-
den gebruikmaakten. Ook dit jaar
wordt een hoge opkomst ver-
wacht.

In Vorden doet Drukkerij Weevers
mee aan deze nationale open dag.
De hele dag biedt dit bedrijf een
blik achter de schermen aan men-
sen die willen kennismaken met
de Grafimedia. Bezoekers krijgen
een rondleiding en kunnen boven-

dien deelnemen aan een spannen-
de prijsvraag waarmee zij kans
maken op een PlayStation 2. Ui-
teraard gaat niemand met lege
handen naar huis. Als herinnering
én ter inspiratie krijgen alle bezoe-
kers een goed gevulde tas met
allerlei leuke grafimedia-gadgets.

'DIE IS VAN MIJ!'
"Wij nodigen iedereen van harte
uit om bij ons een kijkje op de
werkvloer te nemen. Op de open
dag willen we laten zien dat het
enorm spannend en leuk is om in
deze veelzijdige branche te wer-
ken. De Grafimedia is een vak met
toekomst dat volop mogelijkhe-
den biedt aan creatieve jongeren
die hun handen uit de mouwen
willen steken", aldus Gerhard
Weevers.
"Wij willen jongeren inspireren en
enthousiast maken voor de Grafi-
media. Niet alleen door hen te la-
ten zien hoe we werken, maar
vooral welke leuke producten we
maken. Allemaal producten waar-
op je trots kunt zijn en waarvan je
later misschien kunt zeggen: 'Die
is van mij!'"

EEN VAK MET TOEKOMST
Voor jongeren met ambities biedt
de Grafimedia uitstekende moge
lijkheden: werken en leren tegelij-

kertijd, opleidingen die goed op el-
kaar aansluiten, doorstromen
naar andere functies en meegroei-
en met de nieuwste technieken.
De branche kent goede groeimoge
lijkheden en biedt bovendien veel
zekerheid. Een uitstekende CAO
staat borg voor een goed salaris en
goede secundaire arbeidsvoor-
waarden.

•GRAFIMEDIA, IETS VOOR
JOU?'
De Nationale Grafimedia Dag is
sinds 2002 het fundament van een
groots opgezette landelijke recla-
mecampagne. Met de slogan 'Gra-
fimedia, iets voor jou?' wordt de
Grafimedia geprofileerd als een ei-
gentijdse, dynamische branche
met een innovatief imago. Met als
doelstelling jongeren te enthousi-
asmeren voor een loopbaan of een
vervolgopleiding in de grafische
sector.

De primaire doelgroep bestaat uit
jongeren van 11 tot en met 18 jaar
uit het basis- en middelbaar onder-
wijs, met een nadruk op jongeren
uit het VMBO-onderwijs. Maar de
campagne richt zich ook op ou-
ders, decanen en schoolbegelei-
ders. De wervingscampagne be
staat uit wervende tv-commercials
en op middelbare scholen hangen
bovendien schoolboards en wordt

de Nationale Grafimedia Dag on-
der de noemer 'Schoolmail' via
free cards onder de aandacht ge
bracht. Verder wordt de open dag
in gebieden waar grafische lycea
zijn gevestigd via speciale guerilla-
acties op een opvallende en ludie
ke wijze over het voetlicht ge
bracht.

G-KRACHT
De Nationale Grafimedia Dag is
een van de resultaten van een
samenwerkingsverband van ver-
schillende partijen uit de grafische
sector. Werkgeversorganisatie KVGO,
werknemersverenigingen CNV
Media en FNV Kiem en Kenniscen-
trum GOC hebben zich verenigd
onder de noemer G-Kracht. Geza-
menlijk willen deze partijen berei-
ken dat meer jongeren geïnteres-
seerd raken in de grafimediabran-
che.

Meer informatie over de open dag
en andere initiatieven is te vinden
op de website www.grafimedia-
ietsvoorjou.nl of op te vragen via
informatienr. (0900) 445 55 55.

Voor meer informatie kunt u con-
tact openen met:
- Drukkerij Weevers, Jan Bijvank,
telefoon (0575) 55 10 10
- Femke Nelissen, Coördinator G-
Kracht, telefoon (0318) 53 91 11.



Hypotheken én voordelige
verzekeringen onder één dak

Natuurlijk bij Univé Oost!
Onze hypotheekvoordelen:
12Ï Lage rentetarieven

Keuze uit een breed assortiment van hypotheken

Snelle verwerking van uw aanvraag

Sluit aan op uw wensen en mogelijkheden
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Onze levensverzekeringen:

Uitvaart

Beleggingen

TJNTVEV—S VERZEKERINGEN • J

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost -Telefoon (0547) 36 70 00

Markelo, Burg. de Beaufortplein 13 • Ruurlo, Stationsstraat 12
Lochem, Graaf Ottoweg 18 • Delden, Langestraat 5

www.unive.nl

Woonpresentatie
Burg. de Beaufortplein 13, 7475 AG Markelo
Telefoon (0547) 36 36 36.

OOSTERHAVE Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo
, Telefoon: (0573) 47 1991makelaars o.z.

www.oosterhavemakelaars.nl

Webhosting

Weevers Net

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

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer

Toneelgroep Linde
Toneelgroep Linde speelt op 20
maart in het Dorpscentrum te Vor-
den. De titel is: "Eigen aard is goud
waard". Dit Nederlands gesproken
blijspel is geschreven door mevr.
Hemmink-Kamp.

WEEKBLAD
CONTACT
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In overleg met drukkerij van Barneveld,

uitgever van het JOURNAAL ZELHEM/HALLE,

bestaat er vanaf 7 februari a.s. de mogelijkheid om

tegen een aantrekkelijk tarief uw advertentie in

het Journaal Zelhem/Halle door te plaatsen.

De afgelopen tijd hebben diverse ondernemers ons laten
weten belang te hechten aan deze mogelijkheid.

U bereikt hiermee nog meer lezers!

Heeft u belangstelling neem dan contact op met
Ton Breukers, advertentieacquisiteur, tel. (06) 525 84 992

of

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Vorden,

tel. (0575) 55 10 10

Journaal ZetRem/MaCk

Café De Veldhoek gaat open
Na een ingrijpende verbouwing
van het eetcafé en cafetaria De
Veldhoek, aan de Varsselseweg
55 in de Veldhoek, is op maan-
dagmiddag 16 februari de offi-
ciële opening die wordt verricht
door wethouder H. Waarlo van
de Gemeente Hengelo.

