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Bert Brandenburg afscheid na bijna kwart eeuw raadslid

In de politiek altijd naar
de volgende dag kijken"!

Bert Brandenbarg is vorige week, na bijna een kwart eeuw raadslid,
waarvan 14 jaren fractievoorzitter van de plaatselijke WD fractie te
zijn geweest, gestopt met zijn " dorpspolitieke" loopbaan. Een loop-
baan die aan het eind van "de rit" werd beloond met een lintje (lid van
de Orde van Oranje Nassau) als blijk van waardering voor zijn verdien-
sten voor de Vordense gemeenschap. "Ach, zo relativeert Bert een paar
dagen later, het is natuurlijk prachtig zo'n onderscheiding, het streelt
je natuurlijk wel een beetje. Toch heb ik van tevoren nog een poos
geaarzeld of ik deze onderscheiding zou aanvaarden. Er zijn zo veel
mensen die op vrijwillige basis veel verdiensten hebben, maar die nooit
worden voorgedragen. En dat is eigenlijk niet eerlijk", zo zegt de 57-
jarige Vordenaar.

Met de "actualiteit" op tafel, geen coa-
litie met ook de WD en dus ook geen
wethouder in de nieuwe gemeente
Bronckhorst, zegt de liberaal in hart
en nieren: "Ab Boers (CDA) heeft altijd
verkondigd, een coalitie van drie par-
tijen (CDA, P.v.d A en WD), het blijkt
nu anders te lopen. Ik ben er één dag
erg verbitterd over geweest. Langer
moetje er ook niet bij stil staan, in de
politiek moet je niet teveel terugkij-
ken, maar altijd kijken naar de volgen-
de dag. Dat neemt niet weg dat ik het
zeer onverstandig vind dat wij buiten-
spel zijn gezet. Een coalitie van CDA en
P.v.dA. betekent een "dicht getim-
merd" programma. Ze kunnen zich
namelijk niet veroorloven om elkaar
uit te spelen. Het wordt tussen hen bei-
den "handjeklap". Ze zijn de komende
vijfjaren tot elkaar veroordeeld.

Voor de WD fractie in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst geldt straks maar
één ding, namelijk een zodanige oppo-
sitie voeren, dat er zich in de dorpen
in Bronckhorst geen nieuwe partijen
zullen aandienen in de vorm van een
soort "Gemeentebelang Vorden" of
iets dergelijks. Goed, ik blijf positief
ten aanzien van Bronckhorst, al be-
treur ik het wel dat het nooit tot een
herindeling tussen Vorden, Lochem
en Gorssel is gekomen. Een standpunt
die menig Vordenaar destijds met ons
deelde", zo zegt Brandenbarg. "Ik vind
het voor Vorden een aderlating dat Do-

rien Mulderije (tot voor kort WD wet-
houder in Vorden) de komende jaren
deze functie niet zeer zal kunnen uit-
oefenen. Er was namelijk in de gehele
regio geen wethouder te vinden die in
Arnhem zo bekend was als Dorien. An-
ders maakte ze zich zelf wel bekend.
Trouwens ik ben ervan overtuigd dat
Dorien ook heel goed "Bronckhorst
kan denken", zo prees Bert Branden-
barg zijn voormalige wethouder waar-
na hij eraan toevoegde ook de afgelo-
pen jaren zeer tevreden te zijn geweest
over de beide andere wethouders
Henk Boogaard (P.v.dA.) en Wim Wi-
chers (CDA).

STRIJDBAAR
Bert Brandenbarg, volledige naam
Engbertus ("betekent strijdbaar", zo
zegt hij) dubde er drie jaar geleden al
over, of hij na de huidige periode nog
wel door zou gaan met de dorpspoli-
tiek. "Ik ben werkzaam in Meppel, el-
ke dag 100 kilometer heen en 100 kilo-
meter terug. Is het wel verstandig om
het politieke werk te blijven doen, zo
vroeg ik mij af. Het lijkt ook net of de
afstand Vorden-Meppel elke dag lan-
ger wordt. Maar wanneer je dan weer
met de prettige manier van samen-
werking binnen de fractie geconfron-
teerd werd, werd ik weer gelijk en-
thousiast. Wij zijn in de fractie altijd
kritisch tegen over elkaar geweest, dat
betekent gewoon "bij de les blijven".
Toen ons raadslid Freddy van Ditshui-

zen naar de gemeente Lochem ver-
huisde, is het nog even aan de orde
geweest dat ik voor de afgelopen ge-
meenteraadsverkiezing op de zesde
plaats zou komen. Toch maar van af
gezien, zo zegt Bert Brandenbarg.

Hij vindt dat de jaren als raadslid snel
voorbij zijn gegaan. "De kwam op 33-ja-
rige leeftijd in de raad. Als ik die leef-
tijd nu nog had en ze zouden mij voor
Bronckhorst vragen, dan zou ik daar
direct "ja" op hebben gezegd. Trou-
wens zeg in de politiek nooit, nooit!

De "entree" van Bert Brandenbarg in
de raad van Vorden, heeft niet volgens
de officiële weg (verkiezingen) plaats
gevonden. Zegt hij: "Mijn interesse
voor de dorpspolitiek werd begin ze-
ventigerjaren gewekt. Door de perike-
len in de Vordense raad met onder an-
dere de Partij v.d. Arbeid (de fractie
van de P.v.dA en "Vordens Belang"
woonden uit protest een paar maan-
den de raadsvergaderingen niet bij,
red.) besloot ik de politiek in te stap-
pen.

Ik was toen al wel een paar jaren be-
stuurslid van de plaatselijke WD. Bij
een eerstvolgende gemeenteraadsver-
kiezing kwam ik op een niet verkies-
bare zesde plaats. Twee jaren later
haakten er onder meer vanwege ge-
zondheidsredenen "tussentijds" enke
Ie WD fractieleden af, waardoor ik in
augustus 1980 in de raad kwam. Hen-
drik Tjoonk was de fractievoorzitter.
Van hem heb ik veel geleerd. Trou-
wens ook van onze achterban. Een
week voor elke raadsvergadering, kwa-
men fractie en achterban bijeen om
de raadsvoorstellen door te nemen.
Dat werden altijd levendige discussies.
Met de op- en aanmerkingen konden
wij dan als fractie ons voordeel in de
raad doen.

In de eerste tien jaren heb ik mij bezig
gehouden met onder meer welzijn en
financiën. Toen Hendrik Tjoonk van-

wege ziekte een poos uit de roulatie
was, kreeg ik als zijn vervanger ook
met Algemeen Bestuur te maken.
Toen heb ik feite in alle keukens van
de politiek gekeken. De maakte nauwe
lijks twee jaren deel uit van de raad, of
ik schreef al de Algemene Beschou-
wingen op de begrotingsvoorstellen.
De was weliswaar de jongste bediende,
maar ik denk dat ze het knap gemak-
kelijk vonden dat ik het wilde doen",
zo zegt Bert Brandenbarg lachend.

RECHTENSTUDIE
In de negentiger jaren vatte hij het
plan op om in zijn schaarse vrije tijd,
rechten te gaan studeren. Het plan
werd omgezet in doen met als resul-
taat dat hij twee jaren geleden als "Mr.
in de rechten" afstudeerde. "De combi-
natie van de rechtenstudie, het fractie
voorzitterschap van de WD met daar-
bij ook de baan als bedrijfsjurist bij
"Friesland Foods", waar ik mij bezig
hou met het oplossen van juridische
vraagstukken op het gebied van ar-
beidsrecht, merkenrecht, octrooi e.d.
sluit prachtig op eücaar aan", zo kijkt
Brandenbarg terug.

In al die jaren in de Vordense raad
heeft hij zijn mening altijd luid en
duidelijk verkondigd. Bert Branden-
barg refereert daarbij aan een uit-
spraakvan een franse filosoof die ooit
zei: "Het is geen recht om je opvattin-
gen kenbaar te maken, het is een
plicht. Als de opvattingen goed zijn,
profiteert de maatschappij ervan. Als
ze slecht zijn word je gecorrigeerd en
ook daar profiteert de maatschappij
weer van. Dus nooit van je hart een
moordkuil maken", zo voegt Bert aan
zijn lijfspreuk toe. Terugkijkend op de
afgelopen politieke jaren, winnen de
"plussen" het van de "minnen"!

"Ik heb een goed gevoel over de tot-
standkoming van de riolering in het
buitengebied en over dat de wel-
standscommissie soepeler is gewor-
den. Dat het centrum van het dorp
wordt verfraaid. Ik verwacht ook en
daar ben ik büj om, dat in 2007 begon-
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nen wordt met het plan tot realisering
van de "Poort tot het Grote Veld", met
daarin een centrale rol voor het zwem-
bad "In de Dennen". Wat dat betreft
hoeft Vorden zich beslist niet ongerust
te maken, het zwembad blijft gewoon
open", zo zegt Bert Brandenbarg vol
overtuiging. Politieke teleursteDingen
heeft hij ook gekend. Behalve het af-
ketsen van een herindeling Vorden,
Lochem, Gorssel, een grote teleurstel-
ling toen de gemeente Vorden een
aantal jaren geleden de begroting met
één miljoen overschreed.

De WD maakte toen geen deel uit van
het college hoor", zo zegt hij fijntjes
glimlachend. Hij is nog steeds teleur-
gesteld over de rotonde nabij het ma-
kelaarskantoor van Pelgrum. "Die ligt
tot ergernis van het vrachtverkeer, ge
woon op de verkeerde plaats". Over
zijn nabije toekomst zegt Bert Bran-
denbarg, wat betreft zijn vrije tijd:
"lekker tennissen en fietsen met echt-
genote Truus, misschien nog een stu-
die oppakken. Verder zie ik wel wat er
op mijn weg komt".

gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact

Zangdienst met verzoekliederen
Op zondagavond 9 januari 's
avonds om 19.00 uur is er in de
Dorpskerk van Vorden weer een
zangdienst met verzoekliederen
die de afgelopen tijd zijn aange-
vraagd.

Een succesvolle formule blijkt dit te
zijn gezien het aantal bezoekers dat
hiervoor vanuit alle windstreken tel-
kens weer naar de Vordense Dorpskerk
komt. Ook in 2005 zal er dus opnieuw
regelmatig gelgenheid zijn om beken-
de en geliefde üederen te zingen.
Er zal een kort meditatief moment
worden gehouden door ds. Pieter

Boomsma uit Nijverdal over het the
ma: 'God is echt Groot'. De muzikale
begeleiding is in handen van dhr. W.
Kuipers uit Apeldoorn die het orgel be
speeld en verder is er medewerking
van dhr. K. van Dusseldorp op piano
en fluittiste Inge Letterman.
Na afloop is er gelegenheid om onder
het genot van koffie of thee gezellig
na te praten en eDcaar te ontmoeten.
Er kunnen tevens nieuwe verzoeklie
deren worden aangevraagd tijdens het
koffiedrinken in het kerkelijk centrum
'De Voorde'. Er is ook een boekentafel
waar boeken, gedichtenbundels etc.
gratis worden uitgeleend.
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HUISARTSENPOST HhT SPITTAAL 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 januari 10.00 uur ds. Huetink, 19.00 uur zang-
dienst in de Dorpskerk dhr. P. Boomsma uit Nijverdal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 januari 10.00 uur de. Van Oosten, Warnsveld.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 januari ds. D. Westerneng 19.00 uur zangdienst
in de Dorpskerk, dhr. P. Boomsma uit Nijverdal.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 januari 10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 januari 17.00 uur Woord- en communieviering
dameskoor.
Zondag 9 januari 10.00 uur Woord- en Commun1'^dienst
m.m.v. herenkoor.

Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en
omstreken. Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de
dienstdoende doktersassistente of huisarts óf een afspraak
voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet
zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden
zo veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er
een 'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekerings-
nummer 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, Runneboorn 16, Warnsveld.
Telefoon (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
8-9 januari P. Scheepmaker, Ruurlo, tel (06) 53 73 63 10.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

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

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 33b, wo. 10.00-12.00 uur
(brandweerkazerne).
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-
12.00 uur.
De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hiervoor
kunt u een afspraak maken.

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

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

Yunio Oost Gelderland
Telefoon (0900) 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur
per dag bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheids-
zorg en Kinderopvang.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevrouw Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevrouw 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, tel. (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
bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend
dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, 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 don-
derdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
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 Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575)
55 34 05 of via de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. 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. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aan-
melden 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 (zomerstop tot september) in hobbyruimte van
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.).
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 maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten
of ondersteuning geven bij het invullen van (aanvraag)-
formulieren.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens,
biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen
Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75
(Wim); voor vrouwen en meiden (0544) 37 1633 (Sjany).
Of mail achterhoek@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 vrijwilligers. Informatie en aanmelding: Humanitas
District Oost, tel. (0575) 54 60 57.
Praktijk voor rouwbegeleiding en het omgaan met verlies-
ervaringen en levensvragen. H. ten Hoopen, tel. (0575)
46 13 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 €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt è contant. Tel. (0543)
45 13 11.

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Telefoon (0575)
51 74 06 of info@utz.nl

• Kom weer in vorm met
ShapeWorks. Bel voor gratis
lichaamsanalyse zodat ik
uw persoonlijke programma
kan samenstellen. Professio-
nele begeleiding en advies.
Ruime ervaring. Bel Jerna
Bruggink tel. (0575) 46 32 05.

• Een goed gezond 2005
voor binnen- en buitenkant.
Kom gezellig aan, ik vertel u
graag meer. Sisca Berendsen,
Zelhemseweg 43, Hengelo
(0575)463610.

• Stuntprijzen! Zonnehe-
mels/banken vanaf € 125,-
nieuw in doos. Rechtstreeks
verkoop vanaf magazijn. 12
modellen, kijken na telefonische
afspraak (06) 53 31 77 90,
Harte.

• Ontdek de kracht van
Aloë Vera! Uw verkooppunt
voor uw producten.
J. Keijser, tel. 52 57 86.
www.aloe vera-zutphen.nl

0 Laat spanning los vóór
het weekeinde. Yoga op
vrijdagavond, nadruk op ont-
spanning, 18.45-20.00 uur in
sportschool Strada te Vorden.
Vanaf 21 jan. Proefles € 7,50.
Aanmelden (0573) 44 11 38.

• Bent u het punten tellen
zat? Herbalife is makkelijk
en snel klaar! FAST FOOD
FOR SMART PEOPLE! En 's
avonds eet u gewoon met uw
gezin mee! Nieske 06-54 32
6669.

Vakantie
kriebels?
De zomergidsen 2005 zijn er.

Of wilt u nog op
wintersportvakantie?

Ik breng ze graag bij u thuis,
bel (0575) 56 08 86.

Uw vakantie begint bij u thuis
met de Star Travel Mobiele

Reisadviseur
Hilde Hissink-Bitter.

www.wichmond.mobiel.startravel.nl

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

Omdat het werkt!
®HERB/VLIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

• 4-5 en 6 februari Kra-
nen burgs Carnaval in gro-
te feesttent. Terrein SV Ratti.

• Te huur voor tijdelijke be-
woning (kort of wat langere
periode) gestoffeerde ± 4
pers. vakantiewoning all in.
Omgeving Zutphen, telefoon
(06) 49 60 84 75.

• Hulp in de huishouding
gevraagd voor privé/praktijk.
Bvk op donderdag en vrijdag,
uren in overleg (0575) 4613 70
of (06)22931833.

• RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

• Ik zoek nog wat werk
voor de woensdagmiddag in
de huishouding per 5 januari
2005. Bellen na 17.00 uur.
55 29 86.

• Te huur voor tijdelijk een
gemeubileerde woning in het
buitengebied (0575) 55 16 02.

• Te koop eiken keuken
met koelkast, keramische
kookplaat en vaatwasmachine
(Miele) en 20 m2 eikenvloer
(1,8 cm dik). Alles in goede
staat en tegen een redelijke
prijs, tel. (06) 45 22 43 56.

• Kranenburgs Carnaval:
4 feb.: playbackshow, 5 f eb.:
groot Caranavals bal met
onthulling Prins, 6 feb.: kin-
der Carnaval en Kas Bend-
jen.

• Op 10 januari starten er
weer nieuwe gehoorzaam-
heidscursussen bij K.C.
Zutphen e.o. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Voor meer
informatie tel: 0575-524931
of www.kczutphen.nl

• Wereldwinkel Vorden ook
in 2005 van en voor wereld-
burgers. Steun het goede
doel met uw aankoop of help
als vrijwilliger!.

• Wintersportgezelschap
gaat op 15 januari vanuit Al-
men naar Zillertal-Arena en
heeft nog enkele plaatsen
vrij. Voor info: 0575-431663.

WIJ WENSEN U EEN
SMAKELIJK 2005

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

Vlaai van de weeks

Advocaatvlaai
6-8 stukken € OaS^O

Dinsdag = brooddag

3 bruin bus
broden € 4.00

Weekaanbiedingen:
Brood van de maand
Vezelrijk lekker licht meergranenbrood,
rijk aan vezels ^ 4 Q J5

Zweeds appelgebak
Heerlijke cake met appel en room

€2.95
Om even bij te komen van alle drukte zijn wij

t/m donderdag 6 januari gesloten

«S f̂cl Dagmenu's
5 t/m 11 jan. 2005

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.
Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 5 januari
Tomatensoep/ wiener schnitzel met gebakken aardappels en
groente

Donderdag 6 januari
Wild ragout met aardappelpurree en salade/ ijs met slagroom

Vrijdag 7 januari
Chamigononsoep/ visstukjes in een witte wijnsaus met rijst en
groente

Maandag 10 januari
Gesloten

Dinsdag 11 januari
wiener schnitzel met gebakken aardappels en groente/ijs
met slagroom

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

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

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

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



ENIGE KENNISGEVING

Met veel verdriet geven wij u kennis van het
overlijden van onze dierbare

Mr Johan Willem Buitendijk
Hans

* Paree (Ned. Indië) t Vorden
24 november 1923 2 januari 2005

Vorden: M.C. Técla Buitendijk-van Dinther

Leiden: Simone E. Buitendijk
David J. Taylor
Caroline
Daniel

Naarden: Caroline E. Buitendijk
Florian
Fay
Birte
Weero Koster

"Klein Selsham"
Zutphenseweg 97
7251 DN Vorden

De crematieplechtigheid zal in familiekring plaats-
vinden.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta v
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Marcel te Boome.

Je wist al dat Edah voordeliger is, maar 400 fietsen
weggeven, dat is nieuw. Let nu in onze weekfolder en
winkel op de Edah vleesactie met gratis kanskaart.
De actieperiode loopt van 3 t/m 29 januari 2005.

Je vindt Edah Lekker & Laag in: Borger - Eelde • Eerbeek • Emmen •
Ermelo • Haringen • Hengelo • Imiteren • Putten • Ri jssen • Tubbergen •
Winterswijk-Zeist

Lekker goed, laagste prijzen,

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

RAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

Financieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

t Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BDÏAE

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

CITYLIDO
E V E R Y S A T U R D A Y

HAPPY NEW YEAR

CITY THEATER:: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN
:ipABRtO;BAS50':: TEMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

8 JANUARI
THE PROPHET

15 JANUARI
OPENING

CLUB DE RE All

• STAP OP TOPNIVEAU -
BAND OF GLORY

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

;: WWW.CITYLIDO.NL ::

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

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de Kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende edities

in de gemeente Bronckhorst.

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

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen

Geboorte!les 4 meter € 25.-
per dag min. 3 dagen

Springkussen 4x4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Met frisse moed een ge-
zonde toekomst in?
Zo, de dure feestmaaand zit er weer op.

We gaan weer een tijdje kalm aan doen met
het huishoudbudget. Daarom komt deze

aanbieding mooi van pas. 1 kg gekruid gehakt
voor slechts € 4,50. Kijk, dat is nou wat je

noemt lekker gewoon.

Keurslagerkoopje

Gekruid gehakt

Vleeswarenkoopje

Achterham

Weekaanbieding

per kilo €

100 gram €

450

1.39
Speklappen met zwoerd «j 93

Speciaal

Peppa chicken

Weekaanbieding

Vleessalade

Weekaanbieding

Rundergehakt

g Vleeswarentrio

S 100 gram KJpf Jlet +

•| 100 gram Schouderham +
| 100 gram Katenspek
* •**»«j samen voor de prijs van : €

per kilo €

100 gram €

100 gram €

per kilo €

1?°
0?°
4?"

