
Woensdag 12 januari 2005

66e jaargang no. 46

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - UNDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Gibo Groep Vorden
blij met nieuwe

m GIBO Groep

V.l.n.r. boven: Freddy van Ditshuizen, Ronnie Derksenjos Boerstoeljan Sprukkelhorst, onder: Hetty van den Barg, Rita Boode-van den Barg

"Wij zijn uitermate tevreden met onze nieuwe locatie aan de Diensten-
weg 3. Voldoende ruimte voor verdere toekomstige uitbreiding.
Momenteel werken hier zes personen. Dat worden er binnenkort tien,
want er worden wat werkzaamheden vanuit onze vestigingen in Groen-
lo en Doetinchem naar Vorden overgeheveld. Dat is namelijk ook de
doelstelling van de Groep, de kantoren moeten minimaal met tien
medewerkers bemand zijn. Een aantal dat in Vorden de komende jaren
ongetwijfeld nog zal worden uitgebreid, want de perspectieven lijken
goed", zo zegt Freddy van Ditshuizen, cliëntadviseur van de Gibo Groep
Vorden. De dagelijkse leiding van de vestiging in Vorden is tevens in
zijn handen.

De Gibo Groep Vorden heeft zich op
l januari 2004 aan de Raadshuisstraat
22 gevestigd. Toen werd het daar ge-
vestigde administratiekantoor Rob-
bers & Partners overgenomen. Freddy
van Ditshuizen: "Wij waren van me
ning dat Vorden een mooie plek is
voor een vestiging. Een plek die ons
veel mogelijkheden kan bieden. Ge-
zien de beperkte ruimte aan de Raad-
huisstraat en gezien onze toekomst-
plannen, zijn wij op zoek gegaan naar
een grotere locatie. En dat hebben wij
hier gevonden", zo zegt hij. De Gibo
Groep (de naam Gibo is "ergens" in
het verleden zomaar door iemand be-
dacht) vindt zijn oorsprong uit de tijd
dat wij in Nederland onder meer de
ABTB hadden.

De agrarische bevolking werd op gege-
ven moment verplicht om de eigen ad-
ministratie bij te houden. Dat deden
ze niet zelf, dat deed onder meer de
ABTB voor hen. Dit alles onder de
naam accountantskantoor ABTB. In
1971 werd het ontkoppeld en werd de
Gibo Stichting opgericht. Freddy van
Ditshuizen: "De Gibo Stichting heeft
geen winstoogmerk, dus ook geen
aandeelhouders. Ons doel is het bie-
den van kwalitatieve dienstverlening
in alle facetten van het ondernemers-
schap tegen de laagst mogelijke kos-

ten. Om dit büjvend te kunnen doen
is een gezond rendement nodig voor
de Gibo Groep, maar winststreven is
altijd ondergeschikt aan de continuï-
teit van de kwalitatieve dienstverle-
ning. Winsten vloeien niet weg naar
vennoten, maar worden gebruikt voor
investeringen in nieuwe technolo-
gieën, educatie en interne organisa-
tie", zo legt hij uit.

"We hebben een Raad van Commis-
sarissen. Verder hebben wij in het
bestuur vertegenwoordigers uit de
standsorganisaties en mensen uit het
midden- en kleinbedrijf. De directeur
voert het beleid uit wat de Raad van
Commissarissen heeft uitgezet", zo
vult van Ditshuizen aan. Het hoofd-
kantoor is gevestigd in Arnhem.

Verspreid over heel Nederland zijn er
63 vestigingen. Het aantal medewer-
kers bedraagt circa 1350. Het aantal
cliënten in de agrarische sector be-
draagt circa 7500. Uit het midden- en
kleinbedrijf (MKB) zijn dat ongeveer
10.500 cliënten. De jaaromzet van de
Gibo Groep bedraagt circa 82 miljoen
Euro.

SPECIALISTEN
De Regio Achterhoek telt zeven kanto-
ren die zijn gevestigd in Doetinchem,

Groenlo, Winterswijk, Lichtenvoorde,
Ulft, Zevenaar en Vorden. Wat Gibo
Vorden betreft "opereert" men in de
gemeente Zutphen, de gemeente Lo-
chem en in een deel van de gemeente
Bronckhorst. De dorpen Zelhem en
Hummelo/Keppel worden vanuit het
regiokantoor in Doetinchem 'bediend',
hi Doetinchem zijn ook enkele specia-
listen werkzaam, waar andere vesti-
gingen, zoals bijvoorbeeld ook Vorden,
een beroep op kan doen. Het totale
personeelsbestand in de regio Achter-
hoek bedraagt ruim honderd. Zoals al
aangegeven werken er in de vestiging
Vorden zes personen (een verdubbe-
ling vergeleken bij het onderkomen in
de Raadhuisstraat): Jan Sprukkelhorst,
Hetty en Rita v.d. Barg en Jos Boerstal
in de functie van assistent accountant,
liselotte Wessels is receptioniste in de
Vordense vestiging, die dus wordt aan-
gestuurd door Freddy van Ditshuizen.
En zo zegt laatstgenoemde: "De ver-
houdingen in het klantenbestand lig-
gen in Vorden, wat betreft de particu-
liere sector en het midden- en klein-
bedrijf, beiden op 20 procent van de
omzet. Zestig procent komt uit de
agrarische sector. Ondanks een terug-
gang in het aantal agrarische bedrij-
ven, toch een omzetstijging. De bedrij-
ven die door zijn gegaan, zijn groter
geworden. Bovendien zijn de afgelo-
pen jaren en nu nog steeds, heel wat
klanten van de concurrentie naar ons
over gestapt.

NIEUWSBRIEVEN
Je moet de cliënt er blijvend van over-
tuigen dat wij het beter doen. Wij ad-
viseren in feite "door het hele jaar
heen". Zo krijgen de klanten elke twee
maanden een nieuwsbrief met infor-
matie over de laatste actuele zaken.
Bovendien hebben wij in de regio Ach-
terhoek twee specialisten, die hun
kennis hebben op het gebied van mi-

Een 'zonnebloem'
jubileert!
De afdeling Vorden van de Zon-
nebloem heeft mevrouw Marietje
Siemes in het zonnetje gezet.

Dit vanwege het feit dat zij al 12,5 jaar
als vrijwilligster werkzaamheden voor
de afdeling verricht. Mevrouw Ria
Klein Kranenbarg, overhandigde de ju-
bilaresse namens het regiobestuur,
een oorkonde met bijbehorende speld.
Ria roemde de verdiensten van Marie-
tje Siemes en haar trouwe lidmaat-
schap. 'Het thema voor 2005 is 'Samen
Doen'. Ik hoop dat jij nog vele jaren
het werk voor de Zonnebloem mag
blijven doen', zo sprak zij. Marietje Sie
mes kreeg van de afdeling Vorden een
prachtig boeket bloemen aangeboden.
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lieuvergunningen, bouwvergunnin-
gen zodat zij de agrariërs goed en des-
kundig kunnen adviseren hoe zij op
dat soort vergunningen kunnen inspe-
len. Verder verzorgen wij samen met
de klant de fiscale zaken. Wij geven be-
drij fsvergelijkingen waarmee hij zijn
voordelen kan doen, zodat hij zich
met anderen kan meten.

Ook adviseren wij op het gebied van
de BTW. Zijn er boeren die willen emi-
greren, dan kunnen wij fiscale mede-
werking verlenen. Voor de Gibo Groep
Vorden nog voldoende groeimogelijk-
heden in deze sector", zo zegt Freddy
van Ditshuizen die aangeeft dat deze
groeimogelijkheden er in het midden-
en kleinbedrijf ook nog volop zijn.

Onze kracht is dat wij adviseurs in
dienst hebben die kunnen aangeven
hoe een bedrijft functioneert. We be
geleiden niet alleen startende onder-
nemers, ook het aantal franchisene-
mers dat met ons in zee gaat, neemt

Nieuws & informatie
'!- in het hart van Contact

toe. Ook voor de zelfstandige onder-
nemer kunnen wij eveneens een grote
rol van betekenis spelen".

Freddy van Ditshuizen vertelt vol trots
dat de cliënt vanaf l maart aanstaan-
de via internet "on line" kan boekhou-
den. Dit onder de naam "GIBOnet On
Line Boekhouden". De klant kan di-
rect op het bedrij fsnetwerk inloggen.
Dus "thuis" de boekhouding doen.
Wat betreft de naamsbekendheid van
de Gibo Groep wijst van Ditshuizen op
het belang van sponsoring.

"Niet overal aan meedoen, maar zorg-
vuldig afwegen wat voor ons als Gibo
belangrijk kan zijn. Zo sponsoren we
bijvoorbeeld de Zelhemse paardenda-
gen. Ook zijn wij één van de acht
hoofdsponsors bij de voetbalclub "De
Graafschap" in Doetinchem. Als Gibo
Groep Vorden zijn wij ook als sponsor
aan het internationale Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi verbonden", zo
zegt Freddy van Ditshuizen.

Concordia
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 verschillende
muziekstijlen de revue zullen passe-
ren. Voor de pauze worden er een aan-
tal concertwerken ten gehore gebracht.

Na de pauze wordt het programma
vervolgd met popmuziek uit vervlogen
tijden. Hieraan verleent basgitarist
Ard Schouten zijn medewerking.

Ook de drumband van Concordia zal
voor het voetlicht treden. Zij staan

sinds januari 2004 oJ.v. Mike de Geest.
De band brengt werken van diverse
componisten ten gehore waarbij enig
spektakel niet geschuwd wordt.

Het harmonieorkest staat onder lei-
ding van Hugo Klein Severt. Het con-
cert begint 's morgens om 11.30 uur.

GRATIS*
RUIT

REPAREREN?
Zie elders in deze krant

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENPOST 11 KI' SIMT! AAI. 09(K) - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 januari 10.00 uur ds. J. Kool avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 januari 10.00 uur Frater Broekman/de heer
Baauw.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 januari ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. D.
Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 januari 10.00 uur Woord-XCommunieviering
m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 januari 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 16 januari 10.00 uur Oecumenische dienst.

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

Tandarts
15-16 januari JJ. De Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
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.

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.

Pedicure
Mevrouw Kamphorst tel. (0575) 55 34 72; mevrouw
Moktónk-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 T)e 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 H
'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.

Welzijn Ouderen Vorden (WOV)
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via de WOV (0575) 55 34 05
of via de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmering info/aanvraag bij de WOV.
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 WOV, tel.
55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de
WOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de WOV. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderen-
zorg Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de WOV, tel.
55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de WOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.). Info WOV, tel.
55 34 05
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen.
Informatie bij de WOV, 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.

Storingen
Storingsnummer voormalige gemeente Zelhem (voor
stormschade, gaten in de weg, wateroverlast en milieu-
schade), tel. (06) 65 07 93 83.
Voor storingen aan het (druk-)rioolsysteem kunnen alle in-
woners rechtstreeks contact opnemen met: Dusseldorp BV,
tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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.

• 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.

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

• Een goed gezond 2005
voor binnen- en buitenkant.
Kom gezellig aan, ik vertel u
graag meer. Sisca Berendsen,
Zelhemseweg 43, Hengelo
(0575)4636 10.

• Camavalskleding te huur.
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen, tel. (0575) 45 20 01.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. (0575)461670
of 46 37 43.

• De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubel verkoop
van 9.00 tot 12.00 uur aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.

• 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.

0 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.

• Ontdek de kracht van
Aloë Vera! Uw verkooppunt
voor uw producten. Tevens
ben ik op zoek naar ent-
housiaste medewerk(st)ers!
Goede verdiensten mogelijk.
J. Keijser, tel. 52 57 86.
www.aloevera-zutphen.nl

WINTERWONDER-
LAND

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

Vlaai van de week:

Hazelnootbavaroisevlaai

6-8 stukken € OaSjO

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren bus
broden € 4.00

Weekendaanbiedingen:
Vicornbrood
Muitivitaminenmeergranenbrood

€1.95
Humpkeskoek

Ouderwets lekkere koek € • • • O

• Met het nieuwe SHAPE
WORKS van Herbalife is
afslanken nog makkelijker ge-
worden! Probeer het ook eens
met de 30 dagen garantie
loopt u geen enkel risico.
Nieske, tel. (06) 54 32 66 69.

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51601 516.

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

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

• Stuntprijzen! Zonnehe-
mels/banken vanaf € 125,-
nieuw in doos. Rechtstreeks

verkoop vanaf magazijn. 12
modellen, kijken na telefonische
afspraak (06) 53 31 77 90,
Halle.

• Te koop: Mooi droog
Hooi, tel. (0575)55 1548.

• Kranenburg* Carnaval:
4 feb.: playbackshow, 5 feb.:
groot Caranavals bal met
onthulling Prins, 6 feb' kin-
der Carnaval en Kas Bend-
jen.

• Vrij. 14 jan. 19.00-21.00
uur verkoop kinderkleding
t/m maat 128. Ook veel 2e
hands kinderkleding. Stati-
onstraat 18 Ruurlo.

41 Nieuw jaar, nieuwe rode
wijn. Uit Zuid-Afrika nu bij
Wereldwinkel Vorden, voor
€ 4,49 voor u!

• Per direct tijdelijk te
huur royaal bovenh. met zol-
der in Ruurlo tel. 06-21 59 73
72

De kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad 'echt' gelezen.

Oude trouwring veranderen in
modern sieraad v.a. € 25,-

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galleestr. 8 Vorden 550725

De Ro/(

Nu in Ruurlo:

„Het Nagelhuus"

allround
nagelstyling

manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

tel. (0573)49 1869

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

Kijk voor nieuws ook op:

Dagmenu's
12 t/m 18 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 12 januari
Bospaddestoelensoep / kipsaté met pindasaus, nasi en atjar-
salade

Donderdag 13 januari
Zuurkool oven schotel met ananas, braadworst en jus / vla flip
met slagroom

Vrijdag 14 januari
Mosterdsoep / spareribs met zigeunersaus, frieten en salade

Maandag 17 januari
Gesloten

Dinsdag 18 januari
Wiener schnitzel met frieten en salade / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 56 15 19
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
>^~v Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
/ en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

/^flv bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten H Bistro De Rotonde team



Dolgelukkig zijn wij met de geboorte
van ons dochtertje

Floor
zusje van Lotte en Torn

31 december 2004

Axel Reinders en Mirjam Hoenink

Bellenbroeksdijk 9B
7137 HD Uevelde

Op 17 januari 2005 zijn wij

Hans Rouwen &
Dinie Rouwen-Wagenvoort

25 jaar getrouwd.

Wij willen dit vieren op vrijdag 21 januari 2005.

Iedereen die ons hiermee wil feliciteren is van
harte welkom op de receptie die wordt gehouden
van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel-Restaurant Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

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'
100, 4800 CC Breda Postbank l O 98 510

E-mail infotözonnebloem nl lnternetwww.zonnebloem.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

XEETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAALP

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

Donderdag 27 januari

Dartdemonstratie
m.m.v. Colin Monk en Russ Braij

Entree € 6,00. Kaarten in voorverkoop.

Zondag 13 februari

Frühschoppen
m.m.v. Isseltaler

Aanvang 11.30 uur. Entree € 8,00 ind. kop koffie.

Kaarten in voorverkoop.

Uw zelfgemaakte erwtensoep
komt uit ónze keuken"

Of er deze winter nu wel of geen Elfstedentocht komt,
onze zelfgemaakte erwtensoep gaat er altijd wel in.
Een rijkgevulde maaltijdsoep met heerlijke stukken
rookworst. Het enige dat u zelf hoeft te doen is de

soep op 't vuur zetten en opeten.
«Met roggebrood natuurlijk.

Keurslagerkoopje

Varkensoesters

Weekaanbieding

Scharrelsalade

Speciaal

Uienkruier

Weekaanbieding

Erwtensoep

Weekaanbieding

Kippenpoten

4 stuks €

100 gram €

100 gram €

500 gram €

5 stuks €

5oo
O»
1.»
1"
398

Vleeswarentrio

100 gram Coburger rauwe ham
100 gram Boterhamworst +
100 gram Leverkaas ** go

samen voor de prijs van : € •• •

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

OPRUIMING

Super aanbieding
* TOWARD ^

Eetkamerset in mixwood met rvs en lederen eetkamerstoel

Eetkamertafel 200 cm. 1.245,- NU 995,-

Eetkamerstoel 235,- NU 179,-

VOOR MENSEN DIE VAN
WONEN WETEN

M U B N

Kom kijken

en profiteer nu

van onze

exclusieve

aanbiedingen

uit de
NOVASTYL-

collectie!

Tevens

opruiming

van diverse

showroom-

modellen

tegen sterk

verlaagde

prijzen!

16 januar

11-17.00 ui

• Zitgroepen
• Zitbanken
• Salontafels
• Wandmeubelen
Clubs
Relaxfauteuils

Slaapkamers
Boxsprings
Lattenbodems
Matrassen

• Waterbedden

Overgordijnen
• Vitrages
Vloerbedekking

• Zonwering
• Laminaat

WEHLSEWEG 4 KILDER - TEL. 0314 683041

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur. Koopavond: vrijdag tot 21.00 uur - a.s. zondag 16 januari geopend van 11.00 - 17.00 uur.
A/8 - afrit 2 Wehl l Kilder, richting Kilder. Na 500 meter...Bulsink Meubelen

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,60%
Bel direct 10573) 40 B4 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

A C T I E ! A C T I E ! A C T I E !

Dinsdag Schoteldag
- Shoarmavarkensvlees schotel € 7.-
- Kip shaslik schotel € 7.-
- Sparerib schotel € 7.-
Alle schotels worden geserveerd met aardappels,
salade, appelkommersalade, pitabroodjes & saus

Donderdag Pizzadag
(alle pizza's voor € 5,50)

Grillroom/Pizzeria Amon
Dorpstraat 32 Vorden
Tel (0575) 55 35 35
Openingstijden: Di. t/m Do. 15.00-22.00 uur

Vr t/m Zo. 14 00-22 00 uur
Vanaf april ook op maandag geopend

U belt - wij bezorgen
Bezorgkosten

Vorden: € 2.-
Buiten Vorden: € 3,50



Mannenmode

McGregor

Arrows

Camel Active

New Bondstreet

Tenson

Brax

Frans Molenaar

Ledub

U I T V E R K O O P

HALVE PRIJS
50% KORTING
OP DE Hl i WIN! iRCOL ECT

Damesmode

Basler

Delmod

Frankenwalder

Gerry Weber

Rosner

Articles

Gardeur

Olsen

Seda

TEUNISSEN
M O D E

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

Opnieuw winst voor Martine Dijkman K3 toernooi
Na de behaalde winst
voor Martine Dijkman
twee weken geleden in
Enschede bij het K3 toer-
nooi, heeft Martine op-
nieuw een toernooizege
binnengehaald. Dit maal
speelde ze het door T.V.
de Molen georganiseerde
K3 toernooi in Leeuwar-

den. Ze won vier partijen
op rij en gaf in totaal
maar zeven games af aan
haar tegenstandsters.

Martine kwam uit in het
onderdeel meisjes t/m 16
jaar. De eerste wedstrijd
speelde ze tegen Marte Tiel
en won met 6-0/6-0. Een

zeer overtuigend begin.
Daarna was haar volgende
tegenstandster Marinka
Karsemeijer. Ook zij moest
er aan geloven. Martine was
weer duidelijk de sterkste.

Ze won met 6-1/6-0. In de
derde partij kwam ze tegen-
over de als eerste geplaatste

Marloes Steenbergen uit
Emmen te staan. Martine
won wederom, nu met de
standen 6-2/6-2.

hi de finale moest Martine
het opnemen tegen haar
tennisvriendin Miriam
Westerink uit Rheden. Ook
hier was Martine wederom

de sterkste, ze won de partij
met 6-0/6-2.

Martine zal, door zowel het
winnen van het toernooi in
Enschede als in Leeuwar-
den, weer punten erbij krij-
gen zodat ze weer zal stij-
gen op de Nationale Jeugd-
ranglijst.