Het café en de cafetaria zijn geheel
nieuw van opzet.

Verder presenteert men een restau-
rant gedeelte en is er een slijterij
aanwezig. Iedereen die een kijkje
wil komen nemen is van harte
welkom.

Bakkerij Besselink
verklaart u de liefde
Op zaterdag 14 februari a.s.,
valentijnsdag, deelt bakkerij
Besselink de liefde uit.

Misschien verrassen zij verrassen
uw stille liefde wel met een heer-
lijk valentijnspresentje. (Liefde
gaat immers door de maag) Bij
aankoop van brood of banket ont-
vangt u een deelname formulier
waarop de naam en het adres van
uw valentijn ingevuld kan wor-

den. Wanneer u dit formulier voor
zaterdag 14 februari voor de mid-
dag in de winkel inlevert, worden
uit deze inzendingen 3 gelukkige
winnaars getrokken.

Bij de gelukkigen wordt zaterdag-
middag een leuke en bovenal heer-
lijke attentie thuis bezorgt. De
enige voorwaarde is wel dat uw
valentijn in de gemeente Vorden
of Ruurlo woont.

Weer volop parties op de zondagavond in Witkamp

De Sjonnies, Sldhutparty
en Piratenavond
Witkamp is dit jaar wederom
The Place to Be' om de leukste
parties te beleven op de zondag-
avond. Zondag 15 februari gaan
we gelijk knallend van start
met een Hollandse Avond. Spe-
ciale gasten zijn De Sjonnies.
Twee weken later is er een Su-
per Après Ski Party en daarop-
volgend een supergezellige Pi-
ratenparty met Jannes en Lucas
&Gea.

De Sjonnies is natuurlijk dé feest-
band van Nederland. Op 15 februa-
ri komt dit illustere drietal voor
een spetterende show naar Wit-
kamp. Ieder dorpsfeest, podium,
feestzaal of festival wordt door De
Sjonnies binnen no-time omgeto-
verd in één feestende massa. Daar-
bij staat de humor hoog in het
vaandel en is de polonaise onont-
koombaar. Deze Hollandse Avond
kan gewoonweg niet meer stuk!
Zondag 29 februari is er een Super
Après Ski Party met als speciale

gasten Cooldown Café. Deze twee
heren met sexy danseressen weten
als geen ander om een zaal binnen
twee minuten helemaal uit z'n
dak te laten gaan. DJ Dennis, be-
kend van de Beachclub, zal voor en
na de act voor de beste Skihutkra-
kers zorgen.
Jannes en Lucas & Gea zijn de top-
pers op de eerste Piratenparty in
Witkamp.
Deze vindt plaats op zondag 14
maart. Jannes wordt in de wandel-
gangen al de nieuwe Frans Bauer
genoemd en Lucas & Gea zijn hard
bezig om Nederland compleet te
veroveren met hun ontwapende
performance. Een DJ zal tussen de
acts door zorgen voor de beste
Nederlandstalige en Piratenplaat-
jes.

De voorverkoop voor alle feesten
loopt inmiddels via La Figaro in
Lochem en Witkamp zelf. Meer
info via de Witkamp website:
www.witkamp.com.



Thijs van Amerongen kreeg tijdens
het wereldkampioenschap veldrijden
ongewenst bezoek van de pechduivel!

Volleybal

Wat voor Thijs van Amerongen
de bekroning op een goed sei-
zoen veldrijden moest worden,
(een podiumplaats tijdens de

c WK), is voor hem toch op een
bittere teleurstelling uitgelo-
pen. Niet door slecht rijden,
maar gewoon vanwege domme
pech. Pech die hem door ande-
ren werd aangedaan! Zij waren
allemaal vol goede moed naar
Pont Chateau vertrokken, een
stad in het Franse landschap. Pa
en ma van Amerongen en nog
een handjevol supporters. Thijs
was samen met zijn ploeggeno-
ten Rikke Dijkshoorn, Ricardo
v.d. Velde, Rik van Yzendoorn

*. en Jan Verhaag al eerder naar
Frankrijk afgereisd.

Op donderdag en vrijdag stonden
trainingen op het programma en
bepaalde bondscoach Frans Fran-
cissen de te volgen tactiek. Een tac-
tiek die tot een goed resultaat
moest leiden. Met zijn nationale
tricot om de schouders ging Thijs
die zaterdagmorgen van start voor
het wereldkampioenschap veldrij-
den voor junioren. In totaal zo'n
60 jongelui, die in feite maar één

«. ding wilden, zo goed mogelijk
presteren.

Voor Thijs van Amerongen begon
de wedstrijd bijzonder desastreus.
Thijs hierover:" Vanaf de start was
het eigenlijk al direct een gedrang
van jewelste, iedereen wilde uiter-
aard in een zo' n gunstig mogelij-
ke positie vertrekken.. We hadden
nog maar nauwelijks een kwart
ronde gereden, hoe het eigenlijk
precies ging weet ik niet, maar in-
eens vlak voor mij, vielen enkele

t rijders over elkaar heen.

Voor mij geen ontkomen aan, ik
viel eveneens. En dan moet je
maar zien dat je zo snel mogelijk
weer op de fiets komt. Door die val-
partij kwam ik zo rond de veertig-
ste plaats terecht. Op dat moment
toch behoorlijk balen", zo zegt
Thijs.

De jeugdige Vordenaar die al vaker
het pechduiveltje op bezoek heeft
gehad, kromde de rug en begon
aan een indrukwekkende inhaal-
race. Circa 30 coureurs waren niet
tegen de hevig ontketende Thijs
van Amerongen bestand, hij pas-
seerde ze allemaal. Thijs: "Op gege-
ven moment lag ik op kop in een
groepje van vier renners. Voor ons

NK VELDRIJDEN
JUN.C-.N

een kopgroep van eveneens vier
renners waaronder de zeer sterk
rijdende Niels Albert. Dan maar
vijfde worden, voor mij die dag het
hoogst haalbare, dacht ik nog bij
mij zelf.

En weer sloeg het noodlot toe,
Thijs kreeg een lekke band en zag
ook de vijfde plaats in rook op-
gaan. Hij finishte toch wel een tik-
keltje gedesillusioneerd op een
toch eervolle 8e plaats. Wanneer ik
niet zo' n pech had gehad, was ik
naar mijn overtuiging wel op het
podium beland en daar ging ik
ook voor. Dat uiteindelijk de Belg
Niels Albert wereldkampioen is
geworden was terecht. Ik heb het
hele seizoen niet één keer van
hem gewonnen. Hij rijdt gewoon
erg sterk.", zo zegt Thijs.