29e**^

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

De GIBO Groep vestiging in Vorden is recentelijk verhuisd! Van het oude pand aan de

Raadhuisstraat 22 naar onze nieuwe locatie aan de Dienstenweg 3 in Vorden. Vanuit

deze efficiënte en prettige werkomgeving zullen wij u in 2005 optimaal van dienst

kunnen blijven. Onze beste wensen voor een succesvol nieuw jaar.

GIBO Accountants en Adviseurs, Postbus 97. 7250 AB Vorden

Tel. (0575) 55 14 55, Fax (0575) 55 17 09. E-mail: vorden@gibogroep.nl

GIBO Groep AU ie bedrijfje Uvtn, U

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of
logen. Verkoop di. t/m za.
van 10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69.

UITGEBREIDE KOLLEKTIE

R-01-0102

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRE S, HORREN

M ƒ R \B ̂  enZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
'savonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Morman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralrt kunststof gevelbekleding drukker i j Weevers

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



Rinus Pelgrum: "Ik blijf het politieke
spel op de voet volgen"!

Nieuwjaarsconcert
muziekvereniging Concordia

Ook Rinus Pelgrum kan net als zijn voormalig fractiegenoot Bert Braii-
deiibarg in de toekomst zo trots als een pauw, in dit geval in het buurt-
schap Delden met het lintje "lid van de Orde van Oranje Nassau" rond-
lopen. Wie hem kent weet dat Rinus Pelgrum (tot voor kort lid van de
fractie van de WD) niet van dat soort geintjes houdt. Voor hem geen
poes- pas vanwege een lintje. "Ik zie het wel als een erkenning voor het-
geen ik, volgens " anderen" gedaan heb. Ik ben "ergens" (als raadslid)
voor gevraagd en dan doe je mee omdat je het leuk vindt. En wat is een
raadslid eigenlijk? Raadsleden zijn beslist geen personen waar men te-
gen op moet kijken. Het zijn vooral geen aparte mensen, het zijn gewo-
ne mensen zoals jij en ik. Ik zat toevallig in de raad en toevallig kreeg
ik een onderscheiding, omdat men vond dat, na een bepaald aantal
"dienstjaren" dat zo hoorde en dat is het eigenlijk wel", zo zegt Rinus
Pelgrum die sinds 1990 namens de liberalen zitting had in de gemeen-
teraad van Vorden.

Trouwens uit bovenstaande moet niet
de conclusie worden getrokken dat Ri-
nus Pelgrum überhaupt niet van gein-
tjes houdt. Het tegendeel is waar,
want op toneel- en revue gebied heeft
hij zijn sporen ook meer dan verdiend
en heeft hij heel wat mensen in de
loop der jaren doen schateren van het
lachen.

Zo schitterde hij in de jaren zeventig
in een revue dat ter gelegenheid van
de opening van kasteel Vorden liefst
twaalf avonden in een bomvol Dorps-
centrum in Vorden werd opgevoerd.
Als een opa met de pijp in de mond
vertelde hij toen aan zijn kleinzoon
over hoe het vroeger allemaal was!
"Weetje, zo zegt Rinus aan de keuken-
tafel in zijn boerderij aan de Ham-
minkweg , nu ik straks meer vrije tijd
heb kan het best zo zijn dat ik weer to-
neel ga spelen. Prachtig om te doen
toch". (Wie weet in een revue over het
kasteel Vorden , de afgelopen weken
heeft het kasteel nogal wat gesprek-
stof opgeleverd, red.!)

hi het begin van ons gesprek een ern-
stige of beter gezegd een bezorgde Ri-
nus Pelgrum. Zorgen omtrent het fi-
nanciële beleid dat de gemeente
Bronckhorst straks zal voeren en zor-
gen over het platteland, over de toe-
komst van de boeren. Om met het laat-
ste te beginnen, zegt hij: "De recon-
structie van het platteland vraagt veel
geld, heel veel geld. Veel leegloop, de
offers die de agrarische bevolking op
het platteland moet brengen zijn
groot. Buitenstaanders doen vaak heel
lyrisch over het platteland. De agrariër
met zijn eigen productiebedrij f, zijn
zorgboerderij, het boeren "natuur-
onderhoud", zijn thee-schenkerij, bed
en breakfast, mini-campings, noem
maar op.

PURE ARMOEDE
Ik classificeer dit als pure armoede.
Voor de boeren is deze keus gewoon
het maken van een noodsprong. Het
wordt denk ik, wel 75 procent van de
boeren opgedrongen. Neem maar van
mij aan, ze hebben dit nooit gewild. Ze

hebben altijd als agrariër hun werk
willen doen en dat wordt hen thans
door allerlei regels en beperkingen
volstrekt onmogelijk gemaakt. En dan
maak ik mij tegelijkertijd zorgen over
het financiële beleid. De WD is buiten
de coalitie gehouden, de WD zou te
"behoudend" zijn. Ik denk dat de am-
bities die het CDA en P.v.d A hebben,
onbetaalbaar zijn. Je moet eerst zien
dat je lange benen krijgt en dan pas
kun je springen.

Intussen zul je wel begrepen hebben
dat ik absoluut geen hoge pet op heb
van één grote gemeente Bronckhorst.
Bij een gemeente van 37.000 inwoners
kun je veel meer kennis in huis halen.
Daar zul je de eerste zes jaren niets
van merken. Het huidige personeel
van de 5 gemeentes heeft de "meer"
kennis niet in huis, maar gaat wel over
naar de nieuwe gemeente Bronck-
horst. Dus van hoger geschoold perso-
neel in huis halen zal voorlopig niets
terecht komen en zal het gemeentebe-
stuur bij tal van zaken de oren weer
naar een adviesorgaan laten hangen
met alle kosten van dien", zo zegt Ri-
nus Pelgrum op sombere toon.

"Laat ik voor op stellen, nu Bronck-
horst toch een feit is, ben ik wel voor-
stander van een coalitie van twee par-
tijen. Met twee partijen gaat het alle-
maal wat strakker. Er is dan ook een
betere oppositie te voeren. Uiteraard
had ik gehoopt dat de WD één van de
twee partijen zou zijn. Maar goed, ik
sta er niet van te kijken dat wij het
niet zijn geworden", aldus Pelgrum
die net als collega Brandenbarg het
voor Vorden bijzonder jammer vindt
dat Dorien Mulderije buiten de boot is
gevallen. "Zij beschikt over een groot
dossier aan kennis. Zij kan bij de pro-
vincie deuren openen, die een ander
met geen breekijzer open kan krijgen.
Jammer dat het zo gelopen is", zo zegt
Rinus Pelgrum.

Zelf was de Vordenaar niet "in" voor
een functie als raadslid in de nieuwe
gemeente Bronckhorst. Zegt hij: "Er
waren binnen de WD kandidaten ge

noeg. Ik heb mij wel op een niet ver-
kiesbare plaats op de lijst laten zetten.
Bewust omdat iedere stem die ik zou
kunnen binnen halen, goed is voor de
partij". Het "besturen" zit bij de Pel-
grum's in het bloed. Gerrit Jan Pel-
grum, de vader van Rinus, had vroeger
zitting in diverse besturen (veevoeder-
industrie, schoolbesturen, Veilig Ver-
keer. "Die bestuurlijke wind waaide
hier dus wel in huis. Ik heb het libera-
le van mijn vader mee gekregen, het-
geen niet wil zeggen dat ik het altijd
met Zalm eens ben.

Jammer dat Vorden is opgeheven
Hendrik Tjoonk heeft mij destijds ge-
vraagd om mij voor de WD kandidaat
te stellen. Wij willen meer jongeren in
onze fractie, zo sprak Tjoonk toen. De
ben dan ook het ei dat Hendrik Tjoonk
heeft uitgebroed", zo zegt Rinus la-
chend. In 1990 werd hij inderdaad tot
raadslid gekozen.

"Als ik terug kijk dan kan ik niet an-
ders concluderen dan dat wij in de af-
gelopen veertien jaren als raadslid
steeds minder mochten doen. Alles
wordt van "bovenaf geregeld. Ik heb
wel een goed gevoel over het tot stand
komen van de riolering in het buiten-
gebied. Een mooi stuk woningbouw
op het Joostink. Dat er in Wichmond
en de Kranenburg de komende jaren
een flink aantal woningen gebouwd
mogen worden, is goed voor de leef-
baarheid in deze kernen.

Het meest jammerlijke vind ik dat de
gemeente Vorden is opgeheven. Wij
hebben er niet om gevraagd, het is ons
gewoon opgelegd. Vorden had Vorden
moeten büjven. Met het personeel en
het bestuur dat wij hier hebben, had-
den wij het best gerooid. We hadden
hier in Vorden altijd kostendekkende
tarieven. Fuseren met andere gemeen-
tes was dus absoluut niet nodig ge
weest. De kan mij er verder niet druk
om maken, dat is met de kop tegen de
muur op boksen.

Wat ik wel leuk gevonden zou hebben,
dat er tijdens de raadsvergaderingen
in het dialect zou zijn gesproken. Als
ik het soms wel deed, zeiden anderen,
kijk nu is Rinus pas echt kwaad. Ook
heb ik altijd goede contacten met de
raadsleden van andere partijen gehad.
Och soms werd je wel eens "gescho-
ren", maar dan moet je gewoon stil
blijven zitten, anders scheren ze het
strotie er af, zo zegt Rinus Pelgrum.

De vrij gekomen tijd zal hij ongetwij-
feld invuDen met zijn liefhebberij voor
oldtimers (auto's en tractoren), de boe
rendansgroep "De Knupduukskes" en
wellicht dus weer toneelspelen. "Het
politieke spel zal ik straks wel op de
voet büjven volgen", zo merkt hij tot
slot op.

Op zondag 16 januari a.s. zal de
Vordense muziekvereniging Con-
cordia traditiegetrouw het nieuwe
jaar openen met een nieuwjaars-
concert in het Dorpscentrum. Er is
weer een gevarieerd programma
ingestudeerd waarbij verschillen-
de muziekstijlen de revue zullen
passeren.

Voor de pauze worden er een aantal
concerrwerken ten gehore gebracht,
als o.a. Antartica. Dit muziekstuk
neemt het publiek mee naar de zuid-
pool en kan men het opkomen van de
zon en het ontwaken van de ijsberen

en pinguïns zien. Na de pauze wordt
het programma vervolgd met popmu-
ziek uit vervlogen tijden. Hieraan ver-
leent basgitarist Ard Schouten zijn
medewerking.

Ook de drumband van Concordia zal
voor het voetlicht treden. Zij staan
sinds januari 2004 o.l.v. Mike de Geest.

De band brengt werken van diverse
componisten ten gehore waarbij enig
spektakel niet geschuwd wordt. Het
harmonieorkest staat o.l.v. Hugo Klein
Severt. Het concert begint 's morgens
om 11.30 uur. Zaal open om 11.00 uur.

Zilveren 'Oudejaarscrossloop'

Mark Groeneweg uit Dieren
wint overtuigend de 15 km
Ondanks dat er in de regio nog een
aantal crosslopeii werden georga-
niseerd, was de "Oudejaarscross-
loopcommissie" in Vorden niet on-
tevreden over het deelnemersveld.
Op deze laatste dag van het jaar
kwamen in totaal 80 heren en 15
dames aan de start.

Verdeeld over de drie afstanden: 21
deelnemers bij de 5 kilometer; 41 lie-
pen de 10 kilometer, terwijl er zich 33
voor de 15 kilometer meldden. De orga-
nisatie had een parcours uitgezet van-
af het sportpark van de voetbalvereni-
ging "Vorden" aan de Oude Zutphense
weg, waar de atleten al snel de bossen
"indoken" richting het buurtschap
Galgengoor, achter langs het zwem-
bad, weer terug naar het sportpark.
Een rondje van precies 5 kilometer.

De finishlijn was pal achter de tribune
van het hoofd veld. De deelnemers aan
de 10 kilometer liepen het parcours
twee maal en de 15 kilometer drie
keer. Paul van Rooyen uit Velp was tij-
dens de kortste afstand (5 kilometer)
niet te kloppen en finishte met grote
voorsprong.

Bij de 10 kilometer was het aan de kop
voortdurend stuivertje wisselen tus-
sen Leon Elshof uit Winterswijk en
Ewoud Hilferink uit Bochum. Eerstge-
noemde won uiteindelijk de sprint.

Mark Groeneweg uit Dieren won vrij
gemakkelijk de grootste afstand (15 ki-
lometer).

Na afloop reikte Johan Pardij s de prij-
zen uit. Vanwege het feit dat deze
Oudejaarscrossloop voor de 25e keer
werd georganiseerd kregen alle deel-
nemers een attentie uitgereikt.

DE UITSLAGEN WAREN:
5 kilometer:
l Paul van Rooyen, Velp 17 minuten en
54 seconden; 2 Koen Voseers, Hengelo
(G) 19.28; 3 Boyke Knippers, Winters-
wijk 20. 21. Emma Loef uit Zutphen
was de snelste dame in een tijd van 22
minuten en 49 seconden.

10 kilometer:
l Leon ten Elshof, Winterswijk 38 mi-
nuten en 14 seconden; 2 Ewoud Hilfe-
rink, Bochum (Duitsland) 38.22; 3 Bert
Klein Brinke, Vorden 39.27. Snelste da-
me: Lini Strijker uit Oeken in 49 minu-
ten en 49 seconden.

15 kilometer:
l Mark Groeneweg uit Dieren 58 mi-
nuten en 8 seconden; 2 Arjan Nieborg,
Hengelo (O) l uur l minuut en 15 se
conden; 3 Jan Wullink, Enschede l
uur l minuut en 25 seconden. Bij de
dames was Mariëtte ten Bokkel uit
Hengelo (G) in een tijd van l uur 12
minuten en 49 seconden, de snelste.

Jong Gelre
De afdeling Vorden/Warnsveld van
Jong Gelre heeft voor vrijdagavond
7 januari in het Dorpscentrum een
gezellige avond gepland.

Behalve de nieuwjaarsborrel kunnen

de aanwezigen die avond kijken naar
de première van de film "Bongo Bon-
go", weüce de heren Rossel en Dolland
destijds van de revue met de gelijkna-
mige titel hebben gemaakt. Aanvang
20.00 uur.

Wie heeft het voor het zeggen?
De commissie Vorming en Toerus-
ting, vanuit verschillende kerken
in Vorden en Wichmond/Vierak-
ker, organiseert een aantal avon-
den rondom geloofsopvoeding. Al-
weer de tweede, onafhankelijke,
avond in deze serie vindt plaats op
donderdag 13 januari 2005.
Thema van deze avond is: WIE
HEEFT HET VOOR HET ZEGGEN?
Dit thema gaat over invloeden die
andere mensen op je kind hebben.

In de eerste levensjaren van je kind be
paal je als ouder(s) grotendeels wie of
wat de opvoeding van je kind beïn-
vloedt. Naarmate je kind ouder wordt,
wordt zijn/haar leefwereld groter, en
daarmee neemt de invloed van andere
mensen op je kind toe.

Betrokkenheid van anderen is vaak ge
wild en prettig, maar soms kan de in-
vloed ongewenst zijn, b.v. wanneer
een kind seksueel geïntimideerd wordt.

Hoe ga je daar als opvoeder mee om?
Hierover praten we met eücaar door op
deze geloofs-opvoedings-avond. Te gast
op deze avond zijn mevrouw Mirjam
van der Vegt (werkzaam bij de GGD) en
dhr. Bert Frieling (Riagg-medewerker).

Zij zuDen meer verteDen over signale
ring van dergelijke ongewenste beïn-
vloeding, en hoe je hier als opvoeder
vervolgens mee om kunt gaan.

De avond wordt begeleid door ds. Jan
Kool en jongerenwerkster Anneke
Dalvoorde. Niet alleen ouders van
kinderen in de leeftijd van O tot en
met 16 jaar, maar ook andere opvoe
ders, worden van harte uitgenodigd
om deze avond bij te wonen.

De thema-avond wordt donderdag
13 januari a.s. van 20.00-22.00 uur
gehouden in De Voorde, het kerkelijk
gebouw van de hervormde kerk, aan
de Kerkstraat in Vorden.
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Arie van Voskuilen: 'Jammer dat we nooit
een noordelijke rondweg hebben gerealiseerd'

Bibliotheek zoekt poëziealbums

"Zou je vandaag het donkere pak niet aantrekken, het is immers jou
laatste raadsvergadering", zo vroeg echtgenote Atie eind december aan
haar man Arie". Wel nee, ik doe gewoon mijn colbertje aan. De was dan
ook zeer verrast toen ik de onderscheiding (lid in de Orde van Oranje
Nassau) kreeg opgespeld. Totaal niets in de gaten gehad. De moet eer-
lijk zeggen, het deed mij wel wat. Het betekent toch een stukje waarde-
ring voor het werk dat ik als raadslid gedaan heb", zo sprak Arie van
Voskuilen die vanaf 29 april 1986 namens het CDA zitting in de gemeen-
teraad van Vorden heeft gehad. Eigenlijk had hij al een paar jaren gele-
den de beslissing genomen om te stoppen. Gezien de op komst zijnde
herindeling en op verzoek van zijn partij, knoopte Arie van Voskuilen
er nog een jaartje aan vast. Uiteindelijk werden het twee jaren!

Voorafgaand aan de herindeling, heeft
Arie van Voskuilen binnen zijn eigen
partij gepleit voor een coalitie van drie
partijen. Ik heb daarover adviezen
rond gedeeld. Ik ben altijd voorstan-
der geweest van een breed gedragen
coalitie. Twee CDA wethouders, één
P.v.d. A en één WD wethouder, dat
was echt het uitgangspunt. Maar hoe
gaat het in de politiek, lopende het
"proces" kwamen er verschillende za-
ken aan de orde. De heb het weliswaar-
op afstand gevolgd, maar volgens mij
is het mis gegaan op het financiële
vlak. De WD wilde geen verhoging
van de OZB, de beide andere partijen
deelden deze opvatting niet en beslo-
ten daarna om samen verder te gaan",
zo zegt Arie van Voskuilen, die nog
even inging op het besluit van de ge-
meenteraad van Vorden, december
jongstieden genomen, dat inhield dat
de Vordenaar in 2005 voortaan 210 eu-
ro aan rioolrechten gaat betalen. Een
verdubbeling van het tarief van 2004
(105 euro).

Arie van Voskuilen: " Deze verhoging
is een vertekend beeld. Ondanks dat
toenmalig wethouder Henk Boogaard
adviseerde geen verlaging toe te pas-
sen, besloot de raad eind 2003 toch
om de rioolrechten met 100 euro te
verlagen. Boogaard bleek het goed ge-
zien te hebben, deze verlaging kon ab-
soluut niet. Dus zitten we nu weer op
het niveau van voor 2004. In tegenstel-
ling tot enkele andere gemeentes (die
nu mede- Bronckhorst vormen), heb-
ben wij het luxe probleem in Vorden
dat wij overal al riolering hebben", zo
zegt hij.

Over de perikelen rondom de verkoop
van het gemeentehuis (kasteel Vorden),
heeft Arie van Voskuilen een duidelij-
ke mening: "De vind het besluit dat de
raad heeft genomen zeer verstandig
(kasteel Vorden in erfpacht verkopen
aan de familie Rodink, red). Helaas
rondom de berichtgeving veel ondui-
delijkheden. De ben blij dat oud wet-
houder Henk Boogaard in het week-
blad "Contact" heeft uitgelegd, hoe de
vork exact in de steel zit. Het openstel-

len van kastelen pakt jammer genoeg
niet overal op dezelfde wijze gelijk uit.
Als ik in Vorden rond fiets en ik kom
bij kasteel Hackfort, dan word ik vrien-
delijk en beleefd al bij het hek wegge
stuurd. Fiets ik bij kasteel Kiefskamp
(Gelders Landschap), ook daar de me-
dedeling "niet te dicht bijkomen, tot
hier en niet verder", aldus Arie van
Voskuilen.

KOMENDE JAREN WORDT
HET LASTIG
In WD kringen vreest men (zie elders
in dit blad) dat de Partij van de Arbeid
en het CDA op financieel gebied ver-
der springen dan de polstok lang is.
Arie van Voskuilen deelt deze mening
niet. Zegt hij: "De denk wel dat het de
eerste vijfjaren heel erg lastig wordt.
De gemeente Bronckhorst krijgt met
hoge lasten en een hoop extra kosten
te maken. De opbrengst uit het ge
meentefonds dekt deze lasten niet af.
Het gemeentebestuur moet in mijn
visie absoluut niet de weg inslaan om
bijvoorbeeld sporthallen c.q zwem-
baden af te schaffen. Men moet er de
komende jaren voor zorgen dat de
kernen die wij in Bronckhorst hebben,
leefbaar blijven.