Rijbewij skeuring
70-plussers ook
in 2005 goedkoop
De eerste medische keuringen van 70-plussers voor
vernieuwing van het rijbewijs in 2005, vinden plaats
op zaterdag 22 januari en zaterdag 26 februari in
het Woon- en Zorgcentrum 'De Wehme', Nieuwstad
32, Vorden. Evenals vorig jaar geldt ook in 2005 het
lage keuringstarief van € 25.-

Leden van de seniorenorganisaties ANBO, PCOB en Unie
KBO in de regio's Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Zutphen en
wijde omgeving, kunnen voor aanmelden en verdere infor-
matie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur, terecht bij het se
cretariaat van de ANBO-afdeling Vorden, tel. (0575) 55 20 03.
Ook niet-leden, die de belangenbehartiging van de senioren-
organisaties een warm hart toedragen en ze daarin ook
daadwerkelijk willen steunen door lid te worden, kunnen
eveneens gebruik maken van deze financieel aantrekkelijke
keuringsmogelijkheid. Voor belanghebbende 70-plussers is
er in Vorden maandelijks gelegenheid om de verplichte me-
dische keuring te ondergaan. Het Centraal Bureau Rijvaar-
digheid adviseert om het rijbewijs tijdig op geldigheidsduur
te controleren.

Heilige Pijpcirkel
op Kairosavond
Op dinsdag 18 januari a.s. is de volgende Kairosavond
„Er is meer " bij Pillen 't Zwaantje in het Zwanewiek,
Zieuwentseweg l in Lichtenvoorde. Op deze avond komt
Arend-Jan te Biesebeek de Heilige Pijpcirkel leiden. Deze
sjamanistische ceremonie is een vorm van bidden; bedan-
ken voor alles wat we mochten ontvangen en goede voorne-
mens voor het komende jaar kenbaar maken. Voor aanvang
en in de pauze kunt u kennismaken met Sjany de Graaf,
APS (pijnbestrijdingtherapie) en Gestalttherapie; Alianne
Koning, Kristaltherapie en Magnetiseren; Rob Vos, Tarot;
Mirande Overmaat, Reiki en Agnes Vos en Riet Scheers van
de boekenstand. Voor inlichtingen kan men contact op-
nemen met Nardie Krabbenborg. Zie voor meer informatie
de advertentie elders in deze krant.

Doelgericht adverteren?

ggelaar

Vorden

Wichmond

D&tdfii

Holterhoek CONTAGf

Mede

drukker i j

Harreveld ML Vra9ender

X&ëetinctafoi Uzevoorde \ Hee|weg /xlJchtenvoord

Xsiangenburg \
'-stendorp

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@contact.nlWeevers



Donderdag in Warnsveld:

Gratis* ruit repareren
GRATIS*
REP-

•GRATIS VOORRUIT REPAREREN
EN RUIT INSPECTEREN VANAF WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in zijn geheel uit. De
huidige gelaagde ruiten doen dat wel-
iswaar niet, maar scheuren veelal in
een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar! Dat betekent
uiteindelijk toch weer een tijdrovende
ruitvervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico van
normaal € 136,-. Echter, bij een WA-
Plus, WA-Extra, Casco of All-Risk verze
kering is harsreparatie van de ster vrij-
wel altijd zonder kosten. Sterreparatie
is daarom veel aantrekkelijker dan
vervanging! Verzekeraars hebben dan
ook voorkeur voor harsreparatie bo-
ven vervanging.

TECHNISCH ONDERZOEK:
VORST + PEKEL GEEFT 3000 MAAL
GROTERE DOORSCHEURKANS!
Op gelijmde voorruiten staan enorme

spanningen. De stijfheid en daarmee
de sterkte van de carrosserie wordt
voor 40% bepaald door een goede, ver-
lijmde voorruit. Een zwakkere voor-
ruit betekent dus een zwakkere auto.
Breuken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breukjes
zetten uit bij nachtvorst en zorgen
voor grote spanningen, die doorscheu-
ren van de voorruit veroorzaken. Ook
het dichtgooien van een deur (lucht-
druk) veroorzaakt extra spanning.

De kans op doorscheuren is meer dan
50% (!). Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden: laat de ruit
niet barsten! Bent u voor ruitschade
verzekerd en wordt u doorverwezen
naar een ruitschadespecialist, dan
kunt u bij Automark terecht. Auto-
mark werkt voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzeke
raar. Voor de klant zijn er geen kosten

of moeite verbonden aan ruitrepara-
tie. De klant betaalt geen eigen risico
en heeft geen no-claim verlies (behalve
bij Centraal Beheer). Automark ge
bruikt voor reparatie de meest moder-
ne harsinjectie methode. Bij ruitrepa-
ratie moet de laatste groene kaart wor-
den meegebracht voor de juiste verze
keringsgegevens.

GOEDKOOP KENTEKEN GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten kost tegenwoordig slechts
€ 15,- per auto, inclusief twee waar-
schuwingsstickers. Voor € 5,- extra
wordt een speciale reflectielaag over
de gravures aangebracht, waardoor de
gravures bij regen en 's avonds goed
zichtbaar blijven. Graveren helpt te
gen diefstal: wil een dief een gestolen
auto verkopen, dan moet hij alle rui-
ten met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

GRATIS VOORRUITINSPECTIE
OP DE PARKEERPLAATS VAN
WINKELCENTRUM DREIUMME
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Warnsveld voor een
actie Ruit Repareren / Kenteken Grave
ren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis geïnspec-
teerd en krijgt men een deskundig en
vrijblijvend advies m.b.t. eventuele be
schadigingen. Men hoeft niet van te
voren een afspraak te maken: voor
Voorruitinspectie of Ruitreparatie
meldt men zich direct bij de repara-
teur. Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, Casco en All-Risk verzeker-
den geheel zonder kosten. Voor de
juiste verzekeringsgegevens moet bij
reparatie wel de laatste groene kaart
worden meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt! Let op: deze aanbie
ding geldt niet voor particulier verze
kerden van Centraal Beheer. Donder-
dag 13 januari kunt u terecht van
9.00 tot 1630 uur op de parkeer-
plaats van Winkelcentrum Drei-
umme. Bij regen kunt u rustig in de
auto blijven zitten. Let op de gele tent
van Automark

De Graafschaprijders eerste in
Toerkampioenschap

De Vordense Auto en Motorclub de
Graafschaprijders is voor de eerste
maal Ie geworden in het toerkampi-
oenschap van de KNMV. (Koninklijke
Nederlandse Motorrijders Vereniging)
Bijgaand een foto van de huldiging

zondag 9 januari in de Reehorst te
Ede.

V.l.n.r.: Martijn Jansen van VAMC de
Graafschaprijders, MTC Noord en de
BMW dub Nederland.

MTC Noord heeft 13 jaar op rij dit
kampioenschap behaald, en ze bieden
na de huldiging hun collega's uit Vor-
den een Friesche kruidkoek aan.
De huldiging werd met 24 leden zeer
goed bezocht in Ede.

Discodansen voor Azië in City lido
Aktie 555 en officiële opening Club de Reau op 15 januari
Het optreden van het discogezel-
schap Band Of Glory aanstaande
zaterdag 15 januari in City Lido
aan de Kerkstraat in Groenlo, zal
voor een groot gedeelte in het te-
ken van de hulp aan de slachtoffers
van de zeebeving in Azië.

De band maakt een substantieel ge
deelte van hun gage over aan giro 565,
namelijk € 555,-. Daarnaast zullen er
voor een bepaald sympathieke prijs
cd's te koop zijn waarvan de volledige
opbrengst naar hetzelfde goede doel
gaat. Ook City Lido doet een duit in
het zakje. Alle bezoekers die voor
22.30 uur binnen komen hebben gra-
tis entree. Deze gelden worden even-
eens overgemaakt naar giro 555.

Band of Glory is een uit de kluiten ge
wassen, bepaald vrolijk te noemen
band die zich heeft toegelegd op het
spelen van disco- en fuifhummers uit
de jaren '70. Onvergetelijke Toppop-
hits als Relight My Fire, Stayin Alive en
Everyone's A Winner en al even swin-
gende nummers van o.a. ABBA, Vülage
People en K.C. & the Sunshine Band
passeren de revue. Gekleed in bijpas-
sende wijde discobroeken, opgetuigd

met afro-pruiken en voorzien van alle
mogelijke glittertjes, zorgt Band Of
Glory voor een feest van herkenning
waarbij zelfs de meest notoire barhan-
ger vanzelf gaat dansen.

Hoeveel er uiteindelijk aan giro 555
zal worden overgemaakt, is uiteraard
nu nog onbekend maar hoe groter de
opkomst en hoe meer cd's er worden
verkocht, hoe meer er uiteindelijk
naar Azië gaat. De Band of Glory be
gint zaterdag om 23.00 uur en de dis-
co-party duurt tot een uur of 3 's
nachts. Resident in het City Theater is
Michel.

Tevens wordt op de 15e januari Club
de Reau officieel geopend. Club de
Reau was met Kerst reeds in gebruik
genomen, doch deze zaterdag wordt
aan de opening een extra feestelijk
tintje gegeven. Deze door de bezoekers
zeer goed ontvangen club bestaat uit
een lounge en een dansgedeelte op
verschillende niveaus. Resident in
Club de Reau is DJ Milo en DJ Ruud.
Ook zijn deze avond uiteraard de Irish
Pub, de Soulkitchen met Daniël, het
Classic café en het Feestcafé met Mark
geopend.

Nieuwjaarsvisite 'Oud Vorden'
Woensdag 5 januari jl. werd de
nieuwjaarsvisite gehouden van de
Oudheidkundige Vereniging 'Oud
Vorden' in de zaal van 'De Herberg*.

Een zeer goed gevulde zaal genoot van
'de drie Jantjes' uit gelselaar, die met
hun liedjes en sketjes in het dialect de
leden zeer goed vermaakten. Hilariteit
ontstond toen drie manneljke leden

aan het houtzagen werden gezet en
drie vrouwelijke leden aan het panne
koekenomgooien. De prijsuitreiking
hiervan zorgde voor nog grotere hila-
riteit.

De oliebollen en nieuwjaarsrolletjes,
gebakken door enkele bestuursleden,
smaakten prima en er kan teruggeke
ken worden op een prettige avond.

Jaarvergadering NJ5.V.P.
Woensdagavond 19 januari a.s. in 'De Herberg'
De opening wordt gedaan door
onze voorzitster Marjo Godtschalk
en de verslagen van secretaris en
penningmeester en alle commissie's
en clubs binnen onze vereninging.

Bij de bestuursverkiezing nemen we
afscheid van Toos Bargeman, het be

stuur stelt voor aan de leden Hermien
van Asselt, tegen kandidaten kunnen
vergezeld van 10 handtekeningen vóór
aanvang van de vergadering ingele
verd worden bij het bestuur.

m de pauze een kleine verloting daar-
na een leuke muzikale verrassing,

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 - Harlingen - Hengelo - Lunteren - Putten - Rijssen - Tubbergen -
Winterswijk - Zeist

Edah
Lekker goed, laagste prijzen, l



Thijs van Amerongen naar wereldkampioenschappen veldrijden!

Tijdens Nederlands kampioenschap:
44 seconden tekort voor podiumplaats!

Dankzij een. eervolle 4e plaats, zaterdagmiddag behaald tijdens het Ne-
derlands kampioenschap veldrijden in Zeddam, is Vordenaar Thijs van
Amerongen opgesteld in het Nederlands team dat in het weekend van
28/ 29 januari aanstaande zal deelnemen aan het wereldkampioen-
schap. Van te voren was aangegeven dat de beste vijf tijdens het NK in
Zeddam, in Sankt Wendel La Duitsland (tegen de grens met Luxemburg)
namens Nederland aan de start mogen verschijnen.

Thijs startte zaterdagmiddag in Zed-
dam bij de Beloften, ook wel Neo/Elite
amateurs genoemd. De Vordenaar was
niet alleen. Hij werd vergezeld door
zijn naaste familie, vrienden en beken-
den en niet te vergeten de leden van
zijn eigen wielerclub R.T.V. Vierakker/
Wichmond die hem gedurende de
race luid aanmoedigden. "Zo'n onder-
steuning stimuleert wel, je hoort de
aanmoedigingen, maar uiteindelijk
moet je het toch alleen doen", zo
sprak Thijs een paar uren na de wed-
strijd op nuchtere toon. Het wielerta-
lent had alweer andere dingen aan
zijn hoofd, druk bezig met het schoon-
spuiten van de fiets, een ritueel dat ui-
teraard ook bij een topsporter hoort!

Over de wedstrijd zelf zegt hij: "Het
parcours was voor mij te licht, te
"schoon". Ik heb liever een zwaarder
parcours, lekker door de modder fiet-
sen, dat ligt mij veel beter". Thijs van
Amerongen had een kopstart, maar
zag toch al vrij snel de Brabander Lars
Boom uit Vlijmen uit het peloton weg-
rijden. "Lars is de sterkste in onze klas-
se. Gewoon heel erg moeilijk om hem
te kloppen. Na drie ronden gingen we
met zijn vieren in de achtervolging,
waarbij we wel wisten dat een tweede
plek achter Lars het hoogst haalbare
zou zijn. Ik gaf mij zelf ook wel kans
op die tweede plek mede doordat ik
die andere drie, Bart Dirkx, Sebastian
Langeveld en Eddy van Ijzendoorn dit
seizoen al eens had geklopt.

Helaas op gegeven moment tuimelde
Bart Dirkx bij een afdaling van zijn
fiets. De viel over hem heen en dat kost-
te veel tijd. Eddy van Ijzendoorn maak-
te van de valpartij gebruik en reed
hard door, hetgeen hem uiteindelijk
de tweede plaats opleverde. Ik pro-
beerde nog wel voor de derde plek te
gaan. Sebastian Langeveld klopte mij
in de slotfase. Toch ben ik met deze
plek op ruim één minuut achterstand
op de kampioen Lars Boom tevreden,
terwijl ik mij deze dag niet echt super
voelde", zo bukt Thijs van Amerongen
terug.

Een jaar geleden was hij nog junior
(16/17 jarigen). Toen werd hij in janua-
ri in Heerlen kampioen van Neder-
land. Dit seizoen rijdt Thijs dus bij de
Beloften (leeftijds categorie 18-23 jaar)
Dus als één van de jonkies een prima
prestatie door bij zijn eerste Neder-
landse kampioenschap in deze catego-
rie tijdens het NK als vierde te finis-
hen. Thijs: "Natuurlijk is het leeftijds-
verschil groot, maar terugkijkend
moet ik zeggen, is mij de overgang
best wel meegevallen. Om meer
kracht te krijgen zal ik nog wat harder
moeten trainen," zo zegt de jeugdige
Vordenaar.

TRAININGEN
Dat deze trainingen zijn vruchten al
heeft afgeworpen, bewijzen de resulta-
ten die hij de laatste maanden heeft
behaald. De "victorie" begon eigenlijk
al in het weekend van 3/4/5 september
toen hij de "West Brabantse Pijl" op
zijn naam wist te schrijven. Een meer-
daagse wegwedstrijd die op de vrijdag-
avond begon met een koers over 100
kilometer waarbij Thijs als tweede ein-
digde. Zaterdagmorgen won hij de
tijdrit. Na de wedstrijd op de zaterdag-
middag bleef hij leider van het klasse-
ment. De vierde plaats op zondag 5
september was voor Thijs voldoende
om de "West Brabantse Pijl" winnend
af te sluiten.

Na het wegseizoen, werd gas terugge-
nomen en bestond de maand oktober
en de eerste weken van november voor
Thijs van Amerongen uit trainingen
volgen, als voorbereiding op het veld-
rijden- seizoen. En ook dat gaat hem
tot dusver goed af. Zo won hij bijvoor-
beeld in november een veldrit in Aal-
ten. Tijdens de nationale cyclo cross
rondom kasteel Vorden

(begin december) behaalde Thijs bij de
"Elite/ Neo's" een fraaie derde plaats.
Daarnaast nog enkele aanspreekbare
resultaten zoals onlangs in Surhuister-
veen toen Thijs tussen profs en ama-
teurs naar een eervolle 8e plaats spurt-
te.

De komende weken verschijnt hij nog
aan de start tijdens een wereldbeker-
wedstrijd in Hoogerheide en in Frank-
rijk. Thijs: "Behalve deze wedstrijden
staan er voor onze ploeg (het Neder-
lands team, red.) nog een paar trai-
ningskampen in Nijmegen op het pro-
gramma. Dit als voorbereiding op het
WK in Duitsland, waar Lars Boom de
kopman van de Nederlanders zal zijn.

Wanneer het WK achter de rug is, ga
ik een maand rusten, om mij dan ver-
volgens voor te bereiden op het weg-
seizoen dat in maart van start gaat",
zo zegt de jeugdige Vordenaar.

In 2004 schreef Thijs van Amerongen
geschiedenis door in één jaar aan twee
verschillende wereldkampioenschap-
pen mee te doen. Het eerste was het
WK veldrijden voor junioren, eind ja-
nuari in Frankrijk.

Ondanks valpartijen en een lekke
band, toch een eervolle 8e plaats. Ik
oktober nam hij in Italië op de weg
aan twee onderdelen deel. Eerst een
tijdrit in Bardolino, waarbij Thijs in
een gezelschap van 75 coureurs, op de
25e plaats eindigde.

Een paar dagen later eindigde hij tij-
dens de wegwedstrijd in de midden-
moot. Of het jaar 2005 voor de Vorde-
naar opnieuw deelname aan twee
WK.' s oplevert, zal de toekomst leren.
In elk geval ligt de eerste (veldrijden)
in Duitsland in het verschiet. En wat
denkt Thijs zelf over zijn nabije wieier-
toekomst? "We zien wel", zo zegt hij!

Meisjes BI Pelgrum-Dash naar halve finale open
clubkampioenschappen na overwinning op Arke-Pollux
In een zinderende kruisfinale heb-
ben de meiden van Dash het BI
team van Arke-Pollux met 2-1 ver-
slagen. De derde set eindigde in 16-
14. Door deze overwinning heeft
Dash zich geplaatst voor de halve
finaleronde die op zaterdag 12 fe-
bruari plaatsvindt. Arke-Pollux
komt met het hoogste damesteam
uit in de eredivisie en steekt veel
energie in de jeugdopleiding. Ook
Dash legt zich toe op een goede
jeugdopleiding en niet zonder suc-
ces, zo blijkt. Vooral in de laatste
set toonden de meiden een grote
mentale veerkracht, door een 8-3
achterstand uiteindelijk gelijk te
trekken tot 10-10 en daarna door te
vechten voor elke bal, waarbij in
vaak zeer lange rally's verdedigend
veel goed werk werd verzet. Om in
de kruisfinale te komen moest
Dash eerst de poule winnen of
tweede worden.

De eerste wedstrijd, tegen Tornado uit
Geesteren, de favoriet voor de eerste
plek in de poule, ging moeizaam van
start. Door teveel servicefouten wer-
den veel punten aan Tornado cadeau
gegeven. Aanvallend kwam Dash niet

uit de verf omdat de servicedruk van
Tornado hoog was, waardoor passing
en spelverdeling moeizaam verliepen.
De tweede set gaf een heel ander
beeld. Dankzij een enorme inzet van
Dash werd een voorsprong opge-
bouwd die tot dicht aan het eind van
de set werd vastgehouden. Aan het
einde had tornado door opnieuw een
hoge servicedruk nog juist de kracht
om deze set in haar voordeel om te
buigen: 23-25.

De tweede wedstrijd, tegen Devoko uit
Denekamp, werd door degelijk spel
van Dash omgezet in een 2-0 overwin-
ning. Dash serveerde goed, de vaak
fraaie rally's werden vaak in het voor-
deel van onze meiden beslist. Setstan-
den: 25-17 en 25-20.