SUPER PRESTIGE
Het seizoen voor de veldrijders
duurt nog een maand. Voor Thijs
van Amerongen staan er nog drie
wedstrijden op het programma.
Drie wedstrijden in de Super Pre
stige, twee wedstrijden in België

en één in Frankrijk Thijs neemt bij
de bekerwedstrijden de tweede
plaats in. Niels Albert leidt de
dans! Thijs: " Ik zal er alles aan
doen om die tweede plaats te be-
houden. Als dat lukt, mag ik uit-
eindelijk niet ontevreden zijn. Di-
verse wedstrijden gewonnen, kam-
pioen van Nederland geworden,
maar toch die WK, jammer alle-
maal", zo zegt hij.

In de maand maart laat Thijs de
fiets, de fiets. "Ik neem een maand-
je rust om mij daarna voor te be-
reiden op het wegseizoen. In de
herfst opnieuw veldrijden, maar
dan een stapje hoger bij de neo-
amateurs.

En dan zal Thijs ongetwijfeld nog
van zich laten horen, want zo
sprak bondscoach Frans Francis-
sen na afloop van de wereldkam-
pioenschappen, "Thijs is een top-
per, wanneer je bij de eerste tien
op een WK rijdt, ben je een goede
coureur", aldus de bondscoach die
ervan overtuigd is dat Thijs het in
de toekomst ook op de weg zal
gaan "maken"!

Chakra-Healing
Als je inzicht hebt in hoe de
chakra's bij jezelf werken weet
je waar je op moet letten, watje
af moet leren en wat je dient te
ontwikkelen.

We hebben zeven hoofdchakra's,
alle verbonden met een van onze
endocriene klieren. Zolang we rus-
tig en ontspannen zijn, en goed op
onze voeding letten, gaat alles
goed. Onze gedachten zijn zuiver
en gezien het feit dat onze gedach-
te onze energie is, kunnen we stro-
men. Maar wanneer we niet lekker
in orde zijn, teveel indrukken op-
pakken of voor de goeie vrede
maar weer eens ja zeggen terwijl
we nee bedoelen slippen onze
energievelden geleidelijk aan dicht,
en we worden ziek.

De energie kan niet meer stromen.
Chakra-Healing kun je bij Inside in
drie stappen leren.

PELGRUM MAKELAARS DASH
DAMES l WINT VAN 2E TEAM
Zaterdag 7 februari was het weer
zover, de wedstrijd dames l - da-
mes 2 stond op het programma.
Beide teams komen uit in de pro-
motieklasse. De verwachtingen
waren van tevoren hoog gespan-
nen. Dames twee was belust op
een revanche omdat de eerste
wedstrijd tegen dames l met 4-0
verloren werd.
Het werd echter geen wedstrijd
van hoog niveau. Dames 2 werd
in de eerste set weggeserveerd. De
pass kwam niet goed bij de spel-
verdelers aan, waardoor het twee-
de team weinig kon scoren. Het
eerste team maakte daar dankbaar
gebruik van. Deze set werd dan
ook gewonnen met 25-12.
In de tweede set herpakte dames 2
zich. Ze lieten zien dat ze toch echt
wel kunnen volleyballen. De pass
kwam beter aan bij de spelver-
delers, waardoor de aanval weer
beter liep. Dames l pakte dit niet
goed op, waardoor de set werd ver-
loren met 20-25.
De derde en vierde set waren een
kopie van de eerste set. Dames l
had weer een goede servicedruk.
Hierdoor werden deze sets mak-
kelijk gewonnen met dezelfde
eindstand: 25-17.

Volgende week zaterdag speelt het
eerste team de halve finale van de
beker tegen Vios Eefde, in Eefde
De eerstvolgende competitiewed-
strijd wordt 21 februari gespeeld
in Dinxperloo, tegen Favorita.

ZATERDAG 7 FEBRUARI
dames
Boemer. D6 - Pelgrum Dash D4:0-4
Boemer. D3 - Pelgrum Dash D3:0-4
Pelgr. Dash Dl - Pelgr. Dash D2:3-1
heren
Boemer. Hl - Pelgrum Dash Hl: 2-3
Pelgr. Dash H3 - Vios Eefde H3:4-0
jongens
Dash / Wik JB1 - Labyellov JB1:4-0
meisjes
Pelgr. Dash MA1 - Rohda MA1:1-3
Pelgrum Dash MB1 - Orion MB1:2-3;
Pelgr. Dash MC2 - Vios Eefde MCI:
1-3; Pelgrum Dash MC3 - Huevo '85
MC2: 3-2; Pelgrum Dash MCI - Dy-
namo Neede MCI: 2-3.

Voetbal

SVRATTI
Programma 14/15 februari
RattiBl-TerwoldeBl
Zutphania Cl - Ratti Cl
Anadolu '90 - Ratti l
HC '03 l - Ratti l (dames)

STAP1:
De bewustwording van de functie
van de chakra's.

STAP 2:
Het veranderingsproces.

STAP 3:
Preventie.

Geleidelijk aan zul je dan verande-
ren. Oude energie leer je los te la-
ten en nieuwe energie kan weer
stromen.

Na een intake gesprek dat vooraf
gaat aan de healing zal blijken of
chakra healing iets voor jou is.

De healingen zijn persoonsgericht.
Bel voor info met Marg Bekken
INSIDE, centrum voor healing.

Tel. (0573) 45 32 46 (zie ook adver-
tentie in dit blad).

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk

alleen indien er

alle aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt op de

specifieke wensen

van u!

Wii maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86



rabomakelaars.nl
HENGELO (Gld)

HANDWIJZERSDIJK 2
Op een schitterende locatie gelegen
WOONBOERDERIJ met diverse schuren en stallen
op een ruim kavel met fraaie tuin, erf en weilanden.
Ideaal voor bijv. paardenliefhebbers. Inh. ±700 m3;
Perceelsopp. 17.660 m2.
VRAAGPRIJS € 469.000,= K.K.
Meer informatie: Rabomakelaars, kantoor Zutphen, Rijkenhage 6
Telefoon 0575-54 74 44, zutphen@rabomakelaars.nl
Kijk voor meer dan
200 woningen op
www.rabomakelaars.nl

(Vestigingen in Didam. Doetinchem,
Varsseveld, Winterswijk en Zutphen)

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 1 859°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

5/ecf.fs € 795.°°voor

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Voor onze showroom zijn wij op zoek
naar een

ERVAREN KEUKEN-
SANITAIR VERKOPER

die samen met onze klanten keukens of
badkamers op maat ontwerpt.