Op langere termijn gezien (5 tot 6 ja-
ren) krijgen de Partij van de Arbeid en
het CDA het allemaal best voor eüeaar.
Nogmaals ik betreur het dat er geen
drie partijen aan het roer staan. Wan-
neer het toekomstig beleid de burgers
in Bronckhorst aanspreekt, zullen er
ook geen nieuwe lokale partijen ont-
staan. Worden de problemen niet op-
gelost dat wordt de druk op de "nieu-
we regering van Bronckhorst" wel erg
groot", zo zegt Arie van Voskuilen.

BARNEVELDSE KIPPEN
Barnevelder van geboorte ('kijk hier in
de tuin lopen nog echte Barneveldse
kippen") werd Arie van Voskuilen,
toen werkzaam bij Westzanen, begin
jaren tachtig directeur bij "Ruvevo" in
Ruurlo, een dochteronderneming van
Westzanen. Ook in deze veevoerder-
branche vele fusies en is het bedrijfin-
middels in handen van de familie de

Heus. Arie van Voskuilen werkt er nog
steeds. Vanwege recente lichamelijke
problemen, drie dagen in de week op
kantoor in Ede. Zegt hij: "Altijd tot
eind jaren negentig wekelijks zo'n 80
uren gewerkt. Je komt dan achteraf tot
de conclusie dat deze werkwijze teveel
van het goede is geweest. Teveel ener-
gie gekost".

hl 1984 kwam het gezin Voskuilen in
Vorden wonen. "Men wist blijkbaar
dat ik lid was van het CDA, want kort
na mijn komst hier, vroegen de heren
Bogchelman (broer van oud WD wet-
houder Bogchelman) en Voerman mij
om zitting te nemen in de steunfractie
van het CDA. Bij de gemeenteraadsver-
kiezing in het voorjaar 1986 werd ik
als vierde op de üjst gezet met als ge
volg dat ik op 29 april 1986 mijn intre
de in de raad van Vorden deed. In de
loop der jaren heeft financiën mij het
meest getrokken. Ook kreeg ik "ge
meentewerken" op mijn bordje, waar-
door ik in aDe facetten veel betrokken-
heid met de burger kreeg.

Ook dat boeide mij enorm. Een voor-
deel voor ons gezin, we waren snel in
Vorden ingeburgerd. De samenwer-
king binnen het CDA was altijd pret-
tig. Hoewel de partij discipline voorop
stond, toch voldoende ruimte voor een
eigen mening. De weet nog goed dat ik
mij, in tegenstelling tot enkele andere
fractieleden, keerde tegen de openstel-
ling van de winkels op zondag", zo
zegt van Voskuilen.

Terug kijkend op 18 jaren raadslid,
toch wel grote voldoening over de
positieve ontwikkeling van het be
drijventerrein. De realisatie van de
woningbouw ("al had ik liever gezien
dat er nog meer woningen zouden
zijn gebouwd") en de ontwikkelingen
en aanpassingen van de Wehme.

Toch ook de nodige teleurstellingen.
Arie van Voskuilen: "Achteraf bezien
hadden we niet zoveel geld aan aDer-
lei onderzoeken moeten uitgeven en
gewoon van dat geld een noordelijke
rondweg moeten realiseren. Mede op
aandrang van de middenstand en ook
om de sfeer in het dorp te behouden,
werd van een rondweg afgezien. Dat
verwijt maak ik mij zelf ook, want ook
ik was toen tegen een noordelijke
rondweg. Wat zie je nu, we blijven op-
lossen. Eüee tien jaren vindt er wel een
herinrichting van het dorpscentrum
plaats. Ambities heb ik ook wel gehad.

Ik had best wel een keer wethouder
wiDen zijn. Zou een mooie uitdaging
zijn geweest. Helaas, mede door gebrek
aan tijd is het er nooit van gekomen",
zo zegt Arie van Voskuilen tot slot.

De bibliotheek Vorden wil in de
maand februari een tentoonstel-
ling organiseren van poëzieal-
bums. Daarvoor zijn albums nodig
van vroeger en nu.

De organisatie zou het vooral leuk vin-
den als grootouders, ouders en kinde
ren samen hun albums laten zien.
Ook vrienden- en vriendinnenboekjes
uit onze tijd zijn welkom. Dat kunnen
albums zijn die nog gebruikt worden,
maar ook de (jeugd)albums van ou-

ders en grootouders. Vindt u het leuk
om uw poëziealbum te exposeren in
de galerie van de bibliotheek? Breng
uw album met uw naam en telefoon-
nummer erbij vermeld vóór 15 janua-
ri naar de bibliotheek. De albums wor-
den zorgvuldig bewaard en in vitrines
en achter glas geëxposeerd.

U kunt contact opnemen met Dorine
Reinders (0575) 55 15 00, bibliotheek
Vorden, Dorpsstraat 3, 7251 BA Vorden.
Of via email: info@bibliotheekvorden.nl

Iedere dag:
- 'Open tafel' de Wehme jeu de boule

baan de Wehme: info bij de receptie.
- Hobbyen op maandag-, woensdag-

en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen. Voor info/opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden.

JANUARI
5 HVG dorp Vorden koffieochtend.
5 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
5 HVG Wichmond Nieuwjaarsvisite.
5 HVG Linde Jaarvergadering en

Nieuwj aarswens.
5 Vordense Bridgeclub in het Stam-

pertje.
6 Bejaardenkring Dorpscentrum.
6 Klootschietgroep de Vordense Pan.
7 ANBO Feestelijke Nieuwjaarsbij-

eenkomst in 't Stampertie.
10 Vordense Bridgeclub in het Dorps-

centrum.
11 Chr. Vrouwenbeweging Passage

Nieuwjaarsbegroeting.
11 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.

12 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

12 Vordense Bridgeclub in het Stam-
pertje.

13 Klootschietgroep de Vordense Pan.
17 Vordense Bridgeclub in het Dorps-

centrum.
19 HVG Wichmond Ledenjaarver-

gadering.
19 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
19 Vordense Bridgeclub in het Stam-

pertje.
20 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20 Klootschietgroep de Vordense Pan.
22 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers.
24 Vordense Bridgeclub in het Dorps-

centrum.
25 Chr. Vrouwenbeweging Passage,

Politie in Vorden.
26 Handwerkmiddag + Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

26 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

26 Vordense Bridgeclub in het Stam-
pertje.

27 Klootschietgroep de Vordense Pan.
31 Vordense Bridgeclub in het Dorps-

centrum.

Oud & Nieuwfeest
wederom een groot succes!

Net als vorig jaar heeft de STEVO
oudejaarsnacht weer een succesvol
Oud & Nieuwfeest georganiseerd.
Deze avond was net als verleden
jaar compleet uitverkocht. Dit on-
danks dat de organisatie de kanti-
ne bij het feest had betrokken,
waardoor er meer bezoekers als
verleden jaar in konden.

De avond werd muzikaal geopend
door de band Haze, die de zaal goed
aan de gang kreeg en met de tweede
set de dansvloer al vol had. Om 3.00
uur begon DJ Oliver en die had de zaal
al snel op de kop. Op het hoogte punt
van de avond kwamen er ongeveer 799
baDonnen naar beneden.

De sportzaal was dit jaar wederom
niet herkenbaar, met allerlei decora-
ties was een sylvester sfeer gecreëerd.

Al met al kan de organisatie terug kij-
ken op een succesvolle nacht en dankt
dan ook iedereen die het feest heeft
doen slagen.

De STEVO gaat zich nu weer bezig
houden met de organisatie van het
Midzomerfeest. Die dit jaar zoals ge
woonlijk zal worden gehouden bij kas-
teel Vorden op zaterdag 18 juni.

Voor foto's van het oud & nieuwfeest
kun je terecht op de website van de
STEVO; www.stevo.nu



Bizz Knits (roospatronen)
breigarens showmodellen

Fleecewol
gemêleerd

Sokkenwol
per bol l •

HEERLIJK ZACHT

(2 = lange sjaal)

Borduurstoffen - borduurzijde -

kruissteek - kussens - tafellakens -

borduurpakketten, o.a. Lanarte -
Permin - Vervaco - Pallo, enz.

OOK ALTIJD LEUKE AANBIEDINGEN!

t e e e

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Borculo - Van Coeverdenstraat 1
Aan plein gelegen HOEKWONING (1971) met berging en diepe tuin
op het zuidwesten.
Indeling: entree, vestibule, toilet, woonkamer, eenvoudige woonkeu-
ken, bijkeuken, berging.
Verdieping: overloop, toilet, vier slaapkamers, badkamer met douche
en vaste wastafel, vaste trap naar 2e verdieping.
2e Verdieping: zolderberging.

CV-gas (1990). Grondoppervlakte: 329 m2.
Muurisolatie en gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing.

Koopsom € 185.0000,- k.k. Aanvaarding op korte termijn.

Deze woning is inclusief
Bouwkundige keuring.

U kunt deze woning bezichtigen
op 14 januari 2005
16.00 - 17.00 uur.
Voor eventuele vragen kunt u
contact opnemen met Thoma
Makelaars te Lochem.

Voor deze woning geldt dat
huurders van Woonklavier
voorkeur genieten. Bij meerdere
kandidaten voor dezelfde wo-
ning is de woonduur voor de
toewijzing bepalend.
Voor overige kandidaten geldt
dat de toewijzing zal
geschieden door Woonklavier.

JL THOMA

NVM

PRINS BERNHARDWEG 7, POSTBUS 120, 7240 AC LOCHEM
TELEFOON (0573) 222 444 • FAX (0573) 222 445
INTERNET: WWW.THOMA.NL • E-MAIL: INFO@THOMA.NL
VESTIGINGEN IN RIJSSEN • BRUMMEN • EERBEEK • GORSSEL
• DEVENTER • RUURLO

Wilt u het gehele

verspreidingsgebied

gemeente Bronckhorst

bereiken?

Het nieuws in weekblad

Contact over het wel en

wee binnen de gemeente

komt in de gehele

gemeente Bronckhorst.

CORDAID, NEDERLANDSE RODE

Giro 555
SHO Den Haag

Hé verplegende!

Zin 'm een
werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem helpen om

7.200 langdurig zieken en (zwaar)

lichamelijk gehandicapten een onver-

getelijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons enthousiaste

en supergemotiveerde team van ruim

7.000 vrijwilligers, waaronder een

groot aantal verpleegkundigen en

ziekenverzorgenden. Het kost je een

weekje van je vrije tijd, maar je krijgt

er dan ook heel wat voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 65 of kijk
op www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem'

DANCING DISCOTHEEK

AANSTAANDE ZATERDAG
)e beste
Dance,
Trance
en R&B

4 AREA'S 100% FUN
Boiiiius opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40
* Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

* Eefde, De Uitrusting 21:55 *Almen, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 *

Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Ruurlo, Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

* Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

www.compusystem.nl
Instap PC
C3 1500+, 256 MB DDR, 52x CD-Rom, 6 x USB

Internet / Office PC
AMD Sempron 2200, 256 MB DDR, C 6 x USB 2.0,

TopPC (Met snel MSI Moederbord)
AMD Sempron 3000, 256 MB DDR 400, 6 x JSB 2.0, 5.1

TopPC Pro (MSI K8T Neo-FIS2R moederbord)
AMD ATHLON 64 3000+, 512 M B DDR 400, Ati R MB VGA,
8 x USB 2.0, 5.1 Sound, 160 GB HDD, NEC ND 3500 16x DVD RW, FireWire

Actie:

€ 465,-

€ 579,-

€ 824,-

Internet via ADSL, installatie bij u thuis, voor slechts € • 5J
Prijs is inclusief advies, aanvraag en installatie het bij

u thuis op uw computer(s)

Meerprijzen:
Windows XP Home €85,- • Logitech Cordle^TOWop € 19,- • UteOn 52x32x52 GDRW €26,-

• 17 Inch monitoren v.a €99,- • 15 Inch TFT monitoren v.a. €239,-

• Andere onderdelen op aanvraag • Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken, Internet delen op
meerdere pc's en (her)installaties kunt u bij ons terecht

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

Elke zaterdag van 9.0O tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Gerard Greven Vrijwilliger van het jaar*

Gerard Greven vrij williger van het jaar, rechts Herman Vrielink

Inleveren advertenties en berichten
weekblad Contact Bronckhorst
Met ingang van week l (3 - 7 ja-
nuari) verschijnen de editie's
Noord (v.h. Contact Vorden),
Midden (v.h. Contact Hengelo)
en Zuid (v.h. Journaal Zei hem/
Halle) op dinsdag en woens-
dag in de gemeente Bronck-

horst. Het inleveren van ad-
vertentie's en berichten zal
hierdoor enigszins worden ge-
wij zigd, onderstaand geven
wij u hiervan een overzicht.
Het formaat van weekblad
Contact Bronckhorst wordt

veranderd, het aantal adver-
tentiekolommen gaat van 6
naar 7, met een royale kolom-
breedte van 38 mm en kolom-
wit van 4 mm, terwijl de pagina-
hoogte 430 mm wordt.

Verspreidingsgebied: Vorden, Kranenburg, Wichmond,
Vierakker, Linde, Medler, Wildenborch, Delden
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: vrijdag 12 uur, uiterlijk maandag 9.00 uur

Verspreidingsgebied: Hengelo, Keijenborg, Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Toldijk, Rha, Keijenborg, Veldhoek,
Voor- en Achter Drempt
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: donderdag 12 uur, uiterlijk maandag 9.00 uur

Inleveren edities Noord en Midden: Drukkerij Weevers b.v., Nieuwstad 30,7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. (0575) 551010

Nieuwsberichten aan: redactie@contact.nl
Advertentie aan: advertentie@contact.nl

CONTACT BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied: Zelhem, Hummelo en Hoog en
Laag Keppel, Halle, Velswijk, Halle Heide, Slangenburg,
Heelweg, Overstegen, Bezelhorst, Westendorp, Uzevoorde
Verschijnt op: dinsdag/woensdag
Copy binnen: vrijdag 12.00 uur

Berichten en advertenties voor Bronckhorst Zuid
via:
Drukkerij-Uitgeverij van Barneveld
Industriestraat 10, 7590 AB Denekamp
Postbus 96, 7590 AB Denekamp
Telefoon (0541) 35 18 69 - Fax (0541) 35 43 45

Jan Borgonjen biedt cheque aan

Gerard Greven is woensdagavond
in het clubhuis uitgeroepen tot
"Vrijwilliger van het jaar" van de
voetbalvereniging "Vorden". Voor-
zitter Herman Vrielink die hem
daarvoor in het zonnetje zette,
roemde de verdiensten van deze
vrijwilliger zoals het "up to date"
bijhouden van de website van de
club, leider bij de jeugd en mede-
voorzitter van het internationale
Wim Kuijper jeugdvoetbaltoer-
nooi.

De avond stond overigens in het teken
van het afscheid van het jubileumjaar
(75-jarig bestaan). Nadat een groot
aantal vrijwilligers (een gezelschap
van circa 85 personen) zich tegoed had
gedaan aan een stamppottenbuffet,
werd in een grote dubbeldekker koers
gezet naar de familie Postel in Zwiep,
waar de "witte wieven" het Vordense
gezelschap de stuipen op het lijf joe
gen. Weer terug in het clubhuis liet
Jan Borgonjen, voorzitter van de jubi-
leumcommissie het jubileumjaar de
revue passeren.

Een jaar met bijzonder veel activitei-
ten. Zo was er voor de sponsors een bij-
eenkomst georganiseerd waarbij Jan
Vullings, voorzitter van Willem II,
tekst en uitleg gaf hoe een betaald
voetbalclub "achter de schermen"
opereert. Ere-divisie scheidsrechter
Eric Braamhaar hield een lezing voor de
scheidsrechters. Verder organiseerde
"Vorden" een sportcafé met als gasten
onder meer Bert Maalderink (Studio
Sport), Erik Hulzebosch, Frits Korbach,
Erik ten Hag en Arjan Mombarg. Verder
werd er het "Danonevoetbaltoernooi"
georganiseerd.

"De vele vrijwilligers, de jubileum-
commissie, de reüniecommissie alle
maal hartelijk dank", zo sprak Jan Bor-
gonjen. Dat de jubileumcommissie
haar zaakjes goed voor elkaar had en
ook in financieel opzicht "haar man-
netje stond" bleek uit de cheque van
6500 euro die Jan Borgonjen aan voor-
zitter Herman Vrielink aanbood. Het
bedrag zal worden aangewend als eer-
ste aanzet voor de bouw van een paar
extra kleedkamers.

R.T.V.ers rijden sterk
tijdens de kerst
De crossers van de R.T.V. Vierak-
ker/Wïchmond reden dit kerst-
weekend goed in de diverse wed-
strijden.

Bart Besemer uit Leuvenheim ging
samen met de Larense crosser Marco
Loman naar het Brabantse Reusel, zij
reden bij de Amateurs A/B naar goede
uitslagen, Besemer ging met een 20e
plaats naar huis en Loman werd hier
8e.

De Vordense R.T.V.topper Thijs v Ame
rongen reed een internationalewed-
strijd in het Belgische Diegem, hij reed
daar in een super snelle wedstrijd
naar een mooie 10e plaats, hij was hier
de 2e Nederlander achter Lars Boom,
die 5e werd, de Tielse coureur Eddy v
IJzendoorn reed naar een lle plaats,
dit keer won er geen Belg maar een
jonge Tjech.

Thijs v Amerongen zal deze week
meerdere wedstrijden rijden, in de
laatste week van 2004 zijn er vele wed-
strijden, dinsdag rijdt hij in het Belgi-
sche Hofstade en donderdag start hij
in het Friese Surhuisterveen.

In het Gelderse Eibergen werd een
kerstcross verreden, hier reed de Vor-
dense dame Gretha kl Brinke naar een
mooie 3e plaats, winnaar werd het
Beltrumse talent Loes Gunnewiek.

Bij de masters reed de Wichmonder
Rudi Peters goed van voren mee, hij
behaalde in een sterk deelnemers veld
een 6e plaats, Gerjo Kamphuis uit Vor-
den behaalde een 23e plek, de Bel-

trumse Nederlandskampioen Bonni
Leemreize won hier in deze categorie.
Bij de profs en Amateurs won Rudi
Kemna uit Deurningen, hij klopte in
een rechtstreeks duel Torn Velers en
3e werd de R.T.V. A.T.B.er Jan Weevers
uit het Gelderse Hengelo.

Hier in deze super goed bezette wed-
strijd reed ook mee Martin Weijers uit
s'Heerenberg, hij behaalde een 15e
plaats, de niet crossende RT.V.er Arne
Kornegoor uit Baak verraste een ieder
met een 8e plaats.

Midden in de week gingen een stel
veldrijders naar Surhuisterveen in
Friesland, daar reed Thijs v Ameron-
gen naar een geweldige 8e plaats tus-
sen de vaderlandse topcrossers, win-
naar werd hier Richard Groenendaal.

Martin Weijers behaalde hier een 8e
plaats en Bartje Besemer deed het
voor een 14e stek, de Larense ATB er
Marco Loman werd 4e.

De veteraan Rudi Peters reed naar een
10e plaats, ook in Almelo deed Peters
het goed, hij werd hier 4e.

De dame Gretha kl Brinke werd hier
2e, en Bart Besemer 10e tussen de
profs en Amateurs, de Hengeloer Peter
Makkink reed hier naar een 17e plaats.
De RT.V.ers gaan het komend week-
end starten op het Nederlands kampi-
oenschap, dit wordt in Zeddam verre
den op een loodzwaar parcour, zij trai-
nen hier vooraf nog menig uurtje om
het maximale uit het thuisvoordeel te
halen.



Zo weinig?

Zo weinig?

Weet u het al? Univé is het goedkoopste
grote Ziekenfonds van Nederland!

Dit kan, omdat we geen winstoogmerk hebben.

Kijk hieronder wat u kunt besparen. Vraag snel een

offerte aan met de coupon of sluit uw verzekering

direct af op www.unive.nl.

Verschil in basispremie ziekenfonds 2005
t.o.v Univé per jaar bij 2 volwassenen.