De derde en laatste poulewedstrijd te
gen Volley 68 uit Losser moest mini-
maal gelijk worden gespeeld omdat
beide teams evenveel setpunten had-
den. Bij een gelijke aantal setpunten
zou het totaal aantal punten voor en
tegen de doorslag geven. In de eerste
set waren beide teams aan elkaar ge-
waagd. Zowel Volley 68 en Dash speel-
den goed volleybal met lange rally's en

degelijk aanvallend spel. Volley '68
wist door net wat meer aanvalskracht
aan het langste eind te trekken en
won de set met 25-22. De tweede set
moest dus door Dash gewonnen wor-
den om een plaats in de kruisfinale te
krijgen, waarbij Volley '68 niet teveel
punten mocht maken. Een bijna on-
mogelijke opgave voor Dash. De mei-
den gingen echter bijzonder gedreven
van start met een aantal uitstekende
servicebeurten, waardoor Volley '68
aanvallend niet meer uit de verf
kwam. Dash wist dan ook in de rally's
goed te profiteren van de chaos bij de
tegenstander, waardoor Dash meer
druk kon zetten en snel kon scoren.
Deze set werd door Dash met 25-11 ge-
wonnen. Nadat de rekenmeesters hun
werk hadden gedaan bleek dat met
een verschil van slechts drie punten,
Dash door mocht naar de kruisfinale
tegen Arke Pollux, die uiteindelijk na
een bloedstollende derde set met 16-14
werd gewonnen.

Voor het eerst in de geschiedenis van
Dash mag een meisjes B-jeugdteam
zich in de halve finales gaan meten
met de beste jeugdteams van Neder-
land.

Lopen voor Azië

Samen met Z@ppelin bouwen
aan een school in Azië
Basisschool De Vordering

Nu de kerstvakantie weer voorbij is
en alle kinderen weer samen ko-
men op school, is het onderwerp
van de dag natuurlijk: De zeebe-
ving in Azië.

Team en Ouderraad van basisschool
De Vordering hebben het besluit geno-
men om niet alleen te praten over de
ramp, maar om ook daadwerkelijk
wat te doen voor de getroffenen in
Azië. We doen mee aan de actie: Bou-
wen aan een school in Azië. Middels
het houden van een sponsorloop wil-
len we zoveel mogelijk geld bijeen krij-
gen. De opbrengst van de loop gaat
naar de Z@ppelinactie.

Op hun website kan het ontwerpen en
de bouw van de scholen op de voet

worden gevolgd. De school kan bijdra-
gen aan de bouw door onderdelen als
materialen, bouwvakkers en de inrich-
ting aan te klikken voor het bedrag
dat wij op school hebben ingezameld.

Volgende week wordt de sponsorloop
gehouden. Inmiddels zijn de kinderen
al druk met het zoeken van sponsors.
Zij benaderen daarvoor familie, ken-
nissen, vrienden, maar het kan ook
zijn dat ze bij u aan de deur komen. Al-
le kinderen hebben een begeleidende
brief bij zich, waarop nogmaals het
doel en de opzet van de actie staat ver-
meld. Wij hopen dat u de actie steunt
en dat u de kinderen volop sponsort.
De precieze tijd van de loop en de
opbrengst, zal de komende weken
vermeld worden in het contact.

Nieuwjaarsreceptie LTO Bronckhorst e.o.
in teken opstarten van de afdeling
De TTO Bronckhorsf houdt op vrij-
dag 14 januari in zaal Winkelman
in de Keyenborg een nieuwjaarsre-
ceptie, welke om 20.00 uur begint.
Deze avond staat geheel in het te-
ken van het definitief opstarten
van de afdeling 'LTO Bronkhorst
e.o.' die is aangesloten bij de Gewes-
telijke Land- en Tuinbouworgani-
satie (GLTO).

Eind 2004 betekende namelijk tevens
het einde van de federatie van de 5
onderliggende LTO afdelingen 'Vor-
den/Warnsveld/Zutphen', 'Hummelo
Keppel/Doesburg', 'Hengelo', 'Steende-
ren' en 'Zelhem'.

In de loop van 2004 is, in aanloop naar
de afdeling LTO Bronckhorst e.o., voor
een federatie gekozen omdat de vele
ruimtelijke claims op het buitenge-
bied voor diverse andere functies
naast de landbouw, de behartiging
van de belangen van de landbouw in
vijf gemeenten complex maakt. Door
intensieve samenwerking van de vijf
afdelingen ontstaat er meer financiële
armslag. Ook wordt de mogelijkheid
voor een efficiënte belangenbeharti-
ging binnen de betrokken gemeenten
vergroot. LTO Bronckhorst e.o. hoopt
een stap te zetten naar een organisatie
die toekomstgericht kan werken.

Ook vanwege het samengaan van de
vijf gemeenten in een nieuwe gemeen-
te Bronckhorst, werden binnen de
GLTO afdelingen de eerste stappen
voor één LTO Bronckhorst al in 2002
gezet, zo liet secretaris Bennie Bloe-
mendaal destijds bij de federatiebe-
spreking weten. Petra Schaars- Anker-
smit, voorzitter van de LTO Bronck-
horst e.o. noemt, in een schrijven aan
de leden, 2004 een zeer bewogen jaar.
"Een moeilijk jaar voor de varkens-
houderij, toch üjken de prijzen nu uit
het dal te komen. In de akkerbouw
was het ook allemaal geen rozengeur
en maneschijn. Het groeiseizoen was
goed, maar onder andere door de pro-
blemen met de export naar Rusland
vallen de prijzen ontzettend tegen.

De huidige prijsontwikkeling in de
melkveehouderij baren ook in deze
sector veel zorgen", zo stelt Petra
Schaars die nog even aanstipt dat de
vormingen van de nieuwe gemeente
Bronckhorst ook binnen de LTO afde-
ling veel spanning te zien gaf. "Som-
mige zaken moesten nog snel afge-
handeld worden, andere punten wer-
den doorgeschoven naar 2005". Aan
de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 14 ja-
nuari zal medewerking worden ver-
leend door de Vordense cabaretgroep
"Hoe? Zo!"

Socii nieuws
Socii is afgelopen zondag begon-
nen in het nieuwe jaar met een Mix
zaarvoetbal toernooi in acht pou-
les verdeeld in de sporthal. Daarna
was het gezellig vertoeven in de
kantine voorzien van een lekkere
boerenkoolmaaltijd.

De "opscheppers" Truus en Minie wer-
den door Eelco Pierik nog even in het
zonnetje gezet voor hun in zet, wat
zeer gewaardeerd werd door de da-
mes.

Ook voorzitter Gerrit Hiddink kwam
aan het woord en wenste iedereen de
beste wensen en tussen de verschillen-
de mededelingen door maakte hij ook
bekent dat de trainer Jan Steffens nog
een jaar langer de selectie van Socii
onder zijn hoede neemt.

Voor de rest waren er nog een paar ver-
lotingen met mooie prijzen om de on-
kosten te dekken. Na deze verloting be-
dankte Eelco Pierik zijn medeorgani-
satoren voor het helpen van het orga-
niseren van deze dag.

Na alle toespraken bleef het nog lang
gezellig op sportpark "De Lankhorst".
Aanstaande zaterdag wordt er een on-
derling dart toernooi georganiseerd
voor de leden van Socii waar voor de
opbrengsten ten goede komen van de
jubileumcommissie t.b.v. het zestigja-
rig bestaan van de voetbalverenging
Socii in 2006.

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 3 januari:
Groep A:
1 mw. Walter Küian/mw. v. Gastel 66,3%
2 mw. Gerichhausen/dhr. Hissink 60,0%
3 dhr. Enthoven/dhr. Jansen 58,8%.
Groep B:
1 dhr. en mw. Speulman 63,3%
2 mw. Jansen/mw. Reindsen 61,3%
3 mw. v. Alphen/mw. Warnaar 57,1%

Woensdag 5 januari top' 10:
Groep A:
1 Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 67,08%
2 Mw. Terlouw/Mw. Teering 61,67%
3 Mw. Thalen/Dhr. E. Thalen 57,92%
Groep B:
1 Mw. Le Grand/Mw. v. Gastel 65,00%
2 Mw. Smit/Dhr. Groot Bramel 62,08%
3 Mw. Scholten/Mw. Waenink 58,75%

Nieuwjaarsborrel
voetbalclub Vorden'
De voetbalvereniging "Vorden" organi-
seert op zondag 16 januari in het club-
gebouw aan de Oude Zutphenseweg,
de traditionele nieuwjaarsborrel. Op
deze middag wil men een toast uit-
brengen op een sportief en gezond
jaar 2005.

De bijeenkomst start met een originele
activiteit voor de spelende senioren en
de A-jeugd.



Donderdag in Warnsveld:

GRATIS* RUIT REPAREREN
Donderdag 13 januari
kunt u terecht
op de parkeerplaats van
Winkelcentrum Dreiumme
in Warnsveld en wel
van 09.00 tot 16.30 uur

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK
Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.; Kenteken graveren kost € 15,- per auto. Voor €^5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures
's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ijs- en
zoutkristallen (pekel!) zetten uit en doen kleine barstjes / ster-
retjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens technisch
onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit
doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de APK tot
gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de voorruit door
middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie
voorkomt een dure (eigen risico meestal €136,-!) en tijd-
rovende vervanging van uw voorruit Laat uw ruit niet barsten!

*Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van
harsreparatie is daarom voor bijna alle WA-Pfus, Casco en All-Risk
verzekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper
dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar.

U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies.

U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel uw
laatste groene kaart meenemen.

Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden van
Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere verzekeraars
dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Automark, specialist
in hars reparaties. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis
voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig
advies.

*"Reflectie!aag", "Automark", het "STOP"logo( de kleur "geel", de "vorm tent" en
"Safe Sight" zijn gedeponeerde merken van Automark-Rost.

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaas/innen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelunstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokken wol/b rei wol

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

70 JAAR

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadwertentie

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.

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

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

E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

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

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 4512 86

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

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

HELP AZIË
fex>p een wereldbol

440
voor • •

Hfervangaat 50Ct

naar de slachtoffers in Azië

ineeuwslof

95
nu

Witte bollen

nu 6 voor

Abricozenvlaai

5.90
390

groot

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel (0575) 55 15 14

m^^P .-^^«f^^^^

rada Sports
Open Dag bij

Strada Sports Vorden

Kom zondag 16 januari naar de Open Dag van
Strada Sports Vorden voor een frisse start van 2005.

Van 10.00 tot 13.00 uur bent u van harte welkom.
Onder het genot van een gratis kopje koffie kunt
u kennis maken met ons centrum, onze faciliteiten
en onze lessen.

Bij inschrijving op de Open Dag betaalt u geen in-
schrijfgeld en als u een jaarabonnement afsluit
krijgt u een Polar-hartslagmeter cadeau!

Kom langs en maak kennis met het frt&fun-concept
van Strada Sports en maak een sportieve start in

2005!

Strada Sports Vaasen

KouwenaarspacMS, 8172 E A Vaasen, T 0578 56 00 60, F0578560787

Strada Sports Vorden

Burg. Galleestraat 67a, 7251 EA Vorden, T 0575 554091, F 0575 554097

www.stradasports.nl

Schoonmaakbedrijf

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



50 plus info
Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, tel. (0575) 55 34 05
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur en 's middags op afspraak

Identificatieplicht Computercursus
Vanaf l januari 2005 is iedereen vanaf
14 jaar verplicht om een identiteitsbe-
wijs te hebben en bij zich te dragen
om het op verzoek van de politie te
kunnen tonen.

Een geldig identiteitsbewijs is een pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs.

Een verlopen rijbewijs of paspoortkan
niet meer gebruikt worden evenmin
als een Pas 65+ of een openbaarver-
voerkaart. Een identiteitskaart kunt u
aanvragen op het gemeentehuis, de
kaart is vijfjaar geldig en is goedkoper
dan een paspoort.

Met een identiteitskaart kunt u ook rei-
zen in de meeste landen van Europa.

Senioren die niet in staat zijn om zelf
het gemeentehuis te bezoeken om een
kaart aan te vragen kunnen contact
opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 02 50.

Op 14 februari gaan er weer computer-
cursussen van start. Afhankelijk van
de belangstelling zal er een cursus zijn
voor beginners, een vervolgcursus
Word en Windows, een cursus inter-
net en een cursus digitale fototech-
niek. De bijeenkomsten worden ge-
houden in het Dorpscentrum in Vor-
den en duren anderhalf uur. Ook al
heeft u (nog) geen computer dan kan
het toch interessant zijn om eens ken-
nis te maken. Bovendien kunt u als u
eenmaal wat vaardigheid hebt opge-
daan zelf informatie opzoeken op in-
ternet, bijv. in de bibliotheek
Voor de cursus Digitale Fotografie zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar. Het
is tot nu toe niet gelukt voor deze cur-
sus voldoende aanmeldingen te krij-
gen, hoewel er telkens mensen waren
die zich aanmeldden. Mensen die nog
op de lijst staan van vorige keren wor-
den niet opnieuw benaderd. Was u al-
tijd al van plan om deze cursus te vol-
gen, grijp dan nu uw kans, want de

kans op herhaling is niet zo groot.
Ook voor de vervolgcursus Word/
Windows zijn nog enkele plaatsen.
Aanmelden voor l februari bij Welzijn
Ouderen Vorden, tel. 55 34 05.
Openingstijden: van 9.00 tot 12.00 uur.
Fax 55 52 82,
e-mail: swovorden@hetnet.nl

Maaltijdvoorziening
Wie niet zelf kan of wil koken of voor
wie het moeilijk is om boodschappen
te doen, is het mogeüjk om toch dage-
lijks een warme maaltijd op het menu
te hebben.Via Welzijn Ouderen kunt u
maaltijden bestellen van Apetito. Dit
is een organisatie die diepvriesmaaltij-
den levert. Deze maaltijden worden
één maal per week (op dinsdag) bij u
thuis bezorgd. U heeft een diepvries-
kastje nodig om ze te bewaren en een
magnetron om ze te verwarmen. U
krijgt een brochure met duideüjke af-
beeldingen en beschrijvingen van de
maaltijden en een setje bestelformu-

lieren. Als de maaltijd wordt afgele-
verd, geeft u de nieuwe bestelling
weer mee.Bent u een keer door om-
standigheden niet thuis, dan worden
de maaltijen afgeleverd bij Welzijn
Ouderen en daar in de vriezer be-
waard. U kunt dan in overleg bepalen
wanneer u ze daar ophaalt. Heeft u
een dieet, dan kan daar rekening mee
gehouden worden.
Wilt u slechts enkele keren per week
een kant en klaar maaltijd hebben,
dan kunt u ook één keer in de twee
weken de maaltijden laten bezorgen.
Een doos bevat zeven maaltijden en
kost € 32,55. Soepen en toetjes kun-
nen apart besteld worden.
Wat zijn de voordelen van diepvries-
maaltijden?
• Ze worden op de juiste temperatuur

bij u afgeleverd en zijn daarna ca.
drie maanden te bewaren in de
diepvries.

• Bent u onverwacht afwezig door
bijv. een ziekenhuisopname of gaat
u op familiebezoek dan blijven uw
maaltijden veilig bewaard.

• U bepaalt zelf op welk tijdstip u wilt
eten.

Heeft u belangstelling, neemt u dan
contact op met Welzijn Ouderen. Er
komt dan iemand bij u op bezoek die
alles uitlegt en met u regelt hoe u de
maaltijden betaalt, tel. 55 34 05.
Dagelijks een warme maaltijd is erg
belangrijk voor uw gezondheid.

WegWijZer
Vanaf begin januari is WegWijZer
officieel geopend voor alle inwoners
van Vorden. U kunt er terecht met alle
vragen over welzijn, wonen en zorg en
de consulent zal haar best doen om
uw vraag zo goed mogelijk te beant-
woorden of om op zoek te gaan naar
de instantie die u het beste kan hel-
pen. Als het onmogelijk voor u is om
zelf WegWijZer te bezoeken, kan de
consulent ook een afspraak maken
om bij u aan huis te komen.

WegWijZer is bereikbaar per telefoon,
nr. (0575) 55 31 59, u kunt uw vraag
ook per fax voorleggen, nr. (0575)
55 29 01. wilt u uw vraag per e-mail
stellen dan kunt u terecht op:
info@portaalwegwij zer.nl

Spreekuur is van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Op de uren dat
de consulent niet aanwezig is, wordt u
doorverbonden en kunt u een af-
spraak maken om te worden terug-
gebeld.

Hortensiadieven sloegen in
Vorden letterlijk als 'dieven
in de nacht' geruisloos toe!
De afgelopen dagen verschenen er
berichten in de pers over het stelen
van hortensia' s in Friesland en
dichter bij huis in Gorssel en Vor-
den. Een gedupeerde Vordense fa-
milie liet weten: vanwege de priva-
cy geen naam in de krant. Zater-
dagmorgen al vroeg een telefoon-
tje van een andere Vordense fami-
lie, bij wie donderdagnacht ook
hortensia' s (of beter gezegd tak-
ken van de plant) werden gestolen.
Ook bij dit echtpaar het nadrukke-
lijke verzoek: geen naam en geen
adres in de krant.

"De reden dat wij toch, hoewel ano-
niem, de pers hebben benaderd is om-
dat wij enorm hechten aan onze priva-
cy. Wij vinden dat er aan deze diefstal
toch ruchtbaarheid moet worden ge-
geven, omdat hier zomaar andermans
eigendom wordt beschadigd. Natuur-
lijk kan ik mij ergere dingen voorstel-
len, kijk naar wat Hans Wiegel giste
ren ( echtgenote verongelukt, red) is
overkomen. Eigenlijk zijn we hele-
maal geen publiciteitszoekers, maar
willen we andere mensen, die mis-
schien ook hortensia' s hebben waar-
schuwen dat ze alert moeten zijn", zo
zegt de heer des huizes.

Bij hun woning "ergens" in het buiten-
gebied, een hele rij hortensia 's die
door de vrouw des huizes met veel lief-
de worden verzorgd. "Deze hortensia'
s zijn hier circa zes jaren geleden ge-
plant. Wij hebben deze bloemen altijd
al leuk gevonden. Tijdens de vakanties
naar Bretagne in Frankrijk hebben we
de liefde voor de hortensia leren ken-
nen", zo zegt het echtpaar. En zo zegt
de echtgenote: " Gisteren (vrijdagmor-
gen) zaten we hier thuis koffie te drin-
ken en lazen we in de krant een artikel
over het stelen van hortensia' s.

Ik zeg nog, gelukkig zijn wij bespaard
gebleven. Ik was 's morgens bij het voe-
ren van de kippen al wel buiten ge
weest, maar had niets bemerkt. Het
was toen trouwens nog donker. Toen
het licht werd en ik weer buiten
kwam, zag ik het. Bij een hele rij hor-
tensia' s waren overal de takken met
de knoppen afgesneden", zo zegt ze.
En wel met de nodige precisie, zo vult
haar man aan. De dieven hebben al-
leen die knoppen afgeknipt, die vol-

gend jaar gaan bloeien. Het moeten
echte "vakmensen" zijn, ze zijn zeer
zorgvuldig te werk gegaan. Zelfs de
druppelaar is intact gebleven. Via een
slang met nippel, lopen er via een
klein slangetje, druppels water in de
plant. De hortensia heeft namelijk
veel water nodig.

We hebben hier dus te maken met
vakmensen (dieven dus!) die precies
weten wat ze wel of niet kunnen af-
knippen. Ze zijn zeer zeker uitgerust
geweest met een goede snoeischaar en
een mijnlampje, anders kun je in het
donker niet zo secuur werken.

Sterker nog, ze hebben honderden
takjes afgesneden en wat zo frappant
is, ze hebben geen enkel takje op de
grond achter gelaten! Toch een raar
idee dat zij bij wijze van spreken, on-
der je slaapkamer, rustig aan het
snoeien zijn geweest, zonder dat wij er
iets van gemerkt hebben. Gelet op de
wijze waarop is gewerkt, moeten er
meerdere personen bij betrokken zijn
geweest. Eén man, zou gezien de hoe
veelheid takken die zijn afgeknipt, er
een paar uren voor nodig hebben ge
had", zo zegt de heer des huizes.

CYANIDEVERBINDINGEN
Op internet staat onder de naam hor-
tensia te lezen dat het roken van bla-
deren en wortels van de hortensia,
schadelijk kan zijn voor de gezond-
heid. Zelfs het roken van een paar
"hortensia- sigaretten" kan dodelijk
zijn. Bepaalde giftige cyanideverbin-
dingen die in de plant aanwezig zijn,
kunnen het menselijk lichaam niet
verwerken. "Toch denk ik dat de die
ven de takken met knoppen niet voor
dat soort doeleinden hebben afgesne
den. Zou dat het geval zijn geweest,
dan zouden ze de planten wel met
wortel en al uit de grond hebben ge
trokken.