Wij vragen:
»/̂  een vooropleiding op minimaal

MBO niveau
«/ ervaring met computers
«/ een sterke persoonlijkheid met een

positieve uitstraling
%/ inzet.

Wij bieden:
S prettige werksfeer
S goede arbeidsomstandigheden.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Keukenimport Bruggink bv
t.a.v. dhr. B. Heutinck
Molenweg 11
7055 AW Heelweg
Telefoon 0315-242929

Auping weet wat mensen willen, aupmg

c:
0>

"O

Auping Auronde. De nachtrust zelf.
Ontwerper: Frans de la Haye

U koopt een Auronde of een Next. Compleet, met

omranding, spiralen en matrassen. Misschien was

u dat al eerder van plan, maar nu is een mooie

tijd. Want: in februari 2004 krijgt u van ons

bedtextiel cadeau*
ter waarde van € 250,-

U kiest zelf, uit de brede collectie van Auping.

Dekbedden, kussens, hoeslakens, dekbed-

overtrekken. In diverse soorten en dessins.

Uw slaapkamer is er blij mee.

U kijkt om u heen, valt tevreden in slaap en

wordt uitgerust wakker. In uw nieuwe Auping.

www.auping.nl

orqona
tl^111!-- slaapkamers

LUBBERS

Woonboulevard
Doetinchemseweg 83, Doetinchem,
0314-392058

genieten met je ogen dicht

D A N C ' I N C , f msrOTHI l K

Aanstaande Zaterdag /

pwno Pflirrv
DancekelflerfDance, T«e en RCB

J= AREA S 100% FUN

Elke zaterdag overdekte

antiek-, trödel- en
vlooienmarkt

nlsselburg van 9-16 uur
7000 m2

Klanten welkom.
Standhouders gevraagd.

Tot zaterdag!

Industriestr. 1 • Isselburg (3 km van Dinxperlo)
Tel. 0049 2874 902 790 • Mobiel 06 50 21 85 84

'JUn

Bobbus opstapplaatsen
\Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, kruising Voosterallee -Kapperallee\

21-50 *Eeftte, De Uitrusting 21:55 "Almen, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45" Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30 *

Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,
Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa •
ook inkoop • stralen of logen.
Verkoop di. t/m za. van 10-17
uur. Generaalsweg 23, Heel-
weg bij Varsseveld, tel. (0315)
24 11 69

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

H dèBos
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Februari: sprokkelmaand

voor

Hengelo (Gld.)

VERSE
BRAADWORST
kilo

ch
MAATJES
HARING

3 stuks van 4.49

99
voor

hef grote voordeel van Oh

349 Warsteinerft"krat 24 flesjes ^̂ r •
• g 49oh BIER krat 24 flesjes

COCA COLA
4 flessen

nu

PAGE
TOILET-
PAPIER

5.7924 ROL

van 8.79 voor

ohSTAMPPOTTEN O.a. BOERENKOOL pak 500 gramvan 2.99 voor1.99

GALL^GALL « M O L E N H O E K
WEDUWE VISSER
JONGE JENEVER

1000cl 9S99

DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX(0575)464612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00- 17.00 uur

Te koopt 't lekkerst ty de groentemón!

Je koopt 't lekkerst ty



Graf imedia iets voor jou?
Kom kijken bij Drukkerij Weevers in Vorden!
van 9.00 uur -17.00 uur
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden tel. 0575 - 551010

- i e t s v o o r j o u . n l

uifuifiiif.iiifeevers.nl

drukker i j Weevers



Transplantatiecoördinator Willem Hordijk dagelijks
geconfronteerd met verdriet en wanhoop

"Er zijn nog heel veel
mensen te helpen"
Stel: je staat op de Intensive Care bij het bed van een geliefde. Je hebt net te horen gekregen dat je
vriend, kind of echtgenoot niet zal overleven. Word je plotseling geconfronteerd met de vraag of
zijn of haar organen gebruikt mogen worden voor transplantatiedoeleinden. U moet meteen beslis-
sen! Maar u weet eigenlijk niet wat het slachtoffer zélf gewild zou hebben. Hoe reageert u?

"Veel te weinig mensen laten hun donorbesluit
registreren", meent Willem Hordijk, transplanta-
tiecoördinator in het Universitair Medisch Cen-
trum St. Radboud in Nijmegen. "Te vaak nog
wordt het besluit overgelaten aan de nabestaan-
den. Deze worden dan op een pijnlijk moment
voor een moeilijke keuze gesteld. Niet zelden
weigert de familie omdat niet bekend is wat de
overledene zélf gewild zou hebben. Of omdat ze
niet durven beslissen. Dat is wel te begrijpen,
maar gaat tóch ten koste van een waardevolle
donor. Jammer, want er zijn nog heel veel men-
sen te helpen!"

Hartverscheurend
Dat potentieel geschikte donoren hun toestemming
zo vaak niet geregistreerd hebben, is iets waarin zo-
wel nabestaanden als artsen en verpleegkundigen
maar moeilijk kunnen berusten, meent Hordijk. In
de gesprekken die transplantatiecoördinatoren in
ziekenhuizen met potentiële orgaandonoren voe-
ren, komt vaak naar voren, dat er eigenlijk geen en-
kele principiële reden is om geen orgaandonor te
zijn. Het registreren van het donorschap is dan een-
voudigweg vooruitgeschoven en het dilemma dat
daardoor wellicht straks op de schouders van de
nabestaanden wordt afgeschoven, is compleet over

Wanhoop
"Het familie of nabestaanden aan het sterfbed
om toestemming moeten vragen, is voor alle
betrokkenen een zware belasting", zegt Willem
Hordijk. "Je kunt die vraag vaak pas stellen als
de patiënt al op het punt van overlijden staat,
of erger nog: al klinisch overleden is, maar nog
wel kunstmatig beademd wordt. Voor de omge-
ving is dat een heel moeilijk moment. Over-
mand door verdriet, ongeloof en wanhoop is de
familieweigering dan goed te begrijpen, maar
gaat wél ten koste van de transplantatiepatiënt
die nu nóg langer moet wachten op een ge-
schikt donororgaan. Dat maakt de situatie nog
treuriger. Denk maar eens aan het lot van al die
nierpatiënten die gemiddeld vier tot vijf jaar een
lijdensweg doorlopen en soms niet eens meer
aan een operatie toekomen. Had de overledene
zijn of haar donorbesluit nu maar geregistreerd
of eerder aan de familie kenbaar gemaakt, dan
was het extra verdriet voor de nabestaanden en
het verloren gaan van een geschikte donor hele-
maal niet nodig geweest."

het hoofd gezien. Pas als de patiënten in het zie-
kenhuis worden geconfronteerd met de hartver-
scheurende taferelen die zich rond andere bedden
afspelen, begint men te begrijpen wat men de na-
bestaanden aandoet door het onderwerp orgaan-
donatie niet eerder met de familie te bespreken. Zo
beaamt de Nijmeegse transplantatiecoördinator.