Delta Lloyd (Ohra)

De Friesland

AGIS

VGZ
OZ
Het Groene Land (PWZ)

Amicon

CZ
Geové

Salland

Zilveren Kruis

S T A P N U

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

O V E R

217,20

49,20

109,20

44,40

62,40

120,00

68,40

48,00

120,00

44,40

120,00

Offerteaanvraag
Ja, stuur mij een vrijblijvende zorgverzekering offerte.

Naam Voorletters

Adres

Postbode/Woonplaats

Telefoon

E-mail

Te verzekeren personen m v Geb. datum

DD
DD
DD
DD
DD

Ziekenfonds

- D
- D
- D
- D
- D

Particulier*

D
D
D
D
D

Student

D
D
D
D
D

Vul de coupon in en verstuur hem in een ongefrankeerde
envelop naar Univé Klantenservice, antwoordnummer 63,
1800 VB Alkmaar.
Uw gegevens worden vastgelegd door Univé Verzekeringen. Het doel van het
bestand is om u te informeren over onze producten en diensten. "Deze offerte-
aanvraag geldt voor personen tot 65 jaar.

U kunt tot en met 28 februari 2005 wisselen van zieken-

fondsverzekeraar. Ook voor particulier verzekerden heeft

Univé lage premies.

VBRZliKERINOKN

Daar plukt ü de vruchten van!

Univé Oost
Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, fax 0547 - 36 70 10 Ruurlo, Stationsstraat 12, fax 0573 - 45 83 29

Delden, Langestraat 5, fax 0*74 - 377 1719 Lochem, Graaf Ottoweg 18, fax 0573 - 29 81 09

Telefoon 0547 - 36 70 00 Email oost® unive.nl

Vakantiebowling
Kom van maandag 27 december tot en met

zondag 9 januari voor slechts € 10,-
per uur per baan XTREME BOWLEN*.

*Geldig voor boekingen vanaf 27 december.
Niet geldig voor kinderarrangementen.

(penter
Zegendijk 3a, ZteuwenL Tel. (0644) 352222, www.sourcycenter.nl, info@sourcycenter.nl

Jl Bil UMACT

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be

stellen bij onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis

rustig bekijken.

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

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

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

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 51911855

MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, KERKINACTIE, STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND,;

IXI

cc
CD
CC

CO
l—
cc
<c
CD

CO

Help ÜP̂ Ŝ ^
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Giro 555
S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

Den Haag

www.giro555.nl
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De hulporganisaties zijn in actie. Help nu en geef,



Danka en Eijgenhuijsen BV precisievervoer
partners voor de gehele Benelux

Concerten in St. Janskerk

Danka specialist in Document Ma-
nagement heeft de samenwerking
met Eijgenhuijsen bv precisiever-
voer verder geïntensiveerd. De goe-
deren stroom van Danka office
equipment wordt in de gehele BE-
NELUX door Eijgenhuijsen bv pre-
cisievervoer op de werkplek uitge-
leverd.

Mw. Greta Latine, Customer Operati-
ons Manager Danka België en Jeroen
Helb, project manager logistics van
Danka Distribution: De jarenlange er-
varing die Eijgenhuijsen heeft op het
gebied van werkplekleveringen van
hooggevoelige medische-, graflsche-
en elektronische apparatuur geeft ve-
le voordelen voor een internationaal
gericht bedrijf als Danka. Het gehele
proces wordt vereenvoudigd omdat
één logistieke dienstverlener verant-
woordelijk is voor alle pre-installaties,

uitleveringen en retourenstroom.
Door de vele jaren van intensieve sa-
menwerking tussen Danka Nederland
en Eijgenhuijsen waren zij geen onbe-
kende voor ons. Met de procedures
van Danka zijn zij vertrouwd, het wiel
behoefde niet meer opnieuw uitge-
vonden te worden. De kracht van Dan-
ka is dat wij heel flexibel zijn en heel
snel marktveranderingen kunnen vol-
gen. En daarvoor heb je een logistieke
dienstverlener als Eijgenhuijsen no-
dig; want die moet daar weer soepel
op in kunnen spelen.

WILLEM EIJGENHUIJSEN
Met deze nieuwe uitbreiding kunnen
wij aantonen dat onze organisatie ook
buiten de landsgrenzen zijn specialis-
me weet in te zetten. Een hechte sa-
menwerking met onze partner "Pa-
trans" in het Belgische Vilvoorde ga-
randeert het hoge niveau van onze

specifieke logistieke service voor de ge-
hele Benelux. Dagelijkse pendels met
ge-pre-installeerde apparaten tussen
onze hoofdvestiging in Ruurlo en Vil-
voorde maken het mogelijk dat de
eindgebruiker binnen twee dagen
hun apparaten kunnen verwachten.
In de totale Benelux hebben wij op dit
moment 37 speciaal geoutilleerde
apparaten vrachtwagens en een 4 tal
techno caddies rondrijden. We ver-
wachten dat het bij dit aantal niet zal
blijven.

Onze jaarlijkse investeringen zijn niet
alleen geconcentreerd op transport-
middelen. Een aantal jaren ontvangen
onze medewerkers naast technische,
ook trainingen in sociale vaardig-
heden en vreemde talen. Het is met
name deze kennis, inzet en passie van
onze medewerkers die een belangrijke
succes factor van ons bedrijfis.

Warnsveld behoudt eigen identiteit
met Contact Warnsveld

Op de foto v.l.n.r.: Geert Baas (voorzitter ÖVW), Aljan Talens (secretaris), Hans Zweverink (bestuurslid), Maureen Posthuma Mantje
(bestuurslid), Ans Hoekerswever (bestuurslid), Paul Bombeld (commissielid) en Gerhard Weevers (directeur van Drukkerij Weevers)

De directie van Drukkerij Weevers
heeft besloten om Contact Warns-
veld in ieder geval in 2005 voort te
zetten.

Er is veel overleg geweest met diverse
verenigingen en met name de contac-
ten met de ondernemersvereniging

Warnsveld hebben tot dit besluit ge-
leid. Op de afscheidsreceptie van de
gemeente Warnsveld werd keer op
keer benadrukt hoe spijtig het is dat
Warnsveld de zelfstandigheid niet
kon behouden. Met het stoppen van
de uitgave Contact Warnsveld zou een
belangrijke identiteit van Wansveld

verloren gaan. De ondernemersvereni-
ging Warnsveld heeft diverse intiatie-
ven ontplooid waardoor Contact
Warnsveld in ieder geval in 2005 nog
door kan gaan.
Zowel op gebied van advertenties als
redactionele artikelen wordt de krant
verbeterd.

Op zondagmiddag 9 januari leidt
violiste Arwen Bouw vanaf de eer-
ste lessenaar haar twintig musici
van het Zutphens Barokensemble
tijdens de traditionele Nieuwjaars-
concert in de Zutphense St. Jans-
kerk.

Als professioneel barokvioliste heeft
zij het barokensemble in de afgelopen
tien jaar met groot enthousiasme en
vakmanschap een flink aantal treden
omhoog gebracht en vele concerten
tot ver buiten de regio geleid. Hiermee
zet dit ensemble een traditie voort
welke in de beginjaren '80 is ontstaan
en van waaruit de bekende serie Res-
tauratieconcerten groeide. Als geen
ander ensemble hebben zij de voort-
gang van de restauratiewerkzaamhe-
den altijd met bijzondere belangstel-
ling mogen volgen. Nu musiceren zij
voor het eerst zonder schotten en
steigers in de prachtige klinkende en
luisterrijke ruimte van de St. Jan en
opnieuw zal hiervoor net als in voor-
gaande jaren een grote belangstelling
bestaan.

In een bezetting van drie eerste en
drie tweede violen, vier altviolen, twee
celli, een violone, twee traversi, twee
hobo's en twee fagotten, met in hun
midden het clavecimbel brengen zij

deze middag een feestelijk en boeiend
programma met werken van vier Duit-
se barokcomponisten: Johann David
Heininchen, Jan Dismas Zelenka,
Christoph Graupner en Johann Sebas-
tian Bach. De eerste drie componer-
den veelal virtuoze en amusante ba-
rokmuziek voor de Europese vorsten-
huizen, waarvan deze middag een
aantal werken op de lessenaars liggen.

Christoph Graupner, een oud leerling
van de Thomasschool en Leipzig en
een succesvol musicus aan het hof van
de landgraaf in Darmstadt, had na een
paar jaar zijn zinnen gezet op een te
rugkeer naar Leipzig en solliciteerde
naar de post van cantor van de Tho-
maskirche. Hoewel het bestuur hem
die baan had beloofd, weigerde de
landgraaf van Darmstadt hem te laten
vertrekken en zo bleef hij tot zijn dood
in Darmstadt. In zijn plaats werd Jo-
hann Sebastian Bach benoemd, die
wel de beroemdste cantor van de Tho-
maskirche zou worden.

Naast zijn kerkelijke muziek schreef
Bach ook 'wereldlijke' muziek woor-
ander het concert voor viool en hobo
dat deze middag als het stralend mid-
delpunt zal klinken in het kleurrijke
boeket dat het Zutphens Barokensem-
ble zal aanbieden.

Gezondheid, voeding en
gewichtsbeheersing
Steeds meer worden mensen zich
bewust van de invloed van voeding
op onze gezondheid. Er wordt ook
veel over geschreven in de media.
In het algemeen kun je zeggen dat
onze voeding niet meer in balans
is, want heel veel voedingsstoffen
komen niet meer in onze voeding
voor. En als je voeding niet in ba-
lans is, dan kan je lichaam dat ook
niet zijn. Dat klinkt simpel, maar
zo simpel is het.

De topvoeding van Herbalife bevat alle
benodigde bouwstoffen en brengt je li-
chaam weer in balans!

Jerna Bruggink uit Hengelo (G) helpt
nu al weer diverse jaren mensen met
hun gezondheid zoals met hun ge-
wicht onder controle te krijgen en te
houden alsmede met energie/vitali-
teitsproblemen. Dat gewichtsbeheer-
sing een steeds groter probleem wordt
blijkt wel, want zo'n 50 tot 60% van de
Nederlandse bevolking heeft in meer-
dere of mindere mate te kampen met
overgewicht. Ook ondergewicht kan
overigens met de topvoeding van Her-
balife worden opgelost, aldus Jerna.
Vol enthousiasme vertelt ze verder
"toeval bestaat niet, want Dr. Heber in
U.SA heeft al zo'n 30 jaar een specia-
le kliniek waar hij mensen helpt met
overgewicht en ook onderzoek daar-
naar doet/heeft gedaan. Hij kwam in
contact met Herbalife.

Toen bleek dat Herbalife precies de
producten had, die volgens zijn studie
een positieve bijdrage kunnen leveren
aan de bestrijding van overgewicht en
VOORAL: het blijvend onder controle
houden daarvan."

Daarom heeft Herbalife onder leiding
van Dr. Heber het ShapeWorks pro-
gramma samengesteld. Jerna is daar-
over erg enthousiast, want wat is daar
nu zo bijzonder aan?

* Het is een doeltreffend programma
dat gepersonaliseerd is. Ieder mens
is verschillend en heeft dus een aan-
gepaste hoeveelheid voeding en een
specifiek programma nodig.

* Het basisidee is: als je voor je lichaam
de juiste hoeveelheid proteine
neemt, dan vergroot je je spiermassa.

* Hoe groter je spiermassa, des te be-
ter kan je stofwisselingsproces verlo-
pen en daardoor verbrand je ook
veel meer calorieën.

* Herbalife werkt met het kwalitatief
beste plantaardige eiwit dat er be-
staat. Dierlijke producten bevatten
uiteraard ook eiwitten, maar tevens
veel (verkeerd) vet.

* Daarnaast is regelmatige lichaams-
beweging van groot belang en ten-
minste 2 liter water per dag.

Jerna Bruggink wil u graag helpen om
uw persoonlijke succesprogramma
voor uw gewichtsbeheersing en/of
energie samen te stellen. Bel gerust
voor een gratis lichaamsanalyse waar-
bij u (naast andere metingen en gege-
vens) duidelijk wordt hoeveel gram ei-
wit u per dag nodig heeft. Daarnaast
heeft ze ruime ervaring, kennis, per-
soonlijke begeleiding.

Ook service en persoonlijke steun
staan bij haar hoog aangeschreven.
Voor de maand januari heeft Jerna
een speciale, aantrekkelijke aktie,
vraag haar er naar!!! Bel Jerna, tel.
(0575) 46 32 05.

Al gekeken op

contact



Help slachtoffers aardbeving Azië
Veelgestelde vragen
aan de SHO

Als ik wil collecteren, hoe moet ik dat
dan aanpakken?
Van diverse kanten wordt ons aange-
boden om voor de Samenwerkende
Hulporganisaties (SHO) te collecteren.
Het is voor de SHO het gemakkelijkst
als u zelf in uw omgeving geld inza-
melt. Opbrengsten van deze inzame-
ling kunt u storten op giro 555 ten na-
me van de Samenwerkende Hulporga-
nisaties te Den Haag.
De SHO hebben zelf geen collectebus-
sen en de collectebussen van de deel-
nemende hulporganisaties zijn helaas
ook op. Wij adviseren u daarom om
contact op te nemen met uw gemeen-
te voor de beschikbaarheid van collec-
tebussen. U kunt deze bussen voor de
SHO herkenbaar maken door één van
onze banners te downloaden via onze
website. Let wel: als u gaat collecteren
buiten uw eigen kring moet u eerst bij
de gemeente navragen of u een ver-
gunning nodig heeft!

Het opstarten van acties door
particulieren/bedrijven
Het is voor de SHO het gemakkelijkst
als u zelf in uw omgeving geld inza-
melt. Opbrengsten van deze inzame-
ling kunt u storten op giro 555 ten na-
me van de Samenwerkende Hulporga-
nisaties te Den Haag. Als u een actie
start, stellen wij het op prijs als u dat
aan ons meldt via helpazie@unicef.nl
Op dit moment hebben wij geen mo-
gelijkheid om u te ondersteunen met
actiematerialen zoals posters en
flyers, behalve de logo's en banners
van de SHO (zie vraag hiernaast).

Samenwerkende
Hulporganisaties

Artsen zonder grenzen
Kerkinactie

Mensen in Nood / Cordaid
Nederlandse Rode Kruis

Novib
Stichting Vluchteling

TearFund
Terre des Hommes
Unicef Nederland

Kan ik gebruik maken van de naam SHO
en giro 555 op flyers en internetsites die
ik ontwikkel?
Ja, dat is mogelijk. U kunt voorbeelden
vinden op de homepage in het linker-
menu onder "Banners, stoppers".

Kan ik nog doneren aan Darfur?
Vanaf 26 december 2004 wordt er door
de SHO geld ingezameld voor Azië en
niet meer voor Darfur. Indien u wilt
doneren aan Darfur kijkt u dan bij de
websites van de bij de SHO aangeslo-
ten organisaties. Zij gaan naast het
werk voor de getroffen gebieden in
Azië ook gewoon door met hun werk
in Darfur.

Kan ik zelf goederen inzamelen en
versturen?
Jazeker, u kunt gaan meedoen aan de
inzamelingsactie van Motherhood. Op
dit moment wordt deze actie verder
uitgewerkt. Het is de bedoeling dat er
moeder- en kinderpakketten worden
samengesteld. Motherhood zal zo
spoedig mogelijk meer details bekend-
maken. Dit nieuws zal ook direct op
deze site worden geplaatst.

Wat is de verdeelsleutel van de SHO?
De verdeelsleutel van de SHO is voor
2005 nog niet definitief vastgesteld.
Volgende week zal dit gebeuren en op
deze website vermeld worden.

Als ik een bedrag via girotel doneer, krijg
ik de melding "Bedankt voor uw donatie
aan Darfur" te zien. Hoe kan dat?
Helaas is het niet mogelijk om dit op
zeer korte termijn te wijzigen. Vanaf
vrijdag 31 december is dit echter ver-
holpen. Uiteraard komen alle donaties
vanaf 26 december ondanks deze me
dedeling ten goede aan de actie "Help
slachtoffers aardbeving Azië".

Als ik een bedrag doneer via jullie
website krijg ik een bevestiging van de
betaling waarin een ander bedrag staat
dan ik heb ingevuld. Hoe kan dat?
Dit probleem is bekend en zeer verve
lend. Het probleem wordt zo spoedig
mogelijk verholpen.

Kan ik me aanmelden als vrijwilliger om
uitgezonden te worden naar Azië?
U kunt contact opnemen met het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken via
www.minbuza.nl of 070 - 3486486.

Ik heb online geld gedoneerd, maar het
is nog niet afgeschreven van mijn bank-
of girorekening
Uw donatie wordt binnen 2 weken ver-
werkt. U krijgt hiervan een bevesti-
gingsmail. Mochten de gegevens niet
kloppen, neemt u dan contact op met
070 - 333 94 44

MENSEN in riooojcofDAiD. NEDERLANDSE RODE KHUIS. NOVIB. STICHTING

Help slachtoffers
aardbeving Azië!

De lkul|Hiruflnlsfltle$ z]n In actie
Help nu en ueef

Giro 555
S A M E N W E K K E N D E
HULPORGANISATIES

Den Haag

Ik zit/woon in het buitenland en wil geld
storten op giro555. Hoe kan dat?
Jazeker, de juiste gegevens worden
hier morgen (30 december) geplaatst.
Website: www.motherhood.nl

Bron: http://www.giro555.com

Ramp Azië - giro 555

Om uw eventuele plaatselijke akties
te ondersteunen stellen wij gaarne
gratis ruimte in onze weekbladen

beschikbaar.

Ramp Azië - giro 555
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: infoObronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken,
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30 -12.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
Bij het ter perse gaan van deze editie
zijn nog geen vaste spreekuren bekend.
Wilt u een afspraak maken met één
van de collegeleden, dan kunt u contact
opnemen met het directiesecretariaat
van de gemeente, tel. (0575) 75 02 50

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (0575)750250
e-mail: communicatieObronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Waarnemend burgemeester Henk van
der Wende

De gemeente Bronckhorst is deze
week van start gegaan. Dat is ook
voor u even wennen. Voor de meeste
inwoners is het gemeentehuis ver-
plaatst, er is een nieuw college van
burgemeester en wethouders en
een nieuwe gemeenteraad. De ope-
ningstijden (zie de vaste rubriek
links op deze pagina) zijn verruimd.
Zo kunt u nu bijvoorbeeld iedere
donderdagavond tot 19.30 uur bij
de afdeling Publiekzaken (voorheen
burgerzaken) terecht. Verder heeft
de nieuwe gemeente een nieuwe
huisstijl en deze gemeentepagina
is daar natuurlijk al op aangepast.
Bovendien heeft de gemeentepagina
een nieuwe naam (Gemeente
Bronckhorst Nieuws & Informatie)
en is de opbouw veranderd. Om het
gemeentenieuws zo overzichtelijk
en leesbaar mogelijk te maken, is er

Waar kan ik een paspoort aanvragen?
En waar een bouwvergunning?
De gemeentelijke organisatie is verdeeld over twee gebouwen in Hengelo
Gld. Het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat en het gemeentekantoor aan
de Banninkstraat. Hieronder is aangegeven welke afdelingen u waar vindt
en voor welke producten en diensten u bij die afdelingen terecht kunt.