Ek heb nog even contact gezocht met
een kweker in Aalsmeer. Deze man
gaat er vanuit dat de dieven de stek-
ken in de "verkoop" doen. Wanneer ze
de stekjes in een verwarmde kas plan-
ten en daarover veel licht (warmte) la-
ten schijnen, dan hebben ze in mei al
planten, die nog deze zomer verkocht
kunnen worden. Ze hebben hier bij
ons tussen de 1500 en 2000 takjes afge

knipt en dat levert toch al gauw bij
verkoop, tussen de 3000 en 4000 euro
op!", zo zegt de Vordense inwoner

Het anonieme echtpaar vertelde ons
dat ze rondom de woning nooit iets
verdachts hebben gezien. "Och, ie
mand die hier in de zomerdag langs
komt, kan natuurlijk de hortensia' s
zien bloeien. Degenen die er op uit
zijn de stekken te stelen, zullen dan

ook niet eerst met één of andere
smoes bij ons aanbellen". De komende
zomer zal het echtpaar het tot hun
verdriet, zonder bloeiende hortensia' s
moeten doen.

Erg jammer, het was een bijzonder
goed jaar voor de hortensia. Boven-
dien is het een "dankbare" plant Ik
hoop, zo zegt de heer des huizes, dat
wij middels dit gesprek en via een ar-

. tikel in ons lijfblad "Contact", de men-
sen die er ook hortensia' s op na hou-
den, kunnen waarschuwen.

Voor ons betekent het ongewenste be
zoek van deze "vakmensen" in elk ge
val dat we direct een extra beveiliging
hebben aangebracht.

Welke beveiliging? Vanwege de privacy
vertellen we dat natuurlijk niet"!

ligeon's Hairkitchen
sponsor Squash Vorden 8

KITCHEN
Het beginnende team van squash-
centrum Vorden dat dit jaar voor
het eerst meedoet met de Euregio
competitie wou natuurlijk graag
goed voor de dag komen.

Na het zoeken van een sponsor zijn ze
uitgekomen bij Inez ligeon die in Zut-

phen vorig jaar een kapsalon, beauty-
salon en nagelstudio is begonnen op
de Ruijs de Beerenbrouckstraat 25
(www.ligeonshairkitchen.nl).

Het team heeft inmiddels al een aan-
tal wedstrijden gespeeld in het teneu
dat gesponsord is door Inez Ligeon.

Rechts op de foto staat Inez Ligeon en
links haar medewerkster Charon
Schleedoorn. Wilt u de spelers van
squash Vorden 8 in aktie zien dan kan
dat op de dagen 16 januari, 20 februari
en 13 maart wanneer ze thuis moeten
spelen in Vorden. De wedstrijden star-
ten altijd om 13.00 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. di. 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

HOijSlAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Zondag 6 februari

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink, Vorden

van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 17,50 (4mx1,20m)

2 voor € 30,-

„REAN"
Tel. (0575) 52 96 58

Uitnodiging Open Huls

PLAFONDSHOW
Vrijdag 14 jan. van 10.00-18.00 • Zaterdag 15 jan. van 10.00-16.00

Zondag 16 jan. van 11.00-16.00

n onze showroom aan de Kruisbergseweg 10 Hengelo (Gld).

Schone montage in één dag. Verlichting naar wens.

Zonder hakken en breken. Geluidsdempend.

De meubels kunnen blijven staan. Warmtei'solerend.

Voor elke interieurstijl. Onderhoudsvrïendefijk.

Brandveilig (TNO-gekeurd). Circa 100 kleuren en structuren.

Uit één geheel op maat gemaakt

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten

voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

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

KUIJ K S Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de keider tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen
Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermeu beien
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12- Industrieterrein "Kamp Zuid'
Lichtenvoorde Tel.: 0544-371256

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

Verbouwings-
opruiming

2 diners voor
prijs van €25.-

iedere week een wisselend
3-gangen menu

geldig t/m 26-03-2005

*
-X- TUINONTWERP

-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE) #
* TUINONDERHOUD #
* (SIER)BESTRATING #

-*- VIJVERS *

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575) 44 17 15

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 13 12
Al 60 jaar uw gastheer voor bruiloften,

partijen en catering.

KORTINGSBON
€2,50 korting op het inschrijfgeld

t/m 4 weken na verschijning

De organisatie met al 15 jaar
de beste afslankresultaten

Beheer
"Slank-Klup"

€550
^ Wj p.w.

Inschrijfgeld: € 15,- incl. 1e weging

• Keuze uit 2 afslankformules
• Nieuw: strippenkaart met hoge korting
• Speciaal programma voor mensen

met ernstig overgewicht
Ook lid worden, kom dan naar:

homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

Onze kracht: persoonlijke aandacht!

evrouw de Makelaer

Vanaf januari 2005 is Mevrouw de Makelaer vanuit
Ruurlo actief met haar dienstverlening.

U kunt bij ons terecht voor de verkoop van uw
woning, woningtaxaties of een aankoopadvies.

Met een persoonlijke benadering, flexibele instelling,
maatwerk producten en creativiteit willen wij ons
onderscheiden in de markt.

Wij bieden u dienstverlening op maat, uiteraard op
"no cure no pay" basis en met een resultaatgerichte
courtage.

Daarnaast bieden wij u deeldiensten aan. U kunt ons
bijvoorbeeld inschakelen om uitsluitend de
onderhandelingen voor u te doen of voor het opmaken
van een koopakte.

Ter introductie bieden wij u tot l juni 2OO5 een
korting van 25% op de courtage aan.

Wij nodigen u uit een afspraak te maken voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

VBO AAAKELAAR

Brinklaan 39 7261 JH RUURLO 0573 - 45 19 89
www.mevrouwdemakelaer.nl

zin in een verandering...
Droom je van een nieuwe effect-look, of van lang haar of meervolume?

Droom je ervan dat iedereen naar je omkijkt? Genoeg gedroomd!
....Hairdreams geven plezier... in slechts 10 minuten v.a. 65,00

.goedkoper
...sneller

nauwkeuriger
...veiliger

i•

Kapsalon
Hairlook

oimone
Rentenierstraat 6
7131 DL Lichtenvoorde
T. 0544-377 142

Uit verschillende onderzoeken is
gebleken dat zeventig procent van alle

vrouwen op zoek is naar meer volume of
het verlengen van het haar. Wij hebben

de oplossing. De kleinste aanhechting die
er is. Door speciaal apparaat

(laserbeamer) wordt het aangebracht.
Absoluut niet schadelijk voor uw haar.

E. info@hairlooksimone.nl Vraag vrijblijvend informatie op.

Alles is ook na te lezen op www.hairlooksimone.nl
LASERBEAMER De haarverlenging van de toekomst



'JHtntcIüjorft
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 1010, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

e uut
Nieuwjaor en iederene
zeg oew de zelfde dinge.
'Alles wat wenselijk is'.

Of mear van vrogger 'Gelukkig
nieuwjaor'. Ne enkelen kump met
een 'Zalig nieuwjaor'. Maor dat is
dan een van de pastoor ziene volge-
lingen. En ne enkelen wenst oew
'Vuile Heil en Zegen'. En dan geet
alles wear op de olde voet verder. Ok
in het nieje Bronckhorst is 't er ne
nieuwjaors receptie. Gerrie hef in de
krante zene dat alle karken van
Bronckhorst met mekare ne niejen
biebel geeft. Geschenk veur de nieje
gemeente.

De verkoop van de biebel dat is een
succes. Neet goedkoop, maor toch al
mear as 300 000 verkoch. Gelukkig
dat ze al zo wiet bunt dat ze samen
oet de zelfde biebel least. De be-
doeling, den biebel mot dan, open
geslagen, ne mooie plaatse kriegen
in het nieje gemeentehuus in Hen-
gel. No moi neet denken dat ze d'r ok
uut gaot leazen.

Ok neet an 't begin van de raodsver-
gadering. Het is een symbool. Gert
bromd: "Nog efkes en ze kunt de
Koran en het boek van Krihsna en van
Boeddha er wel naost leggen. Wie
bunt zo breed van opvatting. Anders
dan is 't tja discrimmenatie. Wat be-
tekend onzen biebel no nog?" Gerrie:
"Ik bun d'r bliej met. Gelukkig wie
wilt mekaar neet mear verkettern.
Wat een hoop ellende vanwege ver-
schillend geleuf. De biebel uutleg-
gen naor eigen inzicht. En dan een
ander dwingen. ledern ketter had
zien letter. En no weet wiej die ge-
schriften van de Moslim de Hindoe
en de Boeddha dat liekt as twee
druppels water op onzen Biebel.
"Gert met de vinger wiezend naor de
T.V.: "Maor no is d'r toch wear een
probleem met de begraffenis van al
die moslims."Gerrie vol afschuw: 'To
Gert zet de T.V. toch uut. Ik kan het
neet mear zeen. Het wordt er ja neet
anders van. Ik denke dat die mensen
anders geleuft as wie. Een groot deel
van het volk geleufd in reincarnatie
of wedergeboorte. Die weet zeker dat
ze al wel 100 kear earder hier op aer-
de waarn. En de dood is dan neet zo
arg, maor efkes een tussenstation. lej
zeet mekaar wear. Doodgaon duurd
soms maor vief minuten. Dat dooie
lichaam is net ne versletten jas. De

mensen die in leaven blieft in de rot-
zooijaloers op de dooien. Trouwens
hier in 't westen bunt er ok steeds
mear die net zo denkt. De karken
hebt ons eeuwenlang bange preakt.
Moar een kear ne kans en dan is 't
veur eeuwwig zingen veur 'n troon
of veur eeuwig ter helle. De preake-
buuls in de karke verteld ons dat no
neet mear. Ze twiefelt zelf ok. Trou-
wens in onzen biebel steet dat Johan-
nes de Doper earder Elia was. En op
mear plaatsen, ai dat wilt, leas iej
van de zelfde dinge. Gin mense geet
mear ter helle, echt verloarne. Wiej
kriegt steeds wear ne herkansing.
Wie kunt ieder leaven op niej van on-
ze fouten wiezer worden.

Vrogger angstgeloof.bangmakerieje.
"Gert den weet dat allemaol neet zo
krek. Hult mear vaste an zo 't hem
eleart is. Dat is ok wel zo gemakke-
lijk. Hier ziene Gerrie hef zovulle me
ar beuke leazen. Gerrie zal, net as ie-
der een bedrag geven in de groten
pot van giro 555. In de Olde Karke in
Dremt is ne bidstond van een half
uur. Dat is toch mooi vandage de dag
dat wie via de T.V. allemaol met leaft.
Neet allene van belang wat er in
Bronckhorst gebeurd, maor onze
hele weareld is net een groot dorp.
De Baron van Bronckhorst. (Bronck-
horst aflevering 17) Gerrie hef de
mutse verkeart staon. Ze hef in de
krante zeene dat 't kasteel van Vor-
den verkoch is an vrumden. En Gert
den praot dat goed? D'r waarn nog
drie liefhebbers in 't laatst. Het Gel-
ders 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 ge-
vuul dat 't er laevensgeveurlijk is.

Op alle meugelijke maniern wordt
oew an 't verstand gebracht dai neet
welkom bunt. En dan is 't er nog ne
fam. Rose die argens anders ok al
een klein onderkomn hef. Ze hadden
gin woningnood, nee helegaar neet.
Maor ze wilt denkelijk tussen de va-
cantie's deur wel is wat anders 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
depot.

Die hadden een paar jaor terugge in
eigen bestuur de grootste ruzie. Ze
konden neet met geld umgaon. Zuk
soort instellingen as Gelders Land-
schap en Natuur Monumenten dat is
de olden adel in ne niejen jas. Drie
direkteurn, biej Nat. Monm. elk me-
ar as 100 00 euro in 't jaor. Vaak heel
apparte plannen en ze doet wat hun
zelf goed dech. De natuur en de
diern bunt belangrieker dan de ge-
wone man. Nee ik bun bliej dat ne
nette Fam. die weet waor ze an be-
gint, met ne beste cent in den olden
zok het krig. "Gerrie vinnig: "Maor
van die drie miljoen krieg wiej in
Vorden niks mear met. Dat geet no
in d'n groten pot van Bronchorst,
merakels jammer." Gert schud zie-
nen kalen kop: "Luuster no is. Nog
pas zat iej te drammen dat ze d'r al-
lemaols met an 't opmaken bunt.

Oaveral afscheid feesten en in Zel-
hem zo maor ne stichting rond ne ol-
de 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 mil-
joen 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 voorwaarden
wilt accepteern, dat ze daor gin kat-
te 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 in-
stellingen. Gert den dech terugge an
een groot verhaal in de krante. Van
al die mooie grote salarissen van die
topmensen. Gerrie dech dat het jam-
mer is veur die goeie doelen dat no
een ieder weet dat 't er zonne 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 kunnen 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

Groot Open Berkeiland
Dartstoernooi

Bronkhorst voor Bronckhorst
Voor bridgeclub Bronkhorst is de
start van de nieuwe gemeente aan-
leiding een toernooi te organise-
ren.

Het plan is met de opbrengst van
sponsoring en entreegelden een goed
doel te steunen.

Het bestuur kiest een project van
World Servants die in ontwikkelings-
landen huizen, scholen en klinieken
bouwt. Jongeren en volwassenen on-
der andere uit Steenderen helpen de
lokale bevolking.
Voor dit Regio Bank Bridgetoernooi
zijn bridgeverenigingen in en om de

gemeente Bronckhorst uitgenodigd,
maar ook thuisbridgers zijn van harte
welkom.
De bridgedrive wordt gehouden op za-
terdag 22 januari bij café/restaurant
Den Bremer te Toldijk. De aanvang is
om 13.30 uur. Voor meer informatie
telefoon (0575) 45 17 65.

Erik Eggink uit Ruurlo organiseert
zondag 16 januari in samenwer-
king met Ed van Haaften 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.

Aan 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 Eggink duizend eu-
ro aan prijzengeld beschikbaar gesteld
voor het toernooi. Het dartstoernooi
wordt bij meer dan 128 inschrijvingen
volgens het knock-out singel 501 sys-
teem 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
dartstoernooi in Ruurlo te organise-
ren. "En nu de gemeenteüjke herinde-
ling een feit is heb ik de naam van Ber-
kelland aan het toernooi verbonden",
zo verklaart 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
Berkeiland zijn welkom op het toer-
nooi. Ook darters van buiten Berkei-
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, tel.nr. (06) 50 40 25 62,
via het emailadres gheggink@hetnet.nl
of de website www.gheggink.nl

Ook kan men zich aanmelden via Ed's
Dartshop, telefoon (06) 26 64 25 28.
Het inschrijfgeld bedraagt zeven euro
per persoon.

Op zondag 16 januari kan men zich
tussen 11.30 en 12.30 uur aan de zaal
inschrijven, mits het toernooi dan
niet nog is volgeboekt.

The Heinoos live in De Bierkaai

Wie zin heeft in een denderend
feest waarbij echt iedereen uit z'n
dak gaat moet zeker zaterdag 15 ja-
nuari 2005 in café de Bierkaai te
Baak aanwezig zijn, want dan tre-
denThe Heinoos in het Baakse op.
Ze zijn een beetje gek, flauwekul-
len er lustig op los en stilstaan
kunnen ze niet.

Wat ze wél kunnen: de meest fantasti-
sche hits uit de jaren '60, '70 en '80
aan elkaar breien. Nummers van Ha-
zes, Nena, Queen, ABBA, Quo, De Dijk,
en vele, vele anderen-

Ze komen allemaal voorbij en worden
regelmatig afgewisseld met doldwaze

medley's van o.a. de Beach Boys, de
Beatles en lekkere Hollandse meezin-
gers. Dat alles in de typische pittige
Heinoos-stijl en verpakt in een spette
rende show vol lichtspektakel en de-
cors.
Wat ooit begon als het hobbyproject
van multi-instrumentalist Jan Kolk-
man (Normaal) is uitgegroeid tot een
ware feestband van formaat.

Hun motto is dan ook: 'Leuker Kun-
nen We Het Niet Maken!' En daarmee
slaan de mannen de spijker op z'n kop!

Dus kom allen op zaterdag 15 januari
2005 naar Café de Bierkaai te Baak.
Aanvang 21.00 uur.



Hé verplegende!

Zin in een
werkvakantie?

Sla nu uw slag want diverse showroommodellen MOETEN weg voor STUNT
Wees er snel bij want OP=OP!

ZITBANKVALENCE
Uitgevoerd in een luxe oerdegelijke stof.
Keuze uit vele kleuren mogelijk.

3 zifter Normaal 779.- Nu 599.-

2 zifter Normaal 670.- Nu 499.-
GENOEST EIKEN EIKEN
EETKAMERTAFEL VERDON

Leverbaar in vele maten.
Tevens maarwerk.
190 x 100 cm. Van 879.- Nu 699.-

Bijpassende Loom eetkamerstoel
Sumatra van 189.- Nu 149.-

Vanaf toer-

Vanaf tocfr Nu

SALONTAFELS ETC
WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL
Hoogpooltapijt 'Passat' in geel/terra
400 oreed van 59.50 nu voor OP=OP

Woltapijt'Xerxes'
400 breed, in beige van 119.- nu OP=OP

Slaapkamertapijt 'Cordoba' OP=OP
400 breed, in bruin/beige van 51,50 nu

Frisétapijt 'Falcon' OP=OP
400 breed, in blauw van 65,00 nu

Vinyl 'Born'
400 breed OP=OP van 44,50 nu voor

Tapijttegel 50x50 projectkwaliteit
Per stuk incl. leggen van 11.90,- nu OP=OP

VORDEN

39.-
69.-
29."
49?s

19?s

4?5

59.Schoonlooptapijt 'Pasage' in rood
200 breed. In rood van 119,- nu OP=OP

En... nog meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200,300 en 500 breed van 1 tot u meter, (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij.)

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD!
(met uitzondering van trappen en couponnen)

ZUTPHENSEWEG 24 T. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Comforel hoofdkussen
60 x 70 cm Van 22,50 NU 2 STUKS VOOR

Jersey hoeslakens
Eénpersoons, in div. kleuren. Van 16,95 voor

Dekbedovertrek 'plato' OP=OP
Eénpersoons Van 49,95 voor

Tweepersoons Van 89,95 v°or

Lits-j u mea ux Van 99,95 voor

Puntstepdekbedden 90% dons/katoen tijk
Eénpersoons 140 x 200 Van 119,- voor

Tweepersoons 200 x 200 Van 170,- voor

Lits-jumeaux 140 x 200 Van 195,- voor

39.-
13?s

95•

»
"f «f»

EIBERGEN
M l M A A K

J.W.HAGEMANSTRAAT3 T. 0545-474190

H U I

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

e
de Zonnebloem
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, ' ; •
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0
E

0
£

d r u k k e r 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.nlWeevers

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

SUETERS
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Acquisiteur: FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

Stamppottenbuffetten
vanaf 10 personen € 7,50 p.p.

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).

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

Mnvw.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

AAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!

GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

wandafwerking. Uw voordeel: € 30.- per man per dag.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar het

lage BTW-forief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Bessels
SCHILDERSBEDRIJF
HHÜIHB

Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

GOOSSENS
Alle winterjassen
o.a. bjornson, life line en kjelvik)

3 % KORTING

Totale kinder wintercollectie feW CÜJ % KORTING

Alle fleece-jassen

Totale wintercollectie
(o.a. handschoenen, sjaals, mutsen,
thermo-ondergoed, thermo-blouse,
truien, bodywarmers, etc)

% KORTING

KORTING

OP = OP
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • Fax: (0575) 46 22 05
www.goossensatomica.nl



CDA en PVDA vormen coalitie

Gemeentebestuur Bronckhorst kan aan de slag
Het was even wennen in de voor-
malige raadszaal van het gemeen-
tehuis van Hengelo waar de eerste
gemeenteraadsvergadering van
Bronckhorst werd gehouden. De
hal deed dienst als publieke tri-
bune die voor de helft bezet was
door belangstellenden.