Leed voorkomen
Onder het motto 'Doe anderen niet aan wat u
wenst dat anderen ook u niet aandoen' wordt in
de praktijk dan snel erkend dat je nabestaanden
eigenlijk niet voor zo'n zwaar dilemma moet stel-
len. "Ik houd de patiënt dan voor dat de enige ze-
kere manier om deze situatie te voorkomen, is
nu, zélf de beslissing te nemen en de donorbe-
reidheid direct vast te leggen in het Donorregis-
ter", zegt Hordijk. "Dat scheelt de nabestaanden
straks extra leed en discussie op een pijnlijk mo-
ment, en biedt hen naast het verdriet wellicht de
troost dat met het donorschap van de overledene
het leven van iemand anders is gered."

Meer informatie, bel donorvoorlichting:
0900-8212166 of 0900-BELDONOR

(ma t/m vr van 8.30 tot 19.00, € O, l O ct./min.)

Weet u het al
van elkaar?
'Robert weet het van Roos. Weet u het al van elkaar?' Heeft u ze al
gezien, de advertenties waarin bekende Nederlanders bekennen dat
zij iets van elkaar weten? Wat ze weten? Of ze (nier)donor willen
zijn. Een vraag die Robert ten Brink trouwens ook stelt aan zijn kan-
didaat in de Lotto Weekend Miljonairs. Het is tv-reclame dat onder-
deel is van de campagne 'Nierdonor ja/Nee. Weet u het al van el-
kaar?»

Met 'Nierdonor Ja/Nee. Weet u het
al van elkaar?' willen de Nierstich-
ting Nederland en de Nierpatiën-
ten Vereniging Nederland (NVN)
het donorentekort aanpakken.
In Nederland is de gemiddelde
wachttijd voor een niertransplan-
tatie 4,5 jaar en dat is veel te lang.
Verschillende bekende Nederlan-
ders hebben hun partners
inmiddels laten weten of
zij na hun overlijden
(nier)donor willen zijn.

De Nierstichting en de
NVN roepen alle Neder-
landers op hun naasten
te laten weten hoe ze
denken over donatie en
transplantatie. Wie nu laat
weten of hij/zij (nier)donor
wil zijn, kan een eventuele be-
slissing later vergemakkelijken.
Iedereen kan z'n keuze op
een bijzondere manier ^
kenbaar maken via
de speciale cam-
pagne-website

Robert ten Brink in

Lotto Weekend
Miljonairs:
"Wilt u
nierdonor

www.weetuhetalvanelkaar.nl.
Daarop zijn een bijzonder spel en
e-cards ts vinden, maar ook erva-
ringen van wachtende en getrans-
planteerde nierpatiënten en fei-
ten, cijfers en andere informatie
over nierdonatie. Een bezoek aan
www.weetuhetalvanelkaar.nl is

dan ook zeker de moei-
te waard voor ie-

dereen die meer
wil weten over

(nier)dona-
tie.



H O E S L A K E N S

& L A K E N S

Jersey hoeslakens

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 12 kleuren.

1007o katoen
90/200 van 14,95 voor 9,95
90/220 van 17,95 voor 11,95
140-160/200 van 21,95
180/200 van 26,95

voor 15,95
voor 18,95

Lakens wit
1007o katoen van Cinderella

1 pers. van 21,95 voor 16,95
2 pers. van 30,95 voor 24,95
lits-jum. van 34,95 voor 27,95

Flanel zacht en warm!

90/200
140/200
150/200
180/200

150/250
200/267
240/270

Hoeslakens
van 23,95
van 27,95
van 30,95
van 36,95

voor 16,95
voor 19,95
voor 24,95
voor 27,95

Lakens
van 19,95 voor 14,95
van 27,95 voor 21,95
van 34,95 voor 27,95

Dekbedovertrekken
140x200/220 van 49,- voor 39,95
200x200/220van 75,- voor 59,95
240x200/220 van 85,- voor 69,95

Katoenen hoeslakens
in vele maten

Cinderella Hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
waterbedmaat

van 13,95
van 14,95
van 15,95
van 21,50
van 22,95
van 27,95
van 29,50

2 slopen 60/70 van 9,90

voor 11,95
voor 12,95
voor 13,95
voor 16,95
voor 17,95
voor 19,95
voor 21,95
voor 7,95

WINTER
D E K B E D S E T S

Pc-
van

B A D G O E D

Vandyck Royal (effen en gestreept)
in diverse kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/si. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 nu 1,80
70/140 van 15,95 p/st. nu 10,95

Linolux effen gekleurd badgoed.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 voor 1,80
70/140 van 14,95 p/st. voor 8,95

K U S S E N S

Synthetische kussens met hollow fiber vul-
ling en katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,60 p/st. nu 2 voor 22,50

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed was-
baar en en bij te vullen.
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39,-

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 29,-

Kapok kussens
Stevig gevuld met echte Java kapok

van 36,95 p/st. voor 27,50 nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.
van 64,95 p/st. nu 39,-

Satijnen
in 9 kleuren.

80/200
90/200
140/200

160/200
180/200
Sloop 60/70

van
van
van
van
van
van

hc>esla ken s
(100% katoen)

24,95
26
32
34
39
15

,95
,95

,95
,95
,95

voor
voor
voor
voor
voor
voor

19
21
25
27
-\ f-V

29
12

,95
,95
,95
,95
,95
,95

65% donskussen van Vandijck
(aangevuld met
heerlijk zacht en
van 92,95 p/st.