Gemeentekantoor Banninkstr. 24a
Afdeling Bestuurs- en
managementondersteuning
Communicatie (o.a. perscontacten,
gemeentepagina in Contact
Bronckhorst, website), Algemeen
juridische zaken (juridische kwali-
teitszorg, bezwaar- en beroepschrif-
ten), Personeel en organisatie en
Automatisering

Afdeling Financiën en belastingen
Gemeentelijke belastingen,
Wet waardering onroerende zaken,
begrotingen, jaarrekening en
financiële administratie

Afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling
Welzijn (jeugdbeleid, volksgezond-
heidbeleid, vrijwilligersbeleid,
kunst/cultuur- en sportbeleid,
waaronder subsidies) en onderwijs
(leerlingenvervoer, kinderopvang,
onderwijshuisvesting, leerplicht)

Afdeling Openbare werken
Kapvergunningen, gladheidsbe-
strijding, beheer openbaar groen,
sportvelden, begraafplaatsen,
openbare speelvoorzieningen,
rioleringen en openbare verlichting,

Het gemeentehuis van Bronckhorst

infrastructurele werken, vastgoed
en landmeten

Afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling
Verkeersbeleid, recreatie en toeris-
me (toeristisch beleid, kampeerver-
gunningen en -ontheffingen), ruim-
telijke ordeningsbeleid,
bestemmingsplannen, bedrijfs-
contacten, economische zaken,
monumentenzorg, grondzaken
(aan- en verkoop en verhuur van
gronden en gebouwen) en volks-
huisvestingsbeleid

Afdeling Bouwen en milieu
Bouw-, sloop- en aanlegvergun-
ningen, miüeumeldingen en
-vergunningen, bodembeheer,
afval, geluid, bouwstoffenbesluit
en energiebeleid

Afdeling Facilitaire ondersteuning
Archief van de gemeente, in- en
uitgaande post, inkoop en facility
management

Gemeentehuis Raadhuisstr. 20
Naast het gemeentebestuur (b en w
en griffie/raad) zijn op deze locatie
de volgende afdelingen gehuisvest.

een deel met nieuwsartikelen over
zaken waar de gemeente mee bezig
is en een deel met openbare be-
kendmakingen. Dit zijn alle verleen-
de vergunningen (o.a. bouw, kap,
milieu), bouwaanvragen, bestem-
mingsplan- en welstandscommis-
siezaken, verkeersmaatregelen etc.
Ook komen er enkele vaste rubrie-
ken die regelmatig terugkeren, zo-
als de rubriek 'Raadsvergadering'
met de agenda van de eerst volgen-
de vergadering van de gemeente-
raad. Dit alles zodat u in één oog-
opslag ziet wat voor u belangrijk is.
Wij hopen u op deze manier zo goed
mogelijk van dienst te kunnen zijn.

N.B. heeft u vragen of opmerkingen
over de nieuwe gemeentepagina,
dan kunt u contact opnemen met de
afdeling communicatie. Zie colofon.

Afdeling Werk, inkomen en zorg
Bijstand (uitkeringen en reïnte-
gratietrajecten), Wet Voorzieningen
Gehandicapten, huursubsidie en
inburgering

Afdeling Publiekszaken
Geboorte, overlijden, erkenning,
rijbewijs, reisdocumenten, verhui-
zing/vestiging, uittreksels burgerlij-
ke stand en huwelijk/partnerschap

Afdeling Openbare orde en
veiligheid
Gebruiks-, horeca- en APV-vergun-
ningen, openbare orde en veiligheid,
rampenbestrijding en politie- en
brandweerzaken

Het logo van de gemeente Bronck-
horst bestaat naast de gemeente-
naam uit twee symbolen uit de
heraldiek die op een moderne,
krachtige manier zijn neergezet.
De levendige afbeelding van de haas
is het leven/de natuur, de dynamiek
en de vooruitgang waar de nieuwe
organisatie voor staat en aan werkt.
De toren staat voor de cultuur, his-
torie, dat wat blijft en sterk is.
Het kleurgebruik (donkerpaars en
fuchsia) is warm, positief en verras-
send/verfrissend. Het logo komt op
vele, wat we noemen, huisstijlitems.
Bijvoorbeeld briefpapier, envelop-
pen, trouwboekjes, de afvalkalen-
der, gemeentepagina etc.

Waar kunt u stukken
inzien in de nieuwe
gemeente?
Voor het inzien van bestemmings-
en beleidsplannen, milieu- en bouw-
vergunningen etc. gelden enkele
wijzigingen ten opzichte van wat de
meeste inwoners gewend waren.
De gemeente heeft besloten stuk-
ken voorlopig alleen nog ter inzage
te leggen in speciale leeskamers
in het gemeentehuis en -kantoor in
Hengelo Gld. Stukken komen dus
niet meer in bijvoorbeeld de biblio-
theek te liggen. In het gemeentehuis
liggen stukken van de afdelingen die
daar gevestigd zijn (zie het artikel
over welke afdelingen u waar vindt)
inclusief raads-/griffie- en alge-
mene stukken en in het gemeente-
kantoor liggen stukken van de daar
gevestigde afdelingen. U kunt tij-
dens de reguliere openingstijden
stukken inkijken (ma. t/m do. van
8.30 tot 15.00 uur en vr. van 8.30 tot
12.30 uur). Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien. dan kunt u een af-
spraak maken met een medewerker
van de afdeling waar het stuk van-
daan komt (bijvoorbeeld voor een
bouw- of milieuvergunningen kunt
u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu etc). Dit kan via
het centrale nummer van de ge-
meente, tel. (0575) 75 02 50. "

Nieuwjaarsreceptie gemeente
Bronckhorst 6 januari!

:omt toch ook

Het nieuwe gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaars-
receptie op 6 januari a.s. om 19.30 uur in het nieuwe gemeentekantoor
aan de Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. Alle inwoners, instellingen,
verenigingen en bedrijven zijn van harte welkom! Een prima gelegenheid
om in ongedwongen sfeer onder het genot van een hapje en een drankje
(nader) met elkaar kennis te maken en elkaar het beste toe te wensen.
Een vrolijk muziekje ontbreekt vanzelfsprekend niet. U wilt de eerste
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst toch niet missen?
Wij heten u graag van harte welkom donderdag a.s.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst



Dit zijn uw nieuwe volksvertegenwoordigers
De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Op 17 november jl
is de nieuwe gemeenteraad democratisch gekozen door de kiesgerechtigde
inwoners van Bronckhorst. De gemeenteraad van Bronckhorst telt
25 leden. Het aantal is afhankelijk van de grootte van de gemeente.
Hiernaast en -onder staan uw nieuwe volksvertegenwoordigers die in
de gemeenteraad zitting hebben:

CDA
J.T.M. (Anny) Stapel- P.H.M. (Paul)
broek-Loskamp Seesing

DJ. (Dirk-Jan) A.J.A. (Anton) Huirne A.A.LM. (Arno)

Huntelaar Spekschoor

AJ. (Albert) van der

Velde

J. (Jannie) Rexwinkel- H.J. (Herman)

van den Berg Gosselink

A.H. (Anouk) Hartog H. (Henk) Onstenk

PvdA
A.R. (Antoon)

Peppelman

J. (Jan) Beverdam M.E.T.(Ria) Baakman- H. (Henk) Boogaard

Striekwold

J.A.M. (Joop) Putten J. (Johanna) Berger-

voet-Smeitink

PJ.M. (Peter)

Hoogland

WD
E.W. (Evert) Blaauw D. (Doden) Mulderije-

Meulenbroek
P. (Piet) Noordijk MJ.(Marja)

Hartman-Oosterink

G. (Gerrit) te Velthuis S.J. (Sjoerd) Roorda
D'66 Groen Links Raadsgriffier
A.E.N. (Anneke) M. (Max) Noordhoek K. E. (Karen)

Hacquebard Pijnenburg

De zetelverdeling in Bronckhorst
is dus als volgt:

CDA
PvdA
WD
D66
GroenLinks

10 zetels
7 zetels
6 zetels
1 zetel
1 zetel

De gemeenteraad vergadert in de
regel elke vierde donderdag van de
maand. De vergaderingen beginnen
om 20.00 uur en zijn openbaar.
U kunt de agenda en bijbehorende
stukken vanaf een week voor de
vergadering afhalen bij de receptie
van het gemeentehuis. Ook wordt
hierover op de gemeentepagina en
de website www.bronckhorst.nl
gepubliceerd.

Spreekrecht
Als burger kunt u na de opening van
de raadsvergadering de gemeente-
raad toespreken over een onder-
werp dat op de agenda staat (max.
5 minuten). U kunt zich hiervoor bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering aanmelden
bij de griffier, mevrouw K. Pijnen-
burg of plaatsvervangend griffier
de heer G.J. Mugge, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt
spreken. Aanmelden kan telefonisch
(0575 75 02 50) of per e-mail
(k.pijnenburgrabronckhorst.nl/
g.muggeralbronckhorst.nl).

Raadscommissies
Veel zaken waarover de gemeente-
raad een beslissing neemt, komen
aan de orde in de raadscommissies.

De gemeente Bronckhorst heeft
twee raadscommissies: de com-
missie beleidsontwikkeling en de
commissie evaluatie en controle.
De eerste commissie "is actief aan
de voorkant van het beleidsproces.
Daar wordt de discussie gevoerd
tussen politieke partijen, eventueel
aangevuld met deskundigen, bur-
gers en wethouders. De gemeente-
raad neemt op grond van wat in
deze commissie wordt besproken
een standpunt in en kiest voor be-
paald beleid (op hoofdlijnen).
Burgemeester en wethouders
voeren het beleid uit, samen met
de ambtenaren van de gemeente.
De raadscommissie evaluatie en
controle ziet vervolgens toe op hoe
zaken zijn uitgevoerd. De commis-
sies vergaderen in de regel een
keer in de maand, te weten twee
weken voor de raadsvergadering re-
spectievelijk op woensdag- en don-
derdagavond om 20.00 uur.
Ook hiervan worden data en agenda-
punten gepubliceerd op de gemeen-
tepagina en de website van de
gemeente.

Tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies kunt u eveneens
gebruik maken van het recht om
te spreken. Dit spreekrecht is wat
ruimer dan het spreekrecht tijdens
de gemeenteraadsvergaderingen.
U mag namelijk ook inspreken over
een onderwerp dat niet op de agen-
da staat. De maximale spreektijd is
5 minuten. U dient zich op dezelfde
wijze aan te melden als voor de
gemeenteraadsvergaderingen.

Heeft u al eens een kijkje genomen
op www.bronckhorst.nl?

Bijvoorbeeld om meer te weten
te komen over het aanvragen van
een nieuw reisdocument, het
doorgeven van een verhuizing of
de geschiedenis van de plaatsen
die Bronckhorst vormen.

Hoe ziet de nieuwe gemeentelijke
organisatie eruit?

Om goed in te kunnen spelen op
de wensen van inwoners, onder-
nemers en recreanten is een
dynamische gemeente nodig.
De gemeente Bronckhorst heeft
daarom gekozen voor een 'platte'
structuur met tien afdelingen.
Hierdoor zijn de lijnen kort en kan
communicatie snel en doel-
treffend verlopen. Deze organisa-
tieopzet sluit aan bij wat de nieu-
we gemeente belangrijk vindt:
open communicatie en goede
dienstverlening.

Hiernaast vindt u een organigram
van de gemeentelijke organisatie
van Bronckhorst.

Griffie
Raadsgriffier:
mevr. K. Pijnenburg
Plaatsvervangend griffier:
GJ. Mugge

Gemeenteraad

College van B&W

Directie: Gemeentesecretaris
Adjunct-directeur
Gemeentesecretaris:
P. van Gog
Adjunct-directeur:
P. Starreveld

Directieondersteuning

Bestuurs en management
ondersteuning
Hoofd: J. van Gijssel

Facilitaire ondersteuning
Hoofd: J. Kerstensa.i.

Openbare orde en veiligheid
Hoofd: J. Wesselink

Financiën en belastingen
Hoofd: L. Sanderse

Openbare werken
Hoofd: GJ. Oosterhuis

Ruimtelijke en economische
ontwikkeling
Hoofd: T. van der Kolk

Bouwen en Milieu
Hoofd: A. van Hout

Maatschappelijke
ontwikkeling
Hoofd: mevr. B. de Leeuw

Werk, inkomen en zorg
Hoofd: D. Schotgerrits a.i.

Publiekszaken
Hoofd: R.Voskamp



Burgemeesters en wethouders van Bronckhorst
De gemeente heeft een nieuw
college van burgemeester en wet-
houders. Het college is het dagelijks
bestuurvan de gemeente. Burge-
meester en wethouders zorgen voor
de voorbereiding en uitvoering van
besluiten van de gemeenteraad,
de uitvoering van diverse wetten
(o.a. Wet ruimtelijke ordening,
Wet milieubeheer en Wet werk en
bijstand) en het opstellen van de be-
groting. De collegeleden verdelen
de werkzaamheden onderling in
portefeuilles. De gemeentesecreta-
ris is het hoofd van het ambtenaren-
apparaat en maakt als secretaris
tevens deel uit van het college.
De heer Henk van der Wende is
benoemd tot waarnemend burge-
meestervan Bronckhorst. Hij kent
Bronckhorst goed, want als burge-
meester van de voormalige ge-

meente Zelhem is hij nauw betrok-
ken geweest bij de herindeling.
Van der Wende is benoemd voor
de duur van ongeveer een halfjaar.
In die periode stelt de gemeenteraad
een profiel op en begint de selectie-
procedure voor de definitieve burge-
meester. Dit wordt overigens nog
een benoemde burgemeester-
het kiezen van burgemeesters is van
later orde. Het college telt vier wet-
houders. Dit zijn: de heren Ab Boers
en André Baars van het CDA en
Dik Nas en Peter Glasbergen van
de PvdA. Ab Boers uit Vorden was
sinds 1989 fractievoorzitter van het
CDA in de Vordense gemeenteraad
en in het dagelijkse werkleven
plaatsvervangend rector van een
school in Zutphen. André Baars uit
Olburgen begon in 1990 als raadslid
en was de laatste zeven jaar wet-

houder in de gemeente Steenderen.
Daanaast was hij tot voor kort
manager bij opleidingscentrum
D.O.C.STAP in Doetinchem. Dik Nas
uit Voor-Drempt was de afgelopen
drie jaar wethouder in de gemeente
Hummelo en Keppel. Hij werkte
daarvoor bijna 30 jaar voor vakbewe-
ging FNV. Als laatste was hij daar
algemeen secretaris van het hoofd-
bestuurvan de industriebond. Peter
Glasbergen uit Hengelo is als stu-
dent in Wageningen al politiek actief
geworden bij de PvdA, de laatste zes
jaar was hij betrokken bij de Henge-
lose afdeling. Van beroep was hij on-
der meer directeur van asielzoe-
kerscentra in De Lier, Aalten en Ei-
bergen en als laatste adviseur/inte-
rim-manager bij detacheringbureau
TMOP. In Bronckhorst gaan alle
wethouders fulltime aan het werk.

De precieze portefeuilleverdeling
tussen de wethouders (welke wet-
houder wordt verantwoordelijk voor
welke taakgebieden) vindt binnen-
kort plaats. Wel is al besloten dat
het CDA zich bezig gaat houden
met Volkshuisvesting, Ruimtelijke
en economische ontwikkeling, Toe-
risme, Coördinatie plattelandsont-
wikkeling, Maatschappelijke ontwik-
keling (o.a. ouderenzorg, volksge-
zond en jeugdbeleid). Bouwen en
milieu, Personeel en organisatie,
Huisvesting nieuwe gemeentehuis
en Financiën. Bij de PvdA komen de
volgende taken te liggen: Welzijn
(o.a. kunst, cultuur, sport, biblio-
theek, vrijwilligersbeleid), Wegen
en groen, Verkeer en vervoer,
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Communicatie, Au-
tomatisering en Regiozaken.

Henk van der Wende Ab Boers

André Baars Dik Nas

Peter Glasbergen Paul van Gog

Openbare bekendmakingen

Delegatiebesluit gemeente Bronckhorst
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van
3 januari jl. het delegatiebesluit heeft vastgesteld. Met het delegatiebesluit heeft de raad
bestuursbevoegdheden inzake medebewind en overige zaken aan het college van burgemeester
en wethouders overgedragen. Burgemeester en wethouders oefenen deze bevoegdheden onder
eigen verantwoordelijkheid uit. Het delegatiebesluit treedt in werking één dag na deze bekend-
making.

Het delegatiebesluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage in de leeskamer in het gemeente-
kantoor, Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van de medewerkers
de afdeling bestuurs- en managementondersteuning.

Bouwvergunningen
Reguliere bouwvergunning
• Zutphen-Emmerikseweg 73 in Toldijk, voor de verbouw van een boerderij (verzonden op

16 december 2004).

Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. In het bezwaarschrift moeten staan: de
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aantal bouwplannen is ingediend die in
strijd zijn met geldende bestemmingsplannen. Aan deze bouwplannen kan alleen medewerking
worden verleend door gebruik te maken van een vrijstelling. Het gaat om de volgende bouw-
plannen:

Artikel 19, lid 3 Wet Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Covikseweg 14, bestemmingsplan Buitengebied 1993

Voor het oprichten van een veldschuur. Hieraan kan slechts medewerking worden verleend
met vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening/artikel 20
van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening.

• Steenderen, Esdoornstraat 1, bestemmingsplan 't Paradijs 1991
Voor het vergroten van de woning. Hieraan kan slechts medewerking worden verleend met
vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening/artikel 20 van het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening.

• Steenderen, Kon. Wilhelminastraat 48, bestemmingsplan Zuid-Oost 1983
Voor het bouwen van een tuinhuisje. Hieraan kan slechts medewerking worden verleend met
toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

• Steenderen, Toldijkseweg 20, bestemmingsplan Buitengebied 1993
Voor het oprichten van een kas. Hieraan kan slechts medewerking kan worden verleend met
vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening / artikel 20 van het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening.

• Steenderen, Toldijkseweg 37. bestemmingsplan Buitengebied 1993
Voor het bouwen van een carport. Hieraan kan slechts medewerking worden verleend met
toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vrijstellingen te verlenen. De bouwplannen liggen
van 6 januari t/m 2 februari 2005, van maandag t/m donderdag van 08.30 uur -15.00 uur en vrij-
dag van 08.30 -12.30 uur ter inzage in de leeskamer in het gemeentekantoor, Banninkstraat 24a

in Hengelo Gld. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Bouwen en milieu,
tel . (0575)750250.

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

Artikel 15, lid 1 Wet Ruimtelijke Ordening
• Baak, Helmichstraat 12, bestemmingsplan Baak-Toldijk 1992

Voor het vergroten van de woning. Hieraan kan slechts medewerking worden verleend
met vrijstelling volgens artikel 15, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke ordening en de bouw-
verordening van de gemeente Bronckhorst/Steenderen.

• Steenderen, Bronkhorsterweg 33, bestemmingsplan 't Paradijs 1991
Voor het vergroten van de school. Hieraan kan slechts medewerking worden verleend met vrij-
stelling volgens artikel 15, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke ordening en de bouwverordening
van de gemeente Bronckhorst/Steenderen.

• Steenderen, de Wilgen kavel 78. bestemmingsplan 't Paradijs
Voor het bouwen van een woning met garage. Hieraan kan slechts medewerking worden
verleend met vrijstelling volgens artikel 15, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke ordening en de
bouwverordening van de gemeente Bronckhorst/Steenderen.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vrijstellingen te verlenen. De bouwplannen liggen
van 6 t/m 19 januari 2005, van maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 15.00 uur en vrijdag van
08.30 uur- 12.30 uur ter inzage in de leeskamer in het gemeentekantoor, Banninkstraat 24a in
Hengelo Gld. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Bouwen en milieu.

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

Vorden, natuurontwikkelingsproject Heidepolweg/Larenseweg, bestemmingsplan
Buitengebied 1982
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen, op grond van artikel 19 lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van het bestemmingplan 'Buitengebied 1982' te
verlenen voor een deel van een natuurontwikkelingsproject dat ten noorden van de Heidepolweg
en de Larenseweg is gelegen. Het gaat om de kadastrale percelen A 2565 en 2562 (gedeeltelijk).
De motivering van ons voornemen en het inrichtingsplan liggen van 6 januari t/m 2 februari,
van maandag t/m donderdag van 08.30 uur -15.00 uur en vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur
voor een ieder ter inzage in de leeskamer van het gemeentekantoor, Banninkstraat 24a in
Hengelo Gld. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken
bij burgemeester en wethouders.

Zelhem, inspraak m.b.t. voorbereiding vrijstellingsprocedure woningbouw
Industrieweg/Zuivelweg
MVO Projecten b.v. uit Doetinchem heeft een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 19,
lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingediend voor de bouwvan:
• 12 woningen aan de Industrieweg in Zelhem, waarvan 8 senioren- en 4 eengezinswoningen;
• 1 vrijstaande woning naast het pand Zuivelweg 4 in Zelhem.