Twee sprekers maakten gebruik van het
spreekrecht. Voormalige burgemeester
van Hengelo, Alphert van Beeck Cal-
koen bood het nieuwe gemeentebe-
stuur van Bronckhorst een schilderij
van kunstenares Monique Wolbert aan.
Het schilderij, een drieluik, had de ge
meente Hengelo aangekocht.

V.l.n.r.: de wethouders Ab Boers, André Baars, Dik Nas en Peter Glasbergen

André Baars en Ab Boers, beide CDA,
en Dik Nas en Peter Glasbergen, bei-
den PvdA, zijn voor de komende peri-
ode de wethouders van de nieuwe ge

Dominee B. Seelemeijer bood de nieuwe
gemeenteraad een bijbel op formaat
aan namens de protestante gemeen-
ten en de katholieke parochies. 'Hoe

Dominee overhandigt bijbel aan burgemeester Henk van der Wende

meente Bronckhorst. Een meerder-
heid van de raad ging akkoord met de
benoeming.

Wie in de nieuwe gemeente wil trou-
wen kan gebruik maken van verschil-
lende locaties. Het Hengelose gemeen-
tehuis, Kasteel Vorden, Huize Baak, de
Kapel in Bronkhorst en Kasteel Keppel
in Laag Keppel. In Zelhem is nog geen
locatie. Daar kan binnenkort veran-
dering in komen. De gemeenteraad
heeft het college van burgemeester en
wethouders gevraagd ook een trouw-
locatie aan te wijzen in de kern Zel-
hem als 'Huis der gemeente'.

omstreden voor sommigen van u ook,
het is een bijbel in de zeer leesbare
Nieuwe Vertaling die pas uit is. Weet
dat het buitengewoon uniek is, dat
nog voor deze uitgave via de boekhan-
del in het land en via de handel ver-
krijgbaar is, u een onvervalst exem-
plaar, rechtstreeks bij de uitgeverij
Jongbloed vandaan, ter beschikking
wordt gesteld. Dat u de eerste gemeen-
teraad in Nederland bent, die de bijbel
in deze vorm en in deze vertaling aan-
gereikt krijgt. Wij bieden u die aan
omdat ze bij uitstek symbool staat
voor de richtlijnen van een gezonde
samenleving', aldus Seelemeijer.



Administratiekantoor De Wending Administratiekantoor De Wending
werken nu zes full- en parttime mede-
werkers.

In het verleden was het bedrijf vooral
werkzaam voor de landbouw en het
midden- en klein bedrijf. Inmiddels is
het klantenbestand toegenomen met
veel bedrijven uit de regio en ver daar
buiten. De werkzaamheden bestaan
ondermeer uit bedrijfs- en loonadmi-
nistraties, belastingadviezen en vraag-
baak voor allerlei zakelijke en financi-
ële dienstverlening. Zweers en Veld-
kamp vinden persoonlijk contact, be-

geleiding en advisering heel belang-
rijk. Samen met het personeel staat de
klant centraal. Het streven is goede
kwaliteit werk te leveren tegen een be
taaibare prijs. Het contact met de cli-
ïntËle wordt verder onderhouden met
een nieuwsbrief welke ieder kwartaal
verschijnt. Er was veel belangstelling
tijdens het open huis.

Administratiekantoor De Wending is
op werkdagen geopend van 8.00 tot
17.00 uur. Een afspraak voor de avond-
uren kan altijd gemaakt worden. Tele-
foon (0575) 46 10 39.

De eigenaren Alfred Zweers (links) en Maarten Veldkamp
van De Wending kunnen met het nieuwe pand jaren vooruit

Administratiekantoor De Wending heeft een
nieuw onderkomen in het voormalige no-
tariskantoor aan de Spalstraat in Hengelo.
Vorige week vrijdag werd het pand in ge-
bruik genomen. De opening werd gedaan
door de eigenaren Alfred Zweers en Maarten
Veldkamp die een doek weghaalden van de
verlichte reclamezuil.

Voordat verhuisd kon
worden van de Humme-
loseweg naar het nieuwe
pand werd het kantoor
gedeeltelijk verbouwd.
'We hebben veel steun
gehad van familie en
kennissen. Er was een
goede afstemming met
de bedrijven zodat alles
in vier weken klaar was',
vertellen de echtgenotes
Ria Zweers en Simone
Veldkamp.

Het interieur heeft een
totale face-lift gekregen.
De plafonds zijn er uitge-
weest en de verlichting
is gedeeltelijk veranderd
en aangepast. De kleur
van de wanden hebben
een warme lichte tint
dat een geheel vormt
met het meubilair in de
verschillende ruimtes.
Het pand heeft daardoor
nog meer uitstraling ge-
kregen.

Op de begane grond is
een grote werkruimte
voor personeel en er is
een kleine spreekkamer.
Op de bovenverdieping
zijn er meerdere spreek-
kamers, een vergader-
ruimte en het archief is
hier ondergebracht. Bij
het pand is voldoende
parkeerruimte aanwe-
zig.

Administratiekantoor
De Wending heeft door
de jaren heen een flinke

groei doorgemaakt. Al-
fred Zweers trad in 1976
als enige medewerker in
dienst bij Theo Niesink,
die een kantoor had aan
de Hummeloseweg 5 in
Hengelo. Ook Wim
Beunk had hier zijn kan-
toor. In 1986 hebben de
heren Beunk en Niesink
hun kantoren overgedra-
gen aan Alfred Zweers.
Door deze overdracht is
de naam De Wending
ontstaan: van werkge-
vers naar werknemers
en omgekeerd.

In 1989 kwam er een
parttime medewerker in
dienst. Een jaar later
kwam Maarten Veld-
kamp als medewerker
bij De Wending. Het be-
drijf begon door de jaren
heen te groeien met
meer medewerkers. Om
voor iedereen een goede
werkplek te realiseren
werd het kantoor in
1996 uitgebreid.

Op l april 2000 kwam
het Administratiekan-
toor De Wending V.O.F,
tot stand met als eigena-
ren Alfred Zweers en
Maarten Veldkamp. Hier-
na bleef het bedrijf
groeien en opnieuw ont-
stond ruimtegebrek.

Met het voormalige no-
tariskantoor aan de Spal-
straat kan De Wending
weer jaren vooruit. Bij

Al gekeken op

iMnAnMf.contact.nl
voor het allerlaatste

j m it @ (_2tnntus

op 20 januari 2005 om 18.00 uur in
sporthal De Kamp in Hengelo (G.)

Wij zoeken boys and girls die met ons wil-
len handballen, een te gekke sport voor jou!

Ben je ±9-12 jaar oud, wil je eens proberen
een balletje te gooien? Dan dagen wij je uit!
Je kunt een maand lang mee trainen en aan
het eind spelen we een wedstrijd tegen een
ander team.

Deze maand kost niets, handbal=fun!

Ben je enthousiast, kom dan 20 januari naar
de sporthal. Je hoeft je niet aan te melden.
Vergeet alleen niet je sportkleding en gym-
schoenen mee te nemen.

.u^-IZ^ Voor meer informatie:
Anita Lahuis, tel. 0575 520695
E-mail: lahuis@tref.nl

handb«l*fun handbal=fun handbal»fun handbal-fun handbal-fun handbal»fun handbal=fun



gemeente Bronckhorst
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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: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummen 28 51 04 497

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

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

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

Wie doet wat in het nieuwe college van
b en w in Bronckhorst?
Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van
burgemeester en wethouders (b en w). Het college van Bronckhorst bestaat
naast de burgemeester uit vier wethouders. De burgemeester is voorzitter
van het college van burgemeester en wethouders. Het college zorgt voor de
voorbereiding en uitvoering van besluiten van de gemeenteraad, de uitvoe-
ring van diverse wetten (o.a. Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer
en Wet Werk en Bijstand) en het opstellen van de begroting. De college-
leden hebben de werkzaamheden onderling verdeeld in portefeuilles.
De burgemeester heeft wettelijke taken op het terrein van openbare orde
en veiligheid. Het college wordt bijgestaan door het ambtelijk apparaat (in
Bronckhorst zo'n 300 ambtenaren). De gemeentesecretaris is naast het
hoofd van het personeel, secretaris van het college.

Wethouder D. (Dik) Nas

Tijdens hun eerste officiële vergade-
ring vorige week hebben burge-
meester en wethouders de taken
verdeeld. De portefeuilleverdeling
van burgemeester en wethouders
van Bronckhorst is als volgt:

Burgemeester H.L. (Henk) van der
Wende

Wethouder A.H. (Ab) Boers

• Openbare orde en veiligheid
• Coördinatie handhaving
• AJBZ (Algemene Juridische en

Bestuurszaken)
• Dualisering

Afspraak maken met één van de
leden van het college?
Vanzelfsprekend is het voor u als in-
woner mogelijk om zaken met de
collegeleden te bespreken. Hiervoor
kunt u een afspraak maken via het
directiesecretariaat van de gemeen-
te, tel. (0575) 75 02 50. De collegele-
den van Bronckhorst houden dus
geen wekelijks spreekuur. Het is
aan te raden voor onderwerpen die
bij het taakgebied (zie portefeuille-
verdeling) van een bepaalde wet-
houder horen, daarvoor met die wet-
houder een afspraak te maken.

Gemeente geeft
38.000 euro aan
Azië
Op 6 januari jl. organiseerde de
gemeente Bronckhorst haar eer-
ste nieuwjaarsreceptie. Een fees-
telijke bijeenkomst die zeer druk
is bezocht. Honderden belang-
stellenden hebben het nieuwe ge-
meentebestuur de hand gedrukt
en onder het genot van een hapje,
drankje en vrolijk muziekje elkaar
het beste toegewenst voor 2005.
Burgemeester van der Wende
hield een toespraak en gaf aan
dat de gemeente Bronckhorst in
navolging van vele bedrijven,
gemeenten en particulieren ook
een bijdrage stort op giro 555
voor de slachtoffers van de na-
tuurramp in Azië. De gemeente
geeft € 1,- per inwoner en dat
komt neer op een bedrag van
bijna €38.000,-.

• Werk, inkomen en zorg
• Onderwijs
• Publiekszaken, voorlichting,

communicatie
• Informatisering en automati-

sering

Wethouder P. (Peter) Glasbergen

• Maatschappelijke ontwikkeling
waaronder maatschappelijke
zorg, ouderenzorg, volksgezond-
heid en jeugdbeleid (Wet maat-
schappelijke ondersteuning)

• Financiën en belastingen
• Personeel en organisatie

Wethouder A.A.J. (André) Baars

• Welzijn, waaronder kunst, cul-
tuur en sport, bibliotheekwerk,
accommodatiebeleid voor cul-
tuur en sport en vrijwilligers-
beleid

• Wegen en groen
• Verkeer en vervoer
• Regiozaken

Gemeentesecretaris/directeur
P.C.M. (Paul) van Gog

Volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening
Economische zaken en toerisme
Coördinatie plattelandsontwikke-
ling
Bouwen en milieu
Huisvesting gemeentehuis

Drukte van belang bij Publiekszaken

De vierde januari was de eerste
werkdag voor de afdeling Publieks-
zaken van de gemeente (voorheen
burgerzaken). Die dag kwamen ruim
130 inwoners langs. Een groot aan-
tal mensen kwam voor reisdocu-
menten. Natuurlijk was het even
wennen voor de medewerkers met

de nieuwe apparatuur, daarom
duurde het wachten soms wat lan-
ger dan normaal. Maar op een enke-
ling na kon iedereen die in die eerste
drukke week kwam voor bijvoor-
beeld uittreksels, geboorteaangif-
ten, rijbewijzen en reisdocumenten
worden geholpen.

Website Bronckhorst
in de lucht
De nieuwe website van de gemeente
Bronckhorst is onlangs on-line ge-
gaan. Www.bronckhorst.nl is sa-
mengesteld om u te helpen zo goed
mogelijk uw weg te vinden in de
Bronckhorster samenleving. U vindt
er informatie over bestuur en poli-
tiek, wonen en welzijn, economie en
werken, historie, toerisme en recre-
atie en natuurlijk actualiteiten. De
website is spiksplinternieuw en nog
niet helemaalvolledig. Zo kan het
bijvoorbeeld zijn dat enkele tarieven
kort geleden nog zijn gewijzigd.
Verder wordt de website op korte
termijn uitgebreid met een digitale
gemeentegids waarin de gegevens
van een groot aantal verenigingen
en instanties in de gemeente zijn
opgenomen, de productencatalogus
met de producten en diensten van de
gemeente en formulieren om ver-
schillende producten/diensten aan
te vragen.

Neem gauw eens een kijkje op
www.bronckhorst.nl om meer te
weten te komen over de nieuwe
gemeente!

Afvalkalender niet
goed verspreid in
Wichmond
Helaas is gebleken dat de versprei-
ding van de Afvalkalender in het
gebied Wichmond en Vierakker
verkeerd is uitgevoerd. Afgelopen
week hebben de inwoners alsnog de
(juiste) Afvalkalender ontvangen.
De inZameldag in het gebied is ver-
anderd, waardoor containers op de
verkeerde dag aan de weg stonden
en niet werden geleegd. Later in de
week is de afvalinzamelaar alsnog
langs geweest om dit probleem op
te lossen. Vanaf deze week zal inza-
meling volgens de Afvalkalender
verlopen, die nu iedereen in het ge-
bied moet hebben ontvangen. Onze
excuses voor het ongemak.

Contact
Mocht u toch geen Afvalkalender
hebben ontvangen of vragen hebben
over de inzameling, dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02
50 of de kalender downloaden via
de website van de gemeente
www.bronckhorst.nl.



Handige telefoonnummers
Afvalcontainers omwisselen of reparatie
tel. (0575) 75 02 99 of (0575) 75 03 00
Klachten over losliggende stoeptegels of iets dergelijks
tel . (0575)750339
NUON voor storingen aan gas, water of elektriciteit tel. (0800) 90 09
Straatverlichting tel. (0575) 75 05 98 of via e-mail
j.molema@bronckhorst.nl. Geef duidelijk de plaatsnaam, straat en huis-
nummer door. Dynamicon komt één keer in de vier weken de storingen
verhelpen.

Let op: identificatieplicht vanaf 14 jaar

Sinds 1 januari jl. is de Wet op de uit-
gebreide identificatieplicht van
kracht. Iedereen in Nederland van
14 jaar en ouder moet een geldig
identiteitsbewijs kunnen tonen als
politie of andere toezichthouders
daar om vragen. In de praktijk bete-
kent dit dat iedereen vanaf 14 jaar
altijd een geldig identiteitsbewijs bij
zich moet dragen. Het verzoek om
identificatie door politie of een ande-
re toezichthouder mag niet wille-

keurig gebeuren. Zij moeten daar-
voor een reden hebben. Het moet
nodig zijn voor de uitvoering van hun
taken, bijvoorbeeld voor verkeer-
stoezicht, hulpverlening, opsporing
van strafbare feiten of handhaven
van de openbare orde. Er komen
geen afzonderlijke controles op het
bezit van identiteitsbewijzen.
Wanneer iemand geen geldig identi-
teitsbewijs kan of wil tonen als de
politie of een toezichthouder daar
om vraagt, kan hij of zij worden
meegenomen naar het politiebu-
reau. Daar wordt vervolgens onder-
zoek gedaan naar de identiteit. Ook
kan hij/zij gestraft worden met een
boete van maximaal € 2.250,-.
Mensen met de Nederlandse natio-
naliteit kunnen zich identificeren
met het paspoort, het rijbewijs en
de Nederlandse identiteitskaart
(voorheen Europese identiteits-
kaart). Vreemdelingen kunnen zich
identificeren met een vreemdelin-
gendocument. Voor meer informatie
kunt u terecht op de website
www.justitie.nl of contact opnemen
met de afdeling Publiekszaken van
de gemeente (gemeentehuis).

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.

Het gemeentehuis van Bronckhorst

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

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

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

Afdeling Publiekszaken
Geboorte, overlijden, erkenning,

rijbewijs, reisdocumenten, verhui-
zing/vestiging, uittreksels burger-
lijke stand en huwelijk/partnerschap

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 Bouwen en milieu
Bouw-, sloop- en aanlegvergun-
ningen, milieumeldingen en
-vergunningen, bodembeheer,
afval, geluid, bouwstoffenbesluit

en energiebeleid

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

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

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

Bijvoorbeeld om meer te weten te
komen over hoe een gemeente
wordt bestuurd, wat het laatste
nieuws is of hoe een geboorteaan-
gifte of erkenning van een kind in
z'n werk gaat?

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 stukken
voorlopig alleen nog ter inzage te
leggen in het gemeentehuis en -
kantoor in Hengelo Gld., bij de afde-
lingen waar de stukken vandaan ko-
men. Een bouw- en een milieuver-
gunning kunt u dus inzien bij de af-
deling Bouwen en milieu. Stukken

komen niet meer in bijvoorbeeld de
bibliotheek te liggen. In het gemeen-
tehuis liggen stukken van de afde-
lingen die daar gevestigd zijn (zie el-
ders het artikel over welke afdelin-
gen u waarvindt) inclusief raads-/
griffie- en algemene stukken, en in
het gemeentekantoor liggen stuk-
ken van de daar gevestigde afdelin-
gen. U kunt tijdens de reguliere ope-
ningstijden stukken inkijken (ma.
t/m do. van 8.30 tot 15.00 uur en vr.
van 8.30 tot 12.30 uur).

Op afspraak
Bent u op de genoemde tijden niet
in de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak
maken met een medewerker van
de afdeling waar het stuk vandaan
komt (voor een bestemmingsplan
kunt u bijvoorbeeld contact opne-
men met de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling etc).
Dit kan via het centrale nummer
van de gemeente, tel. (0575)
750250.

Openbare bekendmakingen

Bouw- en sloopaanvragen Vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Hoetinkhof 118 in Vorden, voor de verbouw/ uitbreiding van een woning
• Ruurloseweg 27 in Zelhem, voor de verbouwvan een berging
• Burg. Rijpstrastraat 12-Uin Zelhem, voor het bouwen van bergingen / prieel/carport

Reguliere bouwvergunningen
• Zomerweg 71 in Achter-Drempt, voor het uitbreiden van een woning door inpandige verbouw

en het wijzigen van de linker zijgevel
• Burg. Vrijlandweg 40 in Hoog-Keppel, voor het nieuw bouwen van een woning
• Rijksweg 61 in Laag-Keppel, voor het verbouwen van een schuur
• Eldrikseweg 29 in Laag-Keppel, voor restauratie casco en renovatie interieur
• Maalderinkweg 6 Vorden, voor de nieuwbouw van een berging
• Hattinkweg 6 in Zelhem, voor het bouwen van twee recreatiewoningen

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
• Groeneweg 6 in Hummelo, voor het verbouwen van een huisartsenpraktijkruimte naar

woonruimte

Sloopvergunningen
• Burg. Vrijlandweg 40 in Hoog-Keppel, voor het slopen van een woning
• Burg. Rijpstrastraat 12. 14 en 18 in Zelhem, voor het slopen van opstallen (fabriek en

garage/overkapping)

Deze aanvragen kunt u inzien bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat 24a in Hengelo Gld.