K

35 7o veertjes)
veerkrachtig.

nu 59,-

E U K E N

molton hoeslakens
Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

2004 dekbedsets
o.a van

Cinderella, Vandyck, Essenza, Linolux.
(1007o katoen)
1 persoons Vanaf 12,95
2 persoons Vanaf 24,95
lits-jumeaux Vanaf 34,95

Satijnen dekbedsets.
(1007o katoen)

1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

Kinderdessins

Nu 29-
Nu 29
Nu 39,-

Vanaf 9,95

B A D J A S S E N

B A D M A T T E N

Vandijck badmat (Hotelmat) 100%katoen
In 13 kleuren
60/62 Bidetmat nu 14,95
60/62 Toiletmat nu 16,95
92/100 Badmat nu 24,95
67/140 Badmat nu 32,95

100 dames en heren badjassen.

Halve Prijs
Badstof badjassen
van Vandyck van 59,95 nu 39,95

D E K E N S
Wol (Aabe) & Synthetisch

20% korting

D E K B E D D E N

Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 707o dons. In Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 179,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 199,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 259,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 299,- voor 149,-
litsjum. xl 240/220 van 349,- voor 169,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons.
In Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 245,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 375,- voor 189,-
litsjum. 240/200 van 449,- voor 219,-
litsjum. xl 240/220 van 489,- voor 239,-

Luxe 90% ganzendons dekbed
in Carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 105,-
2 pers. xl 200/220 van 235,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 235,- voor 125,-
litsjum. xl 240/220 van 265,- voor 139,-

90% donsdekbed enkel en 4-seizoenen
in de maat 260 x 220
(Extra breed en Extra lang).
enkel van 619,-voor 299,-

4-seizoenen van 679,-voor 399,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
l pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 75,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

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

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch. Goed wasbaar.

1 pers. 140/200 van 99,- voor 59,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 69,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,- voor 109,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 119,-

100% katoen
90/200 van 24,95 voor 18,95
90/220 van 26,95 voor 20,95
140/200 van 31,95 voor 24,95
160/200 van 34,95 voor 26,95
180/200 van 38,95 voor 28,95
moltonslopen nu 2 voor 13,50

van 6,80 Vanaf 5,-

Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren van 1 ,80 per stuk.

Nu vier voor 5,-

Schorten Vanaf 8,95

100% WOLLEN PLAIDS

in prachtige ruitmotieven.

130/170 van 59,95 nu 29,95

T A F E L G O E D
tot 80% korting

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

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

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl
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ledere maand staat op deze pagina het Genieten centraal. Genieten van

alles wat de horeca ons te bieden heeft. Bij genot beleeft iedereen weer

wat anders. Wij nemen je graas mee naar vele verschillende vormen van

je beleving. Laat je leiden door Pagina Genieten...

Vis moet drie
zwemmenkeer

*n de **

Vis is in restaurants of een cafetaria een
populair en gezond alternatief voor
vlees. Een populair gezegde zegt, dat
vis drie keer moet zwemmen. Eerst in
het water, dan in de (olijf)olie en ver-
volgens in de wijn. Witte wijn, roepen
de meesten dan. Dat hoeft niet, want
ook sommige soorten rood, zoals de
Pinot Noir of een lichte Bourgonje
smaken erg goed bij vis. Of rosé!
Lekker in de zomer bij witte vissoorten.
Fris, fruitig en heel smakelijk. Bij zalm is
wit weer wel heel erg lekker. Zalm is
een hele populaire vissoort geworden,
die tegenwoordig ook heel betaalbaar
is. Dat komt omdat er veel gekweekt
wordt in bassins en fjorden in Schotland
en Noorwegen. Gerookte zalm op een
stukje toast of brood is bijvoorbeeld

heerlijk met mierikswortel en vers
gemalen peper. Of met wat hele fijne
rode uitjes, roomkaas en peper op een
bagel. Eet smakelijk! Rauwe vissoorten
zoals onze haring, zijn ook erg lekker.
Een Hollandse Nieuwe met of zonder
uitjes, zuur en brood of als rolmops.
Lekker! Andere rauwe vis is bij-
voorbeeld het Japanse sushi, van bij-
voorbeeld kabeljauw, tonijn en zalm.
Als je echt eens iets anders wilt
eten, vis dan eens uit bij je lokale
Chinees, of ze toevallig jellyfish
hebben. Deze doorzichtige, rub-
berachtige vissoort kennen wij
voornamelijk op andere wijze. Een
delicatesse in de Chinese keuken:
de kwal. Proeven maar!

Lekkere of hartige trek? Verwen je
jezelf bij een cafetaria of lunchroom
met een belegd broodje? Brood is een
gezond voedingsproduct uit de schijf
van vijf. Eén sneetje bevat volop
energie, koolhydraten, vitaminen en
voedingswaarden als ijzer, jodium,
koper en zink. Dit alles zorgt voor een
verantwoorde maaltijd of snack. Wie is
er tenslotte niet groot geworden met
een sneetje (pinda)kaas? Kies eens wat
anders. Vervang de gewone
Nederlandse smaak eens voor een
Italiaans kaasje als mozzarella. Met
plakjes tomaat erbij, verse basilicum,
zwarte gemalen peper, pijnboompitten

en een beetje (groene) pesto heb je een
heerlijk broodje. Begin januari werd de
Marakesh Express gekroond tot het
Lekkerste Broodje van Nederland. Dit is
een pitabroodje met o.a. kip,
amandelen, tomaat, gepekelde citroen
en vijgen. Op www.wedstrijden.nl
staan alle deelnemende broodjes, zodat
je wat ideeën op kunt doen. Want wat

Culinaire
Musea
Als je druk bezig bent geweest met
dagelijkse beslommeringen, wil je er
ook wel eens op uit. Het ene moment
kies je voor winkelen, een andere keer
wil je je ontspannen, maar ook nog wat
opsteken. Voor die momenten zijn er
musea, die culinaire exposities of ten-
toonstellingen hebben. Onderga bij-
voorbeeld een smakelijke rondleiding in
het Culinair Museum in Amersfoort
met anekdotes over onze Nederlandse
eetgewoonten door de eeuwen heen.
Het Allard Pierson Museum in
Amsterdam heeft een tentoonstelling
over eten in de oudheid. In Tiel kom je
alles over Flipje, het grappige symbool
van de plaatselijke jam, te weten. Koffie
en thee zijn het onderwerp van ten-
toonstellingen in Zevenaar (Liemers
Museum), de Theefabriek in Houwerzijl
(Groningen) of in het Museum Joure

(Friesland), waar Douwe Egberts een
hele collectie naar toe bracht. Als je wilt
weten wat in vroeger tijden de pot
schafte, dan kom je dat in Barneveld te
weten in het Veluws Museum Nairac.
Lekker wijntje erbij? In het Nederlands
Wijnmuseum in Arnhem leer je vanzelf
welke afdronk past bij hun tentoon-
stelling. Vergeet niet goed te poetsen,
want het kan je je gebit kosten. Dat
leer je al op jonge leeftijd van je
moeder en mocht je het vergeten zijn,
dan kun je in het Natuurmuseum
Brabant (Tilburg) een opfriscursus
doen. Trek gekregen? In de meeste
musea kun je wel wat eten of drinken,
of ga lekker uiteten bij een restaurant in
de buurt. Laatje smaak nu ook
verwennen, want je geest heeft al
genoeg culinair mogen genieten. Kijk
ook eens op www.museum.nl. want
daar staan nog veel meer tips voor
culinaire tentoonstellingen, exposities
en musea...