Het verzoek om vrijstelling houdt verband met het feit dat de plannen in strijd zijn met het gel-
dende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen.
Als voorbereiding op de toepassing van de vrijstellingsprocedure kunnen inwoners en belang-
hebbenden vanaf 6 januari 2005 gedurende vier weken hun schriftelijke reactie kenbaar maken
bij het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Ook is het mogelijk binnen
deze termijn mondeling zienswijzen naar voren te brengen bij de betrokken medewerker(s) van
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Het verzoek om vrijstelling met bijbeho-
rende schetstekeningen ligt van maandag t/m donderdag van 8.30 -15.00 uur en vrijdag van
8.30 -12.30 uur ter inzage in de leeskamer van het gemeentekantoor, Banninkstraat 24a in
Hengelo Gld. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met één van de betrokken medewerkers.
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Murray Mode

Zutphen

Troelstralaan 39-40 Zutphen (v.a. Ziekenhuis ri. De Stoven - rotonde rechts - 2° str. links) • Tel. (0575) 52 60 80 • GRATIS parkeren voorde deur
maandagmorgen gesloten • vrijdag koopavond tot 20:30 uur

waanzinnig
lage

prijzen

SHOWROOMKEUKENS
COMPLEET, DEGELIJK EN LUXE AFGEWERKT

KOM SNEL NAAR ONZE SHOWROOM EN

BRENG UW KEUKENMATEN MEE!!

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. dl. t/m vrij. 09.00-17.30 u. Koopavond
op afspraak. Zat. 09.00-13.00 U. ANDERE TIJDEN NA TELEFONISCH OVERLEG.

DE
BESTE
KEUS

HoLfSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Hé verplegende!

Zin in een
werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem helpen om

7.200 langdurig zieken en (zwaar)

lichamelijk gehandicapten een onver-

getelijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons enthousiaste

en supergemotiveerde team van ruim

7.000 vrijwilligers, waaronder een

groot aantal verpleegkundigen en

ziekenverzorgenden. Het kostje een

weekje van je vrije tijd, maar je krijgt

er dan ook heel wat voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 65 of kijk
op www.zonnebloem.nl

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

de Zonnebloem*
Postbus 2100.4800 CC Breda Postbank l O 98 510

E-mail infofconnebloem nl lntemetwww.2onnebloem.nl

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08

BORCULO
tr (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

OPEN DAG
CENTRUM

Eindelijk is het zover, onze nieuwe praktijk aan het Eschpark is
gereed.

Op zaterdag 8 januari 2005 kunt u van 11.00 uur tot 16.00 uur de
praktijk aan het Eschpark 9 te Lichtenvoorde in een feestelijke
sfeer komen bekijken. Er zullen die dag tevens diverse voordrachten
gegeven worden en ook aan de kleintjes wordt gedacht.
Tevens kunt u een blik werpen in de keuken van Tandtechnisch
Laboratorium Siemonsma (het maken van kronen, prothese, etc.).
Aan de hand van diverse voordrachten kunt u meer informatie
krijgen over verschillende behandelmogelijkheden binnen onze
praktijk:

-12.00 uur-12.30 uur:
-13.30 uur-14.00 uur:
-15.00 uur-15.30 uur:

Toepassing van de laser
Implantaten
De snelle beugel

Wij hopen u zaterdag 8 januari te mogen begroeten.

Bijzondere dingen en specia-
le gebeurtenissen verdienen
een gouden randje. Kom
eens kijken naar de uitge-
breide collectie schilderijlijs-
ten in goud of één van de ve-
le andere kleuren.
Wij maken van uw trotse bezit
een sieraad aan de wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304

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

plafond in 1 dag!
Zonder hak- en breekwerk

terwijl de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafondsfflS de Timmerije

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

Wil wegens groot succes
verder uitbreiden.

Daarom zijn wij op zoek naar
zelfstandige, enthousiaste

mensen die ons
verkoopteam vanaf februari

komen versterken.

Je kunt zelf de (hoeveelheid)

tijd indelen l

Bel voor informatie:
(0545) 27 28 03

www.cookiekinderkleding.nl

<Do>
£

0
£

drukker i j

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

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

Nevenvestiging Z E L H E

Weevers druk

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

SUETERS
Acquisiteur: FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98



Ütoron tinn 3*ronclilj0rf t
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

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

etf uut «foncWjorft
Gerrie hef de mutse
verkeart staon
Ze hef in de krante zeene dat 't kas-
teel van Vorden verkoch is an vrum-
den. En Gert den praot dat goed?
D'r waarn nog drie liefhebbers in 't
laatst. Het Gelders Landschap vanzelf
sprekkend. En dan dat rieke volk in
Vorden zelf, op een ander kasteel.
Komt daor neet in de buurte want
dan kriej het gevuul dat 't er laevens-
geveurlijk is. Op alle meugelijke man-
iern wordt oew an 't verstand ge-
bracht dai neet welkom bunt. En dan
is 't er nog ne fam. Rose die argens an-
ders ok al een klein onderkomn hef.
Ze hadden gin woningnood, nee héle-
gaar neet. Maor ze wilt denkelijk tus-
sen de vacantie's deur wel is wat an-
ders um zik met bezig te hollen. En
laot Gert dat no ok zo zeen? Ho is 't
meugelijk.

Gerrie dech an 't Gelders Landschap.
Die hadden dat motten kopen. Die
zorgt dat alles bie'j 't olde blif. Gert:
"Heel verstandig van Vorden dat ze
dat neet deden. Allereerst dat ze zik
neet gek laot maken deur dat volk
van dat bekende Vordense Kasteel.
Dat dadelijk al dreigt met de recht-

bank. Dat meend dat ze alles met
geld kunt maken en brekken. En dan
Gelders Landschap. Dat is de dood
in de pot. Die hadden een paar jaor
terugge in eigen bestuur de grootste
ruzie. Ze konden neet met geld um-
gaon. Zuk soort instellingen as Gel-
ders Landschap en Natuur Monu-
menten dat is de olden adel in ne nie-
jen jas. Drie direkteurn, biej Nat.
Monm. elk mear as 100 00 euro in 't
jaor. Vaak heel apparte plannen en ze
doet wat hun zelf goed dech. De na-
tuur en de diern bunt belangrieker
dan de gewone man. Nee ik bun bliej
dat ne nette Fam. die weet waor ze an
begint, met ne beste cent in den ol-
den zok het krig."

Gerrie vinnig: "Maor van die drie mil-
joen krieg wiej in Vorden niks mear
met. Dat geet no in d'n groten pot van
Bronchorst, merakels jammer." Gert
schud zienen kalen kop:" Luuster no
is. Nog pas zat iej te drammen dat ze
d'r allemaols met an 't opmaken
bunt. Oaveral afscheid feesten en in
Zelhem zo maor ne stichting rond ne
olde boerderieje . Onze volk sigaarn
presenteern uut eigen deuze. Geld
weg geven en kosten maken voor de
nieje gemeente. No is Vorden is ne

kear verstandig, begint met 3 miljoen
bruidschat met te brengen en no is
't wear neet goed!

De Vordense Gemeenteraod zal best
wel weten dat de kopers, die d'r ok
kompt te wonen en al Vordens voor-
waarden wilt accepteern, dat ze daor
gin katte met in 'n zak koopt."

Gerrie dreit zik umme grip de koffie
kanne en prutteld in zik zelf nog wat
nao. Zij hef een groot vertrouwen in
grote instellingen. Gert den dech te-
rugge an een groot verhaal in de
krante. Van al die mooie grote salaris-
sen van die topmensen. Gerrie dech
dat het jammer is veur die goeie doe-
len dat no een ieder weet dat 't er zon-
ne hoop geld weg geet an dure Heren
in de top. Dan geeft Gert, at ze an de
deure komt, minder royaal en met
minder plezier. Daorum hadde wiej,
het gewone volk, better dat neet kun-
nen weten.

Gert den dech, het is gelukkig dat er
niks mear geheim blif. Ok in 't nieje
Bronckhorst, gin stiekum gedoe, ze
zult open kaart motten spullen.

De Baron van Bronckhorst

Rustig oudejaartoernooi in
De Seven Steenen in Steenderen

Wie heeft de vlag van Prins Anton de Ie?

In het weekend van 4-5 en 6 februa-
ri is het weer zover, Kranenburgs

~ Carnaval. Al heeft de organisatie
een klein probleem, 11.111. de vlag
van prins Anton de Ie, aangeboden
tijdens het afgelopen Carnaval, is
helaas door souvenir jagers meege-
nomen naar huis op de zaterdag
avond.

Wij begrijpen wel dat dit een uniek
exemplaar is, toch zouden wij graag
onze vlag terug hebben tijdens het ko-
mende carnaval, de Prins was nogal
trots dat zijn vlag als souvenir meege-

-' nomen was, maar als organisatie zien

wij deze vlag graag hangen tijdens de
3 dagen Carnaval. Hierna valt er nog
wel het een en ander te regelen!!!
Wie weet waar de vlag is of heeft hem
zelf thuis hangen kan contact op-
nemen met de secretaris Herbert
Rutgers, Ruurloseweg 33 te Vorden,
wij hopen dat de vlag terug is voordat
de prins er is vanuit Amerika!
Zoals iedereen intussen wel weet word
de nieuwe Prins en Adjudant op de
zaterdag avond bekend gemaakt,
maar als schot voor de boeg hier alvast
een aanwijzing die kan leiden tot her-
kenning van de Prins en Adjudant:
"de Prins is van alle markten thuis,

gesteund door de witte motor van
zijn Adjudant".

Ook zal er dit jaar weer een grote
verloting zijn, waarbij de opbrengst
ten goede komt van het gratis voor
kinderen toegankelijke Kindercarna-
val, deze loten worden verkocht in de
Kranenburg en omstreken op 8 janua-
ri en in het dorp op 15 januari, de
hoofdprijs is en reis cheque, 2e prijs
een dinerbon van de rotonde 3e prijs
Magnetron en de 4e prijs een bbq.
De trekking zal verricht worden door
Prins Anton en Adjudant Jos, wij hopen
dan dat de vlag er ook bij zal hangen.

"Een van de deelnemers concentreerde zich op de punten, bij het toernooi darten in
De Seven Steenen."

Het jaarlijks in de zaal en het café
georganiseerde oudejaartoernooi
in de middag van 31 december
2004 werd dit jaar minder druk be-
zocht dan voorgaande jaren. Reden
was hiervoor waarschijnlijk het
feit dat het een gewone werkdag
betrof.

Vooral bij het darten, 501 dubbel, wa-
ren veel deelnemers en er werd en-
thousiast gegooid. De punten werden
nauwkeurig genoteerd. Er was dan
ook een aardige hoofdprijs in Euro's te
verdienen.

Bij de klaverjassers waren niet veel ta-
feltjes bezet. Ook hier waren leuke
prijzen te verdienen, zoals vleespak-
ketten, salades of wijn.

Later in de middag begon het potbil-
jarten. Als het kastje werd geraakt
moest een bedragje worden ingelegd.
De winnaar ging door naar de finale
ronde, de inzet van de pot ook en er
ontstond in de finale dan ook een forse
hoofdprijs in Euro's.

Al met al een sportieve en gezellige
middag.

Carbidschieten in Steenderen
oudej aarstraditie

"Met een enorme vlam knallen heel kort, maar zeer hevig, de deksels van de melkbussen."

In de middag van 31 december
2004 werd op de hoek van de Mo-
lenkolk en de Prins Bernardlaan in
Steenderen het jaar uitgeknald. In
het weiland van Tinus Luimes wa-
ren dit jaar minder liefhebbers ge-
komen dan voorgaande jaren om
te kijken naar het carbidschieten
onder het genot van een kop koffie
of een biertje.

Het weer werkte niet mee. De miezerige
regen had het begin van het weiland
veranderd in een modderpoel. Maar
de mensen die er waren, maakten het
zichzelf gezellig in de partytent en
warmden zich aan het vuur, terwijl
ondertussen de melkbusdeksels door

de lucht vlogen. Het carbid werd on-
derin de melkbus gedaan met daarbij
een beetje water, waardoor er gas ont-
stond in de bus. Het deksel werd er
met een hamer opgeslagen.

Daarna werd onderaan de melkbus
een vlam gehouden, waardoor het
ontstane gas met een enorme knal
ontplofte. De deksels van de melkbus-
sen vlogen hoog door de lucht. Ook
was er een grote pijp geïnstalleerd,
waar onderin wat gas werd gedaan.
Dit gas brachten ze tot ontbranden.

De in de pijp gestopte ballen werden
heel ver, tot bij de Bronkhorsterweg
geschoten.



van je
Dromen...

HsHOWAGENDA 2005
Zondag 23 j anua r i ,
K l a r e n b e e k , z a l e n c e n t r u m Dennen lus t

Maandag 24 j a n u a r i ,
W i n t e r s w i j k , Z a l e n c e n t r u m W a m e U n k

Z a t e r d a g / z o n d a g 29 en
30 j a n u a r i ,
Henge lo , E x p o c e n t e r

Maandag 14 februar i ,
L o c h e m , S c h o u w b u r g

D i n s d a g 15 f e b r u a r i ,
Loo, Z a a l B e r e n d s e n

voo r i n f o r m a t i e , r e s e r v e r i n g e n
of een a f s p r a a k kunt u bel len
naar : 0544 - 481222

W W W . B E I J E R B E S S E L I N K . N L
B RU l DSM Q D E & PA R T Y K L E D l N G

M K K S T E R N E L I S S E N S T R A A T 2 3 B E L T R U M

iji^voorpsycfwsociaie counsding

Hulp bij levensvragen, zoals burnout,
rouwverwerking, relatieproblematiek etc.

'Mtvr. 'MM. Jansen

9(pzenstraat 17a

7223 "K

Te(. 0575-441569

mmjansen@hhcnet.nf

Ontwerp en realisatie internetsites

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

* TUINONTWERP *
-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE) *

-:•:- TUINONDERHOUD *
* (SIER)DESTRATING #

-*- VIJVERS *
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575) 44 17 15

Diverse
Muziek-
instrumenten

[t BilHBI ln m u m n m n m n

Piano immnkliHiiiltil

W. Bal
Muraltplein 42 • Borculo • Tel. (0545) 27 24 91

Stamppottenbuffetten „
vanaf 10 personen €750 P.P.

V* •• m ' •Prijzengeld ruim
1000 Euro!!!

Zaal De Luifel in Ruurlo
Darttoernooi Single 501
Zaal open om

11.30 uur
Inschrijven
tot 12.30 uur 13.08 mr 7 Euro

Voor Informatie Tel. 06 - 50 40 25 62

Het Vertel 56 • 7121 XC • Aalten l». 06 - 28 84 25 28

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus"
waar elke zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,
waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grofe groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

wvAV.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17

6984 AG Drempt/Doesburg

Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Bekendmaking
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Besluit voor een ambtshalve
wijziging

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt
ter voldoening aan de Algemene wet
bestuursrecht het volgende bekend.
Bij besluit van 30 juni 1998, nr. ANKV 8395,
is krachtens de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren (Wvo) vergunning verleend
aan Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem
voor rwzi Olburgen. Thans bestaat het voor-
nemen, onder verwijzing naar artikel 3:30
van genoemde wet, deze vergunning ambts-
halve te wijzigen. Met deze wijziging wordt
de vergunning in overeenstemming gebracht
met de eisen en instructieregels van het
'Lozingsbesluit Stedelijk Afvalwater'.
De lozingseisen en eisen ten aanzien van
meting, bemonstering en rapportage zijn
aangepast.
Bij deze aanpassing en rapportage zijn tevens
de uitkomsten van een recente analyse in het
kader van het Emissie Beheersplan van mijn
directie betrokken.

Terinzagelegging
Het besluit, alsmede het ontwerpbesluit en

andere van belang zijnde stukken liggen vanaf
10 januari 2005 tot en met 21 februari 2005
ter inzage op de volgende adressen en tijd-
stippen:
1. Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

afdeling ANKV, kamernummer 03.13,
Gildemeestersplein 1 te Arnhem, op werk-
dagen van 9.00 uur tot 16.00 uur;

2. Gemeentehuis Bronckhorst, Leeskamer,
Raadhuisstraat 20 te Hengelo, op werk-
dagen van 8.30 uur tot 15.00 uur en vrijdag
van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Desgevraagd kunnen in genoemde periode
de stukken bij de gemeente worden ingezien
buiten de kantooruren na een telefonische
afspraak (0575 -75 02 50).

Beroep en voorlopige voorziening
Tegen het besluit kan tot en met

14 februari 2005 beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
worden ingesteld door:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

a. degenen die bedenkingen hebben
ingebracht tegen het ontwerp;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen
wijzigingen die bij het nemen van het
besluit ten opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht;

d. degenen aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het gemotiveerde beroepschrift dient te
worden gezonden naar de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage,
met ten minste een vermelding van de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening
van het beroep, een vermelding van het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
en de datum en het kenmerk van het besluit.

Het besluit wordt op 22 februari 2005 van
kracht tenzij vóór deze datum beroep is
ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot
het treffen van een voorlopige voorziening.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van voornoemde afdeling.
Het besluit wordt niet van kracht voordat op
een dergelijk verzoek is beslist.
Van de indiener van een beroepschrift/
verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld
geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de
wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit
dient te betalen, kunt u zich in verbinding
stellen met de secretarie van de voornoemde
afdeling.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen

en/of (tegen betaling) van kopieën van de ter
inzage gelegde stukken kan men zich wenden
tot de onder 1. genoemde instantie, de hoofd-
ingenieur-directeur van Rijkswaterstaat
Oost-Nederland, postadres: Postbus 9070,
6800 ED Arnhem, telefoon 026 - 368 87 02.

Arnhem, 23 december 2004.

Rijkswaterstaat
Directie Oost-Nederland

- MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB, STICHTING <

De hulporganisaties zijn in actie
Help nu en geef

www.giro555.nl

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

Den Haag



met 36.000 meldingen is noodzaak aangetoond

Eén meidnummer voor dierenmishandeling,
0900 - 20 21 210 (10 ct/min)

Om voor u het melden van dierenmishan-
deling en -verwaarlozing makkelijker te
maken heeft de Dierenbescherming het
meidnummer dierenmishandeling voor
heel Nederland beschikbaar gesteld: 0900
- 20 21 210 (10 ct/min). Hierop komen
maar liefst 36.000 meldingen per jaar
binnen.

Wie kent niet die afschuwelijke berichten
in de krant: "Uitgemergelde paarden in
beslag genomen", "Jonge katten in afval-
container", "Verwaarloosde schapen onder
de maden" en "Zwaar vermagerde jonge
herders in eigen uitwerpselen aangetrof-
fen". Heel veel mensen voelen zich mach-
teloos bij zoveel zinloos geweld tegen
dieren. De Dierenbescherming wil dat hier
een eind aan komt. U kunt helpen.

DIER IN NOOD? PAK DE TELEFOON

Vaak is het leed al geschied op het mo-
ment dat de inspecteurs een dier aantref-
fen. Dieren kunnen helaas niet zelf tijdig
aan de bel trekken als ze in nood zijn.
Mensen kunnen dat wel. Daarom is het
van groot belang dat u de telefoon pakt
als dieren slecht behandeld worden. De
Dierenbescherming kan dan actie onder-
nemen en de situatie onderzoeken. Om
het u daarbij makkelijker te maken heeft

de Dierenbescherming het meidnummer
dierenmishandeling voor heel Nederland
beschikbaar gesteld: 0900 - 20 21 210
(10 ct/min).

Volgens de meldkamer van de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming ko-
men er soms wel 175 meldingen op één
dag binnen. 'Gelukkig kunnen we zelf veel
van die telefoontjes afhandelen. De
meeste bedrijven of organisaties zijn
beducht voor "gedoe" met de Dierenbe-
scherming. Het noemen van onze naam is
dan ook vaak al genoeg. Zo kunnen we
preventief veel dierenleed voorkomen. Dus
wij zijn erg blij met al die mensen die het
meidnummer bellen om verdachte zaken te
melden. Deze bellers zijn onze ogen en
oren, want de inspectiedienst kan nooit
overal tegelijk zijn en alles zien.'

INSPECTEURS KOMEN WAAR NODIG TER

PLEKKE

Sommige zaken kunnen niet vanuit kan-
toor geregeld worden. Dan gaan de in-
specteurs naar de mensen toe en maken
afspraken met ze voor verbetering. Zo
werken ze stapje voor stapje aan mentali-
teitsverbetering ten opzichte van dieren.
Vaak blijkt zo'n duwtje genoeg om men-
sen weer op het rechte pad te krijgen.

Lukt dat niet, dan worden de beroeps
inspecteurs van de Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming ingeschakeld.
Bij ernstige gevallen kunnen zij dieren in
beslag nemen en de daders een proces-
verbaal geven.