Reguliere bouwvergunningen
• A.G. Noijweg 51a in Hoog-Keppel, voor het bouwen van een woning, vrijstelling volgens:

art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verzonden op 21 december 2004)

Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking 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 be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205,7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen
Voorgenomen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan
• (met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te

verlenen van het bestemmingsplan 'Kern Kranenburg' voor het vergroten van een clubgebouw
op het perceel Eikenlaan 2a in Vorden;

• vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982 Vorden'voor het verbou-
wen van een woning op het perceel Lindeseweg 9, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
B, no. 659 en 1347. Het betreft een vrijstelling voor een overgang van agrarische- naar woon-
doeleinden;
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• de termijn van de tijdelijke vrijstelling op basis van artikel 17 WRO, voor het vestigen van nood-
opvang voor asielzoekers in het pand gelegen aan de Doetinchemseweg 21 -23, Zelhem, te
verlengen met een periode van één jaar;

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen van 13 januari t/m 9 februari 2005
ter inzage op de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor. Gedurende deze termijn kan
een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Verleende vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben besloten
• vrijstelling te verlenen op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het

vestigen van een erfgoedmuseum in de voormalig boerderij Reuterink op het perceel
Pluimersdijk 5 in Zelhem;

• tijdelijke vrijstelling te verlenen op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
voor het bewonen van de recreatiewoning op het perceel Halseweg 63 in Halle tot 30 april 2005;

• tijdelijk vrijstelling te verlenen op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
voor het vestigen van een autoplaatbedrijf op het perceel Ruurloseweg 25 in Zelhem tot
1 augustus 2005;

De op de verleende vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen van 13 januari t/m 23 fe-
bruari 2005 ter inzage op de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor. Gedurende deze
termijn kan een ieder schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bronckhorst, Postbus 200, 70255 ZJ Hengelo Gld.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belan-
gen aanwezig zijn en u heeft een bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij
de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Goedgekeurd bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat van 17 januari t/m 28 februari
2005, voor een ieder in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
ter inzage ligt het door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurde bestemmingsplan
'Buitengebied 1993/2000' (voormalige gemeente Steenderen).

Het gaat hier om een herzieningsplan ex. artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat
voorziet in een aanpassing van het plangedeelte van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1993',
waaraan bij besluit van Gedeputeerde Staten van 16 december 1997 goedkeuring is onthouden.
Tevens beoogt het plan de planologische basis te leggen voor een aantal actualiseringen, waarin
ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1993' nog niet was/kon
worden voorzien.

Diegene die tijdens de ter inzage ligging van het vastgestelde plan bedenkingen bij Gedeputeerde
Staten heeft ingediend en diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest
zich overeenkomstig artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
Gedeputeerde Staten te wenden kan tegen de goedkeuring, gedurende de termijn van ter inzage
legging, beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen
de beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de termijn van ter-inzage-leg-
ging, tenzij om voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt dan niet in werking totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Welstand
Welstandscommissie
Tijdens de welstandsvergadering op 11 januari vanaf 09.30 uur in het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. worden de volgende plannen behandeld:
• 1e Berkendijk 2 in Hengelo Gld., het vergroten van een schuur
• Hengelosestraat 37 in Hengelo Gld., het aanbouwen van een berging
• Eikenlaan 2a in Vorden, het veranderen van een achtergevel van het

clubgebouw
• Hoetinkhof 78 in Vorden, het aanbouwen van een serre
• Boshuisweg 3 in Vorden, het vergroten van een ligboxenstal
• Koekoekstraat 7 in Vorden, het inpandig vergroten van een woning
• Holtmaet 9 in Vorden, het vergroten van een schuur
• Zutphenseweg 18 in Vorden, het vergroten van de woning
• Lindeseweg 9 in Vorden, het bouwen van een éénroedige hooiberg
• Lankhorsterstraat 6 in Wichmond, het verbouwen van het achterhuis
• Baron v.d. Heydenlaan 1 in Vorden, het bouwen van een woning
• Schoolstraat ong. in Vorden , het bouwen van een dubbele woning
• Zutphen Emmerikseweg 15 in Toldijk, het verbouwen van een woning
• Wehmestraat 1a in Steenderen, het verbouwen van een boerderij
• Zutphen Emmerikseweg 75b in Baak, het verbouwen van een bedrijfspand
• Van Abersonlaan 7 in Laag Keppel, het verbouwen van een woning
De datum van de volgende welstandsvergadering is 18 januari 2005.

Hoe komt een welstandsadvies tot stand?
De gemeente Bronckhorst laat alle ingediende bouwplannen beoordelen door een welstandcom-
missie. Deze grote commissie vergadert in de regel iedere donderdag in de even weken op het
gemeentekantoor in Hengelo Gld en behandelt met name de grotere of ingewikkelde bouwplan-
nen, waarbij niet direct duidelijk is hoe geadviseerd moet worden. Kleinere of simpele bouwplan-
nen worden iedere week namens de commissie behandeld door de rayonarchitect van de wel-
standscommissie. Hierbij is ook de behandelend ambtenaar van de gemeente, de heer J. Plek-
kenpol, tel. (0575) 75 02 95, aanwezig.

Goede documentatie (plantekeningen) over het bouwplan en andere beelden (foto's van het ge-
bouw en de omgeving) zijn onmisbaar voor een zorgvuldige behandeling. Als deze bescheiden
niet compleet zijn, worden de plannen niet behandeld. Dikwijls oriënteert de rayonarchitect zich
ook ter plaatse, op de bouwlocatie. Uiteraard bent u als indiener van het bouwplan, bij voorkeur

met uw adviseur (architect, aannemer, bouwkundige) welkom bij de behandeling van het
bouwplan. Betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld om hun standpunten naar voren
te brengen. Als het plan in de openbare vergadering van de Welstandscommissie wordt
behandeld, is ook daar gelegenheid voor betrokkenen om het plan toe te lichten. U dient dit aan
te geven bij de behandelend ambtenaar, de heer J. Plekkenpol, zodat u kunt worden uitgenodigd
voor een bepaalde tijd in de vergadering. De commissie brengt in openbaarheid advies uit.
Dit advies wordt in de regel binnen één week na de vergadering schriftelijk vastgelegd en
opgestuurd naar burgemeester en wethouders.

Vooroverleg
Het is mogelijk om een bouwplan voor te bespreken met de rayonarchitect. Op basis van een
schetsplan overlegt u met de rayonarchitect over de criteria waar het plan aan moet voldoen en
in hoeverre het moet worden aangepast. Als het plan voldoende is uitgewerkt, kan het worden
aangevraagd en wordt het van een welstandsadvies voorzien. Vooroverleg kunt u via de afdeling
Bouwen en milieu aanvragen.

Bezwaar tegen het advies
De Welstandscommissie adviseert aan het college van b en w. Het college beslist vervolgens
over de bouwaanvraag. Formeel kunt u daarom niet tegen het welstandsadvies, maar wel
tegen de beslissing van de gemeente bezwaar maken. In het geval dat u het niet eens bent
met het advies van de commissie, kunt u natuurlijk een afspraak maken de rayonarchitect.
Ook kunt u de commissie op basis van uw argumenten verzoeken het advies nog eens te
heroverwegen.

Inzage te behandelen plannen
De agenda van de te behandelen plannen ligt voor een ieder iedere vrijdag voorafgaand aan de
behandeling ter inzage op het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en Milieu.

Belastingen
Hondenbelasting afgeschaft
De raden van de oude gemeenten Hengelo Gld., Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zel-
hem hebben in december 2004 de belastingen voor de nieuwe gemeente Bronckhorst op elkaar
afgestemd. Besloten is de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2005 af te schaffen. Deze
belasting werd geheven in de oude gemeenten Hengelo Gld., Steenderen en Zelhem. Vanaf 1 ja-
nuari 2005 vervalt de verplichting een hond aan- of af te melden.

Bekendmaking gemeentelijke belastingverordeningen Zelhem
Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de gemeente Zelhem op 16 december
2004 heeft vastgesteld:
- Verordening Reinigingsheffingen 2005 incl. tarieventabel;
- Legesverordening 2005 incl. tarieventabel;
- Verordening Rioolrechten 2005;
- Verordening Toeristenbelasting 2005;
- Verordening Forensenbelasting 2005;
- Verordening Marktgelden 2005;
- Verordening Lijkbezorgingsrechten 2005
De datum van ingang van de heffing is 31 december 2004.

Ook heeft de gemeenteraad besloten de verordeningen Brandweerrechten en Hondenbelasting
in te trekken.

Deze besluiten treden in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking. De bekendma-
king heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit in een register (algemeen verkrijgbare
uitgave). De genoemde besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de afdeling Financiën en belas-
tingen van de gemeente Bronckhorst, Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. Op verzoek is tegen bet-
aling een afschrift verkrijgbaar van de genoemde besluiten.

Bekendmaking gemeentelijke belastingverordeningen Hengelo Gld.
Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de gemeente Hengelo Gld.
op 20 december 2004 heeft vastgesteld:
- de Verordening rioolrechten 2005;
- de Legesverordening 2005;
- de Verordening reinigingsheffingen 2005;
- de Verordening begrafenisrechten 2005 voor het oude gedeelte van de algemene begraafplaats;
- de Verordening begrafenisrechten 2005 voor het nieuwe gedeelte van de algemene begraafplaats;
- de Verordening marktgelden 2005;
- de Verordening toeristenbelasting 2005;
- de Verordening forensenbelasting 2005.
De datum van ingang van de heffing is 31 december 2004.

Ook heeft de gemeenteraad besloten de hondenbelasting per 1 januari 2005 af te schaffen.

Deze besluiten treden in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking. De bekendma-
king heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit in een register (algemeen verkrijgbare
uitgave). De genoemde besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de afdeling Financiën en belas-
tingen van de gemeente Bronckhorst op de locatie Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. Op verzoek
is tegen betaling een afschrift verkrijgbaar van de genoemde besluiten.

Mandaatbesluit gemeente Bronckhorst
Burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend dat zij ieder voorzover het hun
dan wel zijn bevoegdheid betreft in de vergadering van 4 januari 2005 het besluit mandaat,
volmacht en machtiging 2005 hebben vastgesteld. Met dit besluit hebben burgemeester en
wethouders en de burgemeester een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door
medewerkers van de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Het besluit mandaat, volmacht en
machtiging 2005 treedt in werking op 1 januari 2005. Het besluit mandaat, volmacht en machtiging
2005 ligt voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentekantoor, Banninkstraat 24a in Hengelo
Gld. en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp
kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Bestuurs- en management-
ondersteuning.



Website geeft antwoord op meest gestelde vragen

Sensire brengt zorg binnen handbereik
Sensire, dienstverlener op het gebied van wonen, zorg en welzijn, heeft onlangs een nieuwe
internetsite gelanceerd om klanten, relaties en andere belanghebbenden 24 uur per dag van
nuttige informatie en zorg te voorzien. Met de website, www.sensire.nl brengt Sensire zorg bin-
nen handbereik. "Met een klik op de muis kun je tegenwoordig op onze site uiteenlopen-de
informatie vinden over allerlei onderwerpen. Of het nu gaat om advies over thuiszorg of over
specifieke verpleegkundige zorg, via onze site kunnen we snel en duidelijk communice-ren
richting en zelfs met klanten", aldus marketing manager Paula Bouman van Sensire.

Dat de website van de zorgorganisatie in een be-
hoefte voorziet blijkt wel uit het aantal mensen
dat de internetsite maandelijks bezoekt.
Gemiddeld bezoeken zo'n 3.500 mensen per
maand de internetsite. Paula Bouman vertelt

hierover: "Dat kunnen klanten zijn of mensen die
overwegen om klant bij ons te worden.
Maar vergeet vooral ook niet de mensen die zich
bekommeren om een kennis of familielid en om
die reden informatie inwinnen over ons diensten-

aanbod." Wie zich oriënteert op een baan in de
(thuis)zorg kan eveneens bij Sensire online
terecht. Behalve arbeidsvoorwaarden staan er
duidelijke functiebeschrijvingen op de site, eve-
nals concrete vacatures. "En vergeet natuurlijk de
actualiteit niet.
De zorgsector staat voor grote uitdagingen en is
daarom voortdurend in beweging. Wie onze site
regelmatig bezoekt weet zich altijd verzekerd van
het laatste nieuws bij Sensire", aldus de woordvo-
erster. "En wie na een bezoek aan www.sensire.nl
toch nog meer wil weten kan natuurlijk dag en
nacht bij Sensire terecht via tel. 0900-8856."

Angst en Paniek
Het centrale kenmerk van
paniekklachten is de pa-
niekaanval, dat wil zeggen
een plotseling en zonder aan-
leiding optredende intense
angst of spanning. Een
paniekaanval gaat meestal
gepaard met verschillende
lichamelijke verschijnselen
als hartkloppingen, trillen,
zweten, ademnood of duize-
ligheid. Vaak ontwikkelen
mensen met paniekklachten
ook de angst om zich in het
openbaar te begeven (zoals in
de supermarkt, bioscopen,
treinen etc.).

Cursus 'Geen Paniek!'
GGNet Preventie en

Dienstverlening (Netwerk
voor Geestelijke Gezond-
heidszorg) biedt een preven-
tieve cursus aan voor mensen
die willen leren omgaan met
paniekklachten. In de cursus
staan drie vaardigheden cen-
traal, het leren omgaan met
spanningsklachten, meer grip
krijgen op gedachten die de
paniek doen toenemen en het
opnieuw leren om te gaan
met moeilijke situaties

Voor wie?
De cursus is bestemd voor
iedereen die last heeft van
lichte/matige paniekklachten
en daar beter mee wil leren
omgaan. De cursus gaat in

februari in Doetinchem van
start en kost € 34,-- (cursus-
materiaal).

Aanmelding
Geïnteresseerden wordt
gevraagd zich zo spoedig
mogelijk aan te melden
omdat de kennismakingsge-
sprekken al in januari
plaatsvinden. Voor aanmeld-
ing, nadere informatie en/of
een brochure kunt u contact
opnemen met mevrouw J.
Herzmanatus (projectleider)
of het secretariaat van
GGNet Preventie en
Dienstverlening, tel. 0316-
250760.
E-mail: pdoog@ggnet.nl

Seniorenmiddag
Donderdag 20 januar i is er weer een ge/el-
lige middag voor de senioren van /elhem. De
heer Jansen, natuurgids uit 's l leerenberg.
komt naar de recreatie/aal van zorgcentrum
'de /onnekamp' om aan de hand van dia 's
een boeiend verhaal te ver te l len over de
natuur. Het programma begint om 14.30 uur
en /al tol onneveer 16.30 uur duren.

Jaarvergadering
"Vrouwen van Nu' Halle

De afdeling Halle van de N.B.v.P. 'Vrouwen
van Nu' houdt woensdag 19 januari a.s. de
jaarvergadering. Naast de bestuurlijke /aken
als bestuurswisselingen, f inanciën en huldig-
ing van jubilarissen (25, 40 en zelfs 50 jaar
lid) worden er na de pau/e Oud-hollandse
spelen gespeeld. De bijeenkomst begint om
19.45 uur in /aal Nijhof.

Bloemen en Abrahams
voor de bloemenman

E ef Loman, van bloemenboetiek Beo met vestigingen in Hengelo en Zelhem, zag 3 januari jl. Abraham. Meestal brengt hijzelf de
bloemen bij jubilarissen en prille vijftigers, maar dit keer werd hij zelf door familie en vrienden in de bloemetjes gezet. Naast
de bloemen hoort bij de 50ste verjaardag natuurlijk traditiegetrouw een Abraham en dus hadden vrienden de voortuin aan de

Hengeloseweg omgetoverd tot een waar kerstdennenbosje met daarin Abraham 'Eef' op de uitkijk naar mogelijk interessante klanten.

Ook familie en buurt hadden zich flink uitgeleefd.
In een kleine 'real life soap', toonden ze Eef s
drankvoorkeur met een spandoek, een Abraham

met een rode neus en een flink aantal (lege) wijnf-
lessen her en der verspreid in de tuin. Van je fami-
lie en buren moet je het maar hebben. De vrijeti-

jdsbesteding werd uitgebeeld door een echte motor,
waar de sleuteltjes nog inzaten. Dus Eef kon er zo
op wegrijden.

Bibliotheek Zelhem
In september 2004 vierde de bibliotheek Zelhem het
40-jarig dienstjubileum van bi-bliothecaresse Adelheid
Harink. Wat nog niet iedereen wist, was dat Adelheid
op dat moment eigenlijk ook met pensioen ging. Zij
heeft echter nog een paar maanden langer doorgewerkt
omdat per l januari de Zelhemse bibliotheek zou
fuseren en onderdeel zou worden van de
Basisbibliotheek West Achterhoek. De organisatie
heeft deze extra inzet van Adelheid zeer gewaardeerd.
Maar helaas. Zoals dat wel eens vaker gaat, bleek de
fusiedatum niet haalbaar te zijn en is l januari 2006 als
nieuwe fusiedatum voorgesteld.
In de leiding van de bibliotheek Zelhem wordt vanaf l
januari 2005 tijdelijk voorzien door bibliothecaresse
mevr. Inez Verhoeven-Breeuwer, hoofd van de biblio-
theek Doesburg. Zij combineert beide taken tot het
moment dat de fusie een feit zal zijn. Doesburg is één
van de fusiepartners samen met Zelhem, Hengelo,
Wehl en Doetinchem. Op deze manier wordt alvast
toegewerkt naar de nieuwe situatie na de fusie.

Cursus 'Werkstress
de baas9

GGNet (Netwerk voor Geestelijke Gezondheids-zorg),
Preventie en Dienstverlening biedt een pre-ven-tieve
cursus aan voor mensen die willen leren omgaan met
stress die (mede) veroorzaakt wordt door de werksitu-
atie. De deelnemers krijgen in tien bijeenkomsten meer
inzicht in wat stress is en hoe overbelasting kan
ontstaan. Men leert op een meer effectieve manier om
te gaan met stress. De cursus gaat bij voldoende deel-
nemers van start op woensdag 2 maart in Zevenaar of
Doetinchem (afhankelijk van de woonplaatsen van de
deelnemers.) De kosten zijn € 34,- (inclusief cursusma-
teriaal).

Voor wie?
De cursus is bestemd voor iedereen die last heeft van
spanningen op het werk en daar beter mee wil leren
omgaan. Moe van het werk thuiskomen, nooit het
gevoel hebben echt klaar te zijn, geen afstand kunnen
nemen van je werk, snel geïrriteerd raken, slecht
slapen, steeds meer tegen dingen opzien. Veel werkne-
mers zullen iets herkennen in dit rijtje. Meestal verd-
wijnen deze spanningsklachten na verloop van tijd
vanzelf weer, maar soms lijkt het alsof ze niet meer
overgaan. Het kost dan veel moeite het werk vol te
houden.

Aanmelding
Voor aanmelding, meer informatie en/of een bro-chure
kunt u contact opnemen met: mevrouw C. van den
Heuvel (projectleider) of het secretariaat van GGNet
Preventie en Dienstverlening, tel. 0316-250760, e-
mail: pdoog@ggnet.nl



Veel belangstellenden nieuwjaarsreceptie
gemeente Bronckhorst

Het nieuwe gemeentebestuur van
Bronckhorst hield donderdag 6
januari een nieuwjaarsreceptie in
het nieuwe gemeentekantoor aan
de Banninkstraat in Hengelo.

Veel inwoners, afgevaardigden van or-
ganisaties, verenigingen, instellingen
en bedrijven maakten in een onge-
dwongen sfeer kennis met elkaar en
natuurlijk horen daar de beste wensen
bij voor het nieuwe jaar.

Onder het genot van een hapje en een
drankje en vrolijke muziek werd het
een geslaagde nieuwjaarsreceptie, die
druk werd bezocht.

Waarnemend burgemeester Henk van
der Wende sprak een nieuwjaarswens
uit. De gemeente Bronckhorst stelt
38.000 euro (één euro per inwoner) be-
schikbaar aan het noodlijdende Azië.
Verder liet Van der Wende ondermeer
weten dat Bronckhorst streeft naar be-
houd van plaatselijke verworvenheden.

Lynn en Renée blokfluiten
om slachtoffers in Azië te helpen!
De TV ACTIE op don-
derdag 6 januari 2005
heeft ook in Steende-
ren navolging gekre-
gen.

Op deze dag bedacht
Lynn Westerbeke het
plan om geld in te zame-
len voor de slachtoffers
van de aardbeving in
Azië.

Zij wilde gaan blokflui-
ten. Ze vroeg toestem-
ming om in de Super de
Boer te mogen spelen sa-
men met haar vriendin-
netje Renée Geurts.

Het mocht en in de neer-
gezette hoge hoed werd
heel wat geld verzameld.
De totale opbrengst van
deze actie was € 183,76
en is overgemaakt op giro
555.