Kiekje favoriete Discotheek

Op 15 maart worden de beste provinciale discothe
wordt tot Populairste Discotheek van Nederland gekroond. Jij bepaalt de

winnaars! Hoe? Door te stemmen via www.stemenwin.nl of door het sturen van
een sms STEM + <naam discotheek> naar 3669. Door mee te doen, kun je een

fantastische reis door Amerika winnen! Meedoen dus...

Genieten van en na het schaatsen
Vorig jaar was het een zonnige, te warme maand; raar eigenlijk, want februari
hoort vooral ijs en ijskoud te zijn. Dan wil ik met de schaatsen onder gebonden
door het polderlandschap glijden. Samen met honderden andere sportievelingen
een toertocht maken over bevroren waters. Onderweg bij een koek en zopie tent
warme chocolademelk drinken of me tegoed doen aan ouderwetse erwtensoep.
Heerlijk!

In die winterkou maak ik graag toertochten over trekvaarten, kanalen, weide-
slootjes, plassen en meren. Ik vertrek meestal vanaf de aanlegsteiger van een
restaurant aan de rand van zo'n dichtgevroren stuk water. Het is er gezellig druk
met rijders en kijkers. Met een stel vrienden drinken we dan eerst nog wat koffie
om lekker stijf van de cafeïne van start te gaan. We nemen ook een lunch-
pakketje met een thermosfles met warme choco of koffie mee van het restaurant.
En dan hup, het ijs op. Kilometer na kilometer glijden we over het gladde ijs.

Eigenlijk ben ik liever lui dan moe, maar voor schaatsen maak ik graag een uit-
zondering. Toch verlang ik bij ieder slag opnieuw naar een comfortabele stoel
langs het ijs. Onderuit zittend genieten van voorbij glijdende schaatsers kan
tenslotte ook leuk zijn. Heel leuk zelfs, maar nee, ik moet zonodig zelfde gladde
ijzers onderbinden!

Uren later, moe maar voldaan en tot op het bot verkleumd, nestel ik me in de
buurt van een open haard. Ik neem een slok van de hot chocolat en warm weer
helemaal door. Ik gloei nog na van een hele dag in de ijskoude buitenlucht. In
de warmte en gezelligheid van dat lekkere restaurant denk ik aan wat nog komen
gaat. Van de zomer zit ik daar namelijk weer en kijk dan naar de voorbij varende
bootjes. Ik hoef dan niks te doen, daar kan ik zo intens van genieten...
Guido Genoit (levensgenieter)
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Maar als]e naa de te n ^ waar.
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stapelen, maar kun j ook ^

kleine

tepas,dU"sum'm; voldoende,
kleine gerechten eet ]e v el veel vesch

hoofdgerecht
aantal lichtere

In Griekse res
mezze) bestel je
verschillende voor

daar zit wat in!

dacht je van een Formateurtje, een
bruin bolletje met o.a. groene paprika's,
(Franse) spinazie, een gekookte eitje en
gerookte rib-eye? Of neem nou de
Surprise Surprise, een ciabatta gevuld
met gerookte kipfilet en milde gor-
gonzola op een blaadje rucola met daar
overheen crème fraiche, Italiaanse krui-
denolie, een cherry tomaatje en
tapenade. Daar loopt het water je toch
van in de mond? Meestal laten we
onze sneetjes, baguettes, petit pains,
ciabatta's en bolletjes hartig beleggen,
maar je kunt ze ook veel zoeter krijgen,
Erg lekker is bijvoorbeeld een bagel met
chocoladepasta, hazelnootjes en
banaan. Je kunt nog veel meer met
brood, want, brood, daar zit wat in...

Beleef het mee!
Als je inspiratie op wilt doen om er eens

lekker tussenuit te knijpen. Even een
weekendje weg, tips om te genieten. Ver
weg van alle dagelijkse beslommeringen,

maar toch dicht bij huis? Kijk dan op
www.lekkerweg.nl voor tips om te
overnachten, te eten, te beleven'.

.£8*
Romantisch
Februari:
Valentijnsmaand
* In februari draait het vooral om de
14e, Valentijnsdag. v Je verwent je
geliefde met een ontbijtje op bed.
* Misschien met een mooie bos rode
rozen, een doos bonbons in de vorm
van een hart of een liefdevol diner in :

;

een intiem restaurant. V Steeds meer
Nederlanders schenken elkaar op
Valentijnsdag extra aandacht. V De
romantiek viert hoogtij op de "dag
van de liefde". V Dit jaar kun je je
geliefde het hele weekend lekker
verwennen, omdat 14 februari op
een zaterdag valt. ̂  Eigenlijk is het
deze hele maand Valentijnsdag. * Er
zijn heel veel manieren om die liefde
een extra romantisch tintje te geven.
* In hotels zijn er vaak speciale
tarieven en arrangementen, met
champagne en een uitgebreid ontbijt
op de kamer. V In deze roerige tijden
laten zelfs vakantieparken stelletjes
de warmte bij elkaar herontdekken
en organiseren veel discotheken en
clubs speciale feesten, met thema's
zoals love, cupido en amour.
V De horeca organiseert voor
deze gelegenheid de hele maand
romantische diners, feesten en ont-
spannende verwenarrangementen.
V Nederland gaat massaal plat
voor Valentijn...* V

COLOFON
contact: reacties@gastheervandesamenleving.nl

redactie: Koninklijk Horeca Nederland



Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met
aan beide zijden een anti-allergische
afdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200
180/200

van 127,-
van 135,-
van 144,-
van 164,-
van 217,-
van 253,-
van 290,-

Koudschuimmatras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbeldoeks

stretch hoes.