De in beslag genomen mishandelde en
verwaarloosde dieren worden door de
Dierenbescherming weer op de been
geholpen. Verwaarloosde paarden krijgen
de noodzakelijke (medische) hulp en een
veilig tehuis. De mishandelde en vaak erg
bange honden en katten worden onderge-
bracht in de asielen. Dankzij intensieve
zorg knappen ze daar vaak weer helemaal
op. Natuurlijk kost dit veel geld. De
Dierenbescherming is daarvoor afhankelijk
van de giften van mensen die het werk
van de Dierenbescherming en de Inspec-
tiedienst willen steunen. Zonder steun
heeft de Dierenbescherming geen geld
voor controles en inspectie en kunnen ze
niet jaarlijks 70.000 dieren opvangen.
Wilt u meer weten over het werk van de
Dierenbescherming?
Kijk dan op www.dierenbescherming.nl

Wilt u de Dierenbescherming
steunen? Maak dan uw donatie
over op GIRO 309

In beslag genomen honden worden in /
asiel opgevangen. Steun daarom de

Dierenbescherming.
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DIERENARTSEN PRAKTIJK ZELHEM HALLE

Ingaande 03-01-2005
is ons nieuwe adres

Halseweg 27D 7021 HV Zelhem
Tel. 0314 - 621272 Fax 0314 - 621776

Spreekuren: Ma t/m za 08.00 - 10.00 uur
Ma t/m vr 18.30 - 19.45 uur
of volgens afspraak.

OPRUIMING
10 TOT 40%

KORTING
OP ALLE

WINTERSTOFFEN
Stoffenzaak de Regenboog

Stationsstraat 30, Zelhem. Telefoon 0314-620720

WD vol in oppositie
De VVD-Bronckhorst is duidelijk verbolgen over
het CDA-besluit om een college te vormen met de
PVDA en daarmee de VVD buiten de coalitie te
la-ten. Dhr. Evert Blauw, lijstaanvoerder van de
Libe-ralen, refereert aan afspraken uit de verkie-
zings-campagne. "Het is in tegenspraak met uit-
spraken gedaan tijdens de verkiezingscampagne,
waar men consequent verkondigde, dat men
'ging' voor een brede coalitie, een coalitie dus van
CDA - PVDA en VVD. Men zou het zelfs toe-
juichen indien D66 en/of GroenLinks er steun aan
zouden toezeggen! Wij snappen deze plotselinge
ommezwaai niet", aldus de heer Blauw.
"Het heeft enige tijd geduurd voordat het hoge

woord eruit was, want tijdens de onderhandelin-

gen over het raadsprogramma konden het CDA en
de PVDA maar moeilijk een reden vinden om te
breken met de VVD. De standpunten van alle 3
grote partijen lagen daarvoor immers te dicht bij
elkaar. Onze inzet was voor een goede 'chemie'
te zorgen. De CDA kon de juiste bewoordingen,
de aanleiding dus om te breken niet vinden, maar
de PVDA bracht uitkomst. Daar werd het woord
'slagkracht' uitgevonden. Slagkracht wil voor mij
zoveel zeggen als: 'zonder pottenkijkers potver-
teren of te wel zonder te veel oppositie O.Z.B.-
verhogingen doorvoeren. Dit betekent dus
belastingen verhogen en niet nagaan waar
besparingen doorgevoerd kunnen worden'. Toch
houd ik de CDA, als grootste partij, verant-
woordelijk voor de tweepartijen coalitie die nu is
gevormd. Het gevolg is een dichtgetimmerd pro-
gramma, iets waar niemand, gezien de complexe

problematiek waar de nieuwe gemeente
Bronckhorst voor komt te staan, op zit te wach-
ten", aldus de heer Blauw.
Volgens de plaatselijke VVD-ers zullen de inwon-
ers van Bronckhorst op korte termijn ondervinden
dat ze niet gebaat zijn bij een coalitie die zonder
uitdaging van start gaat.
"Wil je echt iets veranderen, dan kies je voor
VVD-standpunten, zoals een vooruitstrevende
plattelandsontwikkeling, dus het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven i.p.v. conserveren, want dan
pas ga je optimaal om met ontwikkelingen,
kansen en bedreigingen", meent de heer Blauw.
"De WD heeft daarvoor, maar ook op vele
andere terreinen, de expertise in huis en zal al haar
standpunten nu als oppositie in de raad duidelijk
hoorbaar gaan propageren."

Afscheid buurtbuschauffeur
Henk ter Maat

Aan het eind van zijn laatste rit als chauffeur op de buurtbusverbinding Zelhem - Varsse-veld - Aalten - Dinxperlo werd
Henk ter Maat bij de halte in H alle opgewacht door het be-stuur van de vereniging. Als laatste actieve chauffeur van de
groep van 35 chauffeurs die meer dan 22 jaar geleden de start van het project meemaakte, moest ook Henk afscheid ne-
men in verband met het bereiken van de leeftijd van 70, de grens waarop vrijwilligers niet langer op de buurtbus mogen
rijden en die mijlpaal greep het bestuur aan om hem eens flink in het zonnetje te zetten.

Voorzitter Jan Broens roemde in zijn afscheids-
speech de inzet en had voor Henk uitgerekend
hoeveel kilometers hij in de afgelopen 22 jaar wel
niet voor de buurtbus had gereden. Met wekelijks
een rit van zo'n 160 km. en 50 weken per jaar
kom je op meer dan 180.000 km, waarbij nog niet
is meegenomen dat de rit in de beginjaren heel
anders (en ook langer) was.
Het gaat goed met de buurtbus, wist de heer

Broens verder te melden. Er zijn voldoende vri-
jwilligers beschikbaar om de ritten te rijden en het
aantal passagiers neemt, vooral sinds het instellen
van een uurdienst in het jaar 2000, nog steeds toe,
met een nieuw record afgelopen november toen er
maar liefst 2320 passagiers ver-voerd werden.
Henk ter Maat liet weten dat hij het rijden op de
buurtbus wel zal missen. Het was in de afgelopen
22 jaar een deel van zijn leven geworden en hij

moest nu echt wel een 'traantje' wegpinken. Hij
wilde dan ook graag gebruik maken van de
mogelijkheid tot het verkrijgen van een gratis
buurtbusabonnement om zo af en toe nog even
weer het gevoel te krijgen en een ritje mee te
maken. Als bestuurslid zal hij toch nauw bij de
buurtbusvereniging betrokken blijven.

Hummeloseweg 46b
7021 KH Zelhem
Tel./fax(0314)624870
www.aadwoodshop.nl
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DE HOGE VOORT

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

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

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

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

Nu voordelig tanken bij ELAN tankstation
De Hoge Voort gelegen naast de wasstraat.

- •-

Voor meer informatie over de prijzen, acties en

het wassen/tanken op rekening kunt u contact

opnemen met Han Schut of Erik ter Hove. J

Boerenkoolmaaltijd
bij ANBO

ANBO 50+ Zelhem houdt haar jaarlijkse boerenkoolmiddag
op 6 Januari in zalen centrum 't Witte Paard te Zelhem.
De zaal is vanaf 16.00 uur open.



Per l januari 2005:

Belangrijke wijzigingen in het ziekenfonds
Als ziekenfondsverzekerde krijgt u vanaf januari 2005 te maken

met een fors aantal wijzigingen in de zorg. Bepaalde behandelin-

gen verdwijnen uit het ziekenfondspakket. Zo worden correcties

van flaporen of oogleden niet meer vergoed. Daarentegen komt een

aantal zelfzorggeneesmiddelen vanaf 2005 weer terug in het zie-

kenfondspakket. Ook geldt er een geheel nieuwe maatregel: de no-

claim regeling. Wie weinig zorg gebruikt kan geld terug krijgen.

De no-claim regeling geldt voor

alle ziekenfondsverzekerden van

18 jaar en ouder. U kunt een

bedrag tot maximaal € 255,— per

jaar terugkrijgen als u weinig of

geen gebruik maken van de zorg.

De regeling werkt als volgt: wan-

neer u in 2005 géén beroep doet

op zorg, dan ontvangt u een bedrag

van € 255,-- terug van uw zorg-

verzekeraar. Maakt u voor € 255,--

of meer aan kosten, dan ontvangt u

niets terug. Wie tussen de € 0,-

en € 255,-- aan kosten maakt in

de zorg ontvangt een evenredig

bedrag terug: € 255,-- minus de

gemaakte kosten.

Hogere premie
Om de no-claim regeling mogelijk

te maken wordt de nominale premie

die u maandelijks aan uw zorgver-

zekeraar betaalt voor alle volwasse-

nen met ongeveer € 68,-- per jaar

verhoogd. Uw zorgverzekeraar zal u

per brief laten weten wat uw nieu-

we maandpremie per l januari 2005

wordt. Wat u mogelijk aan no-claim

terugkrijgt, geldt per persoon en

niet per polis. De hoofdverzekerde,

uw meeverzekerde partner en mee-

verzekerde huisgenoten van 18 jaar

of ouder kunnen dus allemaal een

teruggaaf ontvangen. Kinderen tot

18 jaar betalen geen nominale pre-

mie en ontvangen dus ook geen no-

claim teruggaaf.

Niet alle zorg telt mee voor uw no-

claim-teruggaaf. Kosten voor zorg

die wél van invloed zijn op de no-

claim teruggaaf zijn onder andere:

specialistische zorg in het zieken-

huis, hulpmiddelen, medicijnen en

laboratorium-onderzoek op voor-

schrift van de huisarts of specialist.

Niet van invloed op de no-claim

teruggaaf zijn het bezoek aan/van

de huisarts, de kraamzorg en ver-

loskunde. Ook de bevolkingsonder-

zoeken op borst- en baarmoeder-

halskanker en de grieppprik voor

risicogroepen zijn uitgezonderd.

Vanzelfsprekend tellen ook de kos-

ten die worden betaald door uw

aanvullende verzekering (bijvoor-

beeld tandarts of fysiotherapie)

niet mee voor de no-claim.

Vóór l april 2006 moet uw zorg-

verzekeraar u laten weten of u wel

of geen bedrag via deze regeling

terugontvangt.

Vergoeding
Een aantal behandelingen wordt

niet meer door het ziekenfonds

vergoed. Hierop worden geen uit-

zonderingen gemaakt: ook wan-

neer u een behandeling echt nodig

heeft, moet u dit zelf betalen.

Niet meer vergoed worden:

•Behandeling tegen snurken

• Besnijdenissen

•Correctie van de bovenoogle-

den, behalve bij bepaalde aan-

geboren afwijkingen.

•Correctie van flaporen.

•Correctie van de buikwand

(vetschort).

• Correctie van de borsten, waar-

onder het aanbrengen of vervan-

gen van borstimplantaten. In

geval van (gedeeltelijke) ampu-

Wijzigingen
ziekenfonds

pakket
per

l januari 2005

tatie, bijvoorbeeld bij borstkan-

ker, vergoedt het ziekenfonds de

borstimplantaten wel.

• Hersteloperatie na een sterili-

satie voor zowel de man als de

vrouw.

Een aantal 'zelfzorggeneesmidde-

len' komt wél weer voor vergoe-

ding in aanmerking. Het gaat om

laxeermiddelen, kalktabletten,

middelen bij allergie, anti-diarree-

middelen en middelen tegen

maagledigingsstoornissen. Deze

middelen worden alleen vergoed

als de huisarts op het recept aan-

geeft dat het-geneesmiddel voor

'chronisch gebruik' bedoeld is. Dat

betekent dat u deze middelen lan-

ger dan 6 maanden moet gebrui-

ken.

Ook de dieetadvisering wordt aan-

gepast. Dit werd voorheen onbe-

perkt betaalt vanuit uw AWBZ-ver-

zekering. Maar vanaf 2005 wordt

deze advisering voor nog maxi-

maal vier behandeluren per per-

soon per jaar door het ziekenfonds

vergoed. Deze vier uren mogen

ook in gedeelten gebruikt worden,

bijvoorbeeld 8 behandelingen van

30 minuten.

Ziekenhuis
Vanaf l februari 2005 geldt voor

een beperkt aantal ziekenhuisbe-

handelingen dat uw zorgverzekeraar

niet meer verplicht is om met elk

ziekenhuis een contract af te slui-

ten. Wanneer uw zorgverzekeraar

géén contract heeft met de specia-

list of het ziekenhuis van uw keuze,

kan dat betekenen dat de kosten

niet volledig worden vergoed en dat

u het meerdere zelf moet bijbetalen.

Wordt u na l februari 2005 verwe-

zen naar een ziekenhuis of specia-

list? Neem dan eerst contact op

met uw zorgverzekeraar! Die ver-

telt waar u terecht kunt.

Meer informatie?
Wilt u weten wat deze veran-

deringen betekenen voor uw

persoonlijke situatie Neem

dan contact op met uw zorg-

verzeraar! U kunt de veran-

deringen ook uitgebreid

nalezen op www.cvz.nl.



Overdracht 't Zelhemse Broek
Voor ruim 60 gezinnen in het Zelhemse Broek was de Oud- en Nieuwviering dit jaar wel een
heel bijzondere, want zonder verhuizing woonden ze van de één op de andere seconde met een
andere postcode en in sommige gevallen ook een ander adres in een andere gemeente, de
gemeente Doetinchem in dit geval. De Stichting Plaggen Hendrik wilde deze overdracht niet
in stilte laten plaatsvinden en ze hadden de nieuwe eigenaren van café Dierssen Halfweg
bereid gevonden om het café voor deze gelegenheid beschikbaar te stellen voor een
plechtigheid. VVil ly en Linda Dierssen stonden als vanouds achter de tapkast en geholpen
door Diene uut 't Broek werden de uitgenodigde bewoners van 't Broek voorzien van een
hapje en een drankje. 'Om het leed te verzachten', zoals Diene het noemde.

De officiële overdracht was het onder begeleiding
van de heer Van der Wende (als burgemeester van
Zelhem) en mevrouw Horselenberg (burgemeester
van Doetinchem) oversteken van de Doetinchemse-
weg, dit natuurlijk nadat Diene de beide burge-
meesters en de buurtbewoners een originele 'Smoks
Hanne' had ingeschonken.
Daaraan vooraf had 'Piet uut de Kruusbarg', namens
de Stichting Plaggen Hendrik, de nieuwe
Doetinchemmers verteld wat hen in die nieuwe
gemeente te wachten staat. Burgemeester van der
Wende sprak met weemoed over de niet af te wenden
oversteek en vervolgens heette mevrouw Horselen-
berg de nieuwe Doetinchemmers welkom.
Gemeentebode Jan Olthof had voor de buurtbewo-

ners nog een speciaal cadeau meegebracht. Iedereen
kreeg een kop en schotel plus gebakssöhotel met het
Zelhemse gemeentewapen aangeboden.
Burgemeester van der Wende mocht het eerste exem-
plaar aan mevrouw Horselenberg overhandigen.
Voor de meest bewoners van het gebied had de over-
steek naar Doetinchem ook niet gehoeven en met
enige angst wordt afgewacht welke plannen
Doetinchem met het 'geconfisceerde' gebied heeft,
waarbij woningbouw niet is uit te sluiten. De manier
waarop de overdracht werd 'gevierd' en de aan-
wezigheid van beide burgemeesters werd door de
meesten echter wel op prijs gesteld, waarbij ook het
borreltje inderdaad wel enig leed verlichtte.

Oranje Fonds steunt
6 de DraejtoP

De nieuwe arbowetgeving komt eraan, en net als alle
andere peuterspeelzalen, heeft 'de Draejtol' in de
Velswijk hier ook mee te maken. Zo moeten er aan-
passingen worden gedaan met betrekking tot veiligheid
en ergonomie. Voor 'de Draejtol' betekent dit forse
investeringen in meubels voor zowel de peuters als de
leidsters. Dit baarde het bestuur en vooral de penning-
meester de nodige kopzorgen. "Het aanschaffen van dit
meubilair was, financieel gezien, absoluut niet haal-
baar voor ons", aldus Ingrid Kooijmans, penning-
meester van 'de Draejtol'. "Gelukkig werden wij attent
gemaakt op het bestaan van het Oranje Fonds, het

grootste, nationale fonds op sociaal gebied."
Het Oranje Fonds keert per jaar het ongeveer 15
miljoen euro uit aan organisaties en projecten in
Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba.
Hierdoor bevordert het Oranje Fonds sociale cohesie,
participatie, integratie en sociale veiligheid en vermin-
dert het de sociale uitsluiting.
Woordvoerder van het Oranje Fonds, mevr. Jonne
Boesjes, bemiddeld in de aanvraag en al heel snel kon
de toezegging worden gedaan om € 3000,— te
schenken. Directeur van het Oranje Fonds, dhr. Ronald
Van der Giessen, verwoordt de toezegging als volgt:
"Het Oranje Fonds wil graag op een duurzame manier
de sociale kant van de samenleving stimuleren. We
verwachten dat, mede door onze steun, dit project suc-
cesvol zal zijn en de lokale samenleving leefbaard zal
houden."

Ingrid Kooijmans is blij met de toezegging. "Mede
dankzij het Oranje Fonds kunnen wij tot aanschaf van
het benodigde meubilair overgaan, waardoor op dit
vlak het voortbestaan van de peuterspeelzaal gewaar-
borgd blijft. Voor het bestuur van de peuterspeelzaal
zijn het geweldige uitdagingen om zaken als bovenge-
noemd, voor elkaar te krijgen. Peuterspeelzaalwerk is
zeer belangrijk en moet echt blijven bestaan".
Zo deed het bestuur enkele weken geleden een oproep
voor een nieuw bestuurslid. Helaas is de functie van
secretaris nog steeds niet vervuld. Aangezien het
bestuur een secretaris hard nodig heeft, hierbij nog-
maals de oproep om de vacature vervuld te krijgen.
Hebt u interesse om het team te komen versterken,
kunt u-contact opnemen met bestuurslid Suzanne Liet,
tel, 0314-641374.

Kersttoernooi Marvo '76
Marvo '76 verzorgde zondag 19 december en tweede
Kerstdag verzorgde traditiegetrouw het kerstvolleybalto-
ernooi in Mariënvelde. De toernooicommissie had zich
extra ingespannen om de sportzaal in kerstsferen te bren-
gen. De zaal was aangekleed met kerstversieringen en tij-
dens de wedstrijden klonk muziek. De in totaal 21 deelne-
mende vrienden-, familie- en bedrij venteams waren naar
sterkte ingedeeld in 4 poules. Volgens Anne Klein
Goldewijk, lid toernooicommissie en tevens scheid-
srechter-in-opleiding, waren er duidelijke niveauver-
schillen te zien. "De laatste middagpoule bijvoorbeeld,
heb ik niet meer zelf gefloten, omdat daar het niveau
behoorlijk hoog was en er fanatiek gestreden werd!" De
winnaars, die een rijkelijk gevuld kerstpakket ontvingen,
waren Poule A (19 december) Univé '86 (Groenlo), Poule
B (19 december) Dreamteam (Mariënvelde), Poule C (26
december) De Gillende Keukenmeiden en M. & J.
(Mariënvelde) en Poule D (26 december) Barba Pappa's
(Halle).

Slipjacht te Zelhem
De Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging verzorgt woensdag 5 januari a.s. de jaarlijkse slip-
jacht in Zelhem. De route voor deze slipjacht wordt uitgezet door enkele vrijwilligers van de Stichting
Concours Hippique Zelhem. Het door de honden te vinden 'spoor' wordt getrokken door enkele
medewerkers van de KNJV met een in vossenurine gedrenkte lap.

De slipjacht begint (bij geschikte weersomstandigheden)
om 13.00 uur met een ontvangst voor het voormalig
gemeentehuis van Zelhem door de heer van den Wende,
burgemeester van de gemeente Bronckhorst.
Om 13.15 uur is het vertrek voor de eerste run vanaf de
Pluimersdijk via de Heidenhoek-Wassinkbrink, naar het
erf van Derk Heusinkveld. De tweede run vertrekt vanaf
de Wassinkbrink via de Velswijk richting het terrein aan

de Oosterwijkweg van de fam. Hemink-Koolenbrander op
het hoofdterrein van de Achterhoekse Paardendagen..
Derde run vertrekt vanaf het concoursterrein over de
Ruurloseweg en komt via de Meene weer op de
Pluimersdijk uit.
De organisatie van de slipjacht verzoekt u om uw huis-
dieren tijdens deze slipjacht binnen- of aangelijnd te
houden.