"De winterse kou blijft aanhouden. Voor de ganzen die nog niet naar het Zuiden zijn
getrokken een reden te meer om te verzamelen. Het weiland tussen de Kruisbrinkseweg
en de Leemweg in Toldyk wordt hiervoor gebruikt. Hier vliegen weer een hele vlucht
ganzen richting de warmte. Eerst bij elkaar, later in prachtige formaties in de lucht,
een ware luchtshow".



Ik ben gek op verrassingen
...maar niet tijdens mijn vakantie

De nieuwe Z O m e r g s e n zijn uit!
Profiteer nu van de vroegboekkortingen.

Wij hebben alvast voor je geselecteerd:

Benidorm,
v.a. €278,- p.p.

8 dagen, vliegreis, app. Primavera Park**
o.b.v. logies. Vertrek april t/m okt. 2005

of reis naar www.vakantiexperts.nl

Prijsgarantie

Adviesgararirie

Xpress-balie

Boeken op afspraak

Stationsstraat 7, Zelhem
T.0314 6Z61 71

E-mail zelhemlPvakantiexperts.nl

V/akantieXperts®
AVANTI

In de voormalige Prinses Irene school in Heelweg
start dinsdagavond 18 januari a.s. een beginner-
scursus Tai Chi. Tai Chi, vertaald 'het hoogste', is in
de 7de eeuw na Chr. ontstaan. Het is een Chinese
bewegingskunst, die afgeleid is van een vechtsport.
Tai Chi harmoniseert de energiestroom in het
lichaam en is daarom gezond voor lichaam en
geest.
De cursus wordt gegeven door Sabine Jahnke:
"Sinds 1990 beoefen ik deze bewegingsleer. In
2001 ben ik leerling van Wee Kee Jin (New
Zeeland) geworden, en volg ik regelmatig cur-
sussen in Duitsland bij een goede leerling van Jin.
Omdat mij deze bewegingsleer bijzonder fasci-
neert, ben ik in 2003 met lesgeven begonnen."

Voor verdere informatie kunt u bellen met 0315-
248939 of kijken op de websitwe hella-ebel-taiji.de

Ideaal TV
Ideaal, nu nog de lokale omroep voor Steenderen,
Hengelo en Zelhem, maar binnenkort naar alle
waarschijnlijkheid de omroep voor de gemeente
Bronckhorst, maakt sinds kort naast radio ook
televisie. Op televisie brengt Ideaal TV de inwon-
er van Bronckhorst een kabelkrant om de inwon-
ers op de hoogte te houden van de evenementen
en activiteiten in Bronckhorst. Daarnaast is er
ruimte voor het laatste landelijke en regionale
nieuws en het regionale weer. Ook het laatste
gemeentelijke nieuws van de gemeente
Bronckhorst is er na te lezen. Het laatste nieuws
gaat vaak vergezeld van foto's die uitbeelden wat

er in de tekst wordt genoemd. Dit alles wordt
afgewisseld met prachtige beelden van mooie
plekjes in Bronckhorst.
Tijdens het kijken naar Ideaal TV kunt u luisteren
naar Radio Ideaal. Het geluid van de radio wordt
op tv niet onderbroken door reclamespots. Dit
alles wil Ideaal binnenkort gaan uitbreiden met
bewegende beelden van grote evenementen en
gebeurtenissen.

Hebt u iets gemist, wilt u een bepaald bericht nog
eens rustig nalezen, of een foto nog eens goed be-
kijken? Dat kan op de internetsite van Ideaal,
www.ideaal.org Op deze website kan iedere
vereni-ging, instelling en stichting kosteloos haar
bericht plaatsen, waarna het wordt opgenomen in
de informatieprogramma's op de radio en in de

agenda op televisie wordt vermeld. Voorwaarde is
wel dat het bericht niet commercieel is.
Ideaal Televisie is te zien op de volgende frequen-
ties. In Hengelo op 726,25 Mhz oftewel op kanaal
53-. In Steenderen op 256,00 Mhz, oftewel kanaal
b2+ en in Zelhem op 715,75 Mhz oftewel kanaal
52-. Hebt u problemen met het instellen van uw
televisie of vragen over Ideaal TV? U kunt con-
tact opnemen met Radio Ideaal, tel. 0314-624002.
Helaas is Ideaal TV nog niet te ontvangen in
Vorden en in Hummelo en Keppel.

Radio Ideaal is in de hele gemeente Bronckhorst
te ontvangen op de frequenties 105.8 Mhz
(Hengelo en Vorden), 106.5 Mhz (Steenderen en
Hummelo en Keppel) en 105.1 Mhz in Zelhem.

Henk Hendriksen 25 jaar werkzaam
bij AHC/Cawi International

B egin januari werd dhr. Henk Hendriksen uit Zelhem spontaan verrast door zijn collega's bij AHC Staltechniek om te vieren dat
Henk al 25 jaar in dienst is bij de organisatie. 25 Jaar geleden begon Henk zijn carrière in de werkplaats van de Cawi in Zelhem.
De Cawi was toen een onderdeel van bouwbedrijf van Campen, maar sinds enkele jaren is dit onderdeel gefuseerd met AHC

Staltechniek uit Hengelo (G) en is kantoor en werkplaats verhuisd naar het AHC pand aan de Molenenk in Hengelo (G). Dhr.
Hendriksen verhuisde mee.

Inmiddels was Henk de werkplaats ontgroeid, want
bij het invoeren van de computergestuurde
voertechnieken bleek Henk zich hier uitstekend
mee te kunnen redden en zo groeide hij door naar
een kantoorfunctie, waarbij hij nu uiteindelijk ver-

antwoordelijk is voor de Internationale afdeling
van Cawi International en in die functie probeert
hij de 'staltechnieken' te verkopen aan Japan, Zuid
Afrika en de Filippijnen.
Henk doet zijn werk nog steeds met plezier en

hoopt nog een aantal jaren toe te kunnen voegen
aan zijn toch al respectabele 25 jaar.

Te Huur
±250m2

kantoorruimte

Smees
0314-621813

€ 120,-terug voor uw
oude motorzaag, ongeacht
merk of type.

Model 55
Een veilige en betrouwbare motorzaag,
Laag geluidsniveau,
Vol-automatische kettingrem,
Zeer goede anti-vibratie voorzieningen
Funktionele vormgeving,
Zeer krachtige motor

Zolang de voorraad strekt

l Voor nadere inlichtingen en/of demonstratie:
• uw Husqvarna specialist

| De motorzaagspecialist

l BOS-TUIN-EN PARKMACHINES

[ Herman Smees
Ambachtstraat 9 Tel.(0314) 62 18 13
Zelhem Fax (0314) 62 18 65

WWW.SMEES.NL

ALARM
1-1-2

Als elke seconde telt.



Eerste raadsvergadering
gemeente Bronckhorst

Assertiviteitstraining

Maandag 3 januari was een historische dag voor de nieuwe gemeente
'Bronckhorst'. Onder grote belangstelling van het publiek opende
waarnemend burgemeester Van de Wende 's-avonds om 19.00 uur in
het gemeentehuis in Hengelo de eerste raadsvergadering.

Belangrijkste agendapunten van deze
raadsvergadering waren zonder twij-
fel het aanstellen van de voltallige
raad en de vier wethouders. Al naar ge-
lang de politieke signatuur legden de
25 kandidaten voor het raadslidschap
de gelofte of de eed af en werden zo in
een rap tempo officieel aangesteld.
Zeker een indrukwekkend moment,
de heren en dames waren voor voor de
gelegenheid toch wat plechtiger ge-
kleed dan doorgaans en ieder leek
zich bewust van de bijzondere gebeur-
tenis.

Na het aanstellen van de raad moch-
ten twee sprekers gebruik maken van
hun recht om de vergadering toe te
spreken. Als eerste kwam de oud-
burgemeester van Hengelo, van Beeck
Calkoen, aan het woord. Hij wenste
Bronckhorst alle succes voor de toe-
komst. Om zijn woorden te ondersteu-
nen bood hij het kunstwerk 'Miles
Ahead' van de Hengelose kunstenares
Monique Wolbert aan de nieuwe ge-
meente. Het drieluik met de toepasse
lijke titel is zeker een fraaie aanwinst
voor het gemeentehuis. Als tweede
spreker sprak dominee Seelemeijer
namens de gezamenlijke protestantse
gemeentes en katholieke parochies
de raadsvergadering toe. Zijn betoog
was doorspekt met talloze bijbelse ver-
wijzingen.Ook ds. Seelemeijer had een
toepasselijk geschenk meegenomen:

een bijbel in de nieuwe vertaling met
bijpassend houten lessenaar. Het kan
haast niet anders of Bronckhorst heeft
Gods zegen voor al het werk dat er nog
gedaan moet worden.

Na het aanstellen van de raadsgriffier
en de plaatsvervangend raadsgriffier
was het dan tijd voor het andere hoog-
tepunt van de vergadering: het aan-
stellen van de vier wethouders.

Na een korte toelichting van fractie-
voorzitter Seesing van het CDA op de
coalitiebesprekingen kon de fractielei-
der van de WD, Evert Blaauw, alleen
nog maar zuinig constateren dat zijn
partij buiten spel was gezet. Een van
de weinige politieke momenten op de-
ze eerste raadsvergadering.

Voor het volgende opvallende politieke
moment was wederom de WD verant-
woordelijk als deze partij naast de vier
officiële kandidaten voor het wethou-
derschap (twee voor de CDA en twee
voor de PvdA) nog de heren Seesing
(CDA) en Boogaard (PvdA) voordraagt
als kandidaten! Na de stemming bleek
dit allemaal geen gevolgen te hebben
maar het feit dat de heer Boogaard
zijn kandidatuur accepteerde heeft
beslist enige politieke lading.

Na het afleggen van resp.de gelofte en
de eed konden dan ook de vier beoog-

de wethouders Glasbergen(PvdA), Nas
(PvdA), Boers (CDA) en Baars (CDA)
plaatsnemen achter de wethoudersta-
fel. Niets stond toen het van start gaan
van het nieuwe college van B&W en
de voltallige raad meer in de weg, be-
halve dan dat er nog twee aanvullende
raadsleden moesten worden aange-
steld. Door het benoemen van de
raadsleden Boers en Baars tot wet-
houder waren er namelijk twee raads-
zetels vacant geworden.

Burgemeester Van de Wende sloot
hierna de officiële handelingen af met
een inspirerende toespraak waarin hij
de kersverse raadsleden opriep 'naar
buiten te gaan' en 'moedig te zijn als
het er op aankomt moeilijke beslissin-
gen te nemen'.

De behandeling van de overige agen-
dapunten leverde verder weinig stof
tot discussie op, de kersverse raadsle-
den waren voor deze bijzonder verga-
dering kennelijk in een milde stem-
ming of ze verlangden onderhand
naar het drankje en hapje dat er op
hun wachtte. Aardig was nog wel dat
de PvdA voorstelde dat ei ook voor de
oude gemeente Zelhem een trouwlo-
catie moest worden gevonden. Dit
voorstel kreeg gelukkig brede steun
van alle partijen, dus trouwlustige
stellen uit Zelhem krijgen op niet al te
lange termijn ook een passende plek
om elkaar het ja-woord te geven.

Het bleef nog lang gezellig in het ge
meentehuis. Tot ver na elf uur ston-
den groepjes publiek en politici in een
geanimeerd gesprek bij elkaar om de
gebeurtenissen na te bespreken.

Geslaagd Kerstconcert Reborn
en Vordens Mannenkoor
Zondag 19 december gaven Reborn
uit Hengelo Gld. en het Mannen-
koor uit Vorden een kerstconcert.
Als locatie werd wederom gekozen
voor de r.-k. Wülibrorduskerk te
Hengelo Gld. waar de fantastische
akoestiek de koorklanken tot een
mooi geheel maakte.

Het Vordens Mannenkoor, onder lei-
ding van Frank Knikkink, bracht een
klassiek repertoire met de voor man-

nenkoren kenmerkende klanken in
o.a. Magnificat, Benedictus en O Jesu-
lein Suss. Reborn, met dirigent Sabine
Schijf, had daarentegen een heel af-
wisselend programma.

Van een swingend Oh Happy Day en
de Calypso Gloria tot traditionele
Christmas Carols zoals While Shep-
herds Watched.
Maar ook de klanken van de gospel
Glorieus Kingdom klonken door het

kerkgebouw. Het aanwezige publiek
kreeg aan het eind van het concert
nog een toegift.

Het alom bekende Stille Nacht werd
stemmig door het Vordens Mannen-
koor gezongen. Als afsluiting zongen
de beide koren gezamenlijk We Wish
You a Merry Christmas.

Kortom een zeer geslaagde afsluiting
van het jaar 2004.

Met ingang van dinsdag 25 januari
2005 organiseert Sensire maat-
schappelijk werk een Assertivi-
teitstraining. Tijdens deze training
leert men beter voor zichzelf op te
komen.

Deze training is bedoeld voor hen die
het moeilijk vinden contacten te leg-
gen en te onderhouden, vaak 'ja' zeg-
gen terwijl 'nee' bedoeld wordt, com-
plimenten weg wuiven omdat ge-
dacht wordt dat de ander het niet echt
meent, snel over zich heen laten lo-
pen, de mening van de ander belang-
rijker vinden dan de eigen mening,
last hebben van dit gedrag en dit wil-
len veranderen.

Tijdens de training wordt aandacht
besteed aan: contacten leggen, 'nee'
zeggen zonder zich schuldig te voelen,

met kritiek om te gaan en complimen-
ten te accepteren, niet meer over zich
heen te laten lopen en voor de eigen
mening uit te komen. De groep komt
bijeen op tien dinsdagen van 18.30 tot
20.30 uur, te beginnen op dinsdag 25
januari 2005 in Het Anker, J.F. Olt-
manstraat 7 te Steenderen. Aan de
training zijn geen kosten verbonden.

Voor informatie, een afspraak voor
een kennismakingsgesprek of aan-
melding kan men contact opnemen
met Maria van Uum, tel. (0314) 62 21
51 (bereikbaar op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-9.30 uur) ofJohan Hut-
tinga, telefoon (0314) 38 10 41 (bereik-
baar op maandag en woensdag tussen
9.00-10.00 uur).
Tijdens het kennismakingsgesprek
wordt bekeken of de training aansluit
bij wat men nodig heeft.

Slippers voor Azië
SLIPPERS!
De medewerkers van de Gelderse
Sport Federatie (GSF) kunnen en wil-
len net als heel veel Nederlanders
niet alleen lijdzaam toekijken naar
de afschuwelijk gevolgen van de tsu-
nami op tweede kerstdag j 1. In over-
leg met de landelijke coördinatrice
van de inzamelingsacties is daarom
besloten tot het inzamelen van slip-
pers. Slippers, het schoeisel waar de
in Azië getroffen mensen veelal op
lopen en waar wij Gelderlanders over
het algemeen wel een paartje of wat
van hebben liggen.

WAAR EN HOE INLEVEREN?
De slippers kunnen naar onder ande-
re naar de GSF verstuurd of bij de GSF
afgegeven worden. Daarnaast komen
er een groot aantal 'lokale inzamel-
punten'. De volledige lijst met lokale
inzamelpunten wordt bijgehouden
op de internetpagina van de GSF,
www.gelderland-sport.nl

De dozen met slippers gaan naar een
landelijk verzamelpunt, waarna het
transport naar Azië volgt.

WAT IS NOG MEER BELANGRIJK?
Belangrijk is dat de slippers door
middel van een elastiekje of touwtje
worden samengebonden, dit voor-
komt een hoop zoekwerk! De slippers
kunnen worden opgestuurd of ingele-
verd tot en met 28 februari a.s.
Wil men zelf een lokaal inzamelpunt
starten of heeft u andere vragen?
Kijk op www.gelderland-sport.nl of
bel naar de GSF (026) 35 40 399

INZAMELPUNT:
Gelderse Sport Federatie, Turfstraat l,
Arnhem en bij de balie van het
gemeentehuis in Gorssel en bij de tij-
delijke balie van het gemeentehuis in
Lochem (Raadhuis, Markt 1). Ook kan
men de spullen zenden naar:
Gelderse Sport Federatie, Postbus
60066, 6800 JB Arnhem.

Afslanken door de jaren heen
Al sinds mensenheugenis streven
we een schoonheidsbeeld na. Zo
namen Egyptenaren baden, gevuld
met melk en honing, om een zijde-
zachte huid te krijgen.

Het schoonheidsideaal is onderhevig
aan trends. Trends die gezet worden
door couturiers maar ook door grote
namen uit de film- en muziekwereld.

Zo geldt het ook voor afslanken. In de
jaren zestig en zeventig was Twiggy
een groot voorbeeld voor veel vrou-
wen. Velen wilden er uit zien zoals zij
en men begon drastisch met lijnen. In
die tijd was vooral de sherrykuur een
geliefd dieet om af te slanken. In de
jaren zeventig en tachtig deden de
eerste maaltijdvervangers hun intrede
in de Nederlandse samenleving. Deze
meestal vloeibare maaltijdvervangers
waren zeer caloriebeperkt, en daarbij
mocht er slechts één maaltijd per dag
gebruikt worden. In de jaren tachtig
was vooral het brooddieet een grote
hit.

Voor veel mesnen leek dit het ideale
dieet. De ene dag at men droog brood

en de dag daarna kon alles weer ge-
geten worden. Uiteindelijk heeft de
ervaring ons geleerd dat crashdiëten
en maaltijdvervangers misschien op
korte termijn en tijdelijk het lichaams-
gewicht kunnen beïnvloeden maar
zeker niet uw eetpatroon veranderen.
Juist een verkeerd eetpatroon is de
oorzaak van overgewicht en het jojo-en.

De enige manier om blijvend gewicht
te verliezen is een gezond en verant-
woord eetpatroon opbouwen.

Bij Beheer 'Slank-Klup' kan men al
ruim 16 jaar terecht voor het aanleren
van een nieuw eetpatroon.

Een eetpatroon dat door smakelijke
en gevarieerde menu's makkelijk vol
te houden is, ook omdat het hele ge
zin gezellig met u mee kan eten.

Kijk op www.slank-klup.nl voor meer
informatie of kom een kijkje nemen
in een van onze 300 klups, waaronder
Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Wich-
mond en Zelhem, tel. (0575) 55 21 72
of bel naar ons hoofdkantoor, tel.
(0523) 23 15 71.

Al gekeken op

irww.contacl
voor het allerlaatste
plaatselijke nieuws?



DE WONERIJ ruimt op!

l

korting

50%Tot
korting op
showroom-
modellen

iming
Het n i e u w e jaar i s begonnen , het
i s t i jd voor v e r a n d e r i n g e n , u i t d a -
gingen en nieuwe d ingen . Dan zit
U als l i e f h e b b e r van s f eervo l
wonen bij De Woneri j goed. Bij
De Wonerij heeft u nu de kans om
goedkoop te kopen, de opru iming
is begonnen C o m f o r t a b e l e
f a u t e u i l s en banken , s a l o n t a f e l s ,
s m a a k v o l l e ee thoeken en d r e s s o i r s
z i jn s l e c h t s v o o r b e e l d e n . Voor uw
r a a m d e c o r a t i e , v l o e r b e d e k k i n g of
v e r l i c h t i n g bent u bij De Woneri j
aan het juiste adres. Komt uzelf
o v e r t u i g e n van onze c o l l e c t i e met
s f e e r m a k e n d e a c c e s s o i r e s voor een
p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in uw h u i s . U
p a k t nu al snel veel o p r u i m i n g s -
voordee l mee.

stylingbureau

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekt u een andere
indeling en inrichting
voor uw huis of tuin?

Wij voorzien u van
ideeën en originele
oplossingen.
Wij adviseren op het
gebied van meubels,
kleur, licht enz.

Bel voor mfo:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

www.in-stijl.nl

neet

m

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo

(0573) 45 12 39, www.wonerij.nl

EVERY S A T U R D A Y

CITY THEATER :: CLUB DE BEAU :: SOULKITCHEN

BARRIO BRSSO :: TEMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Kair^s—
»n*ui* wx» omturnt m

„Er is meer "
18 JANUARI 2005

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

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

A.S ZATERDAG
15 JANUARI

OFFICIËLE
OPENING

CLUB DE REAU

STAP OP NIVEAU!