80/200 van 199,- voor 159,-
90/200 van 219,- voor 179,-
90/210 van 259,- voor 199,-
140/200 van 329,- voor 269,-
160/200 van 379,- voor 319,-

Pocketveringmatras*
Matras met comfortzones en dubbeldoeks
stretchhoes met rits aan 3 zijden.
Verkrijgbaar in 2 hardheden. Dikte: 20 cm.

80/200 van 385,- voor 279,-
90/200 van 417,- voor 299,-
90/210 van 458,- voor 349,-
140/200 van 635,- voor 449,-
160/200 van 712,- voor 499,-

Pocketveringmatras de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. Afdeklagen
met talalay latex, paardenhaar en 500 gr.
wol p/m2. (dikte: 24 cm).

80/200 van 760,- voor 549,-
90/200 van 795,- voor 589,-
90/210 van 880,- voor 649,-
140/200 van 1225,- voor 919,-
160/200 van 1384,- voor 1049,-

Schui mrubberma tfa s *
Latexmatras met comfortzones en
stretchhoes met rits aan 3 zijden.
Verkrijgbaar in 2 hardheden. Dikte: 16 cm.

80/200 van 362,- voor 279,-
90/200 van 407,- voor 299,-
90/210 van 452,- voor 349,-
140/200 van 679,- voor 449,-
160/200 van 770,- voor 499,-

Binnenveringmatras*
Een binnenveringmatras zorgt voor een
goede drukverdeling en optimale ventilatie.
Verkrijgbaar in 2 hardheden.

80/200 van 159,- voor 109,-
90/200 van 169,- voor 129,-
90/210 van 194,- voor 149,-
140/200 van 252,- voor 199,-
160/200 van 305,- voor 239,-

* Bovengenoemde matrassen zijn in vele

maten leverbaar en kunnen kostenloos

in een anti-allergie uitvoering geleverd worden.

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

S H O W R O O M B O

HALVE P

Vi-Spring Sublime 180/200 cm. incl. matrassen.
Vi-Spring Herald 180/200 cm. incl. matrassen.

X S

RIJ

van
van

Let op! Alleen Vi-Spring is incl.

Anker Royal Curve 180/200 cm. incl. sprei
Anker Veichio 180/200 cm. Design
Pullman Roma 180/200 cm. incl. nachtkasten

van
van
van

Auping Embrasse 180/200 cm. incl. hoekers van
Norma 180/200 cm. met carmel kleurige bekleding van

2 Vi-Spring Regal Supreme Firm Matrassen
80/200 incl. ritsen van

P R I

S

9811,-
6956,-

N

-/-
-/-

GS

50%
50%

nu 4899,-
nu 3450,-

matrassen.

3043,-
3267,-
4100,-
3345,-
2028,-

3897,-

-/-
-/-
-/-
-/-
-/-

-/-

50%
50%
50%
507o
50%

50%

nu 1499,-
nu 1599,-
nu 1995,-
nu 1649,-
nu 995,-

voor 1945,-

Eiken ledikant 90/200 cm.
Incl. lattenbodem en matras HU 4J

Nachtkast nu 219.-

L I N N E N K A S T E N

Schuifdeurkast
Alpiniwit met matglas (3 deurs).
250 x 220 x 65 cm.

van 2650,- HU 1795,-
Schuifdeurkast
Beuken met matglas (2 deurs).
200 x 210 x 60 cm.

van 1330,- HU 895,-
Draaideurkast
Kastanjehoutfineer (4 deurs).
200 x 210 x 60 cm.

van 2415,- RU 1795,-

aupmg
Auronde 1000

bedomranding 160/200 met:
2 dwarsgespannen spiralen en
2 matrassen.

nu

met verstelbare bodems

nu 1149,-

Au p ing Royal

Showroom modellen

nu met 3 U /O korting

R U I M T E

B E S P A R E N D E

B E D D E N

Vouwbed
Met wielen. Incl. matras 90/200

van 199,- nu 169,-

Degelijk houten vouwbed 80/200
Met massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
4 zwenkwielen en automatische uitklapbare
poten.
Incl. polyether matras.

nu 299,

Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed, versterkte spiralen.
Compleet met 2 polyethermatrassen.
Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.
80/190 van 635,- voor 549,-
80/200 of 90/200 van 695,- voor 599,

Massief houten ledikanten

90 x 200 cm QQ
nu slechts SS

Lattenbodem 19,-

Life Time Basic programma in
white wash met o.a. hoogslapers,
stapelbedden en accessoires.
basicbed van 190,- voor 160,-
stapelbed
halfhoogslaper
hoogslaper + buro van 495,- voor 430,-

van 505,- voor 430,-
van 285,- voor 240,-

Romantisch stalen ledikant

160/200 van 679,- RU 549,-
excl. bodems en matrassen

Nachttafels 199,- per stuk.
Ook leverbaar in 180/200 cm.

irbehoud van zet- en drukfouten.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:

ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

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

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

"Lever deze week
uw voile spaarkaart in voor

een gratis boodschappenpakket

BESTSELLER!

Pagos de
Labarca
Rioja doe tinto
j o ven
Fles 75 cl. 3.99

2e fles
halve prijs

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
DKOPER

PLUS
Tonijn- of
kip-kerriesalade
Vers voor u geschept
Bakje 150 gram

PLUS
Toiletpapier tissue

2-laags
Pak 24 rollen^59-

PLUS
Rookworst

Gelderse of magere
Zak 275 gram Vtt

l GÊGAÜANO««D\

l NERGENS l
VGOEDKOPERI

Bon Appetit
Jonge kaas

Vacuüm verpakt
Kilostuk Ster

LGIGARANDEEIIDjD
NERGENS ff
GOEDKOPER g

Chocomel
Diverse smaken

Pak 1 li

Ol79

GEGARANDEERD

^—^ERGENS
EDKOPER

Ribkarbonade
Kilo 4*593 PLUS

Lkchocola.de'

Hertog roomijs
Diverse smaken
Bak 1 liter 2*7*

Aqua
Mosselen

Extra
Bak 2 k\\o&93

Runderriblappen

Warsteiner
_.,
Plls NERGEN

Krat 24 pijpjes a 30 cl.

Broccoli
500 gram

99

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GEGARANDEERD^

NERGENS l
VGOEDKOPERJ

7-Up of Sisi
Diverse smaken

Fles 150 cl.

75

Snijworst
150 gram 4V7T

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vriJdi?9 ™t2™L 7242 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8.00-18.00
Te l 057 3 -251056

zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

«PLUS
7/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 februari 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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