Recordaantal
'Volleybollen'
Mariënvelde

Woensdag 29 december hield
volleybalvereniging Marvo '76
haar jaarlijkse oliebollenactie
in Mariënvelde en omgeving.
Ruim 7200 'volleybollen' wist
de Marvo-jeugd er aan de man
te brengen. Café Wieggers
stelde de baklocatie ter
beschikking en onder leiding
van twee professionele bakkers
sloeg de activiteitencommissie
aan het bakken. Huis-aan-huis
werden de oliebollen vervol-
gens te koop aan-geboden. In
het buitengebied reden de oud-
ers van jeugdleden om ook daar
de oliebollen te kunnen
verkopen.

Volgens Henk Eekelder,
plaatsvervangend voorzitter
van Marvo '76, is de oliebol-
lenactie dit jaar erg goed ver-
lopen. "De oliebollen waren
heerlijk. Vorig jaar was alles
uitverkocht. Naar aanleiding
van dat succes, hebben we nu
voor het eerst met een
tweeploegendienst gedraaid.
Dat resulteerde in het recor-
daantal van zo'n 7200
verkochte oliebollen. De

opbrengst van de oliebollenac-
tie komt ten goede aan de
Marvo-jeugd. Daarom zijn wij
als vereniging de vele vri-
jwilligers die zich hiervoor
hebben ingezet erg dankbaar!"

Slipjacht
bij Kasteel
de Kelder

Us en weder dienende zal zater-
dag 8 januari a.s. in de omge-
ving Keppel-Hummelo-Doetin-
chem de slipjacht van de
Soestdijker Jachtvereniging
plaatsvinden.

De jacht wordt uitgezet door de
specialist op dit gebied, de heer
B. Hylkema uit Drempt.

Om ± 12.15 uur zullen de
ruiters met hun paarden,
voorafgegaan door de meute
honden, beginnen aan de rit van
zo'n 26 kilometers, die uit drie
etappes (runs) bestaat. De laat-
ste stop vindt plaats bij het kas-
teel De Kelder van Jonkheer
Beelaerts van Blokland aan de
Kelderlaan in Doetinchem
(achter het Slingeland-
ziekenhuis).

Woordvoerder Joop Harmsen
van Org. Kelder Activiteiten
wil -misschien ten overvloede-
toch vermelden dat er niet
achter een levende vos of ander
wild wordt gejaagd. "Er komt
geen geweer aan te pas! De
honden speuren naar een spoor
dat aangebracht is met een door
vossen-urine doordrenkte zak."
Wie dit kleurrijke schouwspel
mee wil beleven wordt uitge-
nodigd om die dag tussen 14.00
en 14.30 uur aanwezig te zijn
bij 'De Kelder', waar ruiters en
amazones met paarden en de
honden dan verwacht worden.

De heer Beelaerts van Blokland
heeft deze middag de grote zaal
van het kasteel weer beschik-
baar gesteld voor de deelne-
mers om hier even de inwendi-
ge mens te versterken met een
hapje en een drankje. Ook de
bezoekers worden verzorgd;
Voor hen is er koffie, warme
Glühwein, heerlijke erwten-
soep enz. verkrijgbaar.
Voor de paardenliefhebber is er
weer gelegenheid de helpende
hand te bieden door de paarde;
te laten uitstappen, zodat zij
weer uitgerust aan de laatste
run kunnen beginnen en de
honden aan de finish hun
beloning in ontvangst kunnen
nemen.



"Groot Open Berkeiland Dartstoernooi Autobedrijf Deunk-Hendriksen
viert haar 25-jarig bestaan

Erik Eggink uit Rimrlo organiseert
zondag 16 januari in samenwer-
king met Ed van Haatten van Ed's
Dartshop uit Aalten en Patrick
Lehman van restaurant-partycen-
trum De Luifel een groot Open Ber-
kelland Dartstoernooi bij De Luifel
in Ruurlo.

VAan het open toernooi kunnen maxi-
maal 256 darters deelnemen.Voor de
winnaar van het toernooi ligt een
hoofdprijs van maar liefst driehon-
derd euro klaar. In totaal heeft Erik Eg-
gink duizend euro aan prijzengeld be-

schikbaar gesteld voor het toernooi.
Het dartstoernooi wordt bij meer dan
128 inschrijvingen volgens het knock-
out singel 501 systeem gespeeld.
Mocht de deelname zich beperken
dan wordt er in poules gespeeld. Erik
Eggink (38) liep al lange tijd met het
idee rond om een groot open darts-
toernooi in Ruurlo te organiseren. "En
nu de gemeentelijke herindeling een
feit is heb ik de naam van Berkelland
aan het toernooi verbonden", zo ver-
klaart Eggink
Het is het eerste sporttoernooi dat on-
der de noemer van de nieuwe gemeen-

te Berkelland wordt georganiseerd. In
samenwerking met Ed van Haaften
van Ed's Dartshop uit Aalten en met
Patrick Lehman van De Luifel beschikt
Eggink voor het toernooi over in totaal
dertig wedstrijdbanen.

Eggink zelf uitkomend voor Dartsclub
Het Keldertje in Borculo verwacht een
grote belangstelling voor het toernooi.
Eggink: "Door de diverse televisietoer-
nooien bestaat er een steeds grotere
belangstelling voor de dartsport". Niet
alleen darters uit de nieuwe gemeente
Berkelland zijn welkom op het toer-
nooi. Ook darters van buiten Berkel-
land zijn van harte welkom en kun-
nen deelnemen aan het toernooi. Eg-
gink is nog in onderhandeling met
een Belgische topper die 16 januari
naar Ruurlo komt.

"Een weekeinde later vinden namelijk
de Open Nederlandse kampioenscha-
pen plaats. Maar de komst is pas een
aantal dagen voor het toernooi duide-
lijk", zo verklaart Eggink. Het toernooi
begint zondag 16 januari om 13.00 uur.
Voorinschrijving kan plaatsvinden bij
Erik Eggink, telefoonnr. (06) 50 40 256,
via het emailadres gheggink@het-
net.nl of de website www.gheggink.nl

Ook kan men zich aanmelden via Ed's
Dartshop, telefoon 06 26642528. Het
inschrijfgeld bedraagt zeven euro per
persoon. Zondag 16 januari kan men
zich tussen 11.30 en 12.30 uur aan de
zaal inschrijven, mits het toernooi
dan nog niet is volgeboekt.

Martine Dijkman
kampioen K3 Toernooi
Het door Tenniscentrum Enschede ge
organiseerde K3 toernooi, wat plaats
heeft gevonden van 27 t/m 31 decem-

, heeft voor de 14-jarige Martine
Dijkman goed uitgepakt. Martine won
alle partijen op rij en werd kampioen
in de categorie meisjes t/m 16 jaar. In
de eerste wedstrijd moest Martine het
opnemen tegen Bianca Fijnheer. Mar-
tine was duidelijk de sterkste en won

,-met de standen 6-1/6-2. Daarna speel-
de ze tegen de als eerste geplaatste Mi-
lou Israël. Ook dit won Martine, nu
met de standen 6-4/6-4. In de finale
kwam ze tegenover Lonneke Janssen
te staan. Hier werd het een drie setter.
Martine won de eerste set vrij gemak-
kelijk met 6-1, waarna ze de tweede
verloor met 5-7. In de derde set maak-
te Martine het af met 6-0. Martine
speelt deze week het K3 toernooi in
Leeuwarden waar ze woensdag 5 ja-
nuari haar eerste partij zal spelen.

ANBO Actueel 2005
Nieuwj aarsbij eenkomst

-»m.m.v. 'De Eigenheimers'
Vrijdag 7 januari begint de ANBO-afde-
ling Vorden om 14.00 uur in het
Dorpscentrum, zaal 't Stampertje, het
nieuwe jaar 2005 met een optreden
van het Twentse duo 'De Eigenhei-
mers'. Zij brengen aangenaam amuse-
ment in de vorm van liedjes, conferan-
ces, puntige gedichtjes, grappen en
humor met een tikje nostalgie. De Ei-
genheimers, Jan Kleinman en Gerrit

Aran Munster zingen al sinds hun MU-
LO-jaren samen. Met het huidige caba-
retprogramma in het Twents dialect
trekken ze al ruim 10 jaar door geheel
Oost- Nederland. De heren richten
zich overwegend op het wat oudere
publiek, hoewel ook jonge mensen die
iets hebben met het dialect en de
streekcultuur, dikwijls belangstelling

•fcknnen voor hun repertoire. Zoals ge-
bruikelijk tijdens een feestelijke
nieuwjaarsbijeenkomst van de ANBO-
afdeling Vorden zorgen de leden van
de Sociaal Culturele Commissie weer
voor het bereiden en serveren van
smakelijke hapjes. Wie de 7de januari

"^üi verband met een functiebeperking
graag gehaald en gebracht wil worden
kan daarvoor contact opnemen met
telefoonnummer: 552038. Voor het
vervoer brengt de chauffeur een klei-
ne vergoeding in rekening. De toegang

^ot de nieuwjaarsviering is gratis.

Geslaagd kersttoernooi VTP-leden
De afgelopen twee weken heeft het
Bieze de Wilde Kersttoernooi in
Zutphen plaatsgevonden. Dit toer-
nooi georganiseerd door TC de Sto-
ven, vond plaats in de tennishal
van Hotel Inntel. VTP Vorden was
hierbij met 11 deelnemers goed
vertegenwoordigd. Maar liefst 8
spelers vielen hierbij in de prijzen
in diverse categorieën.

lisette Dijkman werd tweede in de ca-
tegorie dames enkel 4. Zij verloor in de
finale van de als tweede geplaatste An-
neloes van Uhm met 6-2/6-3. Evelien

Dijkman en Annemarie Meddens wer-
den eerste in de categorie dames dub-
bel 5. Zij wonnen in de finale van Ester
Bosch en Ingeborg Burgers met 6-3/6-4.
Ellen Stehmann en Anton Gijselhart
deden mee aan het onderdeel ge
mengd dubbel 7 35+. Zij werden eerste
en wonnen met 6-4/6-4 van Annemarie
Moerman en Fred van Tilburg.

De finale in de categorie dames dub-
bel 7 bestond uit een geheel Vordens
veld. Lobke Meekes en Richelle Amweg
wonnen van Janneke van Til en lijan-
ne Horstman met 6-4/6-1.

Autobedrijf Deunk-Hendriksen vier-
de 4 januari jl. haar 25-jarig be-
staan met een feestelijke receptie
in het bedrijfspand van het autobe-
drijf aan de Groenloseweg.

Gerrit Hendriksen en Henk Deunk be-
gonnen samen in 1964 bij wat toen
nog de DAF dealer was in Winterswijk.
Hendriksen als medewerker receptie,
Deunk als monteur. In 1979 raakte het
bedrijf het Volvo dealerschap kwijt en
daarmee begon voor Hendriksen en
Deunk het avontuur als zelfstandig
ondernemer. Het tweetal had gehoord
dat Volvo een dealerschap zocht in het
gebied tussen Zutphen en Winters-
wijk, ui Ruurlo vond men al snel een
geschikt pand aan de Nijverheids-
straat. Op 31 oktober 1979 zegden bei-
den hun baan in Winterswijk op en
twee maand later waren ze zelfstan-
dig ondernemer. De zaken gingen
goed en op 31 oktober 1985 werd een

nieuw pand aan de Groenloseweg be-
trokken. Op l juli 1999 werd het rayon
uitgebreid met Winterswijk en omge-
ving met de opening van een vestiging
in Winterswijk. De toekomst ziet Ger-
rit Hendriksen en Henk Deunk met
vertrouwen te gemoed. "Voornamelijk
door het vertrouwen dat wij genieten
van onze klanten ben ik daar zeer op-
timistisch over", aldus Deunk.

"Dankzij hun betrokkenheid en loyali-
teit is het ons de afgelopen jaren goed
gegaan. Die binding met mensen, ook
intern, dat is onze kracht. We hebben
zowel in Ruurlo als in Winterswijk
een hechte club van vakbekwame me
dewerkers gekregen. En dat geeft ver-
trouwen", aldus Deunk. Hendriksen:
"En de band met Volvo Nederland is
daarbij ook onveranderd gebleven in
al die jaren. We behoren nu tot de 38
Volvo dealer eigenaren. Dat zegt ook
wel iets".

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Afscheid van mevrouw Tini Ridderhof
In uw laatste vergadering als B&W
Vorden van 23 dec 2004 hebt U als
college besloten en daarbij instem-
ming gevraagd aan de fracties de
rioolrechten te verdubbelen van
€ 102 naar € 204/jaar. De reden
hiervan was om de belastingen van
de 5 samen te voegen gemeenten
te harmoniseren.

Wil de politiek geloofwaardig blijven
is een van de hoofd taken burgers te
informeren waarom maarregelen als
bovengenoemde genomen moeten
worden.
Het is onbegrijpelijk voor burgers om
100% belasting verhoging van de riool-
rechten te moeten betalen zonder
onderbouwing waarom een en ander
daadwerkelijk noodzakelijk is.
B&W Vorden gaat blijkbaar akkoord
met afspraken die onderling tussen de
samengevoegde gemeenten zijn afge-
sproken zonder terugkoppeling naar
de burgers.

Gaarne zou ik de bestuurders en poli-
tieke partijen van de nieuwe gemeen-
te Bronkhorst verzoeken prudent om
te gaan met de gelden die burgers
moeten opbrengen en in ieder geval
ook eens de tering naar de nering te
zetten in de toekomst en niet met een
automatisme overgaan tot verhoging
van de gemeentelijke belastingen.
Mijne dames en heren bestuurders be-
seft dat U op het pluche zit doordat
burgers U gekozen hebben. U hebt dus
ook een belangrijke verantwoordelijk-
heid naar de burgers toe.

].]. Hermans
Zutphenseweg42, 7251 DL Vorden

Mevrouw Ridderhof ontvangt het "Boeket van de maand" van de afdelingssecretaris

Mevrouw Tini Ridderhof gaat in
januari het bestuur van de PCOB-
afdeling Vorden verlaten.

Zij was ruim 7 jaar bestuurslid,
de laatste jaren als vice-voorzitter.

Daarnaast verzorgt zij de functie 'Lief
en Leed', dat doet zij zeer getrouw en
zij bezoekt zieken thuis en in verpleeg-
en ziekenhuizen en schenkt aandacht
aan kroonjarigen en hoogtijdagen.
Dit werk blijft zij als bijna 83-jarige

voortzetten, zolang haar gezondheid
het toelaat.
Dit was voor het bestuur aanleiding
om haar voor te dragen voor het 'Boek-
te van de maand' van de landelijke
PCOB.
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Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95
90/220 van 17,95 voor 11,95
140-160/200 van 21,95 voor 15,95
180/200 van 26,95 voor 18,95

Lakens
100% 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
2 slopen 60/70 van 9,90 voor 7,95

Flanel zacht en u/arm!
Hoeslakens

90/200 van 23,95 voor 16,95
90/220 van 25,95 voor 18,95
140/200 van 27,95 voor 19,95
160/200 van 32,95 voor 24,95
180/200 van 36,95 voor 27,95

Lakens
150/250 van 19,95 voor 14,95
200/260 van 24,95 voor 24,95
240/270 van 34,95 voor 27,95

Dekbedovertrekken
140x200/220
200x200/220
240x200/220

van
van
van

49,-
75,-
85,-

voor 39,95
voor 59,95
voor 69,95

HONDERDEN

DEKBEDSETS
MET KORTINGEN

TOT 7O%
Cinderella

100% katoen
80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200

Hoeslakens
in vele kleuren

van
van
van
van
van
van

waterbedmaat van
2 slopen 60/70 van

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

9,90

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

«,95
12,95
13.95
16,95
17.95
19,95
21,95

7,95

Badstof hoeslakens
zware kwaliteit in 10 kleuren.

90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
180/220

van
van
van
van
van
van

18,95
21,95
27,95
27,95
34,95
34,95

voor
voor
voor

voor
voor
voor

14,95
17,95
22,95
22,95
26,95
26,95

Molton hoeslakens
100% katoen

80/200 van 23,95 voor 18,95
90/200 van 24,95 voor 19,95
90/210 van 26,95 voor 20,95
140/200 van 31,95 voor 24,95
160/200 van 34,95 voor 26,95
180/200 van 38,95 voor 28,95
moltonslopen nu 2 voor 13,50
Ook andere maten hoesmoltons leverbaar.

opruiming
Vandyck Royal (effen, geblokt en gestreept)

in veel kleurstellingen
Baddoek 60/110

van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 nu l,8o
Badlaken 70/140

van 15,95 p/st. nu 10,95
Badlakens ecru 90/180

van 32,50 p/st. nu 24,95

Seahorse effen gekleurd badgoed
Baddoek 60/110

van 6,95 p/st. nu 2 voor 9,95
washand van 1,45 voor 0,95

1OO% WOLLEN PLAIDS
in prachtige ruitmotieven.

130/170 van 59,95 nu

DEKBEDSETS

2 de G R A T I S
Cinderella • Essenza • Dobby • Beddinghouse

Vandyck badstof badjassen
diverse effen kleuren

van 59,95 nu 39,95

Benetton badjassen met shawlkraag
100% katoenvelours

van 59,95 nu 39,95

Satijnen dekbedsets (diverse merken)
(100% katoen)
1 persoons Nu 29,95
2 persoons Nu 49,95
lits-jumeaux Nu 59,95
Kinderdessins Vanaf 9,95

Half dons cotton touch kussen met
gewatteerde 100% katoenen tijk.
van 49,95 nu 34,95

Synthetisch kussen gevuld met luxorel en
een katoenen tijk, anti-allergisch, goed
wasbaar 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 25,-

Cool touch kussen, anti-allergisch
tijk voorzien van natuurzijde

van 37,95 voor 24*95

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.

van 64,95 p/st. nu 39»"

Neksteun kussen,anti-allergisch met rits
waardoor u de dikte kunt aanpassen.

van 39,95 nu 29,"

Excellent 3 kamer kussen
Buitenzijde met 90% dons, binnenzijde
met 30% dons, tijk 100% katoen satijn.

van 99,95 nu 69,95

Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons en
10% kleine veertjes. Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 249,- voor 159»'
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 1/9,-
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 459,- voor 249,-
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 279»"

65% eendendons enkel dekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 129,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 79»"
2 pers. 200/200 van 199,- voor 105,'
litsjum. 240/200 van 235,- voor 125,'
litsjum. xl 240/220 van 265,- voor 139,-

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 189,- voor 99»"
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 299,- voor 159»"
2 pers. xl 200/220 van 329,- voor 1/5»'
litsjum. 240/200 van 339,- voor 1/9,-
litsjum. xl 240/220 van 379,- voor 199,-

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

45,
£
09,-
79»
89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 129,- voor 79»
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89»
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,

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

35,-
39,-
49»'
59
6

tot 80% korting

9,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75»"
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 169,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,"

azurische dons 90% super Winte

»chts l

Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

van 8,70 nu vanaf 5,-

Werk- en vaatdoekjes
1,80 per stuk nu vier voor 4,95

Ovenwanten van Elias van 7,50 nu 4,95
Pannenlappen van Elias van 2,95

nu 2 voor 4,50

Vandijck badmat (Hotelmat) ioo%katoen
In 13 kleuren

60/62 Bidetmat
60/62 Toiletmat
92/100 Badmat
67/140 Badmat

nu 14,95
nu 16,95
nu 24,95
nu 32,95

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

Pe- oYoo vm



Nasi/bami vlees
varkenspoulet
1 kilo
ELDERS

Versvoord
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 6 t / m z a t e r d a g 8 j a n u a r i 2 0 0 5

Voordelige Vleesweek!
Het vieesassortiment bij PLUS is van de beste kwaliteit en dat vinden dagelijks vele consumenten met ons.

We durven dan ook te stellen dat onze bief stuk de lekkerste is van Nederland!
Dus overtuig uzetf en kom deze week profiteren van onderstaande aanbiedingen voor slechts € 5,00!

Slavinken
ELDERS 6.48

Kip
karbonade
2 kilo
ELDERS 7.98

Biefstuk
500 gram
ELDERS 7.99

500 gram

Varkenssaucijzen
V/2 kilo
ELDERS 5.97

9f9*ttst

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

BE
E C H T N E R G E N S

Shoarmavlees
Kilo

PLUS
Tompoucen*

Blister 4 stuk$O*W

Runderriblappen
Kilo

E L D E R S 6.98

Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

i
Grote

bloemkool
Per stuk

Awiko
Pommes frites

Agria.
Zak 1000 gram

PLUS
Vrij vastkokende

aardappelen
Redstar.

Zak 5 kilo

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
et bestemd voor wederverkc iqen en/of zetfouten voorbehouden.

••PLUS Opgeteld de beste!
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