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
: 0544 46 13 08 :: INFO&CJTYLIDO.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.

VAN WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONPERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

l

Hé verplegende!

Zin in een

werkvakantie?

WERELD VAN MARCEL

Marceline komt uit Burkina Faso. Een land waar vrouwen niet ouder

worden dan 45 jaar. G«zondhaidszorg. Een recht voor i«der«en.

Word donateur
070 - 3421 '.novib.nl

HOE GROOT IS JOUW WERELD ? n(o)vib \
OXFAM NETHERLANDS ƒ

DANCING DISCO! EEK

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

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

ücrs draait door..

EDWIN EVERS
In de Beachclub

DJ Dennis !! £**£&]*&
jnbcii' : Ocince classic

4 AREA'S 10O% FUN
Boiiiitis 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



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

horst. Het inleveren van ad-
vertentie's en berichten zal
hierdoor enigszins worden ge-
wijzigd, 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.

Kookdemonstratie Sueters

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) 55 1010

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
vla:
Drukkerij-Uitgeverij van Bameveld
Industriestraat 10, 7590 AB Denekamp
Postbus 96, 7590 AB Denekamp
Telefoon (0541) 35 18 69 - Fax (0541) 35 43 45

Superpopulaire radiodj
Edwin Evers naar Witkamp
Radio 538 DJ Edwin Evers komt za-
terdag 15 januari draaien in dan-
cing/discotheek Witkamp met zijn
Drive In Show. Deze superpopulai-
re radlo-dj ken je natuurlijk van
het ochtendprogramma Evers
Staat Op. Dit keer komen alle grap-
pen en grollen inclusief de muzika-
le hits live voor je voorbij op het po-
dium van Witkamp. Dit belooft
een waanzinnig leuke avond te
worden!

Maar liefst 4 uur staat Edwin Evers
voor je te draaien en te presenteren tij-
dens dit Evers Draait Door event. Bo-
vendien neemt hij ook zijn Evers Staat
Op kompanen Riek en Niels mee. De
Evers Staat Op Drive In show is een
compleet programma vol muziek, en-
tertainment en humor zoals je ook ge-
wend bent van zijn ochtendprogram-
ma. Veel hits, een compleet jaren '70
en '80 blok, geheel in stijl gekleed, de
typetjes uit de ochtendshow, een dans-
wedstrijd en uiteraard veel giveaways.
Deze supertoffe radio-dj mag je ge-
woonweg niet missen!

Uiteraard zijn alle andere zalen in
Witkamp ook geopend deze avond. In
dÈ feestzaal van Oost Nederland, de
Beachclub, gaat het weer compleet
loos met een Costa Reünie. De super-
gezelüge Funbar staat in het teken van
de Discoclassics. See U @ Witkamp!

Huishoud kadozaak Sueters heeft het jaar 2004 afgesloten met een zeer
geslaagde kookdemonstratie van de veelzijdige kok Ton v.d. Maas.
Men kon genieten en proeven van enkele culinaire hoogstandjes.

ledere 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 WOV, 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, telefoon
55 34 05.

JANUARI
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
12 Vordense Bridgeclub in het Stam-

pertie.
13 Klootschietgroep de Vordense Pan.
16 Nieuwjaarsreceptie w Vorden,

clubgebouw 'de Ark', Vorden.
17 Vordense Bridgeclub in het Dorps-

centrum.

19 Jaarvergadering 's avonds in de
Herberg, N.B.V.P. Vrouwen van Nu.

19 HVG Wichmond Ledenjaarver-
gadering.

19 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

19 Vordense Bridgeclub in het Stam-
perrje.

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.

Frühschoppenconcert
in Egerlandersfeer

Uiteraard is er normaal busvervoer deze avond. Meer info via www.witkamp.com

Op zondag 13 februari 2005 geven
de Isseltaler Musikanten onder lei-
ding van Bennie Ter Heide een
Frühschoppenconcert in Egerlan-
dersfeer in de Herberg te Vorden.
De aanvang van dit concert is 1130
uur.

Diverse solisten van het orkest zullen
de revue passeren en tevens zal een
aantal titels van de onlangs gepresen-
teerde nieuwe CD 'Wir Isseltaler spie
len auf! ten gehore worden gebracht.
De CD met de titel 'Wir Isseltaler spie-
len auf! is de kroon op het werk van
Hugo Masselink, die het orkest vanaf
1996 heeft geleid. Inmiddels heeft
Masselink het dirigeerstokje na acht
jaar overgedragen aan de Oldenzaalse
trompettist-dirigent Bennie ter Heide.
Deze talentvolle musicus heeft met
het orkest een nieuw programma
voorbereid.

De toegangskaarten voor de concerten
zijn aan de zaal verkrijgbaar maar
kunnen ook telefonisch gereserveerd
worden, tel. (0575) 55 22 43.

De Isseltaler Musikanten vertolken hun
Egerlander blaasmuziek met extra
Schwung. Het orkest is gespecialiseerd
in de stijl van de Orginal Egerlander
Musikanten van Ernst Mosch. Het
Egerlanderblaasorkest Isseltaler Musi-

kanten is samengesteld uit muzikan-
ten afkomstig uit diverse plaatsen aan
de oevers van de Gelderse IJssel. Het
regionale orkest heeft als thuisbasis
de gemeente Rheden en bestaat uit 22
muzikanten. Voor Nederlandse be-
grippen brengt het ensemble op topni-
veau de Egerlanderblaasmuziek ten
gehore.

Op een in het recente verleden gehou-
den Europese Kampioenschap voor
Blaaskapellen heeft een internationa-
le jury bevestigd dat het Rhedense or-
kest Isseltaler Musikanten in de top
(hoogste) klasse thuishoort, zowel wat
betreft zuiverheid, klankgehalte, ba-
lans, techniek, articulatie, ritmiek, sa-
menspel, dynamiek, nuancering/ fra-
sering als muzikale opvatting.

Op de onlangs vernieuwde internetsite
van de Isseltaler Musikanten geneemd
www.iseltalermusikanten.nl treft men
alle informatie over het orkest en de
muziekstijl aan. Diverse foto's van het
orkest kunnen er gedownload worden.

In de digitale CD-Shop kunnen de lief-
hebbers een keuze maken uit de door
het orkest uitgegeven CD-opnamen,
waaronder de meest recente CD 'Wir
Isseltaler spielen auf!. Uiteraard zijn
deze CD's ook tijdens de concerten in
de zaal verkrijgbaar.



AVIKO AARDAPPE
SCHOTELS
DIVERSE VARIANTEN
2 ZAKKEN A 450 GRAM

NU

II

DUBBELFRIS
DW. SMAKEN
5 PAKKEN A LITER

NU

II

BERTOLLIOLUFOLIE
FLES500ML

COOLBEST
VRUCHTENSAPPEN
DW. SOORTEN
3 PAKKEN A 1 LITER

Oh SUPERAARDAPPELE
2 ZAKKEN A10 KILO

NU

Oh RUNDER GEHAKT
KG

NU

Oh EXTRA JAM
2 POTTEN A 370 GRAM

II

CALGONIT VAATWAS-
TABLETTEN
2 PAKKEN A 48 S1UKS

GALLIS GALL
HUISSELECTIE
WIJNEN
0.75 Lt.

NU .

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN
OH HENGELO (G) ^§
(O575) 46 12 05 FAX (O575) 46 46 12
Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00 - 21.00 uur

zaterdag 8.00 -17.00 uur



Veelgestelde vragen
aan de SHO

Us 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 intemetsites 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
mogeüjk 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
wwwjninbuza.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 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

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.gtro555.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



DeDtCAnilEteVOROHl

drukker i j We e ver s
IMieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Geboortekaarten

Huwelijks kaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 5123 06

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

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

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELMA, TEL (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28

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



Paraat tijdens
wintersport
in Oostenrijk
De winter is voor Tjitske Hammer-van der Laan de drukste tijd

van het jaar, vooral tijdens de krokusvakantie is het spitsuur. Al ruim
25 jaar is Tjitske de drijvende kracht achter de hulpverlening

van de ANWB in Innsbruck. De coördinatie van de hulpverlening
van de ANWB gebeurt door Steunpunt München, maar ter plekke is

Tjitske Nederlandse vakantiegangers met raad, daad en een troostend

woord behulpzaam.

"Na al die jaren is dit nog steeds

ontzettend leuk werk. ledere patiënt

is anders, iedere situatie is verschil-

lend. Daardoor is de hulpverlening

boeiend en afwisselend. Bovendien

is het dankbaar werk, omdat je men-

sen die in de problemen zijn geko-

men een helpende hand kunt rei-

ken," zegt Tjitske. Ze is van het type

niet kletsen, maar aanpakken. De

meeste tijd gaat zitten in de opvang

van patiënten op de luchthaven voor

ze naar Nederland vliegen. Ook

bezoekt ze hen in ziekenhuizen.

"Natuurlijk heb ik geen tijd om alle

patiënten te bezoeken; ik ga naar

mensen toe voor wie persoonlijke

hulp belangrijk is. Vooral mensen

die langere tijd ziek zijn of alleen

liggen. Vorig jaar heb ik een

mevrouw bezocht die aan beide

benen was geopereerd. Enige tijd na

de operatie moest haar man met drie

kleine kinderen weer naar Nederland

terug, waardoor ze een week lang

alleen in het ziekenhuis lag. Dan is

het voor iemand plezierig als er

bezoek komt en je op die manier wat

ondersteuning krijgt."

Tjitske staat altijd paraat voor

een gezellig praatje, een troostend

woord, of - als mensen onvoldoende

het Duits beheren als tolk.

"En als er boodschappen moeten

worden gehaald, vind ik dat geen

probleem."

Tjitske weet dat er helaas nogal wat

Nederlanders zijn die niet goed ver-

zekerd op vakantie gaan. "Vaak ver-

geten mensen dat in de drukte of ze

hebben niet door dat ze er bij cala-

miteiten in het buitenland alleen

voor kunnen komen te staan. Ook

kan men met hoge kosten worden

geconfronteerd. Helaas realiseren

veel mensen zich dit als het al te laat

is." Een doorlopende reisverzeke-

ring is, volgens Tjitske, het handig-

ste. "Je bent dan het hele jaar door

van 100% hulp verzekerd en onver-

wachte kosten zijn gedekt."

Geluk bij een ongeluk
op weg naar de Alpen
"We waren met het hele gezin op wintersport. Iedereen was in een
goede bui en ineens...hadden we autopech. We stonden langs de weg
in een hevige sneeuwval, in een auto die bedekt was door een sneeuwlaag

van 35 centimeter."

steeds de vraag of een auto snel kan

worden gerepareerd zodat de vakan-

tiegangers weer verder kunnen met

hun vakantie waar ze lang naar heb-

ben uitgezien. Daarbij wil je het

iedereen naar de zin maken. Dat lukt

niet altijd. Soms merken vakantie-

gangers pas onderweg dat ze niet of

onvoldoende zijn verzekerd. Dat

betekent dan dat ze de hulpverlening

zelf moeten regelen en betalen, dus

hebben ze ook nog eens pech in de

portemonnee. Het belangrijkste is

dat wij mensen graag willen helpen

zodat ze snel weer verder kunnen.

Logisch, want iedere dag wachten

gaat ten koste van de vakantie."

Anton de Haas doet zijn verhaal. "Je

denkt altijd dat overkomt ons niet. Ik

probeerde van alles om de auto weer

aan de praat te krijgen, niets hielp. Ik

heb toen het steunpunt Lyon gebeld

en kreeg te horen dat er snel hulp

zou komen. De sleper constateerde

dat ons probleem niet langs de weg

opgelost kon worden en besloot de

auto en ons mee te nemen naar een

garage. Maar we hadden wel weer

pech, want al snel bleek dat er onder-

delen vervangen moesten worden.

En die waren op korte termijn niet

leverbaar. Je denkt op zo'n moment:

daar gaat onze vakantie... Gelukkig

kregen we via steunpunt Lyon een

vervangende auto. We konden dus

toch nog snel van onze vakantie gaan

genieten, dankzij de Internationale

Reis- en Kredietbrief Plus."

Hans Bakker, specialist op het

gebied van technische hulpverle-

ning: "Zeker tijdens vakanties is het

voor mij keihard aanpakken. Vooral

in het begeleiden van reparaties aan

auto's gaat veel tijd zitten. Het is

Goed voorbereid op vakantie dankzij de ANWB
Een goede vakantie begint thuis. Veel mensen gaan op weg zonder

hun voertuig of gezin voldoende verzekerd te hebben. En dat kan, in
geval van calamiteiten, voor veel problemen zorgen. De Internationale

Reis- en Kredietbrief Plus en de ANWB Doorlopende Reisverzekering
zorgen ervoor dat alle hulp voor jezelf, je gezin en je auto geregeld is.

Dankzij de Internationale Reis- en

Kredietbrief Plus kun je bij pech

onderweg rekenen op hulp van bui-

tenlandse wegenwacht, de ANWB

Alarmcentrale en de ANWB steun-

punten in het buitenland, zoals in

München en Lyon. Nederlands

sprekende hulpverleners zorgen

ervoor dat je auto snel wordt gere-

pareerd. En mocht de auto niet op

korte termijn gerepareerd kunnen

worden, dan staat bovendien overal

in Europa een vervangende auto

klaar. Ondertussen wordt je eigen

auto hersteld of terug naar Nederland

vervoerd. Indien nodig kun je

beschikken over een vervangende

chauffeur.

Met de ANWB Doorlopende Reis-

verzekering kun je eens per jaar je

zaken voor al je vakanties en week-

endjes weg regelen, en verder heb je

daar geen omkijken meer naar. Je

bent dus het hele jaar verzekerd. De

ANWB Doorlopende Reisver-

zekering bestaat uit een uitgebreid

basispakket, incl. wintersportdek-

king. Verzekerd zijn o.a. hulpverle-

ning door de ANWB Alarmcentrale

en de steunpunten in het buitenland.

Ook zijn diefstal en beschadiging van

bagage gedekt en onvoorziene uitga-

ven zoals de kosten van repatriëring

naar Nederland en medische kosten

(als aanvulling op je zorgverzeke-

ring). Er geldt geen eigen risico en

per gezin betaal je voor maximaal

drie personen premie.

De ANWB Doorlopende Reisver-

zekering sluit naadloos aan bij de

Internationale Reis- en Kredietbrief

Plus. Er zijn geen dubbeldekkingen,

dus je betaalt nooit teveel. Maar het

grootste voordeel van deze combi-

natie is: als er wat met jezelf, je

gezin of met je auto aan de hand is,

volstaat één telefoontje naar de

ANWB Alarmcentrale om alle hulp

te krijgen die je nodig hebt. Een

geruststellend idee.

De Doorlopende Reisverzekering

en Internationale Reis- en Kre-

dietbrief Plus zijn onderdeel van het

ANWB ReisHulpPakket. Daarin

zitten verder ook nog andere verze-

keringen en de ANWB Visa Gard.

Kortom: alle hulp, verzekeringen en

betaalgemak in een keer geregeld.

ANWB
Relsdokter
altijd in de
buurt
Moet ik met mijn verstuiktc

enkel naar de dokter ter plaatse1'

Hebben de door de Zwitserse

arts voorgeschreven medicijnen

bijwerkingen? Vaak staan taal-

problemen een be/oek aan de

lokale dokter in de weg. ( )m die

reden is vanaf l januari 2005 het

'telefonisch spreekuur' van de

ANWB Reisdokter geopend. De

ANWB Reisdokter is 24 uur per

dag, 7 dagen per weck vanuit

binnen- en buitenland bereik-

baar. A.NAYB-leden en niet-lcden

met een ANWB-reisverzekering
kunnen dus dag en nacht een

beroep doen op de/e service die

speciaal bedoeld is voor niet

spoedeisende vragen op ge/ond-

heidsgebied. De ANWB Reis-

dokter is een ver/amelnaam voor

een team van hulpverleners, ver-

pleegkundigen en artsen die je

altijd m het Nederlands te woord

staan. Het is zelfs mogelijk al

voor het begin van de vakantie

de ANWB Reisdokter te bellen.

Bijvoorbeeld met de vraag waar

/ich het dichtstbijzijnde zieken-

huis bevindt. De ANWB

Reisdokter is te bereiken via

+31(0)703141400.



HET ENIGE ECHTE
TEMPUR*

DRUKVERLAGENDE
MATRASSEN EN KUSSENS

SWENSEN

Winter opruimmgs aanbfedfngen
SUPER VOORDELIGE MATRASSEN

Polyether
SG 40

anti-allergisch
16 cm

Koudschuim
SG 45 strechtijk
anti-allergisch

met 3 comfortzones

Latex
met 3 comfortzones
strechtijk met rits

2 hardheden

90 - 190/200

90 - 210

9O - 22O

14O - 2O

1ÓO - 2OO

l8O - 2OO

•03»

van 144,-

van 164,-

van 185,-

van 227,-

van 253,-

van 290,-

voor 119,-

voor 129,-

voor 149.-

voor 179,-

voor 199,-

voor 229,-

van 219,-

van 259,-

van 289,-

van 329,-

van 379,-

van 439,-

voor 179,

voor 199,

voor 225,

voor 269,

voor 319,

voor 369,

van 407,-

van 452,-

van 495,-

van 679,-

van 770,-

van 885,-

voor 299,-

voor 349,-

voor 389,-

voor 449,-

voor 499,-

voor 599,-

Pocketverfng
strechtijk
20 cm dik

2 hardheden en 3 comfortzones

van 385,-

van 417,-

van 485,-

van 505,-

van 685,-

van 782,-

van 895,-

voor 279,-

voor 299,-

voor 349,-

voor 389,-

voor 449,-

voor 499.-

voor 599,-

Pocket de luxe
latex afdeklaag

500 gr. wol 7 zones
strechtijk 22 cm. dik

van voor 509,-

van

van

van

van

van

van

768,-

847,-

884,-

1196,-

1367,-

1536,-

voor

voor

voor

voor

voor

voor

549.

599.

629,

849,

969,

1089,

Boxspring
In diverse stoffen mogelijk

70, 80 of 90 breed 190 of 200 lang
evt. ook andere maten mogelijk!

Vouwbed
met wielen en matras 90/200 PlU 129»'

Houten vouu/bed/logeerbed
HU 129>" met lattenbodem 80 - 200

incl. zwenkwielen en matras flU 299»"

BoKsprmgcombfnatie
(van bekend merk) incl. pocketvering
matrassen en topmatras uit één stuk

zodat u geen hinder ondervind van de
middennaad

normaal 2995,- nu slechts 1795»"

Trendy Bedbank
armsteun m

nu 499,-

Chroom frame, matras en armsteun met
zwarte stof bekleed

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

80/200 of 90/200 van 695,- voor 599,-

Senforen ledikant
Licht eiken of kersen alle onderdelen mooi afgerond

incl. lattenbodem en matras 90 - 200 HU 459'"
evt. bijpassende kasten en meubelen te verkrijgen

Slaapkamer Kopenhagen

140/200 nu 479,-
160/200 nu 489,-
180/200 nu 499,-

210 of 220 lengte is

mogelijk!

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

afe 't om dape-n



PLUS G e l d i g v a n d o n d e r d a g 1 3 t / m z a t e r d a g 1 5 j a n u a r i 2 0 0 5

Grillham
150 gr

Serranoham
100 gram

Ovengebakk
hamfilet

-« •• 100 gra

Yorkham
met peper
100 gram

Schwarzwalder
schinken
100 gram

Filet Americain
Naturel, knoflook, peper, ui

of pesto. Bakje 150 gram
Ribkarbonade

Kilo Bananen
Kilo

Mager
rundergehakt

Kilo
Witlof
500 gram

Roomboter
abrikozenflap,
appelflap off kersenflap
Vers uit eigen oven.
4 stuks ELDERS 3.40

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BGRuurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: PLUS Corneüs
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97

vrijdag 8.W-21 00 7242 K Lochem
zaterdag 8.00-18.00 ^ QSJ3 _

HHHHHHIHHHB www.plussupermarkt.ni

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

02/05 Aanbiedn n viKiihfliouricn.

::PLUS Opgeteld de beste!
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